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Проверката в СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД по гражданските дела в І-во 

Гражданско отделение (І ГО), Брачно отделение (БО) и Административно 

отделение (АО) бе извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-

95/03.10.2014г., изменена със Заповед № ПП-01-5/30.01.2015г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена на основание 

чл. 58, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл. 18 от Правилника за 

организацията и дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на 

дейността на администрацията и експертите. 

Проверката бе извършена в периода 06.10.2014 г. – 27.02.2015 г. от 

инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА и експертите ДИАНА ИВАНОВА и 

МАРИЯ ТОДОРОВА. 

Обхватът на проверката включва дейността на Софийски градски съд, І ГО, 

БО и АО, по образуването, движението и приключването на гражданските и 

административните дела за периода  м. януари 2012 г. – м. септември 2014 г., по 

състави.  

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските и 

административните дела, деловодните книги, анализ на документацията, 

индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от СГС справки, 

съобразно писмо изх. № И-01-156/12.08.2014г. и писмо изх. № ПП-01-

05/06.02.2015г. на ИВСС, извлечения от електронната деловодна система, 

заповеди, ненасрочените дела, делата, по които производството е спряно, делата 

с отменен ход по същество, насрочени дела, деловодни книги, както и др. 

произволно посочени граждански дела и всички административни дела.  

 

І. КОНСТАТАЦИИ: 

 

1. ОБЩИ ДАННИ  

 

 Ръководство на Софийски градски съд през периода на проверката:  

Административен ръководител – председател на съда – съдия Владимира 

Янева - Манолева, избрана с решение по протокол № 19 от 30.05.2011г., 

встъпила в длъжност на 01.06.2011г. и отстранена временно от длъжност съдия, 

председател на СГС, по искане на Главния прокурор на Република България, с 

решение на ВСС по протокол № 8 от 19.02.2015г., до приключване на 

наказателното производство срещу нея. 

Заместник на административния ръководител – заместник-председател на 

СГС и ръководител на Гражданско отделение - I ГО и БО – съдия Богдана 

Желявска, избрана с решение на ВСС по протокол № 19 от 14.05.2008г. и 

встъпила в длъжност на 20.05.2008г. 
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Заместник на административния ръководител – заместник-председател на 

СГС и ръководител на Гражданско отделение - Въззивни състави  и 

Административно отделение /съгласно заповед № 3743/10.12.2014г./ – съдия 

Николай Димов, избран с решение на ВСС по протокол № 19 от 14.05.2008г. и 

встъпил в длъжност на 20.05.2008г.,  

Заместник на административния ръководител – заместник-председател на 

СГС и ръководител на Наказателно отделение – съдия Петя Крънчева- 

Тропчева, избрана с решение на ВСС по протокол № 12 от 22.03.2012г. и 

встъпила в длъжност на 30.03.2012г. 

Заместник на административния ръководител – заместник-председател на 

СГС и ръководител на Търговско отделение – съдия Иво Дачев, избран с 

решение на ВСС по протокол № 28 от 17.07.2013г. и встъпил в длъжност на 

23.07.2013г. 

 Съдебна администрация – ръководство през периода на проверката: 

Съдебен администратор – Кирил Бадев, встъпил в длъжност на 

01.12.2011г., с придобито висше образование по специалност „Право” и 

юридически стаж; 

Капка Лозева – главен специалист и изпълняващ вакантна длъжност 

„административен секретар” с допълнително споразумение, на основание чл.  

119 и чл. 259, ал. 1 изр. 2 и ал. 2 от КТ, считано от 01.09.2011г. и с 

допълнително трудово възнаграждение в размер на 50 % от възнаграждението 

на вакантната длъжност, с придобито средно специално образование; 

Светла Касабова - главен специалист и изпълняващ вакантна длъжност 

„административен секретар” с допълнително споразумение, на основание чл.  

119 и чл. 259, ал. 1 изр. 2 и ал. 2 от КТ, считано от 01.09.2011г. и с 

допълнително трудово възнаграждение в размер на 50 % от възнаграждението 

на вакантната длъжност, с придобито средно специално образование. 

 

 В трите проверени отделения на СГС, през периода на проверката, 

са работили следните съдии: 

- В Първо гражданско отделение - 

 

I-1  състав - съдия Асен Воденичаров - през целия период; 

I-2 състав - съдия Стефан Шекерджийски 01.01.12 - 31.05.12г.; съдия 

Евгени Георгиев – 01.06.12г. до настоящия момент; 

I-3 състав - съдия Богдана Желявска - през целия период; 

I-4 състав - съдия Йорданка Моллова - през целия период; 

I-5 състав - съдия Нина Стойчева - през целия период; 

I-6 състав - съдия Жорж Гигов - през целия период; 

I-7 състав - съдия Гергана Никова - 01.01.2012г. - 01.08.2012г.; съдия Елена 

Андреева - 15.08.12г. - 12.02.13г.; съдия Милена Томова 12.02.2013г. - до 

15.01.2014г.; 

I-8 състав съдия Стефан Кюркчиев - през целия период; 

I-9 състав съдия Божана Желязкова - през целия период; 
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I-10 състав съдия Иванка Иванова - през целия период; 

I-11 състав съдия Елена Иванова - 01.01.2012г. - 01.10.2012г., 01.11.2012г. 

заповед №3128/04.10.2012г. списък на съдии по график за заместване; 

01.11.2012г. — 31.12.2012г. съдия Милена Томова; 

I-12 състав съдия Георги Иванов - през целия период; 

I-13 състав съдия Росен Димитров - през целия период; 

I-14 състав съдия Красимир Мазгалов - през целия период; 

I-15 състав съдия Атанас Кеманов - 01.01.2012г. - 20.02.2012г. съдия 

Геновева Николаева - 20.02.12г. до настоящия момент; 

I-16 състав съдия Кристина Филипова, 01.01.2012г.; - 01.03.2012г. съдия 

Петя Георгиева от 01,03.2012г. до настоящия момент; 

I-17 състав съдия Теодора Нейчева - през целия период (съставът е открит 

на 05.03.2012г.); 

I-18 състав съдия Кристина Филипова - през целия период (съставът е 

открит на 05.03.2012г.); 

I-19 състав съдия Златина Рубиева - през целия период (съставът е открит 

на 25.06.2012г.); 

I-20 състав съдия Мария Райкинска - през целия период (съставът е открит 

на 25.06.2012г.); 

I-21 състав съдия Петър Петров 18.03.13г. -05.03.14r., съдия Вергиния 

Мичева - 05.03.14г.- до настоящия момент (съставът е открит на 18.03.2013г.). 

 

- В Административно отделение - 

 

ІІІ-Б състав:  съдия Теменужка Симеонова - председател, съдия Анелия 

Маркова, съдия Любомир Василев.       
Съдиите, които са заседавали в съдебни заседания, поради отсъствие на 

член-съдия: 

Съдия Галина Ташева - о.с.з. с въззивни гр.дела на 09.10.2012 г.- Заповед 
№ 3154/08.10.2012 г.; 

Съдия Галина Ташева - о.с.з. с адм. дела на 05.11.2013 г.- Заповед № 
2796/28.10.2013 г.; 

Мл. Съдия Иванка Болгурова - о.с.з. с адм.дела на 05.11.2013 г. - Заповед 
№ 2892/04.11.2013 г.; 

Мл.съдия Деница Цветкова - о.с.з. с въззивни гр.дела на 16.04.2013 г.- 
Заповед № 646/16.04.2013 г.; 

Мл.съдия Иванка Болгурова - о.с.з. с въззивни гр.дела на 01.10.2013 г.- 
Заповед № 2245/23.08.2013 г.; 

Мл.съдия Иванка Болгурова - о.с.з. с въззивни гр.дела на 08.10.2013 г.- 
Заповед № 2622/01.10.2013 г.; 

Мл.съдия Зорница Езекиева - о.с.з. с въззивни гр.дела на 15.10.2013 г.- 
Заповед № 2699/10.10.2013 г.; 

Съдия Олга Кадънкова - о.с.з. с въззивни гр.дела на 24.04.2014 г.- 
Заповед № 878/23.04.2014 г.; 

Съдия Петър Сантиров - о.с.з. с въззивни гр.дела на 25.11.2014 г.- 
Заповед № 3272/25.11.2014 г. 
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ІІІ-В състав: съдия Николай Димов- председател, съдия Велина Пейчинова, 

съдия Олга Кадънкова. 

 

Съдиите, които са заседавали в открити съдебни заседания: 

Съдия Елена Андреева - о.с.з. с в.гр.д. на 20.02.2013 г. - Заповед № 

251/18.02.2014 г.; 

Съдия Елена Андреева - о.с.з. с в.гр.д. на 21.02.2013 г. - Заповед № 

251/18.02.2014г.; 

Съдия Даниела Марчева - о.с.з. с в.гр.д. на 03.10.2012 г. - Заповед № 

2800/24.08.2012г.; 

Съдия Димитър Петров - о.с.з. с в.гр.д. на 15.10.2014 г. - Заповед № 

2866/14.10.2014г.; 

Съдия Димитър Петров - о.с.з. с в.гр.д. на 16.10.2014 г. - Заповед № 

2866/14.10.2014 г.; 

Мл. съдия Полина Хаджимаринска - о.с.з. с в.гр.д. на 19.11.2014 г. - 

Заповед № 3209/14.10.2014 г.; 

Мл.съдия Десислава Иванова - о.с.з. с в.гр.д. на  09.11.2014г. - 

Заповед № 3209/14.10.2014 г.; 

Мл. съдия Полина Хаджийска - о.с.з. с в.гр.д. на 04.12.2014 г. - Заповед № 

3645/03.12.2014 г.; 

Мл.съдия Полина Хаджийска - о.с.з. с в.гр.д. на 10.12.2014г. - 

Заповед № 3779/09.12.2014 г.; 

Мл.съдия Десислава Иванова - о.с.з. с в.гр.д. на 11.12.2014г. - 

Заповед № 3779/09.12.2014г. 

 

ІІІ-Г състав:  
 
Хайгухи Бодикян –председател, съдия Галина Ташева, съдия Десислава 

Джарова /от 02.02.2012 г. до 05.06.2012 г./ 
 

Справка за съдиите, които са заседавали в открити съдебни заседания: 

Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с адм.дела на 17.04.2012 г. - Заповед № 
790/12.04.2012г.; 

Съдия Елизабет Петрова - о.с.з. с адм.дела на 05.06.2012 г.  
Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с адм.дела на 16.10.2012 г. - Заповед № 

3187/12.10.2012 г.; 
Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с адм.дела на 13.11.2012 г. - Заповед № 

3390/08.11.2012 г.; 
Мл. съдия Елена Шипковенска - о.с.з. с адм.дела на 04.12.2012г. -Заповед 

№ 3515/22.11.2012 г.; 
Мл. съдия Елена Розалинова - о.с.з. с в.гр.д. на 19.04.2012г. - Заповед№ 

803/17.04.2012 г.; 
Съдия Елизабет Петрова - о.с.з. с в.гр.д. на 22.05.2012 г. -Заповед№ 

1114/21.05.2012 г.; 
Съдия Елизабет Петрова - о.с.з. с в.гр.д. на 31.05.2012 г. - Заповед № 

1178/30.05.2012 г.; 
Мл. съдия Елена Розалинова - о.с.з.с в.гр.д. на 23.10.2012г.  
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Мл. съдия Деница Цветкова - о.с.з. с в.гр.д. на 30.10.2012 г. -Заповед № 
3295/25.10.2012 г.; 

Мл. съдия Елена Розалинова - о.с.з.с в.гр.д. на 06.11.2012г. - Заповед № 
3316/01.11.2012 г.; 

Мл. съдия Зорница Езекиева - о.с.з.с в.гр.д. на 20.11.2012 г. -Заповед № 
3462/16.11.2012 г.; 

Мл. съдия Деница Цветкова - о.с.з. с в.гр.д. на 27.11.2012 г. -Заповед № 
3515/22.11.2012 г.; 

Мл. съдия Елена Шипковенска - о.с.з. с в.гр.д. на 04.12.2012 г. -Заповед 
№ 3515/22.11.2012 г.; 

Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с в.гр.д. на 11.12.2012 г. -Заповед № 
3515/22.11.2012 г.; 

Мл. съдия Елена Розалинова - о.с.з. с в.гр.д. на 18.12.2012 г. -Заповед № 
3515/22.11.2012 г. 

Ill-Г състав от 05.02.2013 г. до 03.07.2013 г. 

съдия Хайгухи Бодикян – председател, съдия Галина Ташева и младши 
съдия. 

Съдиите, които са заседавали в открити съдебни заседания: 

Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с в.гр.д. на 05.02.2013 г. - Заповед № 
156/31.01.2013г.; 

Мл. съдия Зорница Езекиева - о.с.з. с адм.д. на 07.02.2013 г. -Заповед № 
156/31.01.2013 г.; 

Мл. съдия Елена Шипковенска - о.с.з. с в.гр.д. на 12.02.2013 г. -Заповед № 
156/31.01.2013 г.; 
Мл. съдия Деница Цветкова -о.с.з. с в.гр.д. на 19.02.2013 г. - Заповед 

№156/31.01.2013 г.; 
Мл. съдия Елена Розалинова - о.с.з. с в.гр.д. на 26.02.2013г. - Заповед№ 

156/31.01.2013г.; 
Съдия Елена Андреева - о.с.з. с адм.д. на 16.04.2013 г. -Заповед № 

619/10.04.2013 г.; 
Съдия Елена Андреева - о.с.з. с в.гр.д. на 30.05.2013 г. -Заповед № 

1027/28.05.2013 г.; 
Мл. съдия Деница Цветкова - о.с.з. с в.гр.д. на 30.05.2013 г.- Заповед № 

1028/28.05.2013 г.; 
Мл. съдия Деница Цветкова - о.с.з. с в.гр.д. на 18.06.2013г.- Заповед № 

1124/06.06.2013 г.; 
Съдия Анна Ненова - о.с.з. с в.гр.д. на 18.10.2013 г.;  
Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з. с в.гр.д. на 18.10.2013г.;  
Мл. съдия Зорница Езекиева - о.с.з. с в.гр.д. на 10.12.2013 г.;  
Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с в.гр.д. на 05.02.2013г. -

Заповед № 156/31.01.2013г.; 
Мл. съдия Елена Шипковенска - о.с.з. с в.гр.д. на 12.02.2013 г. - Заповед № 

156/31.01.2013 г.; 
Мл. съдия Деница Цветкова - о.с.з. с в.гр.д. на 19.02.2013 г. - Заповед № 

156/31.01.2013 г.; 
Мл. съдия Елена Розалинова - о.с.з. с в.гр.д. на 26.02.2013г. -Заповед № 

156/31.01.2013 г.; 
Съдия Мария Иванова - о.с.з. с в.гр.д. на 05.03.2013 г. -Заповед № 

348/01.03.2013 г.; 
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Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с в.гр.д. на 12.03.2013 г. - Заповед № 
363/06.03.2013 г.; 

Мл. съдия Елена Шипковенска - о.с.з. с в.гр.д. на 19.03.2013 г. - Заповед № 
406/14.03.2013 г.; 

Мл. съдия Деница Цветкова -о.с.з. с в.гр.д.на 26.03.2013г. - Заповед № 
406/14.03.2013 г.; 

Съдия Мария Иванова -о.с.з. с в.гр.д.на 26.03.2013 г. -Заповед № 
463/22.03.2013 г.; 

Съдия Мария Иванова -о.с.з. с в.гр.д.на 09.04.2013 г. - Заповед № 
543/02.04.2013 г.; 

Мл. съдия Зорница Езекиева -о.с.з. с в.гр.д.на 09.04.2013г. – Заповед № 
640/10.04.2013 г.; 

Съдия Елена Андреева - о.с.з. с в.гр.д.на 16.04.2013 г. - Заповед № 
619/10.04.2013 г.; 

Съдия Калоян Топалов- о.с.з. с адм.д. на 23.04.2013 г. - Заповед № 
699/19.04.2013г. 
Мл. съдия Елена Розалинова -  о.с.з. с  адм.д. на 23.04.2013г. - Заповед № 

700/9.04.2013 г.; 
Съдия Хрипсиме Магърдичян -о.с.з. с в.гр.д.на 30.04.2013г. - Заповед 

№772/25.05.2013 г.; 
Мл. съдия Александър Ангелов - о.с.з. с в.гр.д. на 30.04.2013 г. - Заповед № 

773/25.04.2013 г.; 
Съдия Елизабет Петрова - о.с.з. с в.гр.д. на 09.05.2013 г. - Заповед № 

798/29.04.2013 г.; 
Мл. съдия Зорница Езекиева -о.с.з. с в.гр.д.на 09.05.2013г. - Заповед № 

799/29.04.2013 г.; 
Съдия Красимир Машев - о.с.з. с в.гр.д. на 14.05.2013 г. - Заповед № 

854/09.05.2013 г.; 
Мл. съдия Васил Петров - о.с.з. с в.гр.д. на 14.05.2013 г. - 3aпoвeд № 855/ 

09.05.2013г.; 
Съдия Любомир Василев - о.с.з. с в.гр.д. на 28.05.2013 г. - 3aповед № 

998/23.05.2013 г.; 
Мл. съдия  Елена Розалинова - о.с.з. с  в.гр.д. на  28.05.2013 г.  - 

Заповед № 999/23.05.2013 г.; 
Съдия Елена Андреева - о.с.з. с адм.д. на 30.05.2013 г. - 3aповед № 

1027/28.05.2013г.; 
Мл. съдия  Деница Цветкова - о.с.з. с в.гр.д. на  30.05.2013 г. - 

Заповед № 1028/28.05.2013 г.; 
Мл. съдия Елена Шипковенска - о.с.з. с в.гр.д. на 04.06.2013 г.; 
Мл. съдия Зорница Езекиева - о.с.з.с в.гр.д. на 11.06.2013г. - Заповед 

№1123/06.06.2013 г.; 
Мл. съдия  Деница Цветкова - о.с.з. с  адм.д. на  18.06.2013г. - 

Заповед № 1124/06.06.2014 г.; 
Мл. съдия Наталия Лаловска - о.с.з. с в.гр.д. на 01.10.2013 г. - Заповед № 

2246/23.08.2013г.; 
Мл. съдия Анелия Янева - о.с.з. с в.гр.д. на 01.10.2013 г. - Заповед № 

2248/23.08.2013 г.;   
 Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з. с адм.д. на 08.10.2013г.-Заповед № 

2247/23.08.2013 г.; 
Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з. с адм.д. на 08.10.2013г.;  
Мл. съдия Анелия Янева - о.с.з. с в.гр.д. на 15.10.2013 г. - Заповед № 
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2700/10.10.2013 г.; 
Мл. съдия Иванка Болгурова - о.с.з.  с в.гр.д.  на 22.10.2013г. - Заповед №  

2746/18.10.2013 г.; 
Мл.  съдия Иванка  Болгурова -  о.с.з. с в.гр.д.  на 05.11.2013 г.  - 

Заповед  № 2876/01.11.2013 г.; 
Мл.  съдия Иванка  Болгурова  -  о.с.з. с в.гр.д. на 

19.11.2013г.  - Заповед  № 3004/15.11.2013 г.; 
Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з. с в.гр.д. на 26.11.2013г. - Заповед № 

3130/22.11.2013 г.; 
Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з. с в.гр.д. на 03.12.2013 г. - Заповед 

№ 3368/02.12.2013 г.; 
Мл. съдия Зорница Езекиева - о.с.з. с адм.д. на 10.12.2013 г.;  

Мл. съдия Иванка Болгурова - о.с.з. с в.гр.д. на 17.12.2013г. - Заповед

  № 3648/12.12.2013 г. 

 

Ш-Г състав 
съдия Галина Ташева – председател, съдия Анна Ненова, младши съдия. 
от 04.02.2014 г. до 01.07.2014 г. 

Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з.с в.гр.д. на 04.02.2014г. - 
Заповед № 181/31.01.2014 г.; 

Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з.с адм.д. на 11.02.2014г. - Заповед
 № 270/07.02.2014 г.; 
Мл. съдия  Иванка  Болгурова - о.с.з. с в.гр.д. на 18.02.2014г.  - 

Заповед № 305/13.02.2014.; 
Мл. съдия  Иванка  Болгурова - о.с.з. с адм.д. на 

25.02.2014г.  - Заповед № 343/ 21.02.2014 г.; 
Мл. съдия  Наталия Лаловска -  о.с.з. с в.гр.д. на 04.03.2014г.  - 

Заповед № 397/27.02.2014 г.; 
Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з. с в.гр.д. на 11.03.2014г.- Заповед  

№ 446 /06.03.2014г.; 
Мл. съдия  Иванка  Болгурова  - о.с.з. с в.гр.д. на 18.03.2014г. - 

Заповед  № 493 /14.03.2014 г.; 
Мл. съдия Василена Дранчовска - о.с.з. с в.гр.д. на 25.03.2014г. -Заповед  

№ 553/21.03.2014 г.; 
Съдия Любомир Василев - о.с.з. с в.гр.д. на 10.04.2014 г. - Заповед № 

713/07.04.2014 г.; 
Съдия Велина Пейчинова - о.с.з. с в.гр.д. на 15.04.2014 г.- Заповед № 

772/11.04.2014г.; 
Съдия Виолета Нешкова - о.с.з. с в.гр.д. на 24.04.2014 г. - Заповед № 

858/22.04.2014г.; 
Съдия Анелия Маркова - о.с.з. с адм.д. на 29.04.2014 г. - Заповед № 

926/25.04.2014г.; 
Съдия Теменужка Симеонова - о.с.з. с в.гр.д. на 13.05.2014 г. - Заповед № 

1002/09.05.2014 г.; 
Мл. съдия Наталия Лаловска - о.с.з. с в.гр.д. на 15.05.2014г. - Заповед № 

1002/09.05.2014 г.; 
Съдия Никола Чомпалов  - о.с.з. с в.гр.д. на20.05.2014г. -  Заповед № 1058 

/16.05.2014 г.; 
Съдия Олга Кадънкова - о.с.з. с в.гр.д. на 27.05.2014г. - Заповед № 

1117/23.05.2014 г.; 
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Съдия Любомир Василев - о.с.з. с в.гр.д.  на03.06.2014г.  - Заповед № 1243 
/30.05.2014 г.; 
Съдия Никола Чомпалов  - о.з.с. адм.д. на 10.06.2014г. - Заповед № 1300 

/05.06.2014 г.; 
Съдия Никола Чомпалов - о.с.з.  адм. д. на 17.06.2014г. - Заповед  № 

1407/12.06.2014 г. 
 
Със заповед № 1444 от 01.07.2013 г. на Председателя на Софийски градски 

съд е определена съдия Галина Ташева за председател на Ш-Г състав, АО на 
СГС, считано от 03.07.2013 г. 

Със заповед № 1444 от 01.07.2013 г. на Председателя на Софийски градски 

съд е определена съдия Анна Владимирова Ненова-Вълканова за член-съдия на 

Ш-Г състав, АО на СГС, считано от 03.07.2013 г. 

Със заповед № 1628 от 27.06.2014 г. на Председателя на Софийски градски 

съд е определена за член-съдия на Ill-Г състав, АО на СГС, мл. съдия Нора 

Владимирова Маринова, считано от 01.07.2014 г. 

Със заповед № 2697 от 23.09.2014 г. на Председателя на Софийски градски 

съд е одобрено разпределението на съдебен помощник в Софийски градски съд, 

Административно отделение, III-Г състав - Еленко Александров Еленков, 

считано от 23.09.2014 г. 

 

- В Брачно отделение - 

 

I брачен състав: съдия Марияна Ангелова, съдия Галя Митова, съдия 

Валентина Ангелова;  

II брачен състав: съдия Таня Орешарова, съдия Росица Георгиева, съдия 

Вергиния Мичева-Русева.      

 

 Командировани съдии в  СГС, I ГО, БО, АО за периода 2012г. – 

2014г.: 

 

1. Стефан Шекерджийски, съдия от СРС в СГС  I ГО - 2 състав от 

01.01.2012г. – 31.05.2012г.; 

2. Станимира Иванова, съдия ат СРС, в СГС I ГО - 5 състав от  

13.11.2014г. до настоящия момент; 

3. Елена Стойчева, съдия  от ОС- Варна, в СГС I ГО - 7 състав от  

15.08.2012г. до 12.02.2013г.; 

4. Милена Томова, съдия от ОС-Плевен – от 01.11.2012г. – 31.12.2012г. -  

в СГС I ГО - 11  състав  и от 12.02.2013г. – 15.01.2014г.  в СГС I ГО - 7 състав; 

5. Стефан Кюркчиев, съдия от СРС - в СГС I ГО - 8  състав през целия 

период;  

6. Иванка Иванова, съдия от СРС, в СГС I ГО - 10  състав през целия 

период и от 10.12.2014г. титуляр на състава;  

7. Атанас Kеманов, съдия от ОС-Варна, в СГС I ГО - 15 състав от  

01.01.2012г. – 20.02.2012г.; 
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8. Петя Георгиева, съдия от PC -  Велинград - в СГС I ГО - 5 състав от  

13.11.2014г. до настоящия момент; 

9. Теодора Нейчева, съдия от ОС - Разград - в СГС I ГО - 17 състав 

новообразуван състав от 05.03.2012г. до настоящия момент; 

10. Петър Петров, съдия от РС-Димитровград - в СГС I ГО - 21 състав 

новообразуван състав от 18.03.2013г. до 05.03.2013г.; 

11. Вергиния Марчева Русева, съдия от ОС-Разград – в СГС I ГО - 21 от 

05.03.2014г. до 01.12.2014г.; 

12. Владимир Вълков, съдия от СРС - V брачен състав, в СГС - БО - от 

03.10.2011г. - до 21.05.2012г.; 

13.  Валентина Ангелова, съдия от СРС, в СГС - БО от 01.03.2009г. и към 

настоящият момент; 

14. Вергиния Минева, съдия от ОС – Разград, в СГС - БО от 12.10.2012г. 

до 07.03.2014г.; 

15.  Иво Петров, съдия от PC - Ботевград- ГО, в СГС- БО от 02.10.201Зг. и 

към настоящият момент; 

16.  Тодор Тодоров, съдия от PC – Шумен, в СГС - БО от 04.11.2013а. и 

към настоящият момент; 

17.  Анна Ненова, съдия от СРС, в СГС - АО от 03.07.20138. и към 

настоящият момент. 

 

 Командировани съдии от СГС 

 

1. Гергана Никова, СГС I ГО -7 СЪСТАВ, командирована в САС от 

01.08.2012г. до 01.11.2013г.; 

- командирована във ВКС от 04.11.201Зг. до 02.01.2014г.;  

- командирована в САС от 06.01.2014г. до 18.03.2014г.; 

- от 18.03.2014г. съдия в САС; 

2. Нина Стойчева, СГС I ГО 5 състав - командирована в САС от 03.11.2014г. 

и към настоящият момент; 

3. Елена Иванова, СГС I ГО - 11 състав - командирована в САС от 

01.10.2012г. до 31.12.2012г. 
 

 Съдебни помощници в СГС за 2012г. 
 

Албена Лъчезар Йонидова 

Георги Стоянов Чехларов 

Десислава Георгиева Иванова 

Диана Венциславова Джиброва  

Диляна Петрова Стоянова 

Доника Каменова Лазарова 

Надя Генчева Грозданова- Станчева  

Полина Андонова Хаджимаринска 

Радка Цанева Дончева 

Ралица Василева Ангелова 
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Таня Георгиева Господинова 

Цветелина Атанасова Тачева 

Чавдар Христов Николов 

 

 Съдебни помощници в СГС за 2013г. 

Албена Лъчезар Йонидова 

Боян Христов Koсев 

Георги Свиленов Александров 

Деница Любомирова Иванова 

Десислава Георгиева Иванова    

Десислава Василева Николова   

Диана Венциславова Джиброва 

Диляна Петрова Стоянова  

Доника Каменова Лазарова 

Йордан Иванов Колев 

Мария Станчева Костова 

Надя Генчева Грощанова- Станчева 

Полина Андонова Хадшмаринска 

Радка Цанева Дончева 

Ралица Василева Ангелова 

Таня Георгиева Господинова 

Цветелина Атанасова Тачева 

Чавдар Христов Николов 

 

 Съдебни помощници в СГС за 2014г. 

 

Албена Лъчезар Йонидова 

Антони Христосков Върбев  

Боян Георгиев Бояджиев  

Васил Николов Янев 

Величка Стоянова Костадинова 

Виктория Викторова Мингова 
Галя Борисова Янева 
Гергана Живкова Троянова  

Деница Любомирова Иванова 

Десислава Георгиева Иванова 

Десислава Василева Николова 

Диана Венциславова Джиброва 

Диляна Петрова Стоянова 

Д0ника Каменова Лазарова 

Елена Димитрова Василева- Сукалинска  

Еленко Александров Еленков 

Зорница Сашкова Павлова 

Йордан Иванов Колев  
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Кирил Миленов Колев 

Мариана Кирилова Папазова  

Марина Иванова Лачева  

Мария Георгиева Рачкова  

Надежда Димитрова Пашова 

Надя Генчева Грозданова- Станчева 

Николай Станимиров Димитров 

Панайот Богомилов Газдов 

Радка Цанева Дончева 

Радослав Вичев Вичев 

Ралица Василева Ангелова  

Силвия Валентинова Рулинска 

Таня Георгиева Господинова 

Тодор Димитров Караивонов 

Цветелина Атанасова Танева 

Чавдар Христов Николов 
 
  На проверяващия екип бяха предоставени голям брой заповеди, от които е 

видно, че ръководството на съда е действало „на парче” за всеки конкретен 

случай, без ясен регламент за заместване на отсъстващ съдия, за 

окомплектоване на съдебните състави, в които участват и младши съдии, за 

смяна на докладчика /като по някои от проверените дела, се установи, че  6, 7 

докладчика са се сменяли през последните три години от съдопроизводството 

по конкретно дело/. В голямата част от проверените дела, заповедите не са 

прилагани при смяна на докладчик и не са разпределяни на случаен принцип – 

липсват протоколи за случаен избор. В тази връзка и с оглед констатираното по 

отделните дела и описано в обстоятелствената част на акта, ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки.  

 
 Натовареност 
 

Видно от предоставената от ръководството на СГС справка за  

натовареността  на  съдиите  в  СГС  за  2012г.,  2013г. и 6-месечието на 2014г., 

данните са следните: 

 

 ОБЩ  БРОЙ  ДЕЛА  НА I ГО, БО, И  АО  В  СГС  

 ЗА  ПЕРИОДА  2012г. – 30.06.2014г.  

ДЕЛА  В   I ГО     

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА    

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 3803 2742 6545 2670 

 2013 3873 3232 7105 2739 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 4368 1732 6100 1676 
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ЧАСТНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА   

          -  първоинстанционни  частни  граждански дела  

 година 

несвър

шени  

постъ

пили 

дела за 

разглеждане свършени 

 2012 - 118 118 117 

 2013 1 85 86 86 

 
от 01.01 до 

30.06.2014   1 1 1 

          -  въззивни  частни  граждански  дела  

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 247 1366 1613 1353 

 2013 236 1472 1708 1478 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 224 870 1094 707 

ДЕЛА  В   БО     

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ  В  ОТКРИТО  С.З. 

          -  първоинстанционни граждански  дела  

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 342 957 1299 681 

 2013 302 760 1062 685 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 281 391 672 294 

          -  въззивни  граждански  дела   

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 311 455 766 429 

 2013 273 440 713 425 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 231 223 454 189 

ЧАСТНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА   

          -  първоинстанционни  частни  граждански дела  

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 4 203 207 207 

 2013 - 167 167 167 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 - 84 84 84 

          -  въззивни  частни  граждански  дела  

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане Свършени 

 2012 154 416 570 503 

 2013 65 445 510 435 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 75 268 343 231 

      

ДЕЛА  В   АО     
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АДМИНИСТРАТИВНИ  ДЕЛА   

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 323 16 339 203 

 2013 141 12 153 70 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 82 2 84 25 

ЧАСТНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА   

          -  първоинстанционни  частни  граждански дела  

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 2 335 337 337 

 2013 - 222 222 222 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 - 109 109 109 

          -  въззивни  частни  граждански  дела  

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 149 656 805 711 

 2013 92 524 616 546 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 68 336 404 314 

ВЪЗЗИВНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА   

 година несвършени  постъпили дела за разглеждане свършени 

 2012 360 1227 1587 930 

 2013 657 1146 1803 1060 

 
от 01.01 до 

30.06.2014 743 579 1322 654 

      

 

 

ОБЩА  НАТОВАРЕНОСТ В  СГС      

      -  Натовареност  по  щат       

 2012 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 30,4     

         - на  база  свършени  дела   - 20,93     

 2013 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 27,41     

            - на  база  свършени  дела   - 18,2     

      -  Действителна  натовареност       

 2012 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 41,41     

              - на  база  свършени  дела   - 28,51     

 2013 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 42,66     

              - на  база  свършени  дела   - 28,33     

НАТОВАРЕНОСТ  КЪМ  ГРАЖДАНСКИ  И  ТЪРГОВСКИ  ДЕЛА  

ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА       
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      -  Натовареност  по  щат       

 2012 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 22     

              - на  база  свършени  дела   - 10     

 2013 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 18     

              - на  база  свършени  дела   - 8     

      -  Действителна  натовареност       

 2012 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 25     

              - на  база  свършени  дела   - 11     

 2013 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 25,2     

              - на  база  свършени  дела   - 11     

ТЪРГОВСКИ  ДЕЛА       

      -  Натовареност  по  щат       

 2012 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 42,3     

              - на  база  свършени  дела   - 31     

 2013 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 42,3     

              - на  база  свършени  дела   - 31     

      -  Действителна  натовареност       

 2012 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 51     

              - на  база  свършени  дела   - 37,3     

 2013 г. -  на  база  дела  за разглеждане   - 49     

              - на  база  свършени  дела   - 35     

 

ПРОЦЕНТ НА  НАТОВАРЕНОСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА 

ПОСТЪПВАЩИТЕ  В  ГО, БО  И  АО  ОБЩ  БРОЙ  ДЕЛА 
 

година 
отделе

ние 

% постъпление 

спрямо общия  обем 

постъпили дела 

% натовареност на съдия в 

отделението спрямо средното 

годишно постъпление на съдия   

2012 ГО  51% 89% 

 БО 22% 128% 

 АО 27% 105% 

    

2013 ГО  56% 96% 

 БО 21% 128% 

 АО 22% 98% 
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6 мес. 

2014 ГО  58% 96% 

 БО 20% 118% 

 АО 22% 96% 

 

ПРОЦЕНТ НА  НАТОВАРЕНОСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА           

ПОСТЪПВАЩИТЕ  В  ГО, БО  И  АО  ОБЩ  БРОЙ  ДЕЛА 

 

година 
отделе

ние 

% постъпление 

спрямо общия  обем 

постъпили дела 

% натовареност на 

съдия в отделението 

спрямо средното 

годишно постъпление на 

съдия   

2012 ГО  51% 89% 

 БО 22% 128% 

 АО 27% 105% 

    

2013 ГО  56% 96% 

 БО 21% 128% 

 АО 22% 98% 

    

6 мес. 

на  2014 ГО  58% 96% 

 БО 20% 118% 

 АО 22% 96% 

 
 

ПРОЦЕНТ НА НАТОВАРЕНОСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ПОСТЪПВАЩИТЕ ДЕЛА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СГС 
 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Председател на 

СГС 3,03% 10,5% 13% 

Зам.председател 

ГО  31% 18% 20% 

Зам.председател 

АО 10% 10,5% 10% 

 

 

Със заповед на Председателя на СГС, съдия Богдана Желявска - зам. 

председател, считано от м. юли 2009г. е разпределяла гражданските и 
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търговските дела, а от м. август 2009г. – и фирмените дела. Това задължение на 

съдия Желявска е продължило и след всъпване на съдия Янева като 

Административен ръководител – Председател на СГС. Проверката по 

редовността на въззивните жалби и на частните жалби е била възложена на 

съдебните помощници, със заповед № 3062/27.09.2011г., след което е било 

наредено да докладват на съдия Желявска, като във формуляра при нередовност 

са отбелязвали предложението за проект на акт. В отсъствието на съдия 

Желявска, съдия Николай Димов – Зам.председател на съда е извършвал 

разпределението, съгласно заповед на Председателя  - № 4124/06.12.2011г. 

След като делото бъде разпределено, е наредено протоколът за случаен 

избор да се постави по делото, като в хода на проверката бе установено, че при 

немалък брой дела, липсва приложен протокол за случаен избор.   

 

 

 Деловодни книги 

 

Проверени бяха деловодните книги, водени на съставите – Книги за 

открити съдебни заседания за 2013 г., Книги за открити заседания за 2014г., 

Книги за закрити и разпоредителни заседания, Описни книги. Книгите са 

номерирани и прошнуровани, всички графи са попълнени четливо.  

Всеки състав има отделна книга за открити съдебни заседания, която се 

води за съответната календарна година. 

 

От проверените книги на I ГО, по състави, се установи следното:  

 

І-1 състав - съдия Асен Воденичаров: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 1-ви с-в за 2013 г. 

Започната е на 29.01.2013 г., завършена на 10.12.2013 г. Съдържа 102 листа, от 

които 53 попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са с данни, нанесени сравнително 

разбираемо, но някои от графите не съдържат част от изискуемата информация 

- нито едно от решенията не е с нанесен номер, нито дата, на която е 

произнесено/обявено в книгата/. Диспозитивите на съдебните актове са 

изписани на ръка (няма залепване на печатен текст), в графата „Дата на 

произнасяне на решението и как е решено делото”, но на места съвсем 

пестеливо са посочени (напр. по гр.д.№ 16376/2011г.; гр.д. № 13029/2011г. – 

„ув.частично”, причините за отлагането на делата са отразени.  

Според данните в книгата, съставът е провел 26 открити съдебни заседания 

през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 1 - през м. януари, 2 о.с.з. 
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през месеците юни и декември, 3-през месеците февруари, март и май, 4 о.с.з. 

през месеците април, октомври и ноември.  

От разглежданите през годината дела, 113 са приключили с решение и 4 са 

прекратени.  

 

І-2 състав - съдия Евгени Георгиев: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 2-ри с-в за 2013 г. 

Започната е на 18.01.2013 г., завършена на 20.12.2013 г. Съдържа 105 листа, от 

които 48 попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и 

разбираемо, но някои не съдържат част от изискуемата информация – 

забелязват се решения без посочен номер, липсва дата, на която е 

произнесено/обявено в книгата/, посочена е само датата с подпис на 

деловодител, на която е върнато делото. Диспозитивите на съдебните актове са 

обявени предимно с печатен на дребен шрифт текст, залепен в графа „Дата на 

произнасяне на решението и как е решено делото, но без положен печат върху 

диспозитива на акта, както се процедира при други състави. Само в някои графи 

е отбелязано на ръка „уважава от части иска”-л.20,  „уважава от 

части…решението”- л. 21, „уважава частично исковете”-л. 23, л. 31, 

разграничени са с отбелязване и произнесените неприсъствени решения. 

Записани са причините за отлагане на делата, както и основанието за спиране на 

производствата. Според отразеното в книгата, съставът е провел 37 открити 

съдебни заседания през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 2 - през 

м. януари, май, юли, 3 о.с.з. през месеците септември, ноември и декември, 4-

през месеците април, юни и октомври, 5 о.с.з. през месеците февруари и март, 

като на четири от датите са посочени само по едно дело. От разглежданите през 

годината дела, 76 са приключили с решение и 3 са прекратени.  

  

І-3 състав - съдия Б. Желявска: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 3-ти с-в за 2013 г. 

Започната е на 04.02.2013 г., завършена на 10.12.2013 г. Съдържа 103 листа, от 

които 33 попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени разбираемо, но 

някои не съдържат част от изискуемата информация –решенията са без посочен 

номер, липсва дата, на която е произнесено/обявено в книгата/, посочена е само 

датата с подпис на деловодител, на която е върнато делото. Диспозитивите на 

съдебните актове са нанесени предимно на ръка, по изключение - с печатен на 

дребен шрифт текст, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е 

решено делото”, но без положен печат върху диспозитива на акта, както се 

процедира при други състави. В някои графи е отбелязано само „уважава 



 

 

19 

изцяло исковете” – л.9. Записани са причините за отлагане на делата, както и 

отмяната на хода по същество по 5 бр. дела, без причините за това. Според 

отразеното в книгата, съставът е провел 28 открити съдебни заседания през 

2013 г., разпределени по месеци, както следва: 1 – през м. юли, 3 - през м. май, 

юни и декември, 4 о.с.з. през месеците февруари,  март и ноември, 5 - през 

месеците април и октомври, като на три от датите са посочени само по едно 

дело. От разглежданите през годината дела 17 са приключили с решение и 5 са 

прекратени: поради отказ от иска, постигната спогодба, на основание чл. 739 

ТЗ, гр.д. № 3513/2005г. – на основание чл. 119, ал. 2 ГПК(отм.) и гр.д. № 

577/2006г. – на основание чл. 119, ал. 1 ГПК(отм.).  

 

І-4 състав - съдия Й. Моллова: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 4-ти с-в за 2013 г. 

Започната е на 30.01.2013 г., завършена на 18.12.2013 г. Съдържа 105 листа, от 

които 84  попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени, но на места трудно 

разбираемо и нечетливо, с навлизане на текста в съседните графи, някои не 

съдържат част от изискуемата информация – решенията са без посочен номер, 

липсва дата, на която е произнесено/обявено в книгата/, посочена е само датата 

с подпис на деловодител, на която е върнато делото. Диспозитивите на 

съдебните актове са нанесени предимно на ръка, по изключение - с печатан на 

дребен шрифт текст, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е 

решено делото”, на които е положен печат върху диспозитива на акта. В някои 

графи е отбелязано само „уважава изцяло иска, отхвърля евентуалния иск” – 

л.71, причините за отлагане на делата са отразени. Според описаното в книгата, 

съставът е провел 34 открити съдебни заседания през 2013 г., разпределени по 

месеци, както следва: по 1 – през м. януари и септември, 3 - през м. май и 

декември, 4 о.с.з. - през месеците февруари,  март,  април и ноември, 5 - през 

месеците юни и октомври. От разглежданите през годината дела 106 са 

приключили с решение и 7 са прекратени, без посочено основание, по гр.д. № 

8511/2010г., образувано на 20.07.2010г. исковете са оставени без разглеждане с 

определение от 13.03.2013г., повече от година след образуването му е 

прекратено и производството по гр.д. № 13749/2012г. и същото е изпратено по 

подсъдност на ОС-Монтана.  

 

І-5 състав - съдия Н.Стойчева: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 5-ти с-в за 2013 г. 

Започната е на 06.02.2013 г., завършена на 18.12.2013 г. Съдържа 103 листа, от 

които 55  попълнени на ръка.” 
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Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо, но някои не 

съдържат част от изискуемата информация – решенията са с нанесени номера, 

но липсва дата, на която е произнесено/обявено в книгата/, посочена е само 

датата с подпис на деловодител, на която е върнато делото. В тази връзка се 

констатираха и противоречия- напр. определение № 5530 е от 20.03.2013г., 

датата на която е върнато делото е 26.03.2013г., същото е положението и при 

гр.д. № 14053/2011г., прекратено с определение от 09.10.2013г., а за дата на 

връщане е посочена 15.10.2013г. По гр. д. № 6742/2012г. е постановено 

определение № 21893, което е без нанесена дата, не е отразена и тази, на която е 

върнато делото, за да бъде изпратено по подсъдност на СРС (л.49).  

Диспозитивите на съдебните актове са нанесени предимно с печатан на 

дребен шрифт текст, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е 

решено делото”, на които не е положен печат, а на ръка, по изключение е 

отбелязано само „уважава изцяло иска”, „отхвърля исковете”, „уважава 

исковете частично”(гр.д. № 576/2001 год.). Причините за отлагане и спиране на 

делата са отразени. Според описаното в книгата, съставът е провел 28 открити 

съдебни заседания през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 1 – през 

м. септември, 2 - през месец  декември, 3 – през месеците  март, април и май и 

по 4 о.с.з. - през месеците февруари, юни, октомври и ноември. 

От разглежданите през годината дела 62 са приключили с решение, 

(няколко обявени в началото на 2014г.) и 8 са прекратени: 2 бр. поради отказ от 

иска, едно – поради оттеглянето му, гр.д. № 11745/2011г. – при постигната 

спогодба, гр.д. № 815/2013г. – поради изчерпан предмет (разпит по делегация), 

по две дела №№ 14053/2011г. и 14625/2011г. не е посочено основание, а гр. д. № 

6742/2012г., цитирано по-горе, е прекратено на основание чл. 118, ал. 1 ГПК. 

 

 І-6 състав - съдия Ж. Гигов: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 6-ти с-в за 2013 г. 

Започната е на 05.02.2013 г., завършена на 17.12.2013 г. Съдържа 102 листа, от 

които 52  попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо, но някои не 

съдържат част от изискуемата информация – решенията са с вписани номера, но 

липсва дата, на която е произнесено/обявено в книгата/, посочена е само датата 

с подпис на деловодител, на която е върнато делото.  

Диспозитивите на съдебните актове са нанесени с печатан на дребен шрифт 

текст, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е решено 

делото”, на които не е положен печат. Причините за отлагане и спиране на 

делата са отразени. 

Според описаното в книгата, съставът е провел 28 открити съдебни 

заседания през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 2 - през месец  

май, по 3 – през месеците  март, ноември и декември, по 4 о.с.з. - през месеците 

февруари, април и юни и 5 с.з. през м. октомври. 
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От разглежданите през годината дела 51 са приключили с решение, а от 

обявените за решаване до края на 2013г. дела, до 20.02.2014г. са обявени още 26 

съдебни акта. От производствата шест са прекратени: 3 бр. на основание чл. 233 

ГПК, 1 дело – на основание чл. 232 ГПК, едно – на основание чл. 118 ГПК и 

едно – на основание чл. 299, ал. 2 ГПК. 

 

 І-7 състав - съдия Милена Томова:  

Книгата за открити съдебни заседания на състава не е отбелязано да е 

проверена от зав. служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева. Същата е 

започната на 22.01.2013 г., завършена на 10.12.2013 г. Съдържа 103 листа, от 

които 60  попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени ясно и четливо, 

решенията са с вписани номера, но липсва дата, на която е произнесено/обявено 

в книгата/, посочена е само датата с подпис на деловодител, на която е върнато 

делото.  

Диспозитивите на съдебните актове са нанесени с печатан на дребен шрифт 

текст, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е решено 

делото”, на които са положени печати. Причините за отлагане и спиране на 

делата са отразени. 

Описаното в книгата сочи проведени 30 открити съдебни заседания през 

2013 г., първите три от които са председателствени от съдия Елена Стойчева-

Андреева. Разпределени по месеци, са както следва: 2 - през месеците януари и 

декември, по 3- през месеците февруари и май и по 4 о.с.з. - през месеците март, 

април, юни, октомври и ноември. 

От разглежданите през годината дела 81 са приключили с решение, а от 

обявените за решаване до края на 2013г. дела, до 10.02.2014г. са обявени още 10 

съдебни акта. От производствата четири са прекратени, три от които поради 

постигнати спогодби. 

 

І-8 състав - съдия Стефан Кюркчиев: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от Зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 8 с-в за 2013 г. 

Започната на 24.01.2013 г., завършена на 19.12.2013 г. Същата съдържа 102 

листа, от които 64 листа са попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо, но част от 

графите са попълнени непрецизно – не съдържат изискуемата информация. 

Диспозитивите на решенията са печатен текст, на дребен шрифт, залепен в 

графа „Дата на произнасяне на решението и как е решено делото”, но нито едно 

от решенията не съдържа дата, на която същото е произнесено /е обявено в 

книгата/. Не е положен печат върху диспозитива на акта, за разлика от 

констатираното при проверка на книгите на други съдебни състави от 

проверените отделения. Записани са причините за отлагане на делата, но не са 

посочени причини за спрените дела. Например на стр. 63 за гр.дело № 
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1625/2013г., в графа „причини, поради които делото е отложено или спряно”, е 

отбелязано „спира”; на страница 16, за гр.дело № 11443/2012г., в същата графа е 

отбелязано „спира производството”; на страница 53, за гр.дело № 12345/2010г., 

в тази графа е отбелязано „спира”.  

Според отразеното в книгата, съставът е провел 35 открити съдебни 

заседания през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 5 о.с.з. – м. 

октомври, по 4 о.с.з. през м.м. февруари, март, април, май, по 3 о.с.з. през м.м. 

юни, ноември, декември, по 2 о.с.з. през м.м. януари, юли. Съставът не е 

заседавал през м. август и м. септември. 

От насрочените за разглеждане дела, приключени с решение са 94 бр. дела 

и по 6 дела производството е прекратено.  

 

 І-9 състав - съдия Божана Желязкова: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от Зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 9 с-в за 2013 г. 

Започната на 24.01.2013 г., завършена на 12.12.2013 г. Същата съдържа 103 

листа, от които 57 листа попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и 

разбираемо, но част от графите са попълнени непрецизно – не съдържат 

изискуемата информация.  Диспозитивите на решенията са печатен текст, на 

дребен шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е 

решено делото”, но нито едно от решенията не съдържа дата, на която същото е 

произнесено /е обявено в книгата/, а само номер на решението. Положен е печат 

върху диспозитива на акта.  Записани са причините за отлагане на делата, както 

и основанието за спиране на производствата.     

Според отразеното в книгата, съставът е провел 29 открити съдебни 

заседания през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 5 о.с.з. – м. 

октомври, 4 о.с.з. – м. ноември, по 3 о.с.з. през м.м. февруари, март, април, май, 

юни, по 2 о.с.з. през м.м. януари, декември, по 1 о.с.з. през м. юли и не е 

заседавал през м. август и м. септември. 

От насрочените за разглеждане дела, приключени с решение са 71 бр. дела 

и по 11 дела производството е прекратено.  

 

І-10 състав - съдия Иванка Иванова: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 10 с-в за 2013 г. 

Започната на 30.01.2013 г., завършена на 11.12.2013 г. Съдържа 104 листа, от 

които 43 листа попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо, но част от 

графите - непрецизно – не съдържат изискуемата информация.  Диспозитивите 

на решенията са печатен текст, на дребен шрифт, залепен в графа „Дата на 

произнасяне на решението и как е решено делото”, но нито едно от решенията 
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не съдържа дата, на която същото е произнесено /е обявено в книгата/, а само 

номер на решението. Не е положен печат върху диспозитива на акта, за разлика 

от установеното в проверените книги на други съдебни състави.  Записани са 

причините за отлагане на делата, не е отразено основанието за спиране на 

производството. Според отразеното в книгата, съставът е провел 27 открити 

съдебни заседания през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 4 о.с.з. – 

м. м. октомври и ноември, по 3 о.с.з. през м.м. февруари, март, април, май, юни, 

2 о.с.з. през м. декември, по 1 о.с.з. през м. м. януари и септември и не е 

заседавал през м. юли и м. август. 

От насрочените за разглеждане дела, приключени с решение са 74 бр. дела 

и по 4 дела производството е прекратено.  

 

І-11 състав - съдия Елена Иванова: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от Зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 11 с-в за 2013 г. 

Започната на 29.01.2013 г., завършена на 05.12.2013 г. Съдържа 105 листа, от 

които 53 листа попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и 

разбираемо, но част от тях са попълнени непрецизно, на места не съдържат 

изискуемата информация. Малка част от диспозитивите на решенията са 

залепени в графа „Дата на произнасяне на решението и как е решено делото”, а 

болшенството решения са с ръкописно вписан диспозитив. Съдебните актове не 

съдържат номер и дата на обявяването им. Не е положен печат върху 

диспозитива на акта, за разлика от установеното при проверка на книги на 

други съдебни състави. Записани са причините за отлагане на делата. 

Основанието за спиране на производството е посочено по едни дела, а по други 

е отбелязано само „спира”. Според отразеното в книгата, съставът е провел 33 

открити съдебни заседания през 2013 г., разпределени по месеци, както следва: 

по 5 о.с.з. през м. м. април и юни, по 4 о.с.з. – м. м. февруари и октомври, по 3 

о.с.з. през м.м. март, май, ноември и декември, 2 о.с.з. през м. юли,  1 о.с.з. през 

м. януари и не е заседавал през м.м.  август и септември. 

От насрочените за разглеждане дела 251 бр., приключени с решение са 60 

бр. дела и по 3 дела производството е прекратено.  

 

І-12 състав - съдия Георги Иванов: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от Зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 12 с-в за 2013 г. 

Започната на 17.01.2013 г., завършена на 05.12.2013 г. Съдържа 99 листа, от 

които 48 листа попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и 

разбираемо, но информацията по част от тях е непълна – на места не са вписани 

изискуемите данни. Диспозитивите на решенията са печатен текст, на дребен 
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шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е решено 

делото”, но нито едно от решенията не съдържа дата, на която същото е 

произнесено /е обявено в книгата/, а само номер на решението. Върху част от 

диспозитивите на решенията е положен печат, но върху други - не е.  Записани 

са причините за отлагане на делата, но основанието за спиране на 

производството не е отбелязано. Според отразеното в книгата, съставът е 

провел 27 открити съдебни заседания през 2013 г., разпределени по месеци, 

както следва: 5 о.с.з. през м. октомври, по 4 о.с.з. – м. м. февруари, март, април, 

май и ноември, по 1 о.с.з. през м.м. януари и декември и не е заседавал през м.м.  

юни, юли, август и септември. 

От насрочените за разглеждане дела, приключени с решение са 90 бр. дела 

и по 1 дело производството е прекратено.  

 

І-13 състав - съдия Росен Димитров: 

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от Зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 13 с-в за 2013 г. 

Започната на 07.02.2013 г., завършена на 28.11.2013 г. Съдържа 100 листа, от 

които 60 листа попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и 

разбираемо, но информацията по част от тях е непълна. Диспозитивите на 

решенията са печатен текст, на дребен шрифт, залепен в графа „Дата на 

произнасяне на решението и как е решено делото”, но нито едно от решенията 

не съдържа дата, на която същото е произнесено /е обявено в книгата/, а само 

номер на решението. Не е полаган печат върху диспозитивите на решенията.  

Записани са причините за отлагане на делата и основанията за спиране на 

производството. За прекратените производства в съответната графа е 

отбелязано само „прекратено в з.з. на 15.03.2013” или „прекратено”. Според 

отразеното в книгата, съставът е провел 32 открити съдебни заседания през 

2013 г., разпределени по месеци, както следва: 5 о.с.з. през м. октомври, по 4 

о.с.з. – м. м. февруари, март, април, май, юни и ноември, по 1 о.с.з. през м.м. 

януари и октомври и не е заседавал през м.м.  август и декември. 

От насрочените за разглеждане дела, приключени с решение са 93 бр. дела 

и по 2 дела производството е прекратено.  

 

І-14 състав - съдия Красимир Мазгалов  

Книгата за открити съдебни заседания на състава е проверена от Зав. 

служба „Гражданско деловодство” – Р. Георгиева, която в началото на книгата е 

отбелязала: „Книга за открити съдебни заседания, СГС, І ГО, 14 с-в за 2013 г. 

Започната на 21.01.2013 г., завършена на 16.12.2013 г. Съдържа 103 листа, от 

които 65 листа попълнени на ръка.” 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо, но 

информацията по част от тях е непълна.  Диспозитивите на решенията са 

печатен текст, на дребен шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на 
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решението и как е решено делото”, но нито едно от решенията не съдържат 

номер и дата, на която същото е произнесено /е обявено в книгата/. Няма 

положен печат върху диспозитивите на решенията.  Записани са причините за 

отлагане на делата, както и основанието за спиране на производството. Според 

отразеното в книгата, съставът е провел 31 открити съдебни заседания през 

2013 г., разпределени по месеци, както следва:  по 4 о.с.з. – м. м. март, април, 

юни и ноември, по 3 о.с.з. през м.м. февруари, май и октомври, по 2 о.с.з. през 

м.м. януари, септември и декември и не е заседавал през м.м.  юли и август. 

От насрочените за разглеждане дела, приключени с решение са 77 бр. дела 

и по 8 дела производството е прекратено.  

 

Всички проверени книги на съставите 1-14 - І ГО са номерирани, но не са 

прошнуровани, някои не са и подпечатани, липсва и подпис на Председателя на 

съда или от упълномощен член на административното ръководство. При 

проверката на книгите за открити съдебни заседания за 2014г. на тези състави, 

се установиха същите положителни констатации, с посочените по-горе 

пропуски, каквито са описани досежно книгите за открити съдебни заседания за 

2013г. на съответните състави. 

 

І-15 състав - съдия Геновева Николаева: 

Книгата за открити заседания /срочна книга/ за 2013 г. е започната  на 

25.01.2013 г. и завършена на 13.12.2013 г. Съдържа 103 листа, от които 46 листа 

попълнени на ръка. Книгата за 2014 г. е започната на 22.01.2014 г. Книгите са 

водени редовно, всички графи са попълнени четливо и разбираемо с 

изискваната информация, няма непопълнени графи. Диспозитивите на 

решенията са печатен текст, на дребен шрифт, залепен в съответната графа, 

неподпечатан. Записани са причините за отлагане на делата, но не са посочени 

причини за спиране на производствата, с изключение на гр.д. №8835/2013 г., 

спряно в о.с.з. на 14.02.2014 г. 

През 2013 година са проведени 29 открити съдебни заседания, 

разпределени по месеци, както следва: 5 о.с.з. – м. ноември, 4 о.с.з. – м. март, по 

3 о.с.з. през м.м. февруари, април, май и октомври, по 2 о.с.з. през м.м. юни, 

септември и декември, 1 о.с.з. – м. юли, като  през м. август  не е заседавано. 

През 2014 г. г. до края на м. октомври  са проведени 21 о.с.з.,  по три през 

месеците февруари, март, април, май и юни, по едно – през януари и септември 

и 4 – през октомври, като през юли и август съставът не е заседавал. 

През 2013 г. са били насрочени за разглеждане 217 дела, от които 83 са 

приключили с решение и 2 са прекратени. Решенията, с малки изключения, са 

били постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. 

През 2014 г. г. до края на м. октомври  са проведени 21 о.с.з.,  по три през 

месеците февруари, март, април, май и юни, по едно – през януари и септември 

и 4 – през октомври, като през юли и август съставът не е заседавал. От 

насрочените дела, с решение са приключени 54 дела, прекратени са 5 дела.  По 

голямата част от делата решенията са постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, 
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допуснатата забава в произнасянето по седем от обявените за решаване дела е в 

рамките на 20-25 дни. 

 

І-16 състав - съдия Петя Георгиева 

Книгата за открити заседания /срочна книга/ за 2013 г. е започната  на 

28.01.2013 г. и завършена на 02.12.2013 г. Съдържа 107 листа, от които 56 са 

попълнени на ръка. Книгата за 2014 г. е започната на 27.01.2014 г. Книгите са 

водени редовно, всички графи са попълнени четливо и разбираемо с 

изискваната информация, няма непопълнени графи. Диспозитивите на 

решенията са изписани ръкописно, с едно изключение през 2014 г., когато е 

залепен печатен текст в съответната графа, но голям брой са непълни.  

Например, изписва се текст:”Отхвърля”, „Искът уважен”, „Искът уважен 

частично.” През 2014 г. подобни записи са значително по-малко. Причините за 

отлагане на делата, преимуществено са записани „за доказателства”, не са 

посочени причините за спрените дела през 2013 г. През 2014 г. няма спрени 

дела, не се сочат причините за прекратяване на делата. 

През 2013г. са проведени 31 открити съдебни заседания, разпределени по 

месеци, както следва: по 4 о.с.з. – през м.м. февруари-юни, октомври и ноември,  

3 о.с.з. м. май и по 1 о.с.з. през м.м. януари, юли, септември и декември, август   

няма заседания. През 2014 г. г. до края на м. октомври  са проведени 21 о.с.з.,  

по три през месеците февруари, март, април, май и юни, по едно – през януари и 

септември и 4 – през октомври, като през юли и август съставът не е заседавал. 

От насрочените за разглеждане през 2013 г. дела, 96 са приключили с 

решение и 3 са прекратени. Решенията са били постановени, както в срок по чл. 

235, ал. 5 ГПК, така и със забава, като най-голямата е до 4 месеца. 

През 2014 г. г. до края на м. октомври  са проведени 26 о.с.з.,  5 - през м. 

юни, по 4 – февруари, март и октомври, по 3 – април и май, по 1 – януари, юли и 

септември, през август не е заседавано. От насрочените за разглеждане през 

2014г. дела, с решение са приключени 89 дела, прекратени са производствата по 

8 дела. Има решения постановени извън срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. По 10 

обявени за решаване през м. февруари дела, 3 решения са постановени през м. 

август,  две – през м. юли, 2 – през м. юни, 1 – през м. май и 2 през м. април. По 

8 обявен за решаване през м. март дела, три от решенията са постановени през 

м. август, 2 – през м. април и по едно – през м. май, юни и юли. Седем от 

решенията по обявените за решаване през м. април  15 дела, са постановени 

през м. май, 4 – м. юли, 2 –м. юни и по едно – м.м. април и август. По гр.д. № 

15646/2012 г., обявено за решаване на 19.05.2014 г., решението е от 17.10.2014 г. 

Гр.д. № 5817/2013 г. – об. 19.05.2014 г., решение – от 24.10.2014 г. От обявените 

за решаване през м. юни 15 дела, към 30.10.2014 г. не е обявено само решението 

по гр.д. № 14621/2011г. През м. юли 2014 г. са обявени за решаване 3 дела, от 

тях по 2 – решението е постановено в установения законен срок и по 1 – в 

тримесечен срок. От обявените за решаване през м. септември 3 дела, по едно е 

постановено решение в срока. По обявените през м. октомври 2014 г. 14 дела за 

решаване, няма постановени актове към 30.10.2014 г. 



 

 

27 

 

І-17 състав - съдия Теодора Нейчева: 

Книгата за открити заседания/срочна книга/ за 2013 г. е започната  на 

18.01.2013 г. и завършена на 13.12.2013 г. Съдържа 62 листа попълнени на ръка. 

Книгата за 2014 г. е започната на 31.01.2014 г. Водени са водени редовно, 

всички графи са попълнени четливо и разбираемо с изискваната информация, 

няма непопълнени графи. Диспозитивите на решенията са вписани ръкописно, с 

много съкратен текст, от който става ясно само дали искът е уважен или 

отхвърлен. Посочени са причините за отлагане на делата, но не и причините за 

спиране на производствата по делата.  

През 2013 година са проведени 30 открити съдебни заседания, като две от 

тях са председателствани от съдиите Филипова и Петров. Разпределени по 

месеци, заседанията са: 5– м. ноември, по 4– през м.м.март и октомври, по 3– 

през м.м. февруари, април, май и юни, по 2 - през м.м. януари и декември,  1 -  

м. юли, не е заседавано през м. август и м. септември. През 2014 г. г. до края на 

м. октомври  са проведени 26 о.с.з., по 4 – през м.м. февруари, май и октомври,  

по 3 – през м.м. март, април,  юни и юли, по 1 – през януари и септември, а през 

август съставът не е заседавал. 

От насрочените за разглеждане през 2013 г. дела, (вкл. 2 ч.гр.д.), 59 са 

приключили с решение и 5 са прекратени /вкл. 1 решение ч.гр.д. и 1 прекратено 

ч.гр.д./. От насрочените за разглеждане до м. октомври вкл. на 2014 г. дела, 44 

са приключени с решение и по 2 – производствата са прекратени. Решенията са 

били постановени или в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, или до 3 месеца от 

обявяване на делото за решаване. 

 

І-18 състав - съдия Кристина Филипова: 

Книгата за открити заседания/срочна книга/ за 213 г. е започната на 

24.01.2013 г., завършена на 12.12.2013 г. Съдържа 103 листа, от които 51 

попълнени на ръка. Срочната книга за 2014 г. е започната на 06.02.2014 г. 

Книгите  е водена редовно, графите са попълнени четливо и разбираемо с 

изискваната информация, няма непопълнени графи. Диспозитивите на 

решенията са печатен текст, дребен шрифт, залепени в съответната графа и 

подпечатани. Причините за отлагане на делата са записани, посочени са и  

причините за спрените дела – залепен кратък тест на определенията с посочено 

основание. През 2013 г. са проведени 33 открити съдебни заседания., 

разпределени по месеци, както следва:  5 о.с.з. – м. октомври, по 4 о.с.з. – през 

м.м. февруари, март, април, май и ноември, 3 о.с.з. – м. юни, по 2 о.с.з. през м.м. 

януари и декември,  1 о.с.з.  м. юли, не е заседавал през м. август и м. 

септември. От насрочените за разглеждане през годината дела, 100 са 

приключили с решение/вкл. 2 –ЯФГ/ и 5 са прекратени. Решенията са били 

постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, без изключение. По шест, от 

обявените за решаване дела ходът по същество е отменен: гр.д. № 11874/2010 г., 

гр.д. № 11834/2012 г., гр.д. № 5677/2008 г., гр.д. № 10345/2012 г., гр.д. № 

239/2013 г. и гр.д. № 17251/2012 г. През 2014 г. до м. октомври вкл., са 
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проведени 24 о.с.з., разпределени по месеци, както следва: 5 - през м. октомври, 

4- през м. февруари, по 3 – през м.м. март-май и юли, 2 – през м. юни и 1 –през 

м. август, в което е разгледано едно дело в производство по чл. 151 ГПК.  От 

разгледаните през годината дела, с решение са приключени 82 дела. Решенията 

по тях са постановени и обявени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК.  

 

І-19 състав - съдия Златина Рубиева: 

Книгата за открити заседания/срочна книга/ за 2013 г. е започната на 

28.01.2013 г., завършена на 16.12.2013 г. Съдържа 104 листа, от които 57 

попълнени на ръка. Книгата за 2014 г. е започната на 22.01.2014 г. Книгите  са 

водени редовно, графите са попълнени четливо и разбираемо с изискваната 

информация, няма непопълнени графи. Диспозитивите на решенията са печатен 

текст, дребен шрифт, залепени в съответната графа и подпечатани. Макар и 

рядко има нанесени резултати ръкописно и тогава са непълни. Причините за 

отлагане на делата са записани, посочени са и причините за спрените дела, като 

ръкописно и съкратено е пресъздадено определението. През 2013 г. съставът е 

провел 31 открити съдебни заседания, разпределени по месеци, както следва:  

5– м.април, по 4 – през м.м. февруари, март, октомври и ноември, по 2 през м.м. 

май, юни, юли и декември,  по 1 о.с.з.  през м.м. януари и септември, не е 

заседавал през м. август. От насрочените през годината дела, 78 са приключили 

с решение и 3 са прекратени. Решенията са били постановени преимуществено 

със забава/ от няколко дни до осем месеца/. В срока по чл. 235, ал. 5 ГПК са 

постановени решенията по пет от делата. По три от обявените за решаване дела 

ходът по същество е отменен: гр.д. № 7609/2012 г., гр.д. № 1479/2012 г. и  гр.д. 

№ 8961/2012 г., а по три дела производството е оставено без движение в о.с.з.: 

гр.д. № 15569/2011 г. –на 25.02.2013 г., гр.д. № 12130/2012 г. – на 04.03.2013 г. и 

гр.д. № 3375/2012 г. – на 16.12.2013 г. До октомври вкл., през 2014 г., са 

проведени 23 о.с.з., разпределени както следва: по 4 – през м.м. февруари, март 

и октомври, по 3 – през м. април и юли, по 2 – през м.м. януари и май и 1 – през 

м. юли. Август и септември няма проведени заседания. От разгледаните дела, 80 

са приключили с решение и 6 са прекратени.  

Заседанието от 27.10.2014 г. е с насрочени 53 дела. Решенията по обявените 

за решаване през м. януари 9 дела, са постановени през м. юли и м. август.  По 

обявените за решаване през м. февруари 11 дела, едно решение е постановено 

през м. април, 2 – през м. юли и останалите – през м. август и септември. По 

обявените за решаване през м. март 16 дела през м. април е постановено 1 

решение,  през м.м. септември и октомври са постановени  решенията по 10 от 

делата. Останалите 5 съдебните актове към 31.10.2014 г. не са изготвени. От 12 

обявени за решаване през м. април дела, са постановени актовете по три – 

съответно през м.м. април, септември и октомври. По останалите актовете към 

31.10.2014 г. не са обявени. От 4 обявени за решаване през м. май дела, на 

23.10.2014 г. е върнато с написано решение гр.д. № 3606/2013 г., а по 

останалите 3 актовете не са постановени към 31.10.2014 г. През юни и юли за 

решаване са обявени 12 дела и към 31.10.2014 г. решенията не са постановени, 



 

 

29 

освен по гр.д. № 14798/2012 г., върнато в деловодството на 17.10.2014 г. По 

гр.д.№ 2245/2005 г. производството е прекратено в о.с.з. на 14.04.2014 г. 

„поради липса на правен интерес от водене на настоящия иск.”  

 

І-20 състав - съдия Мария Райкинска: 

Книгата за открити заседания /срочна книга/ за 2013 г. е започната на 

21.01.2013 г., завършена на 16.12.2013 г. 

Съдържа 106 листа, от които 65 попълнени на ръка. Книгата за 2014 г. е 

започната на 2.01.2014 г. Книгите  са водени редовно, графите са попълнени 

четливо и разбираемо с изискваната информация, няма непопълнени графи. 

Диспозитивите на решенията са печатен текст, дребен шрифт, залепени в 

съответната графа и подпечатани. През 2014 г. има и голям брой ръкописни 

записи на решенията като например „Уважен отчасти”, „Уважен изцяло”, 

„Отхвърлен”. Причините за отлагане на делата са записани, посочено е 

правното основание за спиране на делото.  Според отразеното в книгата, 

съставът е провел 33 открити съдебни заседания през 2013 г., разпределени по 

месеци, както следва: по 4– през м.м. февруари, март, април и октомври, по 3 -  

през м.м. юни, юли и ноември, по 2  - през м.м. май, септември и декември. 

През  същата година, от насрочените дела за разглеждане, 72 са приключили с 

решение и 2 са прекратени. Решенията са били постановявани преимуществено 

в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. Най-дългата забава е от около месец. По пет от 

обявените за решаване дела ходът по същество е отменен: гр.д. № 2524/2008 г., 

гр.д. № 653/2012 г., гр.д. № 13976/2011 г., гр.д. № 6853/2011 г.  и  гр.д. № 

9410/2011 г.  

До 27.10.214 г. са проведени 25 о.с.з., разпределени по месеци: по 4 – през 

м.м. февруари, март, юни и октомври, по 2 – през м.м. януари, април, май и юли 

и 1 – през м. септември, като през август няма заседания. От разгледаните в 

същия период дела, с решение са приключени 90 дела, 2 са прекратени, като не 

са взети предвид тези от заседанието на 27.10.2014 г. Решенията са постановени 

в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, с някои изключения. По гр.д. № 13721/2013 г., 

обявено за решаване на 20.01.2014 г., решението е от 29.05.2014 г. Гр.д. № 

7853/2012 г., обявено за решаване на 03.02.2014г. , с постановено решение на 

27.10.2014 г. Решението по обявеното за решаване на 17.03.2014 г. гр.д. № 

7373/2009 г. към 30.10.2014 г. не е постановено/делото е от няколко тома/. По 

обявените за решаване през м. април 5 дела, решенията са постановени с 

максимално закъснение от 1 месец. По обявените за решаване в о.с.з. на 

06.10.2014 г. пет дела, всички решения са постановени. 

 

І-21 състав - съдия Петър Петров /от 18.04.2013 г. – 12.12.2013 г. 

Книгата за открити заседания /срочна книга/ е започната на 18.04.2013 г., 

завършена на 12.12.2013 г. Съдържа 102 листа, от които 55 попълнени на ръка. 

Книгата  не е  водена редовно, тъй като отразените с.з. по дати са твърде 

разбъркани- по-късни дати са описани преди по-ранни в месеца, с.з. от м. май е 

описано между с.з. от м. юни. Графите са попълнени четливо и разбираемо с 
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изискваната информация, няма непопълнени графи. Диспозитивите на 

решенията са печатен текст, дребен шрифт, залепени в съответната графа и 

подпечатани. Причините за отлагане на делата са записани, посочено е 

правното основание за спиране на делото. По гр.д. № 15232/2011 г., разгледано 

в о.с.з. на 26.09.2013 г. и върнато в деловодството на 03.10.2013 г., в графата за 

резултата от решение, е записано само „определение”. Според отразеното в 

книгата, за периода от 18.04.2013 г. до края на годината, съставът е провел 26 

открити съдебни заседания, разпределени по месеци, както следва: по 5 о.с.з. 

през м.м. май и октомври, по 4 о.с.з. – през м.м. юни и ноември,  по 2 о.с.з. през 

м.м. април, юли, септември и декември. От насрочените за разглеждане дела,  

73 са приключили с решение и 7 са прекратени. По шест дела производствата са 

оставени без движение в о.с.з.: гр.д. №№ 10695/2012 г., 13040/2012 г., 

1365/2009г., 1703/2011г., 11718/2012г., 4573/1997г.  По четири дела е отменен 

дадения в о.с.з. ход по същество: гр.д. №№ 10257/2010г., 8543/2012г., 

16352/2011 г. и 6503/2011 г. Гр.д. № 13614/2012 г. е прекратено в о.с.з. на 

28.11.2013 г. и изпратено по подсъдност на СРС – чл. 104, т. 4 ГПК. 

 

І-21 състав - съдия Петър Петров / от 30.01.2014 г. до 27.03.2014 г./ и 

съдия Вергиния Мичева-Русева от 03.04.2014 г.: 

Книгата за открити заседания/срочна книга/ е започната на 30.01.2014 г. и е 

е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и разбираемо с 

изискваната информация, няма непопълнени графи. Диспозитивите на 

решенията са печатен текст, дребен шрифт, залепен в съответната графа. 

Записани са причините за отлагане на делата. По спрените през 2014 г. 

производства в о.с.з.,  е записано основанието за спирането им. 

Съдия Петров: 

През м. януари е проведено едно о.с.з. с насрочени за разглеждане 13 дела, 

от които 7 са обявени за решаване и решенията са постановени със забава 

спрямо едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК от няколко дни до един месец. 

Гр.д. № 499/2010 г., в о.с.з. на 30.01.2014 г. е оставено без движение на 

основание чл. 129, ал. 4, вр. ал. 2 ГПК. Спряно е производството по едно дело. 

През м. февруари съставът е провел 4 о.с.з., с насрочени за разглеждане 38 дела 

поэ пореден номер, 10 са приключени с решение, една част от които са 

постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, а други с максималното закъснение 

от 1 месец. На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК съдията се е отвел от 

разглеждането на гр.д. № 5101/2007 г. в о.с.з. на 27.02.2014 г. Спрени са 

производствата по 5 дела, като по две от тях – гр.д. № № 3698/2012 г. и 

8117/2012 г. не са записани причините за спиране. По три от делата – гр.д. № 

2424/2012 г., гр.д. № 8019/2011 г. и гр.д. № 16953/2012 г., с ищец КУИППД 

/КОНПИ/, производството е спряно до решаване на тълкувателно дело № 7/2013 

г. на ОСГК на ВКС. През м. март са проведени 4 о.с.з. и от насрочените за 

разглеждане дела, 18 са обявени за решаване и една част от решенията са 

постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, а други с максималното закъснение 

до 1 месец и половина. Ходът по същество, даден в о.с.з. на 27.03.2014 г., по 
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гр.д. № 12562/2012 г. е отменен/върнато на 19.06.2014 г./, исковата молба е 

оставена без движение с указания до ищеца да посочи надлежна страна по 

предявения иск за заплащане на извънреден труд. 

Съдия В. Мичева-Русева: 

През м. април са проведени 4 о.с.з. и от насрочените за разглеждане дела, 

11 са приключени с решение и 1 е прекратено. Решенията се постановени в срок 

до три месеца от обявяване на делото за решаване. В о.с.з. на 24.04.2014 г. гр.д. 

№ 17541/2013 г. е оставено без движение, поради нередовност на ИМ. През м. 

май са проведени 4 о.с.з., с насрочени за разглеждане 27 дела, 10 са приключени 

с решение и 2 са прекратени. Решенията се постановяват в срок до три месеца 

от обявяване на делото за решаване. През м. юни са проведени 3 о.с.з. и от 

насрочените за разглеждане дела, 8 са приключени с решение. Решенията се 

постановяват в срок до три месеца от обявяване на делото за решаване. През м. 

юли са проведени 3 о.с.з., с насрочени за разглеждане 9 дела, 2 са приключени с 

решение, всяко постановено и обявено със закъснение от около половин месец 

спрямо срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. През м. август не са проведени с.з. През м. 

септември са проведени  2 о.с.з. и от насрочените за разглеждане 8 бр. дела, по 3 

са постановени решени и 1 е прекратено. Решенията са постановени в 

предвидения процесуален срок. В о.с.з. на 18.09.2014 г. исковата молба по гр.д. 

№ 8885/2013 г. е оставена без движение, не са вписани причините. През м. 

октомври са проведени 5 о.с.з., като последното е проведено на 30.10.2014 г. /по 

време на проверката/. Насрочени за разглеждане 45 дела, 14 са обявени за 

решаване, 1 е прекратено/ без с.з. от 30.10.2014 г./  На 28.10.2014 г. е 

постановено  решението по гр.д. № 373/2013 г., обявено за решаване на 

02.10.2014 г. Останалите, обявени за решаване дела, са в предвидения 

процесуалния срок за произнасяне.  

 

Описните книги  се водят  общо за гражданските дела І инстанция по 

години и поредни номера./чл. 39, ал. 1 ПАС/ Не са водени редовно. Графите от 

8-ма до 20 не се попълват. Според проверените за 2013г. и за 2014 г. описни 

книги са приключени само няколко от граждански дела  и то в з.з. 

 

Книги за закрити и разпоредителни заседания: 

Книгите си водят общо за отделението по години. На 30.10.2014 г. са 

проверени  книгите за 2012, 2013 и 2014 години. Последен пореден № е 695 за 

2012 г., като не е завършена. Продължава с 2013г. след 2 празни листа. 

Последен пореден № 791 за 2013 г., също незавършена. 2014 г. е в отделна 

книга. Последен запис – от 28.10.2014 г./ № 462/ Всички графи са попълнени, 

накратко е вписан ръкописно текст на определенията. 

 

Брачно отделение 

I инстанция I състав, съдия Марияна Ангелова 

Книгата за открити заседания на състава за 2013г. е започната на 

21.01.2013г. и е приключила на 09.12.2013г. Водена е редовно, всички графи са 
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попълнени четливо и разбираемо, но информацията по част от графите е 

непълна. Минимален брой от диспозитивите на решенията са печатен текст, на 

дребен шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е 

решено делото”, а останалите – в графата е вписано „искът изцяло уважен”, но 

нито едно от решенията не съдържа дата, на която същото е 

произнесено/обявено в книгата/. Няма положен печат върху залепените 

диспозитиви на решенията. Записани са причините за отлагане на делата. 

Според отразеното в книгата, съставът е провел 17 открити съдебни заседания 

през 2013 г., разпределени по месеци, както следва:  по 2 о.с.з. – м. м. януари, 

февруари, април, юни, юли, октомври и декември, по 1 о.с.з. през м.м. март, май 

и ноември и не е заседавал през м.м.  август и септември. 

От насрочените за разглеждане дела /161 бр./, приключени с решение са 

110 бр. дела и 1 е прекратено.  

 

I инстанция II състав, съдия Галя Митова 

Книгата за открити заседания на състава за 2013г. е започната на 

08.01.2013г. и е приключила на 17.12.2013г.  

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и 

разбираемо, но информацията по част от графите е непълна. Една част от 

диспозитивите на решенията са печатен текст, на дребен шрифт, залепен в 

графа „Дата на произнасяне на решението и как е решено делото”, а останалите 

– в графата е вписано „искът изцяло уважен” но нито едно от решенията не 

съдържа дата, на която същото е произнесено/обявено в книгата/. Положен е 

печат върху диспозитивите на решенията, които са залепени. Записани са 

причините за отлагане на делата. Според отразеното в книгата, съставът е 

провел 23 открити съдебни заседания през 2013 г., разпределени по месеци, 

както следва:  по 3 о.с.з. през м.м. април и декември, по 2 о.с.з. – м. м. януари, 

февруари, май, юли, септември, октомври,  по 1 о.с.з. през м.м. март, ноември и 

не е заседавал през м.  август. 

От насрочените през 2013г. дела, приключени са с решение 106 бр. дела и 

по 3 е прекратено производството.  

 

I инстанция III състав, съдия В. Ангелова 

Книгата за открити заседания на състава за 2013г. е започната на 

08.01.2013г. и е приключила на 17.12.2013г.  

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени четливо и 

разбираемо, но информацията по част от графите е непълна. Една част от 

диспозитивите на решенията са печатен текст, на дребен шрифт, залепен в 

графа „Дата на произнасяне на решението и как е решено делото”, а останалите 

– в графата е вписано „искът изцяло уважен”, но нито едно от решенията не 

съдържа дата, на която същото е произнесено /обявено в книгата/. Положен е 

печат върху диспозитивите на решенията, които са залепени. Записани са 

причините за отлагане на делата. Според отразеното в книгата, съставът е 

провел 18 открити съдебни заседания през 2013 г., разпределени по месеци, 
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както следва:  по 2 о.с.з. – м. м. януари, февруари, март, май, юли, октомври, 

ноември,  по 1 о.с.з. през м.м. април, юни, септември, декември и не е заседавал 

през м.  август. 

От насрочените през 2013г. дела, приключени са с решение 99 бр. дела и по 

3 дела е прекратено производството.   

Книгата за открити съдебни заседания на I въззивен състав, Брачно 

отделение за 2013г. се води от 28.01.2013г. до 09.12.2013г. и съдържа 91 

страници. Информацията е вписана четливо. Диспозитивите на решенията са 

печатен текст, на дребен шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на 

решението и как е решено делото”. Съдържа номер, положен е и печат, но не е 

вписана датата, на която е обявен съдебният акт, съобразно наименованието на 

съответната графа - „Дата на произнасяне на решението и какво е решението”. 

Според отразеното в книгата, съставът е провел 26 открити съдебни заседания 

през 2013 г., и не е заседавал през м. юли и м. август. 

 

І инстанция,  ІV състав, БО 

Книгата за открити съдебни заседания е започната на 24.01.2013 г. и 

завършена на 17.12.2013 г. За разглеждане в този период са насрочени 191 дела 

и са проведени 33 открити заседания. С решение са приключени 102 дела, от 

които 1 – ЯФГ, прекратени са били производствата по 5 дела. Били са 

постановени 71 решения по дела за осиновяване, 14 – по дела за запрещение, 

вкл. отмяната му, 9 – по дела за установяване и оспорване на произход, вкл. и на 

припознаване, 4 – по дела по Хагската конвенция за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца  и 2 – по дела по чл. 117 КМЧП. Книгата е 

водена редовно, попълнени са всички графи и данните са записани четливо. 

Посочени са причините за отлагане на заседанията и спиране на 

производствата. Прави впечатление, че решенията по делата за осиновяване са 

обявени в с.з. максимум до един месец от образуването им. Решенията по 

останалите дела също са постановени и обявени в законоустановения 

едномесечен срок. 

Според срочната книга за 2014 г. до средата на м. ноември са проведени 

общо 25 открити с.з., от насрочените за разглеждане дела по пореден номер, с 

решение са приключени 85 и по 9 дела производствата са прекратени. От 85 

решени дела 64 са осиновявания. Не се записани причините или основанието за 

спиране на производството по дело. 

 

І-ва инстанция,  V състав, БО    

Книгата за открити съдебни заседания за 2014 г. е започната на 14.02.2014 

г., като председател на състава до 14.02.2014 г. е съдия Вергиния Мичева – 

Русева, а след това – съдия Иво Петров. 

Към 14.11.2014 г. последното описано в книгата с.з. е от 31.10.2014 г. За 

този период са проведени общо 13 о.с.з., като в с.з. на 25.04.2014 г. председател 

е съдия Мичева. От нарсочените общо 8 дела, 4 са решени. През м. април са 

били проведени 2 о.с.з., общо насрочени 10 дела, от които 6 са обявени за 
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решаване, като 4 са решени същия ден, а решенията по гр.д. № 13953/2013 г. и 

по гр.д. № 15026/2013 г., обявени за решаване на 11.04.2014 г. не са обявени в 

книгата  към 14.11.2014 г. През м. май са проведени 2 с.з., общо насрочени 9 

дела, 5 решени и 1 прекратено. През м. юни – 1 с.з. с три дела – трите решени, 

вероятно осиновявания. През м. юли – 2 с.з., общо 21 дела. От тях  11 са 

решени/осиновяване/, 1 е прекратено, 2 са спрени, като в книгата не е посочено 

защо. Гр.д. № 17084/2013 г. е оставено без движение в с.з. на 18.07.2014 г. През 

м. август е проведено 1 с.з., с насрочено 1 дело, което е решено /осиновяване/. 

През м. октомври са проведени 3 с.з., с насрочени за разглеждане общо 20 дела, 

от които 13 са решени – осиновявания, 2 са обявени за решаване на 03.10.2014 г. 

и към 14.11.2014 г. не са обявени.  

 

І инстанция,  VІ състав, БО    

Книгата за открити съдебни заседания за календарната 2013 г. е започната 

на 04.01.2013 г. и е завършена на 09.12.2013 г. Не е приключена, няма данни да 

е проверявана. Графите са попълнени четливо. Записват се причините за 

отлагане на делата, няма спрени производства през 2013 г. Там където не е 

залепен печатен текст от диспозитива на решението, дори и по различните от 

осиновяване дела, записът  е:„Искът уважен” или „Искът отхвърлен”.  

През 2013 г. са проведени общо 30 открити съдебни заседания, общо 

насрочени за разглеждане – 154 дела, с решение са приключени 86 броя дела и 4 

са прекратени. Решени са 67 дела за осиновяване, 4 – за произход, 7 – 

запрещение, 2 – по чл. 117 КМЧП, 1 – по Хагската конвенция от 1980 г. и 4 –

други. Решенията са постановявани в срок. Не се спазва срока по чл. 97, ал. 1 

СК по делата за осиновяване. През 2013 г. по две дела е бил отменен хода по 

същество. Гр.д. № 8006/2011 г. е обявено за решаване в с.з. на 08.04.2013 г., 

като след отмяна на хода по същество, производството е било прекратено. 

Делото е върнато в канцеларията на 20.06.2013 г. Гр.д. № 3785/2012 г. е било 

обявено за решаване  в с.з. на 07.10.2013 г. С определение от 06.11.2013 г. е бил 

отменен хода по същество и делото е било насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

02.12.2013 г., отложено за 03.02.2014 г. 

Книгата за 2014 г. е започната на 13.01.2014 г.  и последното проведено 

о.с.з. е на 10.11.2014 г. От насрочените за разглеждане дела, в  24 о.с.з., 91 дела 

са приключени с решение и 1 е прекратено, като от решените дела 60 са 

осиновявания. 

 

ІІ въззивен състав, БО 

Книгата за открити съдебни заседания за календарната 2013 г. е започната 

на 31.01.2013 г. и е завършена на 12.12.2013 г. Проведени са 30 о.с.з. С решение 

са приключени 194 броя дела, включително 4 броя частни граждански дела, от 

които три – по жалби срещу действия на ЧСИ и ДСИ и едно –по жалба срещу 

разпореждане на СРС в заповедното производство. Прекратени са били 

производствата по 29 дела, 2 дела са били спрени – в.гр.д. № 7962/2012 г. и 

в.гр.д. № 3767/2013 г. Даденият в с.з. на 12.12.2013 г. ход по същество по в.гр.д. 
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№ 13416/2013 г. е бил отменен с определение и производството – прекратено, 

поради оттегляне на въззивната жалба. Делото е било върнато в деловодството 

на 29.01.2014 г. В с.з. на 18.04.2013 г.  целият състав се е отвел от 

разглеждането на в.гр.д. № 1741/2013 г., образувано на 06.02.2013 г.  

Книгата е водена  прегледно, данните се вписвани четливо, всички графи са 

попълнени. Диспозитивите на решенията са или със залепен печатен текст, или 

ръкописно изписани. Решенията са постановявани в срок или до два месеца от 

съответното с.з. Различните секретари или посочват конкретните причини за 

отлагане на заседанията или записват само „по доказателства”. Не се посочват 

причините за спиране на делата. 

Срочната книга за 2014 г. е започната на 30.01.2014 г. и последното 

описано с.з. е от датата на проверката – 20.11.2014 г. Книгата е водена  

прегледно, данните се вписвани четливо, всички графи са попълнени. 

Диспозитивите на решенията са или с печатен текст, или ръкописно. Решенията 

са постановявани в срок или до два месеца от съответното с.з., с изключение на 

делата, по които е докладчик – съдия Иво Петров. Посочени са причините за 

отлагане на заседанията, както и за спиране на производствата по делата.  

През 2014г. са проведени са 28 о.с.з. С решение са приключени 111 дела, 

прекратени са 20 дела, спряно е било едно дело – в.гр.д. № 13413/2013 г., на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, за около един месец.  Не се констатират дела 

с отменен ход по същество или отводи на състав или докладчик. Според 

данните от книгата има едно едно „старо” въззивно дело - в.гр.д. № 2133/2012 г. 

–докладчик съдия Таня Орешарова.  

 

Книги за открити съдебни заседания Административно отделение, ІІІ-

Б състав 

 по администратвни дела 

Срочната книга на състава по административни дела за 2013 г. е започната 

на 26.03.2013 г. и е завършена на 05.11.2013 г. Проведени са общо 4 о.с.з., 

съответно на 26.03.2013 г., 23.04.2013 г., 13.06.2013 г. и 05.11.2013 г. и са 

разгледани насрочените общо 28 броя дела, от които данъчни – 14, по ЗОСОИ – 

5, по ЗРКП -1 , по ЗУТ – 1 и други. За решаване са били обявени 9 

административни дела и всички решения са постановени в установения 

едномесечен срок. Шест дела са били отложени поради нередовна процедура по 

призоваване на страни, а 11 – за събиране на доказателства, 7 от тях – за 

изготвяне на заключения от в.л. 

Видно от срочната книга на състава по административни дела за 2014 г., са 

проведени две о.с.з. В с.з. на 25.02.2014 г. са насрочени за разглеждане 11 дела, 

от които 5 са обявени за решаване и 6 са отложени: 3 поради нередовна 

процедура по призоваването и 3 – за доказателства и приемане на заключения 

на в.л.  В с.з. на 28.10.2014 г. са насрочени за разглеждане 4 броя дела, от които  

2 са обявени за решаване и 2 са отложени за приемане на заключения по 

допуснати експертизи. 

 по въззивни граждански дела 
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Срочната книга за 2013 г. е започната на 22.01.2013 г. и е завършена на 

12.12.2013 г. съставът не е заседавал през м.м. юли и август. За десет месеца са 

проведени 32 о.с.з. С решение са приключени 443 дела и 4 са прекратени в о.с.з. 

Производствата по две дела са били спрени по взаимно съгласие на страните и 

по едно – до решаване на преюдициален спор. Според установеното в книгата, 

само по едно дело е отменен хода по същество, обявено за решаване в с.з. на 

01.10.2013 г. Всички решения са постановени в предвидения 1-месечен срок, а 

голяма част – около седмица след с.з., в което делото е обявено за решаване. 

Срочната книга за 2014 г. е проверена на 09.12.2014 г. Започната е на 

28.01.2014 г. и последното описано с.з. е от 11.12.2014 г. – насрочено. До 

04.12.2014 г. вкл. са проведени 30 о.с.з. Насроченото за 07.10.2014 г. с.з. не е 

проведено поради сигнал за взривно устройство и делата са пренасрочени за три 

заседания през м. декември 2014 г. и едно – през м. януари 2015 г.  От 

насрочените за разглеждане дела, с решение са приключени 426 дела и по 6 дела 

производствата са прекратени. 

 

Книгата за открити съдебни заседания Административно отделение, 

III - В състав за 2013г. се води от 30.01.2013г. до 12.12.2013г. и съдържа 24 

страници. Информацията е вписана четливо. Диспозитивите на решенията са 

печатен текст, на дребен шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на 

решението и как е решено делото”. Съдържа номер, положен е и печат, но не е 

вписана датата, на която е обявен съдебният акт, съобразно наименованието на 

съответната графа - „Дата на произнасяне на решението и какво е решението”. 

Според отразеното в книгата, съставът е провел 22 открити съдебни заседания 

през 2013 г. и не е заседавал през м. юли, м. август и м. септември. 

 

Книгата за открити съдебни заседания Въззивни граждански дела, III-

В състав за 2013г. се води от 30.01.2013г. до 12.12.2013г. и съдържа 58 

страници. Информацията е вписана четливо. Диспозитивите на решенията са 

печатен текст, на дребен шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на 

решението и как е решено делото”. Съдържа номер, положен е и печат, но не е 

вписана датата, на която е обявен съдебният акт, съобразно наименованието на 

съответната графа - „Дата на произнасяне на решението и какво е решението”. 

Според отразеното в книгата, съставът е провел 31 открити съдебни заседания 

през 2013 г. и не е заседавал през м. юли, м. август и м. септември. 

 

Книгата за открити съдебни заседания ІІІ-Г състав за 2013г. -  по 

административни дела - започната е на 07.02.2013 г., завършена е на 

10.12.2013 г., съдържа 197 листа, от които 14 попълнени на ръка. 

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени сравнително 

разбираемо, но някои от графите не съдържат част от изискуемата информация 

- нито едно от решенията не съдържа номер, нито дата, на която е 

произнесено/обявено в книгата/. Диспозитивите на съдебните актове са обявени 

в книгата чрез залепване в съответната графа на печатен с дребен шрифт текст, 
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с по два печата на отделението на всеки от тях, попълнена е и графата досежно 

причините за отлагането на делата, на места четливо и старателно, на други – не 

толкова.  

Според отразеното в книгата, съставът е провел открити съдебни заседания 

през 2013 г.:  на 07.02 - с насрочени 17 дела; на 16.04. – с насрочени 21 дела; на 

23.04.- 1 дело за поправка но ОФГ, на 30.05 – 1 дело, на 18.06. - 1 дело за 

поправка но ОФГ, на 08.10.2013г. - 1 дело за  допълване на постановен съдебен 

акт и на 10.12.2013г. - с насрочени 18 дела. 

От разглежданите през годината дела, 11 са приключили с решение и 3 са 

прекратени, едното – през 2014г.  

 

Книга за открити съдебни заседания ІІІ-Г състав за 2013г. -  въззивни 

дела – започната е на 05.02.2013 г., завършена е на 17.12.2013 г., съдържа 200 

листа, от които 71 попълнени на ръка.  

Книгата е водена редовно, всички графи са попълнени разбираемо, но 

някои от графите не съдържат част от изискуемата информация - нито едно от 

решенията не съдържа номер, нито дата, на която е произнесено/обявено в 

книгата/. Диспозитивите на съдебните актове са обявени в книгата чрез 

залепване в съответната графа на печатен с дребен шрифт текст, с по два печата 

на отделението на всеки от тях, попълнена е и графата досежно причините за 

отлагането на делата или за спирането им, на места четливо и старателно, на 

други – не толкова.  

Според отразеното в книгата, съставът е провел 31 открити съдебни 

заседания през 2013 г.: предимно по 4 заседания на месец, 3 - през месеците 

юни и декември и 5 през м. октомври. От разглежданите през 2013г. въззивни 

дела в състава, 235 са приключили с решение в рамките на годината, 34 са 

обявени през 2014г. и 8 дела са били прекратени.  

 

2. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ГРАЖДАНСКИ/АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 
 

Проверени бяха на случаен принцип дела по състави, както следва: 

 

І  - во Гражданско отделение 

 

І-1 състав – съдия Асен Воденичаров 

Според предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., съставът има 

14 дела със спрени производства. От тях, 2 дела са образувани през 2005г., 1 – 

през 2006г., 1 – през 2010г., 3 – през 2011г., 1 – през 2012г., 3 – през 2013г. и  3- 

през 2014г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 62 дела. От тях без движение са производствата по 23 дела, постъпили 

и разпределени на състава в периода от 27.08.2014г. - до края на м. януари 

2015г. В процедура по размяна на книжата са 39 граждански дела, две от които 
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– за изпълнение на съдебна поръчка, гр.д. № 9038/2013г. е образувано през м. 

юли 2013г., 30 дела са образувани през 2014г. и 6 - през 2015г. 

 Спрени дела 

Гр.дело № 1243/2014г. Образувано е на основание чл. 226, ал. 1 КЗ, на 

30.01.2014г., по искова молба от 29.01.2014г., с цена на иска 130 000лв., срещу 

застрахователно АД, за неимуществени вреди на ищцата, от претърпяно от сина 

й ПТП, при което е починал. Разпределено е, видно от протокол за случаен 

избор от 30.01.2014г., на доклад на съдия Воденичаров, в поредност, заедно с 

още 14 бр. дела, подписан е от съдия Желявска. Протоколът не съдържа данни 

между кои съдии е извършено разпределението, само по едно  от тях е 

изключена съдия Моллова, с отразена причина „отвод”. Делото е докладвано на 

следващия ден, видно от разпореждането на докладчика за отстраняване на 

нередовност в седмодневен срок – да се внесе ДТ 5200 лв. Съобщението е 

изпратено на 03.02.2014г., получено на 17.02.2014г., последвано от молба  от 

25.02.2014г. за освобождаване от ДТ, разпореждане с указания за представяне 

на доказателства и такова от 07.04.2014г., с което съдията-докладчик е уважил 

искането на основание чл. 83, ал. 2 ГПК. (Променена е практиката по тези 

искания да се произнася Зам. председател). В същия ден е постановено и 

разпореждане на основание чл. 367 ГПК, с указания към ответната страна във 

връзка с правото на отговор по исковата молба и последиците от неподаването 

на такъв. Отговор е депозиран на 29.04.2014г., съдържащ възражения и 

доказателствени искания, връчен на ищцата на 20.05.2014г. На 04.06.2014г. от  

ищцовата страна е постъпило искане за спиране на производството по делото, 

поради наличие на преюдициален спор – НОХД № 367/2014г.  по описа на ОС-

Варна. Препис от молбата е връчен на ответното дружество, което в указания 

срок не е изразило становище. С определение от 31.07.2014г. производството по 

делото е спряно до приключването на наказателното, образувано във връзка със 

станалото ПТП, като съобщенията за съдебния акт, изпратени до страните на 

05.08.2014г., са получени съответно на 19.08.2014г. (в гр.Добрич) и едва на 

08.09.2014г. в гр. София, на ул. „Раковски”. 

Гр.дело № 65/2014г. е образувано на 03.01.2014г., като изпратено по 

подсъдност от  Окръжен съд – Ямбол, определен да се произнесе, (с 

определение № 309/21.08.2013г. на АпС-Бургас по ч.гр.д. № 246/2013г), по 

исковата молба на Висшия съдебен съвет, срещу „СИБАНК” ЕАД-клон Бургас, 

подадена до ОС-Бургас, съдиите от който са се отвели от разглеждането на 

делото. На 06.01.2014г., съдията докладчик е дал указания на ищеца да уточни 

правния си интерес от предявяването на иска, с посочено основание чл. 49, вр. 

чл. 45 ЗЗД, за причинени вреди на бюджета на съдебната власт, произтичащи от 

неправомерни банкови операции – сторно, на заплатени по сметката на РС-

Бургас и ОС-Бургас, суми. Уточнение по исковата молба в указаната насока, 

ВСС е депозирал на 17.01.2014г., а с разпореждане от 24.03.2014г. са дадени 

указания по доказателствата, изпълнени с молба от 02.04.2014г., за което 

ответникът е уведомен на 28.04.2014г. В депозираното, на 07.05.2014г., 

становище „СИБАНК” ЕАД е направило и възражение за изтекла погасителна 
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давност по отношение на описаните в молбата 302 бр. сторнирани суми. С 

определение  от з.з. на 09.05.2014г., след извършена проверка по реда на чл. 140, 

ал. 1 ГПК, съдът е приел исковата молба за редовна и допустима, допуснал е 

писмените доказателства и ССчЕ  с конкретизирана задача, вещо лице и размер 

на депозит, оставено е без уважение искането за разпит на свидетели, а о.с.з. е 

насрочено за 25.11.2014г., за която дата е указано призоваването на страните. 

На 16.05.2014г. по делото е постъпила съвместна молба от пълномощниците на 

ищеца и ответното дружество с искане за спиране на производството, с оглед 

процеса на преговори за доброволно уреждане на спора. Молбата е уважена с 

определение от 19.05.2014г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. След 

допълнителна справка се установи, че с определение от 16.01.2015г. 

производството по делото е прекратено. 

 Ненасрочени дела  

 Гр.дело № 12802/2014г. Образувано е на 21.08.2014г., по искова молба от 

20.08.2014г., с цена на иска 400 000лв., на основание чл. 226, ал. 1 КЗ, срещу 

застрахователно АД, за претърпени неимуществени вреди на ищеца от 

претърпяно ПТП. Разпределено е, видно от протокол за случаен избор от 

следващия ден, на доклад на съдия Воденичаров, подписан от Председателя, в 

поредност с още 20 бр. дела, без данни кои съдии са участвали в 

разпределението, само по две дела е извършено изключване на състави, поради 

направени отводи. 

С оглед направеното искане за освобождаване от заплащане на ДТ, с 

разпореждане от 08.09.2014г., докладчикът е указал на ищеца представянето на 

доказателства, посочени неизчерпателно в пет пункта, с цел установяване на 

обстоятелствата по чл. 83, ал. 2 ГПК. Съобщението е получено от 

пълномощника на ищеца в гр. София, на 10.09.2014г. и въпреки подробните 

указания, с молба от 17.10.2014г. е депозирано по делото само експертно 

решение на ТЕЛК за ищеца. Това е наложило даването на повторни указания, 

направи с разпореждане от 19.09.2014г. Съобщението е получено от адв. 

Ангелов на 29.09.2014г., тече двуседмичният срок определен от съда, за 

представяне на доказателствата.  

Гр. дело № 13358/2014г. - образувано е на 02.09.2014г., по искова молба, 

постъпила в съда предходния ден, с цена на иска 100 000лв., на основание чл. 

226, ал. 1 КЗ, срещу Гаранционен фонд, за причинени на ищцата 

неимуществени вреди, вследствие настъпила, при ПТП с неустановен водач, 

смърт на сина й. В същата е направено особено искане за освобождаване от 

заплащане на ДТ, за което е представена декларация за липса на доходи. Делото 

е разпределено от съдия Желявска, видно от протокол за случаен избор от 

02.09.2014г., на доклад на съдия Воденичаров, заедно с още 17 бр. дела. С 

разпореждане от 09.09.2014г., докладчикът е указал на ищцовата страна 

представянето на доказателства, с цел установяване на обстоятелствата по чл. 

83, ал. 2 ГПК. Съобщението е получено от пълномощника на ищцата в гр. 

София, на 10.09.2014г., указанията са изпълнени и на 25.09.2014г. е постановено 

разпореждане за освобождаване от внасяне на ДТ. В същия ден е изготвено и 
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разпореждане по чл. 131 ГПК, с подробни указания към ответната страна във 

връзка с правото на отговор по исковата молба, съобщението за което е 

изпратено на следващия ден, без данни към момента на проверката да е 

получено.  

 Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г. 

Гр. дело № 13196/2012г. е образувано на 04.10.2012г., изпратено по 

подсъдност, след влязло в сила прекратително определение от 13.09.2012г. по 

гр.дело № 39876/2012г. на СРС, по исковата молба, подадена на основание чл. 

124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79 ЗС, досежно недвижим имот в гр. София. 

Разпределено е, с още 19 постъпили дела, на 04.10.2012г. от Зам. председателя 

Желявска, на доклад на съдия Воденичаров, постановил  на 08.10.2012г. 

разпореждане за оставяне на исковата молба без движение, с указания за 

внасяне на ДТ по сметката на СГС и друга – по сметката на АВп, изпълнено с 

молба от 02.11.2012г. от пълномощника на ищеца. За служебно вписване 

исковата молба е изпратена на АВп с писмо от 14.11.2012г. На 11.12.2012 г. 

съдията-докладчик е изготвил разпореждане по чл. 131 ГПК, с разяснения към 

ответната страна по правото на отговор, какъвто е депозиран на 25.01.2013г. 

Последвало е определение по чл. 140 ГПК от з.з. на 29.01.2013г., с което са 

допуснати представените от ищеца писмени доказателства, до разпит двама 

свидетели при режим на довеждане, постановен е отказ по други, конкретно 

посочени доказателствени искания и е насрочено о.с.з. за 14.05.2013г. 

Последното е проведено, докладвано е делото, възражения по доклада не са 

направени, приети са доказателствата, (без опис), разпитани са свидетелите, 

доведени от ищцовата страна и с оглед констатирана нередовност по иска, е 

дадена възможност на ищеца в 10 дневен срок да конкретизира процесния 

недвижим имот. С.з. е насрочено за 22.10.2013г., като съдът е разпоредил 

делото да се докладва след заседанието, за произнасяне по депозирана молба за 

главно встъпване по заявени самостоятелни права на ответната страна върху 

предмета на спора. С определение от з.з. на 20.05.2013г. молбата е била 

оставена без уважение. С определение № 2295/30.09.2013г. по ч.гр.д. № 

3260/2013г., състав на САпС е отменил определението и е допуснал встъпването 

на В.А.Т. и Н.А.Т. в процеса. След връщането на делото, в з.з. е определено 

следващо с.з. за 11.02.2014г., в което е даден ход на делото и по доказателствата 

е отложено за 27.05.2014г. Междувременно, на 18.02.2014г., от пълномощника 

на двете встъпили в процеса лица е депозирана молба, с искане за спиране на 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, поддържано и в с.з. на 11.02.2014г., 

за преюдициалността на което производство, цитирано по-горе, съдът е дал 

указания да се представят доказателства. С мотивирано определение от з.з. на 

05.01.2015г., с оглед висящо производство по иск за нарушена запазена част от 

наследството, настоящето е спряно, до приключването на гр.д. № 40689/2012г. 

на СРС. 

Гр. дело № 15246/2012г. е образувано на 15.11.2012г., по искова молба, 

постъпила предходния ден, подадена на основание чл. 124, ал. 1 ГПК, с искане 

да се приеме за установено по отношение на ответника, че ищцата е 
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изключителен собственик на придобит по време на брак апартамент в гр. 

София. Молбата съдържа особено искане – за спиране на заведеното пред СРС 

дело за делба на процесното жилище и допускане разпит на свидетели.  

Делото е разпределено, с още 10 постъпили дела, на 15.11.2012г. от Зам. 

председателя Желявска, на доклад на съдия Воденичаров, постановил  на 

16.11.2012г. разпореждане за оставяне на исковата молба без движение, с 

указания за внасяне на ДТ по сметката на СГС и друга – по сметката на АВп, 

пълномощно на подписалия исковата молба адвокат, както и да се 

конкретизират действията по оспорване на правото на собственост от страна на 

ответника. Същите са изпълнени с молба от 03.12.2012г. и на 08.01.2013г. е 

изготвено разпореждането по чл. 131 ГПК, с указания към ответната страна по 

правото на отговор, получено от нея едва на 04.04.2013г. поради неактуален 

адрес и след нови указания на съда от 15.02.2013г. С поредна молба е поискано 

издаването на съдебно удостоверение по настоящето дело, за да се направи 

искане за спиране на делбеното производство, която молба е докладвана в деня 

на получаването й и резолирана за изпълнение от докладчика. Отговор по 

исковата молба е постъпил на 30.04.2013г., в който се твърди недопустимост на 

исковата претенция, тъй като същата е заявена и в по-рано образуваното дело за 

делба. Приемайки този довод, с определение от з.з. на 08.05.2013г. съдът е 

прекратил производството. С определение № 1930/12.08.2013г. по ч.гр.д. № 

2900/2013г., АпС София е отменил съдебния акт и е разпоредил продължаване 

на съдопроизводствените действия, като в това производство е представено 

определение на 69-ти състав на СРС за спиране на делбеното производство № 

49776/2011г. до приключването на установителния иск пред СГС. 

Определението по чл. 140 ГПК на съдия Воденичаров е от 09.09.2013г., в което 

са допуснати доказателствата и е насрочено о.с.з. за 25.02.2014г., проведено, в 

което е направен доклад по спора, без възражения от явилите се лично страни и 

пълномощниците им, доказателствата са приети, изслушани са свидетели и с 

цел формулиране на точна и конкретна задача на поисканата съдебно-

графологична експертиза, заседанието е отложено за 10.06.2014г. В него е 

разпитан свидетел и с оглед неизготвената експертиза, след неколкократна 

замяна на вещите лица, е насрочено о.с.з. за 09.12.2014г.  

 Насрочени  в о.с.з. дела - за 09.12.2014г. и за 16.12.2014г.  

Гр. дело № 11334/2013 г. е образувано на 20.08.2013г., по искова молба от 

19.08.2013г., подадена на основание чл. 226 КЗ, от физическо лице срещу 

застрахователно АД, за претърпени болки и страдания от претърпяно ПТП, на 

доклад на първи съдебен състав, видно от протокол за случайно разпределение, 

подписан от съдия Димов. С разпореждане от 27.08.2013г. делото е изпратено 

на Зам. председател, за произнасяне по искането за освобождаване от ДТ, 

извършено от съдия Желявска с разпореждане от 05.09.2013г. Разпореждането 

по чл. 367 ГПК е от 10.09.2013г., отговор по иска е депозиран на 26.09.2013г., 

копие от който е изпратен на ищеца съгласно разпореждане от 30.09.2013г. На 

05.11.2013г. докладчикът е допуснал представените от страните доказателства, 

изискал е други, конкретно посочени от ответната страна, допуснал е СТЕ с 
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определени задача, в.л. и размер на депозит, отказал е други доказателствени 

искания, а на основание чл. 374, ал. 2 ГПК е насрочил о.с.з. за 11.02.2014г. На 

03.02.2014г. изготвената от в.л. – ортопед-травматолог е представена по делото, 

приета в с.з., в което е назначена и САТЕ, с отлагане за изготвянето й за 

10.06.2014г. И това заседание е проведено успешно, с приемане и на тази 

експертиза, разпит на свидетел и за разпит на друг свидетел-очевидец, е 

насрочено следващо с.з. за 09.12.2014г. 

Гр. дело № 15235/2013 г. е образувано на 11.11.2013г., по искова молба, 

постъпила предходния ден, от застрахователно дружество срещу физическо 

лице, за дължима по запис на заповед сума. Видно от протокол за случайно 

разпределение от 11.11.2013г., с разпределени в поредност общо 28 дела, 

настоящето е на доклад на съдия Воденичаров. На ответника, на 12.11.2013г. е 

разпоредено да се изпрати на препис от ИМ за отговор, получен на 31.01.2014г., 

изпратен на ищеца за становище в изпълнение на  разпореждане от 04.02.2013г. 

След изтичане на указания срок, с определение от 10.03.2014г., съдът е 

допуснал доказателствата, изискал е заповедното гр.д. № 39981/2013г. на СРС, 

задължил е ищеца да представи договор за финансов лизинг и е насрочил о.с.з. 

за 10.06.2014г., когато е даден ход на делото, изготвен е доклад по него, като 

възражения от страните не са направени, приети са доказателствата (без опис) и 

относимото гр. дело, дадена е възможност на ответната страна да се запознае с 

доказателствата и да изрази становище по тях. Следващото с.з. е определено за 

09.12.2014г. 

Гр. дело № 4819/2014 г. е образувано на 07.04.2014г., по искова молба от 

две физически лица, постъпила в съда на 04.04.2014г., с цена на иска общо 360 

000лв., на основание чл. 45 ЗЗД и чл. 226, ал. 1 КЗ, срещу Гаранционен фонд-

София, за причинени на ищците неимуществени вреди, настъпили при ПТП, 

при което е причинена смъртта на сина им. В същата е направено особено 

искане за освобождаване от заплащане на ДТ, за което са представени 

декларации за липса на доходи. Делото е разпределено от съдия Желявска, 

видно от протокол за случаен избор от 07.04.2014г., на доклад на съдия 

Воденичаров, заедно с още 32 бр. дела, повечето от които преразпределяни, 

поради направени отводи. С разпореждане от същия ден - 07.04.2014г., 

докладчикът е указал на ищцовата страна представянето на доказателства, с цел 

установяване на обстоятелствата по чл. 83, ал. 2 ГПК, изпълнено с молба от 

08.05.2014г., след което, с разпореждане от 12.05.2014г., искането за 

освобождаване е било уважено. На посочената дата е изготвено и 

разпореждането по чл. 131 ГПК, а отговорът на ответния фонд е представен по 

делото на 23.06.2014г. С определение от 01.07.2014г., с преценката, че исковата 

молба е редовна и предявените искове – допустими, съдът е допуснал 

доказателствата, конституирал е трето лице-помагач на ответника, допуснал е 

до разпит свидетел и СМЕ и е насрочил първо о.с.з. за 16.12.2014г. Към 

момента на проверката списъкът на лицата за призоваване е изготвен, 

призовките са изпратени на 01.07.2014г., внесен е и депозитът за изготвянето на 
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експертизата, постъпило е и възражение от пълномощника на ищците по 

представения отговор на исковата молба. 

Гр. дело № 1453/2014 г. е образувано на 04.02.2014г., по искова молба от 

предходния ден, с цена на иска 60000 лв., от физическо лице срещу 

застрахователно АД, за претърпени болки и страдания от претърпяно ПТП. С 

разпореждане от 05.02.2014г., ищцата е задължена да внесе по сметката на СГС 

сумата от 2400 лв. ДТ. След получаване на съобщението, с молба от 

11.02.2014г., е направено искане за освобождаване от ДТ, за произнасянето по 

което, с нарочен акт от 17.02.2014г. съдът е указал представянето на конкретни 

доказателства за наличие на обстоятелствата по чл. 83 ГПК. Междувременно, на 

12.02.2014г. ищцата е починала, за което са представени доказателства, 

поискано е конституирането на наследницата й и е внесена ДТ от 1200 лв., във 

връзка с направеното искане за намаляване на размера на иска наполовина. С 

разпореждане от 11.03.2014г. молбата е уважена, изпратен е и препис от 

исковата молба на ответника за отговор, представен по делото на 28.03.20`14г. 

С определение от 18.06.2014г. са допуснати доказателствата, СТЕ, СМЕ и 

разпит на свидетел, оставени са без уважение други доказателствени искания, а 

с.з. е определено за 16.12.2014г. Към момента на проверката на делото 

депозитите за изготвянето на експертизите са внесени, изискано е и съдебно 

удостоверение от ответника, за снабдяване с доказателства. 

 Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 8763/2012г. е образувано на 22.06.2012г. по искова молба на 

АД срещу физическо лице, на основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 79 и чл. 86 ЗЗД, 

разпределено на доклад на съдия А.Воденичаров съгласно протокол за случаен 

избор от 22.06.2012г., подписан от съдия Димов. Делото е водено по правилата 

на търговските спорове и след проведени о.с.з. на 12.02.2013г. и на 21.05.2013г., 

в които са приети ССЕ и допълнителна такава, в с.з. на 05.11.2013г. е даден ход 

на делото по същество. В срока за произнасяне, поради открит пропуск 

(изискано, но неприложено по делото заповедно производство по описа на 

СРС), определението за приключване на съдебното дирене е отменено, 

разпоредено е на СРС незабавното изпращане на делото и е насрочено ново с.з. 

за 25.03.2014г., когато е обявено за решаване. Съдебният акт – решение № 2748, 

е постановен на 22.04.2014г., в месечния срок, влязло е в сила на 25.05.2014г.  

Гр. дело № 7780/2013г., е образувано на 07.06.2013г., след изпращане от 

СРС и повдигана препирня за подсъдност, по кумулативно обективно 

съединени искове с правно основание чл. 26, ал. 1 пр. 1 ЗЗД, чл. 55 и чл. 86 ЗЗД. 

С определение по чл. 140 ГПК от 13.11.2013г., съдът е допуснал представените 

от страните писмени доказателства и ССчЕ и е насрочил о.с.з. за 25.03.2014г., в 

което е изготвен доклад по делото, приети са доказателствата, включително и 

експертизата и е даден ход на делото по същество. Последният е отменен с 

определение от 07.04.2014г., по уважена молба от 25.03.2014г. на ответната 

страна, декларирала в деня на заседанието, че не е била извикана в залата и 

впоследствие не е била допусната за участие в процеса. За да избегне 

неравнопоставеност на страните, съдът е насрочил с.з. за 14.10.2014г., в което 
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ответната страна се е явила, представила е доказателства и писмена защита и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. То е постановено на 

11.11.2014г., в месечния срок. 

 Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 7516/2014г. е образувано на 31.05.2014г., по частна жалба на 

Застрахователно дружество, подадена на основание чл. 435 и сл. ГПК, чрез 

Държавен съдебен изпълнител (ДСИ) при СРС, срещу негово постановление за 

прекратяване на образувано изпълнително дело. 

Жалбата е депозирана в съда с писмо с вх. № от 30.05.2014г., с приложени 

мотиви на ДСИ  по постъпилото възражение от длъжника и доводи за нейната 

неоснователност. Видно от протокол за случаен избор, делото е разпределено на 

31.05.2014г., на доклад на съдия Воденичаров. Решението на състава, с което 

жалбата е оставена без уважение, е с № 5111, постановено на 07.07.2014г.  

Ч.гр.дело № 9046/2014г. е образувано на 25.06.2014г., по молба, именована 

„жалба”, подадена на основание чл. 438 ГПК, с искане за  спиране изпълнението 

по образувано изпълнително дело по описа на Частен съдебен изпълнител 

(ЧСИ), с район на действие СГС. 

Видно от приложения протокол за случаен избор от 25.06.2014г., подписан 

от Зам.председателя Желявска, делото е разпределено на доклад на съдия 

Воденичаров, І-1 състав. Определение № 14204, с което тричленният състав на 

СГС е оставил без уважение искането, е от 07.07.2014г. и като окончателно е 

влязло в сила в деня на постановяването му. 

 Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 15545/2013г. е образувано на 15.11.2013г., по частна жалба на 

И.А.К от гр. София, против разпореждане от 08.01.2010г. по гр.д. № 

48914/2009г. по описа на СРС, 39 с-в, с което, поради неизпълнени, (нито в 

указания срок, нито в продължения), указания за отстраняване на нередовности, 

е била върната на ищеца подадената искова молба. Разпореждането е било 

потвърдено с определение № 23355, постановено на 09.12.2013 год. 

Ч.гр.дело № 13963/2013г. е образувано на 12.09.2014г., по частна жалба от 

пълномощник на Р.Б.М., против разпореждане от 08.08.2014г. по гр.д. № 

32091/2012г. по описа на СРС, 45-ти с-в, с което, поради неизпълнени указания 

за отстраняване на нередовности, е била върната на ищците подадената искова 

молба. Разпореждането е било потвърдено с определение № 18421, постановено 

на 17.09.2014 год. Съобщението за него е връчено на 25.09.2014г. Постъпилата 

на 29.09.2014г. бланкетна касационна частна жалба, в момента се администрира, 

като с разпореждане от 30.09.2014г. същата е оставена без движение, на 

основание чл. 285 ГПК и са дадени подробни и конкретни указания за 

отстраняване на нередовностите й. Съобщението е изпратено на 02.10.2014г. 

 

І-2 състав – съдия Евгени Георгиев 

Според предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., съставът има 

15 дела със спрени производства. От тях, 2 дела са образувани през 2006г., 3 – 

през 2009г., 1 – през 2010г., 1 – през 2011г., 4 – през 2012г., 4 – през 2013г.  
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Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 123 дела. От тях без движение са производствата по 36 дела, постъпили 

и разпределени на състава в периода 10.12.2013г. (едно дело), 7 - през м. януари 

2015г., останалите са образувани през 2014г.  

В процедура по размяна на книжата са 87 граждански дела, като гр.д. № 

2794 е образувано през 2010г., 4 бр. – през 2013г., 5бр. - през м. януари 2015г., а 

останалите са образувани през 2014г.  

 Спрени дела 

Гр. дело № 16592/2012г. Образувано е по искова молба от 11.12.2012г., с 

цена на иска 30000лв., на основание чл. 226, ал. 1 КЗ, срещу застрахователно 

АД, за неимуществени вреди на ищцата от претърпяно ПТП. Разпределено е, 

видно от протокол за случаен избор от следващия ден, подписан от съдия 

Н.Димов, на доклад на съдия Евгени Георгиев, с данни за пречки за 

произнасяне на някои състави по конкретни дела - отводи. С разпореждане от 

15.12.2012г., е указано делото да се докладва на Председател или 

Зам.председател на съда, за произнасяне по искането за освобождаване от ДТ, 

както и изпращане на исковата молба на ответника. Отговор с доказателствени 

искания е депозиран на 23.01.2013г., а с разпореждане на съдия Желявска, на 

основание чл. 83, ал. 2 ГПК, ищцата е освободена от заплащане на ДТ. На 

05.02.2013г. от пълномощника й е депозирана молба с искания по 

доказателствата. Два месеца по-късно, на 09.04.2013г., съдът е постановил  

определение по чл. 140 ГПК, с приемане на доказателствата (без опис), с 

подробен проекто-доклад по спора, с указания към страните и по 

доказателствените искания, допуснати са СМЕ и СТЕ, определена е правна 

квалификация и о.с.з. е насрочено за 05.07.2013г., когато е даден ход на делото, 

приети са заключенията на вещите лица по двете експертизи и делото е спряно, 

до окончателното приключване на НОХД № 12541/2012г. на СРС – 97 с-в, 

образувано във връзка със станалото ПТП. За спирането, с писмо от 12.07.2013г. 

е уведомен СРС, с искане на информация по движението на преюдициалния 

спор. Такова писмо е изпратено и на 21.01.2014г., на 28.03.2014г., на 

25.08.2014г. Данните към момента са, че по въпросното нохд няма влязъл в сила 

съдебен акт. Междувременно ищцата е починала, с молба от 20.03.2014г. са 

представени доказателства за смъртта и наследниците й и с ръкописно 

определение от следващия ден, изготвено върху молбата, съдът ги е 

конституирал, заличавайки починалото лице. 

Гр. дело № 6755/2009г. е образувано по искова молба, адресирана до СРС, 

от 20.01.2009г., с посочени правни основания чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 26, ал. 2, 

вр. чл. 44 ЗЗД,  срещу две физически лица. Оставяно е без движение  за 

уточнения по претенциите, след което, с определения на 38-ми състав на СРС: 

от 23.03.2009г., е прекратено производството в частта по предявения 

положителен установителен иск, а от 29.05.2009г. е разделено, като е изпратено 

по подсъдност в СГС за произнасяне по иска по чл. 26, ал. 2 ЗЗД – за 

прогласяване нищожност на договора за замяна по н.д. № 177/2008г. и по чл. 

124 ГПК, а е оставено за разглеждане в частта за прогласяване  на нищожност 
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на нот. заверено пълномощно и да се признае за установено, че нот. заверено 

пълномощно на нотариус и декларация по ДОПК, са документи с невярно 

съдържание, като неподписани от ищеца.  

С разпореждане от 13.07.2009г. на Зам.председателя Н.Димов, на ищеца е 

указано да внесе ДТ по всеки от предявените искове в размер на 4% от 

данъчната оценка на имота и 0.1% по сметката на АВп. С разпореждане от 

09.12.2009г. производството е оставено без движение за довнасяне на ДТ, а с 

такова от 06.07.2010г. на съдия Зл.Рубиева, исковата молба е била върната. 

Последният акт е бил отменен с определение  № 1539/11.10.2010г. на АпС- 

София по г.гр.д. № 1388/2010г. От з.з. на 15.10.2010г. съдът е дал указания към 

ищеца и с разпореждане от 18.11.2010 г. на Зам. председателя Н.Димов, ищецът 

е бил освободен от ДТ. Последвали са нови указания за отстраняване на 

нередовности – да се подпише лично исковата молба, да се впише и пр., а с 

разпореждане от 14.07.2011г. същата е оставена без движение, с указания за 

представяне на преписи от нея, за връчване на ответните страни. 

Междувременно, на 25.05.2011г., СРС, 38 с-в, се е произнесъл по нищожността 

на пълномощното, както и, че декларациите по ДОПК и ЗННД са неистински 

документи. За назначаване на особен представител е определена от СГС ДТ от 

1912лв., за което отново е задвижена процедура за освобождаване от заплащане 

на разноски, уважена с разпореждане от 21.06.2013г. Съдия Георгиев е поел 

разглеждането на делото и видно от разпореждане от 28.06.2013г. е изпратено 

писмо до САК за определяне на адвокат – особен представител на ответника, 

депозирал отговор по исковата молба на 09.10.2013г. С определение от 

20.12.2013г. съдът е изготвил проект за доклад по делото, изискал е 

доказателства, дал е указания към страните, а о.с.з. е насрочено за 09.05.2014г., 

като е изискана информация налице ли е влязло в сила решение по гр.д. № 

4326/2009г. на СРС. С определение от 11.04.2014г. производството по делото е 

било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключването на гр.д. № 

13855/2011г. на СГС, образувано по въззивната жалба срещу решението на СРС, 

като е указано да се направи справка в началото на м. юли 2014г. На 

11.07.2014г. е приложена служебна справка, че делото е обявено за решаване на 

27.02.2014г., с докладчик съдия Здравка Иванова, както и от 30.09.2014г., с 

данни, че решение е постановено на 26.09.2014г. 

  Ненасрочени дела  

Гр. дело № 6523/2014г. е образувано на 14.05.2014г., след определение за 

разделяне на производството от 07.05.2014г. по гр.д. № 2848/2013г. на СГС І-5, 

за образуване на ново дело, с представяне на ИМ и доказателствата към нея. На 

15.05.2014г. е разпределено на доклад на съдия Й.Моллова – І-4 състав, 

прекратила производството с определение от 19.05.2014г., тъй като не са 

посочени ясни мотиви за разделянето на производството по делото, както и с 

оглед факта, че след уточнителната молба на пълномощника на ищеца не са 

налице основания за разделяне. С оглед това докладчикът е счел, че делото 

следва да се върне на І-5 състав за продължаване на процесуалните действия. 

Последвал е отказ на І-5 състав от з.з. на 27.05.2014г., да присъедини делото, 
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тъй като производството било вече разделено, след което е налице протокол за 

новото му разпределяне (на 29.05.2014г.) на доклад на съдия Евг. Георгиев – І-2 

състав. С разпореждане от 18.07.2014г., докладчикът е счел ИМ за нередовна и 

неясна, с оглед което е дал указания за уточняване на двата размера на 

претендираното обезщетение за забава и за кой период са. Съобщението е 

изпратено на 21.07.2014г., получено е на 21.08.2014г., без данни за лицето, 

положило подпис за получател. На 26.08.2014г. е постъпила молба с уточнения 

по претенциите. С разпореждане от 02.09.2014г. е разпоредено изпращане на 

копие от исковата молба с приложенията за отговор, получено на 23.09.2014г. 

от ответниците,  тече срок за отговор.  

Гр. дело № 10643/2014г. е образувано на 18.07.2014г. по постъпила 

предходния ден искова молба от физическо лице срещу застрахователно АД, с 

правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 226 КЗ, за обезщетение по повод получена 

телесна повреда от претърпяно ПТП. Видно от протокол за случайно 

разпределение от 18.07.2014г. делото е на доклад на съдия Георгиев. С 

разпореждане от 15.09.2014г., съдът е освободил ищеца от заплащането на ДТ 

по делото, разпоредил е изпращането на препис от ИМ на ответника с 

разяснения по него. Съобщението ответната страна е  получила на 25.09.2014г., 

тече срок за отговор. 

 Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г. 

Гр. дело № 7618/2012г. е образувано на 29.05.2012г., по постъпила 

предходния ден искова молба по чл. 45 и чл. 86 ЗЗД, разпределено е, видно от 

протокол за случаен избор на 29.05.2012г., подписан от съдия Желявска, на 

доклад на съдия Елена Иванова І-11 състав, отстранила се от разглеждането на 

делото с определение  от з.з. на 31.05.2012г., на основание чл. 22, ал. 1, т.6 ГПК. 

Посочените в него мотиви са създалите се отношения по повод други дела на 

ищеца и отправяните от него жалби и сигнали с негативни, обидни и 

клеветнически квалификации по отношение на докладчика.  На 05.06.2012г., е 

извършено ново разпределяне на делото, видно от приложения на л. 11 по 

делото протокол. За докладчик е определен съдия Кр. Мазгалов, І-14 състав, 

също отвел се от разглеждането на делото, с определение от 19.06.2012г., с 

мотивите, че претенцията на ищеца частично е обоснована с участие в конкурс 

за първоначално назначаване в органите на съдебната власт през 2009г., в която 

е участвал и съдията-докладчик – това би породило съмнения за 

безпристрастност. Поредното преразпределяне на делото се е осъществило на 

21.06.2012г., когато за докладчик е определен съдия Росен Димитров, І-13 

състав. На 25.06.2012г. и този съдия се е отвел, тъй като бил участвал като 

страна в съдебен спор, във връзка с цитирания конкурс. Последвали са отводи и 

на І-4 състав (немотивиран), и на І-15 състав (във връзка с конкурса), и на І-8 

състав (имащ „трайни, преки, последователни впечатления от личността на 

ответника…”), и на І-1 състав, с мотиви идентични на тези на първоначалния 

докладчик, до 10.08.2012г., когато делото е разпределено на доклад на съдия 

Евг. Георгиев, оставил производството без движение с разпореждане от 

05.10.2012г., поради невнесена ДТ от 1040лв. Указанието е изпълнено с молба 
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от 26.11.2012г. и на 16.01.2013г. е наредено изпращането на препис от исковата 

молба на ответника за отговор, получен едва на 11.06.2013г., след справки за 

адреса на ответника – бивш член на ВСС. С определение от 20.08.2013г. е 

изготвен проект за доклад по делото, приети са доказателствата, допуснати са 

свидетели, дадени са указания на страните и о.с.з. е насрочено за 31.01.2014г. В 

него е даден ход на делото, отхвърлено е искането на ответника за 

прекратяването му и е отложено по доказателствата за 20.06.2014г., което също 

е отложено - по молба на ищеца, с оглед претърпяна травма, за 14.11.2014г. 

 Гр.дело № 12448/2012г. е  образувано на 20.09.2012г., във връзка с 

определение на 28-ми състав на Софийски районен съд за прекратяване на 

производството и изпращане по подсъдност на гр.д. № 26916/2012г. 

Разпределено е на доклад на съдия Георгиев, видно от протокол от 20.09.2012г., 

подписан от съдия Янева. С разпореждане от следващия ден исковата молба е 

оставена без движение за внасяне на ДТ и вписване, след изпълнението на 

които, при постановен отказ от вписване, депозирано уточнение по исковата 

молба и насрещен иск, с разпореждане от 13.09.2013г., на ответниците е 

изпратен препис за отговор, получен на 24.10.2013г. С определение по чл. 140 

ГПК от 29.01.2014г., е насрочено о.с.з. за 30.05.2014г., в което е даден ход, 

докладвано е делото, разпитвани са свидетели и е отложено за 12.12.2014г. 

 Насрочени  в о.с.з. дела - за 21.11.2014г.  и  за 28.11.2013г. 

Гр. дело № 2992/2014 г. е образувано на 05.03.2014г., по искова молба от 

04.03.2014г., на основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 415, ал. 1 ГПК, на доклад 

на съдия Георгиев, видно от протокол за случайно разпределение от 

05.03.2014г. – л.1 по делото. С разпореждане от 07.03.2014г. е изискано от СРС 

частното дело, указано е изпращането на ИМ на ответника за отговор, сменил 

адреса си и уведомен чрез пълномощник на 21.04.2014г. Депозиран е писмен 

отговор на 30.04.2014г., в който претенцията е оспорена изцяло. На 23.05.2014 г. 

е постъпила и допълнителна искова молба. С определение от 18.07.2014г. е 

указано изпращането й ответника за отговор, приети са доказателствата, 

насрочено е о.с.з. за 21.11.2014г., изготвен е и проект за доклад по делото. 

Заповедното производство е приложено по делото. Няма данни за призоваване 

на страните, въпреки, че съобщенията са изпратени на 22.07.2014г., не е и 

докладвано на съдията за мерки по призоваването. 

 Гр. дело № 14044/2013 г. е образувано на 22.10.2013г., по искова молба, 

постъпила предходния ден, с цена на иска 30000лв., от физическо лице срещу 

застрахователно АД, за претърпени болки и страдания от претърпяно ПТП. 

Видно от протокол за случайно разпределение от 22.10.2013г., делото е на 

доклад на съдия Георгиев. С разпореждане от 29.10.2013г. е разпоредено делото 

да се докладва на Зам.председателя за произнасяне по искането за 

освобождаване от ДТ, а на ответника да се изпрати на препис от ИМ за отговор. 

С разпореждане от 31.10.2013г. ищцата е била освободена от ДТ, а съобщението 

до ответното дружество е получено на 30.11.2013г. Отговор по ИМ е получен на 

18.11.2013г., на 27.12.2013г. е депозирана допълнителна искова молба. С 

определение от 31.03.2014г. са приети доказателствата, допусната е СМЕ, с 



 

 

49 

определен депозит и вещо лице, както и по един свидетел при режим на 

довеждане, изготвен е и проект за доклад по делото, а о.с.з. е определено за 

12.09.2014г., когато е даден ход на делото, депозирани са и приети изготвените 

заключения и за разпит на свидетел, чрез призоваване, заседанието е отложено 

за 21.11.2014г. За адресите на свидетеля е изготвена справка от НБД, но към 

момента на проверката няма върнато съобщение и от двата адреса на същия, а 

съобщенията са от 16.09.2014г.  

Гр. дело № 5588/2014 г. е образувано на 23.04.2014г., по изпратена по 

подсъдност от СРС искова молба по чл. 109 ЗС и влязло в сила прекратително 

определение от 28.03.2014г. по гр.д. № 15547/2014г. на СРС, на основание чл. 

104, т. 3 ГПК, поради цена на иска над 50000лв. 

С разпореждане от 25.04.2014г. съдът е дал указания на ищеца за внасяне 

на ДТ, за вписване на ИМ и изпращане на препис на ответника, който да даде 

отговор по нея.  Такъв е получен на 11.07.2014г., с предявен насрещен 

отрицателен иск. С определение от 05.09.2014г., съдът е насрочил о.с.з. за 

28.11.2014г. с указания към страните. 

Гр. дело № 11118/2013 г. е образувано на 15.08.2013г., по искова молба  с 

правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД, от физическо лице срещу 

застрахователно АД, за претърпени болки и страдания от претърпяно ПТП. 

Съгласно протокол за случаен избор, с разпределящ съдия Димов, делото е на 

доклад на съдия Георгиев, в поредност с още 11 бр. постъпили искови молби. 

 С разпореждане от 16.08.2013г. съдът е оставил производството без 

движение, с указания към ищеца за внасяне на ДТ, за подаване на декларация 

във връзка с искането за освобождаване от ДТ, а ако не бъде освободен и внесе 

таксата – препис да се изпрати на ответника за отговор  и т.н. В изпълнение е 

подадена декларация по чл. 83, ал. 2 ГПК, последвана от разпореждане  на Зам. 

председателя за освобождаване от заплащане на ДТ,  а на 12.11.2013г. е 

постъпил и отговор по исковата молба, връчен на 03.12.2013г. С определение от 

31.03.2014г., съдът е приел доказателствата, дал е указания и е насрочил о.с.з. за 

05.09.2014г., изготвен е и проект за доклад по делото. Ход не е даден, тъй като 

третото привлечено лице не е било призовано, отложено е с.з. за 28.11.2014г. 

 Дела с отменен ход по същество 

Гр.дело № 6832/2013г. е образувано по искова молба с правно основание 

чл. 19, ал. 3 ЗЗД, входирана в СГС на 17.05.2013г. Разпределено е, видно от 

протокол за случаен избор от 18.05.2013г., на доклад на съдия Евг. Георгиев, 

надлежно оформен, подписан и с участието на съдиите от І ГО, с посочване на 

тези, за които са налице пречки за участие.  

С разпореждане от 29.05.2013г. съдията-докладчик е оставил 

производството без движение, за отстраняване на нередовности, изпълнено с 

молба от 31.05.2013г. С последващ акт – от 28.06.2013г., е наредено изпращане 

на копие от исковата молба на ответника, с разяснения по правото му на 

отговор, получен от адресата на 15.07.2013г. С определение от 09.09.2013г., 

след констатацията за неполучен отговор, съдът е приел писмените 

доказателства (без опис), насрочил е о.с.з. за 25.10.2013г. и е известил ответната 
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страна, че при неявяване и неоспорване на иска, ищецът може да поиска 

постановяването на неприсъствено решение. В проведеното първо по делото 

о.с.з. спорът е обявен за решаване, като ответниците, редовно призовани, не са 

се явили и не са били представлявани. С подробно определение от 13.01.2014г., 

с мотивите, че при проверката на собствеността на процесния имот се е 

установило противоречие в данните от приложените писмени доказателства и 

съмнения за дописан текст във възлагателното постановление, съдът е отменил 

определението за ход по същество и е дал конкретни указания по 

доказателствата, с насрочване на о.с.з. за 16.05.2014г., отложено за 10.10.2014г., 

с оглед искането на ГК на ВКС до Конституционния съд да прогласи 

противоконституционността на т.8 от Решение на НС, обнародвано в ДВ бр. 

41/02.06.2009г. 

Гр.дело № 14529/2011г. - образувано е по искова молба с цена на иска 

90000лв., постъпила в СГС на 31.10.2011г., срещу застрахователно АД, по повод 

настъпила инвалидизация на ищеца от претърпяно ПТП. Разпределено е, видно 

от протокол за случаен избор от следващия ден, на доклад на съдия Ст. 

Шекерджийски, подписан от Зам. председателя Б.Желявска и с участието на 13 

съдии от І ГО, без данни за пречки за произнасяне на някой от тях. С 

разпореждане от 03.11.2011г. докладчикът е указал действията по чл. 367 ГПК, 

изпълнени в същия ден. Преписът от исковата молба е получен в ответното 

дружество на 14.11.2011г., а отговор с доказателствени искания е депозиран на 

30.11.2011г. С определение по чл. 140 ГПК, от з.з. на 02.12.2011г., е изготвен 

подробен проекто-доклад по спора, определена е правна квалификация по чл. 

226 КЗ и  чл. 86 ЗЗД, допусната е СМЕ и е насрочено о.с.з. за 06.04.2012г., с 

указания към ищеца. С молба от 20.01.2012г. ответникът е изразил становище и 

искания по доклада, възраженията на ищеца по които са депозирани на 

27.02.2012г., на 27.03.2012г. е получен и допълнителен отговор на исковата 

молба. С определение от 03.04.2012г. съдът е отчел непълноти във връзка с 

предявените искове и е дал указания към ищеца, като е определил нова дата за 

с.з. – 28.09.2012г., проведено от съдия Евг. Георгиев, поел състава на съдия Ст. 

Шекерджийски. Съдът е докладвал делото, произнесъл се е по доказателствата, 

депозирани са заключенията по допуснатите СМЕ и е даден ход на делото по 

същество. С определение от 07.11.2012г. е счел, че неправилно е приключил 

съдебното дирене, отменил е определението за ход по същество, прекратил е 

производството в частта му за заплащане на обезщетение за неимуществени 

вреди за конкретен период от време, а в останалата част е оставил без движение 

производството, като отново са дадени указания към ищеца да уточни 

претенциите си за неимуществени вреди след 22.11.2007г. по основното 

заболяване и за такива вследствие претърпения инсулт. Указанията са 

изпълнени с молба от 10.12.2012г., след което, с разпореждане от 15.12.2012г. е 

насрочено о.с.з. за 01.03.2013г., когато е даден ход на делото по същество. 

Решение № 2215 е постановено на 25.03.2013г., в месечния срок от обявяването 

на делото за  решаване. Постъпилата от ищеца въззивна жалба срещу съдебния 

акт впоследствие е била оттеглена.  
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 Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 5457/2014г. е образувано на 17.04.2014г., по жалба на 

Застрахователно дружество, подадена на основание чл. 435, ал. 2 ГПК, чрез 

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), срещу негово постановление по образувано 

изпълнително дело, в частта му за разноските, в частност определения 

адвокатски хонорар, като се иска намаляването му. 

Жалбата е депозирана в съда с писмо с вх. № от 16.04.2014г., в което са 

изложени мотивите на ЧСИ по постъпилото възражение, с претенцията 

Постановлението за редуциране на разноските по изпълнителното дело, като 

съобразено с разпоредбите на Наредба № 1/2004год., да бъде потвърдено. 

Видно от протокол за случаен избор, делото е разпределено на 17.04.2014г., 

на доклад на съдия Георгиев. Решение № 5278 е постановено на 11.07.2014г., 

след месечния срок по чл. 437, ал.4 ГПК.  

Ч.гр.дело № 6840/2014г. е образувано на 20.05.2014г., по частна жалба, 

подадена на основание чл. 577, ал. 1 и ал. 2 ГПК, от ЕООД със седалище в 

София, срещу определение от 25.03.2014г. на съдия по вписванията при СРС, с 

което е отказано вписването на представен с молба от 25.03.2014г. нотариален 

акт за собственост на недвижим имот. 

Видно от приложения протокол за случаен избор от 20.05.2014г., подписан 

от Председателя, делото е разпределено на доклад на съдия Георгиев, І-2 състав. 

Определение № 15122, с което тричленният състав на СГС е отменил оспорения 

отказ и е постановил извършването на вписването, е от 16.07.2014г. 

 Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 7986/2013г. е образувано на 13.06.2013г., по частна жалба на 

ЕАД, против разпореждане от 30.01.2013г. по гр.д. № 18252/2011г. по описа на 

СРС, с което, поради неизпълнени указания за внасяне на държавна такса, е 

върната въззивната жалба на дружеството против решението по посоченото 

дело. Разпореждането на 52-ри състав на СРС е било потвърдено с определение 

№ 16315, постановено на 10.09.2013 год. 

Ч.гр.дело № 9032/2014г., е образувано на 25.06.2014г., по частна жалба на 

ООД, със седалище в гр. София, против определение от 11.02.2014г. по гр.д. № 

1456/2014г. по описа на СРС, с което е отказано допускане на обезпечение чрез 

налагане на възбрана върху част от недвижим имот, поради наличие на 

значителна несъразмерност на стойността на вземането, което се обезпечава и 

стойността на имота, върху който се иска налагането на възбраната. С 

определение № 18337 от з.з., проведено на 17.09.2014г., състав на СГС е 

отменил акта на СРС и вместо това е допуснал исканото обезпечение, с 

определяне на гаранция. Няма данни определението да е било обжалвано.  

 

І-3 състав – съдия Богдана Желявска 

Според предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., съставът има 6 

дела със спрени производства. От тях, 1 дело е образувано през 1992г., 1 – през 

2003г., 1 – през 2006г., 1 – през 2007г., 1 – през 2008г. и 1 – през 2011г.  
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Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 122 дела. От тях без движение са производствата по 3 дела, 2 от които 

са образувани през 2014г. и едно – на 20.01.2015г.  

В процедура по размяна на книжата са 9 граждански дела, 8 от които  са 

образувани през 2014г. и 1 – на 07.01.2015г.   

 Спрени дела 

Гр. дело № 1633/2006г. Образувано е на 15.05.2006г., по искова молба на  

„ДЗИ – общо застраховане” АД, срещу ЗПД „Булстрад” АД,  с цена на иска 

3 221 718 лв., представляващи застрахователно обезщетение за увредени 

недвижими имоти и вещи в чужбина, както и лихви за забава, която сума е 

половината от цената на иска на МВнР по т.д. № 306/2006г. на СГС. В исковата 

молба е направено особено искане за спиране на настоящето производство до 

приключването на преюдициалния спор. След постъпила молба от представител 

и на ответника и осъществена служебна справка, искането е уважено с 

определение от 17.05.2006 г. в което са изложени мотиви за неговата 

основателност, с оглед зависимост на изхода от настоящето дело от този по т.д. 

№ 306/2006г., с данни за І-во о.с.з. за 08.06.2006г. Справки за движението на 

делото са изисквани през м. август 2007г., през месеците януари  на 2008г., 

2009г., 2010г., на 06.01.2011г. е приложена компютърна разпечатка, такава има 

и от 03.01.2012г., от 03.07.2012г., справка е правена и на 24.01.2013г.(от която е 

видно насрочване на с.з. за 07.02.2013г.), последвана  от такава на 25.06.2013г., 

с данни, че делото е обявено за решаване на 04.04.2013г. По постановения 

съдебен акт са постъпили три въззивни жалби, администрирани и на 

05.03.2014г. делото е било изпратено в САпС . 

  Гр. дело № 2978/2008г. е образувано на 08.07.2008г., със страни 

физически лица, по предявен насрещен иск по чл. 108 ЗС, съвместното 

разглеждане на който е отказано с протоколно определение от с.з. на 

01.07.2008г. по образуваното гр.д. № 4839/2007г. на І-6 състав при СГС, тъй 

като движението на същото щяло да се затрудни изключително много. На 

14.07.2008г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК, отговор по насрещния 

иск е депозиран на 17.09.2008г. С разпореждане от 09.12.2008г. съдът е изискал 

доказателства за страните и предмета на гр.д. № 4839/2007г., след преценката на 

които, с определение от 12.01.2009г., производството по настоящето дело е 

спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т.4 ГПК. Две справки, за движението на 

преюдициалния спор, са направени с писма, делото е обявено за решаване в с.з. 

на 09.10.2010г., а видно от приложената на 03.01.2012г. компютърна разпечатка, 

решение № 352 е от 20.01.2011г. След отстраняване на нередовности по 

постъпилите въззивни жалби, на 10.08.2011г. делото е изпратено в САпС. 

Оттогава, до настоящия момент, са направени четири отбелязвания от 

деловодител, че делото не е върнато от въззивния съд, последното от които е от 

18.06.2014г. По настояване на проверяващите бе направена актуална справка от 

06.11.2014г., от която се установи, че пред АпС-София е било образувано в.гр.д. 

№ 2788/2011г., постановеният акт по което е отменен от ВКС, след което делото 

е образувано под № 3907/2013г., насрочено в о.с.з. на 11.03.2015г. 
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 Ненасрочени дела  

Гр. дело № 9045/2013г. е образувано на 02.07.2013г., по искова молба на 

Столична община срещу Младежка кооперация „Ялта” и „Сиела Норма” АД, 

подадена на основание чл. 108 ЗС, с искане за предаване владението на 

самостоятелен търговски обект. Видно от приложения протокол, делото е 

разпределено в деня на образуването му, заедно с още 18 бр. дела, оставено е 

без движение с указания, дадени на 10.07.2013г., изпълнявани след 

напомнителни писма и осигурена възможност за изпълнение, до 01.10.2013г., от 

която дата е разпореждането на докладчика по чл. 131 ГПК. Отговори на 

ответните страни са постъпили съответно на 07.11.2013г. и 27.12.2013г., от 

Младежката кооперация е предявен частично насрещен иск, докладван 

своевременно и съгласно разпореждане от 05.02.2014г., съобщен на страните 

със срок за становище, удължен до месечен - за отговор по иска. Последвали са 

молби за издаване на удостоверения, за посочване на съдебен адрес, болничен 

лист на сочения като пълномощник на МК „Ялта” адвокат и пр. На 30.06.2014г. 

от СО е депозирана молба с изразено мнение за шиканиране на процеса, за 

липса на пълномощно по делото на адв. Щъркелов, чиято кантора била на друг, 

различен от посочения в молбата адрес, който е на ответника и пр., с оглед 

което се иска  предприемане на действия за ускоряване на размяната на 

книжата. Последната продължава и към момента, няма данни и за изпълнение 

на разпореждането от 02.07.2014г. за ново уведомяване чрез пълномощника.  

В хода на проверката, с определение от 27.11.2014г., съдът е изготвил 

подробен проект за доклад по делото, представените от страните доказателства 

са счетени за допустими, като съдът е указал приемането им в с.з., открито е 

производство по оспорване на конкретно посочени доказателства – схеми за 

самостоятелни обекти в сграда и актове за частна и публична общинска 

собственост, както и протокол от проверка на спорен обект. Във връзка с 

оспорването са дадени указания, назначена е СТЕ и съдебно – геодезическа 

експертиза и е насрочено о.с.з. за 23.02.2015г.  

Гр. дело № 15361/2014г. е образувано на 07.10.2014г. по иск на ЕООД, 

срещу друго ЕООД, разпределено е на този ден и на 09.10.2014г., с 

разпореждане, изготвено на ръка върху последната страница на исковата молба, 

същата е оставена без движение за внасяне на ДТ – 4% върху цената на иска. На 

изготвения списък на лицата за уведомяване е отбелязано „разпореждането е на 

стр.5”. 

 Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г. 

Гр. дело № 12705/2012г. е образувано на 26.09.2012г., по чл. 238, ал. 1 КЗ, 

от три физически лица против ЗАД, взело решение за отказ от изплащане на 

обезщетение за настъпило застрахователно събитие – смърт на 

наследодателката на ищците. На същия ден делото е разпределено в поредност с 

още 29 бр. дела, видно от протокол, подписан от съдия Янева. Преценката за 

допустимост на иска, след поучен отговор от ответника, съдът е направил с 

определение от 01.04.2013г. в което е изготвен проектодоклад, представените от 

страните доказателства са счетени за допустими и е посочено, че ще се приемат 
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в с.з., за тогава е отложено и допускането на разпит на поисканите свидетели, 

назначени са обаче две експертизи – СМЕ и ССч, а с.з. е насрочено за 

13.05.2013г. За първото от определените от съда вещи лица пълномощникът на 

ищците е поискал замяна, тъй като няма необходимата специалност – 

онкология. ССчЕ е приета в с.з., а за изготвяне на медицинската заседанието е 

отложено за 24.06.2013г., в което е разпитан един свидетел, а в.л. по 

медицинската експертиза отново не е представило заключение, въпреки 

внесения депозит. Такова не е изготвено и към 21.10.2013г., а експертът 

Съйнова  е предупредена, че става причина за отлагане на с.з. от 24.06.2013г. 

Заседанието от 21.10.2013г. е проведено с искане за замяна на в.л. по СМЕ, за 

което е изпратено писмо до Специализираната болница по онкология да се 

определи друго в.л., което да изготви експертизата, (в отговора е посочено, че д-

р Съйнова не е в списъка на в.л. и не може да бъде задължена да изпълни 

разпорежданията на съда), а с.з. е определено за 02.12.2013г., в което е 

назначено друго в.л., представило заключение на 12.03.2014г. Поради късното 

представяне на заключението, заседанието от 17.03.2014г. е отложено - по 

възражение на пълномощниците на ищците, отсрочено е за 28.04.2014г., в което 

е депозирано заключението, същото е оспорено и е допусната тройна СМЕ, с 

отлагане на заседанието за 23.06.2014г., за която заключението не е било 

изготвено. Последвало е отлагане – за 06.10.2014г., при отказ на вещото лице 

(невключено в списъка на вещите лица по чл. 14 от Наредба № 1/16.01.2008г.), 

съдът го е заменил с друго вещо лице, а с.з. е определено за 10.11.2014г., когато 

е депозирана тройната СМЕ и делото е обявено за решаване. Съдебният акт е 

постановен на 06.01.2015г. 

Гр. дело № 4168/2012г. е образувано на 16.03.2012г., по искова молба с 

правно основание чл. 79, ал. 1, вр. чл. 266, ал. 1 ЗЗД, предявен частично 

осъдителен иск за неизпълнено плащане по договор за изработка. Въпреки 

изрично поисканото в исковата молба освобождаване от ДТ, или удължаване на 

срока за внасяне на таксата, с разпореждане от 23.03.2012г., съдът е указал 

внасянето й. Съобщението не е достигнало до адресата (ненамерен на адреса), 

след което е било разпоредено залепване на съобщение на таблото, а с 

определение от 29.08.2012г. производството по делото е било прекратено, 

поради неизпълнени указания на съда.  

С определение № 2632/10.12.2012г. по ч.гр.д. № 4036/2012г. на САпС, 

съдебният акт е бил отменен и делото – върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от  

14.01.2013г., отговор от ответното дружество е получен на 20.02.2013г. С 

определение от 16.05.2013г., съдът е изготвил проект за доклад по спора, обявил 

е приемане на доказателствата, допускане на свидетели и назначаване на 

експертиза за с.з., задължил е страните да представят нови и е насрочил с.з. за 

01.07.2013г., в което страните са изразили становищата си, съдът е приел 

проекто-доклада като доклад по спора и доказателствата - без опис, направил е 

констатации за идентичност по изисканите оригинали на документи, назначил е 

съдебно –почеркова експертиза, допуснал е 5-ма свидетели при довеждане и е 
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отложил заседанието за 21.10.2013г., като по искането за ССЕ и СИЕ е 

определил, че ще се произнесе след приемане на СГрафЕ. Съдебно-почерковата 

експертиза е представена по делото своевременно, приета е без възражения в 

с.з., разпитани са свидетели и о.с.з. е насрочено за 10.02.2014г. В него 

процесуални действия не са извършени, съдът е дал възможност на страните с 

писмени молби в 1-месечен срок да уточнят обстоятелствата, които желаят да 

докажат по делото и които според тях подлежат на доказване. В с.з. на 

28.04.2014г.  са назначени ССЕ и СИЕ, открито е производство по оспорване на 

писмени доказателства по становище на ответника, и с.з. е насрочено за 

30.06.2014г., след това – за 03.11.2014г., в което изготвената СИЕ е депозирана 

и оспорена. С.з. е насрочено за 16.02.2015г., с указание да се призове в.л. по 

ССчЕ, неизготвило заключението, тъй като делото е било в другото вещо лице, 

а докладчикът, с определение от з.з. от 19.11.2014г., е допуснал повторна СИкЕ. 

 Насрочени  в о.с.з. дела - за 27.10.2014г. и за 17.11.2014г. 

Гр. дело № 4729/2014г. е образувано на 04.04.2014г.от пълномощник на 

физически лица срещу Застрахователно дружество, на основание чл. 45 ЗЗД, чл. 

226 и чл. 257 КЗ, като е направено и особено искане за освобождаване от ДТ и 

разноски, уважено с разпореждане от 07.04.2014г. От 10.04.2014г. е 

разпореждането по чл. 131 ГПК,  а на 06.06.2014г. е получен отговора на 

ответното дружество с доказателствени искания. С определение от 27.06.2014г. 

е изготвен проект за доклад по спора, по доказателствените искания съдът е 

обявил, че ще се произнесе в с.з. и такова е определил за 27.10.2014г. 

Последното е проведено с приемане на проекто-доклада, допускане разпит на 

свидетели, назначаване на комплексна експертиза при посочен депозит и 

задачи, приемане на доказателствата, (без опис) и определяне на следващо с.з. 

за 02.02.2015г. 

Гр. дело № 6192/2014г. е образувано на 09.05.2014г. по искова молба с 

правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 115 ГПК и цена на иска 52000лв. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 14.05.2014г., като на 20-ти и на 26.06.2014г. 

са постъпили отговорите на ответните страни, връчени на ищеца за становище, 

в изпълнение на разпореждане от 17.07.2014г. На 07.08.2014г. такова е 

депозирано от пълномощника на ищеца и с определение от 09.09.2014г. е 

изготвен проект за доклад по  спора, с.з. е определено за 27.10.2014г., като по 

всички направени до този момент доказателствени искания съдът е постановил 

произнасяне в съдебно заседание след изслушване на страните. В с.з. е даден 

ход на делото, приет е проекто-доклада, допуснати са свидетели при довеждане, 

назначена е експертиза и с.з. е определено за 09.02.2015г. 

Гр. дело № 4198/2009г. Образувано е на 11.05.2009г. по подадена искова 

молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, изпратено е по подсъдност след определение от 

29.04.2009г. по гр.д. № 12514/2009г. на СРС. След проведени  редица заседания 

по доказателствата, с протоколно определение от 18.03.2013г., съдът е наложил 

глоба на длъжностното лице от СО, район „Сердика”, отдел „МДТ”, за 

многократно неизпълнение на задължението за представяне на изисканите по 

служебен ред доказателства, станало причина за поредно отлагане на делото. 
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Следващото с.з. е насрочено за 29.04.2013г., в което са приети доказателствата, 

представени от общината и с цел осигуряване възможност за сключване на 

споразумение, заседанието е отложено за 27.05.2013г., когато е допусната СТЕ 

и е разпоредено издаването на удостоверения за снабдяване с доказателства, 

като с.з. е определено за 07.10.2013г., след това – за 25.11.2013г., което е 

посочено за краен срок за събиране на доказателствата. Последното не е 

съобразено, съдът е изискал нови доказателства, като отново е наложил глоба на 

Н-к отдел „МДТ” при СО, район „Сердика”, а с.з. е насрочено за 10.02.2014г., 

когато отново е изяснено на общината, че не е изпълнила точно задължението 

си, че ищцовата страна не е в състояние да впише исковата си молба, а съдът ще 

сезира органите на прокуратурата за противоправно и противозаконно 

поведение на съответните общински служители. След това с.з. е било насрочено 

за 14.04.2014г., в което е прието удостоверението за данъчна оценка на имота, 

разпоредено е вписването на уточнителната молба от 07.10.2013г. и пр. и с.з. е 

насрочено за 16.06.2014г., което пък е отложено за 17.11.2014г., като отново 

това заседание е посочено за краен срок за събирането на доказателства. В него 

отново е осигурена възможност ответникът да вземе становище по приетото 

писмено доказателство, а на ищеца – да се издадат съдебни удостоверения за 

снабдяване с актуални скица и данъчна оценка на имота, тъй като на 

приложените изтича срокът. Ново с.з. е насрочено за 23.02.2015г. 

Гр.дело № 13777/2011г. е образувано на 19.10.2011г. от Застрахователна 

компания срещу две физически лица, във връзка с регресен иск за изплатено 

обезщетение за ПТП. Разпределено е в деня на образуването му, видно от 

протокол, подписан от съдия Димов.  Разпореждане по чл. 131 ГПК 

докладчикът е изготвил на 01.11.2011г., дал е указания към ответниците по 

правото им на отговор, депозиран по делото на 15.06.2012г., заедно с обратен 

иск срещу ЕАД „Пътища и съоръжения”. След връчването им на страните, 

събиране на доказателства, конституиране на наследниците на починал 

ответник и проблеми с призоваването им, с определение от 08.10.2013г., съдът е 

изготвил проект за доклад по делото, изискал е от СГП прокурорската преписка 

за произшествието, прекратена с постановление, по приемането на 

доказателствата и по доказателствените искания е определил, че ще се 

произнесе в с.з., назначил е САвТЕ и СМЕ и е насрочил с.з. за 25.11.2013г., 

проведено и по доказателствата отложено за 17.03.2014г. С определение от 

09.12.2013г., искането на ответника С.С. за конституиране на трето лице-

помагач на страната на ответника е оставено без уважение. Последното е 

отменено с определение на САпС по ч.гр.д. № 871)2014г. и след връщането на 

делото следващо с.з. е определено за 19.05.2014г., в което е приета изготвената 

автотехническа експертиза, докладван е обратния иск и същият е оставен без 

движение с указания, а с.з. е насрочено за 06.10.2014г., разпитани са свидетели 

и с.з. е отсрочено за 17.11.2014г. 

 Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 7548/2012 г. е образувано на  08.06.2011г., изпратено по 

подсъдност, на основание чл. 118, ал. 2 ГПК, след прекратително определение 
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от 05.05.2011г. по гр.д. № 13989/2011г. на СРС. Искът е за прогласяване 

нищожността на два договора за покупко-продажба на самостоятелен обект в 

сграда. С определение от 29.08.2012г., съдът е насрочил с.з. за 12.11.2012лв. и 

след още две проведени с.з. е дал ход по същество. С определение от 

20.05.2013г., след преценката, че делото не е изяснено от фактическа страна, 

определението е отменено  и са изискани нотариалните преписки по издаването 

на процесните нотариални актове. След още шест проведени с.з., е обявено за 

решаване на 12.05.2014г. Решението е постановено на 05.06.2014г., а на 

13.08.2014г. е отбелязано и издаването на изпълнителен лист. 

Гр. дело № 17158/2011 г. е образувано на 14.12.2011г. по иск с правно 

основание чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 ЗС. С определение от 16.05.2012г. 

съдът е назначил СТЕ, дал е указания на ответната страна и е насрочил о.с.з. за 

02.07.2012г., отложено при нередовна процедура по призоваването за 

29.10.2012г. На тази дата ход на делото също не е даден поради заболяване на 

ищеца и невъзможност за явяване в с.з., с отлагане за 03.12.2012г., също 

отложено (за 18.02.2013г.) по молба на ищеца, по повод влошеното му 

здравословно състояние. С определение от з.з. на 08.02.2013г. съдът е изготвил 

проект за доклад по спора и е конституирал трето лице-помагач, на което е 

разпоредил да се връчат преписи от исковата молба и отговора. Заседанието от 

18.02.2013г. отново е отложено по молбата на ищеца, като същият е 

предупреден при невъзможност за участие в процеса да ангажира 

пълномощник, за 29.04.2013г. На 10.04.2013г. ищецът е представил по делото 

вносната бележка с депозит за изготвяне на експертизата, която, естествено в 

краткия срок до насроченото заседание не е било възможно да се изготви – 

заявено от в.л. в нарочна молба от 22.04.2013г., а с такава от 25.04.2013г. 

ищецът е поискал от съда да осигури възможност на вещото лице да изготви 

експертизата. Съдебното заседание от 29.04.2013г. е било председателствано от 

съдия Воденичаров, дал за първи път ход на делото и след преценка на 

исканията на ответника и третото лице, го е обявил за решаване в условията на 

чл. 238, ал. 2 ГПК, като е обявил, че ще се произнесе в срок с неприсъствено 

решение спрямо ищеца. Последвала е молба от последния от 07.05.2013г., с 

искане да се отмени хода по същество, уважена от съда, в лицето на съдия 

Воденичаров, с мотивирано определение от 23.05.2013г., като следващото с.з. е 

определено за 07.10.2013г., проведено от съдия Желявска, в което ищецът 

отново не се е явил, но съдът, след разисквания за изпращани все на един и същ 

адрес съобщения, в условията на чл. 41 ГПК, е дал ход на делото, приел е 

становищата на страните и представените доказателства (без опис) изискал е 

други, допуснал е свидетели, назначил е ССЕ и е отложил делото за 

09.12.2013г., след което са проведени още 4 заседания, последното от които на 

10.11.2014г., прието е заключението по ССчЕ, наложена е глоба на в.л.по СТЕ, 

направило искане на замяната му и е насрочено ново заседание за 23.02.2015г. 

 Приключени частни дела  

Гр. дело № 5550/2014 г. е образувано на 22.04.2014г., по частна жалба на 

„Топлофикация-София” ЕАД, подадена на основание чл. 435, ал. 2 ГПК, чрез 
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Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), срещу негово постановление за отказ да 

намали размера на определените по изпълнително производство 

юрисконсултско възнаграждение и разноски, които се считат прекомерни по 

отношение на действителната правна и фактическа сложност на делото.  

Жалбата е депозирана в съда с писмо с вх. № от 22.04.2014г., с приложени 

мотиви на ЧСИ по постъпилото възражение от длъжника, с доводи за нейната 

допустимост и неоснователност. Видно от протокол за случаен избор, делото е 

разпределено на 22.04.2014г., на доклад на съдия Желявска, приложено е и 

изпълнителното дело на ЧСИ. С окончателно решение № 5674 от 17.07.2014г. 

съставът е уважил частично жалбата, като е намалил разноските.Заверено копие 

от същото е получено от ЧСИ за изпълнение на 01.09.2014г. 

Гр. дело № 10187/2013 г. е образувано на 24.07.2013г., по частна жалба на 

ООД, със седалище в София, подадена на основание чл. 435, ал. 2 ГПК, чрез 

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), срещу негово постановление по 

изпълнително дело, за отказ за назначаване и приемане на оценителна 

експертиза за определяне равностойността на 8 бр. сондажни длета и 

окомплектовките им, посочени в изпълнителен лист от 04.09.2008г., издаден по 

гр.д. № 502/2008г. на АпС София. 

Жалбата е депозирана в съда с писмо с вх. № от 17.07.2013г., с приложени 

мотиви на ЧСИ по постъпилото възражение от длъжника, с доводи за нейната 

допустимост и неоснователност, приложено е и изпълнителното дело на ЧСИ. 

Видно от протокол за случаен избор, делото е разпределено на 24.07.2013г., 

заедно с още 25 бр. дела, от съдия  Желявска, на неин доклад. С окончателно 

решение № 6084 от 06.08.2013г. съставът е оставил без уважение жалбата на 

взискателя против постановлението. 

 Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 14322/2013г. е образувано на 25.10.2013г., по частна жалба от 

пълномощник на ЕООД, против разпореждане от 02.07.2013г. по гр.д. № 

28019/2013г. по описа на СРС, І ГО, 26-ти състав, с което е отхвърлено искането 

по заявление от 28.06.2013г. за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 

ГПК, срещу Д.И.А. от гр. София. Видно от приложения протокол, делото е 

разпределено на 25.10.2013г. С определение № 21778/20.11.2013г. частната 

жалба е оставена без уважение. Съобщенията за изготвения акт са изпратени на 

21.11.2013г., но на ответника Д.И.А. то не е връчено и до настоящия момент.  

Ч.гр.дело № 6613/2014г. е образувано на 16.05.2014г., по частна жалба на 

К.И,Т. от гр. София, против определение от 26.11.2013г. по гр.д. № 54125/2009г. 

по описа на СРС, 31-ви състав, с което е оставено без уважение искане за 

освобождаване на парична гаранция и издаване на изпълнителен лист за 

разноски. Видно от протокола за случаен  избор, делото е разпределено заедно с 

още 67 броя постъпили искове, по голяма част от които са направени отводи. 

С определение № 13056/12.06.2014г. частната жалба е била оставена без 

уважение. Съобщенията за изготвения съдебен акт са изпратени на 25.06.2014г., 

с данни за връчване на страните на 03 и 16.07.2014г. На 23.07.2014г. по делото е 

постъпила касационна частна жалба, оставена без движение с разпореждане от 
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29.07.2014г., получено от пълномощника на подателя на 08.10.2014г. ДТ е 

внесена на 10.10.2014г. и вносната бележка е приложена по делото с молба от 

същата дата. Върху нея, на 17.10.2014г. е изготвено разпореждане за изпращане 

на частната жалба до противната страна, за становище в 7 дневен срок. 

Съобщение с препис от жалбата е изпратено до ЧЕЗ Електро - България АД на 

31.10.2014г., но данни за получаването му не са налични към 20.11.2014г.  

 

І-4 състав – съдия Йорданка Моллова 

Според предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., съставът има 

18 дела със спрени производства. От тях, 1 дело е образувано през 2002г., 1 - 

през 2006г., 1 - през 2007г., 3 – през 2010г., 4 – през 2011г., 2 – през 2012г., 2 – 

през 2013г. и  4 – през 2014г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 91 дела. От тях без движение са производствата по 9 дела, постъпили и 

разпределени на състава: 4 бр. през 2014г. и 5 - през м. януари 2015г.  

В процедура по размяна на книжата са 83 граждански дела, като гр.д. № 

15278 е образувано през 2013г., 12 бр. - през м. януари 2015г., а останалите са 

образувани през 2014г.  

 Спрени дела 

Гр.дело № 9740/2013г. Образувано е на 15.07.2013г., по искова молба от 

12.07.2013г., с цена на иска 44 000лв., претендирани на основание чл. 34,  вр. чл. 

31 ЗЗД. Разпределено е, видно от протокол за случаен избор от 15.07.2013г., 

подписан е от съдия Желявска, на доклад на съдия Моллова, в поредност, 

заедно с още 27 бр. дела. Докладвано е на 17.07.2013г., видно от 

разпореждането на докладчика за внасяне на ДТ - 1760 лв., съобщението за 

което е получено на 16.09.2013г. Два дни по-късно таксата е внесена, по делото 

е представен платежния документ и на 23.09.2013г. е постановено разпореждане 

по чл. 131 ГПК, с указания към ответните страни във връзка с правото на 

отговор по исковата молба и последиците от неподаването на такъв, като са 

задължени да представят и адвокатско пълномощно, при наличие на 

пълномощник и преписи от отговора за връчване на ищците. Отговор е 

депозиран на 30.10.2013г. На 04.11.2013г., с определение от з.з. производството 

по делото е спряно, до приключването на преюдициалното гр. дело № 

13493/2011г. по описа на СГС, заведено на основание чл. 31 ЗЗД, между същите 

страни. Компютърни извлечения за движението на последното са приложени по 

делото към 21.01.2014г. и към 17.06.2014г., от които е видно, че на 09.01.2014г. 

делото е изпратено по въззивна жалба в Апелативен съд – София. 

Гр. дело № 16883/2011г. - образувано е на 09.12.2011г., по искова молба, 

постъпила в съда предходния ден,  с правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 226 КЗ, 

срещу две застрахователни АД, за претърпени имуществени и неимуществени 

вреди от претърпяно ПТП. Разпределено е на доклад на съдия Моллова, видно 

от протокол за случаен избор от 09.12.2011г, подписан от Зам. председателя 

Желявска, в поредност с още 26 бр. дела, без данни кои съдии са участвали в 

разпределението.  
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С оглед направеното искане за освобождаване от заплащане на ДТ, с 

разпореждания от 13.12.2011г. и 19.12.2011г., изготвени ръкописно, между 

редовете на исковата молба, докладчикът е указал на ищеца представянето на 

доказателства, с цел установяване на обстоятелствата по чл. 83, ал. 2 ГПК, след 

което делото да се докладва на Зам. председателя, за произнасяне по искането за 

освобождаване от заплащане на ДТ. Такива указания са давани и с 

разпореждания от 26.01.2012г., от 23.03.2012г. и от 27.04.2012г. С разпореждане 

от 22.06.2012г. на Зам.председателя на СГС Димов, ищцата е освободена от ДТ 

– след шест месеца от образуването на делото. Разпореждането по чр. 131 ГПК е 

постановено на 26.06.2012г., а отговори по исковата молба са постъпили на 

17.07.2012г., на 30.07.2012г., на 01.08.2012г. и на 02.08.2012г., а на 25.10.2012г. 

е депозирана молба-възражение по тях от пълномощника на ищцата. С 

определение  от з.з. на 22.01.2013г., след извършена проверка по реда на чл. 140, 

ал. 1 ГПК, съдът е изготвил доклад по делото, допуснал е писмените 

доказателства, СМЕ и САвт.Е, както и разпит на свидетели, отказал е други 

доказателствени искания и е насрочил о.с.з. за 17.04.2013г.  Изискано е и НАХД 

№ 191/2012г. на РС-Казанлък, а на 15.04.2013г. от ЗАД „Армеец” е постъпило 

мотивирано искане за спиране на производството, до произнасянето на 

наказателния съд, с оглед сложната фактическа обстановка – сблъсък на три 

коли и постановеното решение на ОС Стара Загора, с което НАХД № 191/2012г. 

е върнато за доразследване. В съдебното заседание пълномощниците на 

страните са се присъединили към направеното искане, съобразявайки което и 

преценявайки необходимостта от изясняване на вината, съдът е спрял 

производството, до окончателното приключване на НАХД № 191/2012г. 

Справка за движението на преюдициалното дело е изисквана на 22.01.2014г. и 

на 30.06.2014г., с последни данни, че о.с.з. по него е насрочено за 18.09.2014г. 

 Ненасрочени дела  

Гр. дело № 12266/2014г. е образувано на 11.08.2014г., по искова молба на 

„УниКредит Булбанк” АД срещу трима ответници – ООД със седалище в София 

и две физически лица, подадена на основание чл. 422 вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 79, 

ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 430 ТЗ, за признаване съществуване на вземане 

по договор за кредит и анекси към него. С з.з. на 10.09.2014г. съдията-

докладчик е оставил иска без движение до внасяне на ДТ, изпълнено с молба от 

07.10.2014г. На 13.10.2014г. съдът е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК, 

който срок за ответниците тече в момента на проверката. 

Гр. дело № 9810/2014г. е образувано на 07.07.2014г., по искова молба на 

ЕООД, със седалище в гр. София, срещу две физически лица – предявени 

обективно съединени искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД. По делото не 

е приложен протокол за случайно разпределение, само на положения печат е 

попълнено името на съдия Моллова за докладчик. Върху исковата молба  на 

09.07.2014г. е изготвено трудно разчитащо се разпореждане за оставяне на 

молбата без движение, с указания, изписани между редовете й. След издадени 

удостоверения за снабдяване с доказателства и вписване на исковата молба, с 

определение от  18.07.2014г. съдът е оставил без уважение искането на ищеца за 
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налагане на възбрана върху недвижим имот, обжалвано и потвърдено от АпС 

София, с определение по ч.гр.д. № 3321/2014г. След връщането на делото е 

изготвено разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщенията до ответниците  са 

изпратени на 19.09.2014г., в деня на постановяването на акта. 

 Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г. 

Гр. дело № 14802/2012г. е образувано на 05.11.2012г.,  по искова молба, 

подадена на основание чл. 440 ГПК, с цена на иска 108 690 лв. Разпределено е, с 

още 22 постъпили дела, на 05.11.2012г. от Зам. председателя Желявска, на 

доклад на съдия Моллова, постановила  на 07.11.2012г. разпореждане за 

оставяне на исковата молба без движение, отменено с друго – от 14.11.2012г. За 

служебно вписване исковата молба е изпратена на АВп с писмо от 27.11.2012г. 

На 12.12.2012 г. съдията-докладчик е изготвил разпореждане по чл. 131 ГПК, с 

разяснения към ответните страни по правото на отговор, каквито са депозирани 

на 23.01.2013г. и на 21.02.2013г. Последвало е определение по чл. 140 ГПК от 

з.з. на 21.05.2013г., с което е докладвана исковата молба, допуснато е 

събирането на доказателства и разпит на свидетели и е насрочено о.с.з. за 

30.10.2013г., проведено, без направени възражения по доклада, приети са 

доказателствата, без опис, а разпитът на доведените свидетели е отложен за 

следващото с.з., насрочено за 26.02.2014г. В него са събрани гласни 

доказателства, проведено е заседание и на 28.05.2014г., отложено за събиране на 

още доказателства за 05.11.2014г. Спорът е сложен от фактическа страна, всеки 

твърди, че апартаментът на ул. „Солунска” в София е негов, противоречиви са и 

свидетелските показания, събират се още доказателства. 

 Гр. дело № 10106/2012г. - образувано е на 20.07.2012г., по искова молба, 

постъпила в съда предходния ден, с цена на иска 30 000лв., на основание чл. 49 

ЗЗД, срещу ВМА, за причинени на ищцата неимуществени вреди. Делото е 

разпределено от съдия Желявска, видно от протокол за случаен избор от 

20.07.2012г., на доклад на съдия Моллова, заедно с още 10 бр. дела. С 

разпореждане от 24.07.2012г., делото е препратено за произнасяне по направено 

особено искане за освобождаване от заплащане на ДТ, уважено от Зам. 

председателя на 02.08.2012г., след което, на следващия ден е постановено 

определение по чл. 131 ГПК. Отговорът на ответника е депозиран по делото на 

05.09.2012г. с доказателствени искания, с молба е поискано и привличането на 

подпомагаща страна. С определение от 08.01.2013г., съдът е изготвил кратък 

проект за доклад по спора, допуснал е СМЕ и свидетели, оставил е други 

искания без уважение и е насрочил о.с.з. за 27.03.2013г., проведено успешно с 

приемане на доказателствата и с поставена допълнителна задача по СМЕ, 

отложено за 12.06.2013г. След две разпореждания от м. април 2013г. за замяна 

на вещите лица, изразено в молба становище по доказателствата, при 

неизготвена експертиза с.з. е насрочено за 20.11.2013г., когато е направено 

възражение, че експертизата не е изготвена в срок – последвало е отлагане за 

12.03.2014г. В това заседание съдът е допуснал участие в експертизата на вещо 

лице-уролог, разпитал е свидетели и е насрочил следващо с.з. за 11.06.2014г. С 

писма от различни медицински заведения съдът е искал посочване на 
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специалист – уролог, като с писмо от 28.05.2014г., от УМБАЛСМ „Пирогов” 

АД е посочен такъв, включен в СМЕ с разпореждане от 04.06.2014г. 

Насроченото заседание, при неизготвена експертиза е отсрочено за 26.11.2014г. 

 Насрочени  в о.с.з. дела - за 19.11.2014г. и  03.12.2014г. 

Гр. дело № 14618/2013г. е образувано на 30.10.2013г. по искова молба от 

предходния ден с посочено правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 87, ал. 2 

ЗЗД и чл. 72 ЗС, между физически лица. С определение от 04.11.2013г. копие от 

исковата молба е изпратено на ответниците за отговор, такъв е получен на 

03.01.2014г. и с определение от 21.03.2014г., е изготвен доклад по спора, 

допуснати са свидетели, дадена е възможност на страните да сочат 

доказателства и о.с.з. е насрочено за 11.06.2014г., в което са изразени 

становищата на страните, приети са доказателствата, а изслушването на 

свидетелите е отложено за следващото с.з., определено за 19.11.2014г. 

Гр. дело № 451/2014г. е образувано на 13.01.2014г., разпределено е на тази 

дата, в поредност,  заедно с още 23 бр. дела, на доклад на 4-ти състав. С 

разпореждане от з.з. на 14.01.2014г. исковата молба, с претендирана сума по 

договор за ипотечен кредит, е оставена без движение за отстраняване на 

нередовности – в 7 дневен срок да се внесат ДТ - 2% върху цената на исковете, 

изпълнено на 29.01.2014г. Препис от иска е връчен на ответника за отговор след 

определение по чл. 131 ГПК от 31.01.2014г., съобщението е получено на 

14.02.2014г. и такъв е депозиран по делото на 13.03.2014г. С определение от 

06.06.2014г. е изготвен доклад по спора, допусната е ССЕ със задача, поискана 

от ищеца и е насрочено о.с.з. за 19.11.2014г. Определеният депозит за 

изготвянето на експертизата е внесен на 17.06.2014г., приложено е и 

заповедното производство на СРС. 

Гр. дело № 5599/2014г. е образувано на 23.04.2014г., по искова молба на 

физическо лице срещу Агенция „Пътна инфраструктура”, с цена на иска 25100 

лв., разпределено е, видно от протокол за случаен избор от 23.04.2014г.  На 

28.04.2014г. върху текста на исковата молба докладчикът е постановил 

ръкописно, трудно разчитащо се разпореждане за освобождаване от ДТ, по този 

начин е изготвено и разпореждане от 14.05.2014г. с указание за отговор по иска 

от ответната страна, депозиран по делото на 30.06.2014г. Определението по чл. 

140 ГПК вече е изготвено старателно на компютър, на 17.09.2014г. и с него е 

допуснато изслушването на СТЕ и СМЕ с посочени задачи, размер на депозит и 

вещо лице, допуснати са и поисканите свидетели, а о.с.з. е насрочено за 

03.12.2014г. Към момента депозитите са внесени, видно от приложените с 

молби платежни документи.  

Гр. дело № 17489/2013г. е образувано на 21.12.2013г., по искова молба на 6 

физически лица срещу Агенция „Дипломатически имоти”, с цена на иска 95000 

лв., заедно с платежно нареждане за внесена ДТ, разпределено е, видно от 

протокол за случаен избор от 21.12.2013г., заедно с още 27 бр. дела, на доклад 

на съдия Моллова. На 07.01.2014г. е постановено разпореждане за връчване на 

препис от исковата молба на ответната АДИС, от която са депозирани, на 

17.02.2014г., отговор с доказателствени искания и насрещен иск за направените 
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в имота подобрения, а на 09.04.2014г. – и отговор от пълномощника на ищците 

по насрещния иск. Определението по чл. 140 ГПК е от 17.07.2014г. и с него са 

допуснати доказателствата, представени от страните, изслушването на СТЕ с 

посочени задачи, размер на депозит и вещо лице, допуснати са за разпит и 

поисканите свидетели, а о.с.з. е насрочено за 03.12.2014г.  

 Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 17490/2013г. е образувано на 21.12.2013г. по искова молба на 

физическо лице срещу ДФ „Земеделие”, с предмет отказ за заплащане на 

предвидена по договор безвъзмездна финансова помощ. С определение от 

17.03.2014г. съдът е допуснал изслушването на СТЕ и ССчЕ и о.с.з. е насрочено 

за 04.06.2014г., в което са приети, без опис, всички представени от страните 

доказателства, допуснато е увеличение на размера на предявения като частичен 

иск, прието е заключението по СТЕ, а е отложено по възражение изслушването 

на това по ССчЕ – за 25.06.2014г. В това заседание делото е обявено за 

решаване. В срока за произнасяне, с определение от 25.07.2014г. определението 

за ход на делото по същество е отменено, поради констатацията за недостатъчно 

изяснен спор от фактическа страна, с оглед което е допуснато изслушване на 

повторна ССчЕ, с посочена задача, (поискана от ответника в с.з.). Следващото 

о.с.з. е за 03.12.2014г., депозитът е внесен. 

Гр. дело № 11108/2011г. е образувано на 18.08.2011г. по иск от МВАЛ 

„НКБ” ЕАД, против НЗОК, с цена 231 230 лв., произтичащи от договор за 

оказана болнична медицинска помощ по конкретни отчетни периоди. Първото 

заседание по делото е проведено на 21.03.2012г., в което са приети, отново без 

опис, всички приложени писмени доказателства и заключението по допуснатата 

ССчЕ,  допуснато е изменение на иска и с.з. е насрочено за 30.05.2012г., в което 

от страните не са направени искания по доказателствата, при което съдът е дал 

ход на делото по същество. По постъпила молба с приложен болничен лист на 

пълномощника на НЗОК, с ръкописен неименован акт от з.з. на 04.06.2012г., 

съдът е отменил определението за ход на делото по същество и е насрочил о.с.з. 

за 31.10.2012г., отложено за 06.02.2013г., за да се осигури възможност на ищеца 

да се запознае с представените от ответната страна доказателства. В това 

заседание съдебното дирене е приключено и решение № 1002 е постановено на 

13.02.2013г., влязло в сила на 25.02.2014г., след като е потвърдено от АпС 

София, с решение № 1916/23.102012г. по в.т.д. № 1793/2013г. 

 Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 924/2014г. е образувано на 23.01.2014г., по частна жалба на 

Д.И.Д, подадена на основание чл. 435, ал. 2 ГПК, чрез Частен съдебен 

изпълнител (ЧСИ), срещу получени от него покани за доброволно изпълнение, в 

частта им за определените разноски по изпълнителното производство, които 

счита прекомерни по отношение на действителната правна и фактическа 

сложност на делото.  

Жалбата е депозирана в съда с писмо с вх. № от 22.01.2014г., с приложени 

мотиви на ЧСИ по постъпилото възражение от длъжника и доводи за нейната 

недопустимост и алтернативно - неоснователност. Видно от протокол за 
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случаен избор, делото е разпределено на 23.01.2014г., на доклад на съдия 

Моллова, приложено е и изпълнителното дело на ЧСИ. С определение № 4509 

от 04.03.2014г. съставът е приел жалбата за недопустима, с мотивите, че е 

преждевременно подадена, при липса на произнасяне на ЧСИ по искането за 

намаляване на разноските. Затова производството е прекратено, жалбата е 

върната на ЧСИ за произнасяне по искането, изпълнено на 18.03.2014г. 

Ч.гр.дело № 1520/2014г. е образувано на 05.02.2014г., по жалба на ООД - 

длъжник по изпълнително дело на ЧСИ, с район на действие СГС, срещу негово 

постановление, с което е оставил без уважение искането за намаляване размера 

на разноските за адвокатско възнаграждение по същото дело. С решение № 

1663/10.03.2014г., тричленният състав на СГС, с докладчик съдия Моллова, е 

отменил частично процесното разпореждане и вместо това е постановил 

намаляване на определеното възнаграждение.  

 Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 9917/2014г. е образувано на 08.07.2014г., по частна жалба на 

„Банка ДСК” ЕАД, против определение от 17.04.2014г. по гр.д. № 30493/2013г. 

по описа на СРС, 120-ти състав, с което е спряно незабавното изпълнение на 

издадена заповед по чл. 417 ГПК и на производството по образуваното 

изпълнително дело.  

С определение № 19224/30.09.2014г. частната жалба е била оставена без 

уважение. Съобщението за изготвения съдебен акт е изпратено на 01.10.2014г., 

но до момента на проверката (05.11.2014г.) по делото не са налични данни за 

връчването му на жалбоподателя - ДСК.  

Ч.гр.дело № 6815/2014г. е образувано на 19.05.2014г., по частна жалба от 

пълномощници на Г.Х.П., против определение от 04.03.2014г. по гр.д. № 

27079/2013г. по описа на СРС, 76-ти с-в, с което, на основание чл. 130 ГПК, е 

върната исковата молба за делба по отношение на масивна двуетажна къща, 

като жалбоподателят е осъден да заплати и 100 лв. ДТ. 

Протоколът за избор на докладчик, подписан от съдия Янева, с който са 

разпределени 49 бр. дела, част от които новопостъпили, други – 

преразпределени поради отводи, а трети - с указания, след  изпълнението на 

които, съгласно заповед на зам.председателя без посочен номер, е с конкретен 

докладчик, е от 19.05.2014г. С определение № 13451 от 27.06.2014г. оспореният 

съдебен акт е бил потвърден. Срещу него е депозирана, на 23.07.2014г. частна 

жалба, оставена без движение с указания, дадени с разпореждания от з.з. на 

08.09.14г. и на 08.10.2014г., които все още се изпълняват.  

 

І-5 състав – съдия Нина Стойчева 

Според предоставената на 20.02.2015г. справка, към края на м. януари 

2015год., съставът има 12 дела със спрени производства. От тях гр.д. № 

398/2006г. и гр.д. № 14824/2011г. са с постановени от съдия Ст.Иванова 

определения за спиране от 16.02.2015г. Останалите: 2 дела са образувани през 

2008г., 1 – през 2010г., още 3 – през 2011г., 2– през 2012г., 1 – през 2013г. и  1 – 

през 2014г. 
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Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 80 дела. От тях, без движение са производствата по 37 дела, постъпили 

и разпределени на състава: 1 – през 2008г., 4 – през 2011г., 1 – през 2012г., 4 – 

през 2013г., 21- през 2014г. и 6 – през 2015г.  

В процедура по размяна на книжата са 43 граждански дела, като 2 дела са 

образувани през 2010г., 3 – през 2011г., 3 – през 2012, 7 – през 2013г., 1 - през м. 

януари 2015г., а останалите 27 - са образувани през 2014г. 

 Спрени дела 

Гр. дело № 14050/2010г. е образувано на 06.12.2013г., по искова молба  за 

подобрения, с цена на иска 28 260лв. от физическо лице, срещу ЖСК и 

физическо лице. С определение № 17043 от 08.12.2010г. съдия Стойчева е 

прекратила производството по делото и го е изпратила за разглеждане от 

Софийски районен съд, тъй като съединените искове били всеки под 25000лв. С 

определение от 30.03.2011г. по ч.гр.д.№ 289/2011г. на САпС, съдебният акт е 

бил отменен и делото - върнато за отстраняване на противоречия в исковата 

молба и нова преценка на родовата подсъдност на спора. Уточненията са 

направени с молба от 04.05.2011г., ДТ е внесена на 01.06.2012г., отговори от 

ответниците са депозирани на 18.07.2012г.и на 20.08.2012г., приложени са 

доказателства и съдебни решения от други дела между страните. С 

определение…от 15.05.2013г., съдия Стойчева е насрочила о.с.з. за 26.06.2013г. 

На 12.06.2013г. от ищцата е постъпила молба за спиране на производството по 

делото, до приключването с влязло в сила решение по гр.д. № 1421/2013г. по 

описа на САС, 4-ти състав, (образувано по жалба срещу решението по гр.д. № 

4756/2007г. на СГС, 15-ти състав),  поради връзка и обусловеност между двете 

дела. С протоколно определение от 26.06.2013г. молбата е била уважена, на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Определението за спиране на производството 

е потвърдено с определение № 2435 от 04.11.2013г. по ч.гр.д. № 3511/2013г. на 

САпС. По делото е приложена компютърна разпечатка за движението на 

преюдициалния спор, последната  справка, извършена от деловодител, е от 

20.11.2014г., в хода на плановата проверка на ИВСС. 

Гр. дело № 4123/2011г. Образувано е на 01.04.2011г., по искова молба на 

две физически лица срещу АД, постъпила в съда предходния ден,  с правно 

основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД, за обезщетение за времето през което са били 

лишени от ползване на собствен имот. Върху положен печат е попълнено името 

на докладчика – съдия Стойчева, извършила размяната на книжата с 

разпореждания от 27.04.2011г., 13.06.2011г. и 08.08.2011г., и допуснала 

обезпечение на иска.  

На 31.01.2012г. от пълномощниците на ищците по делото е депозирана 

молба, с искане за спирането му, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до 

произнасянето на САпС по гр.д. №  4538/2011г., решението по което е от 

значение за правилното решаване на настоящия спор. Към молбата е приложено 

заверено копие от решение  № 350/22.12.2011г. на ВКС по гр.д. № 461/2011г., с 

което по реда на отмяната, с оглед открити нови обстоятелства и свързаните с 
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тях писмени доказателства, е отменено решението по гр. дело № 1791/2009г. и е 

върнато за ново разглеждане гр.д. № 2629/2003г., от друг състав на САпС.   

Съобразявайки връзката между делата и становищата на страните, с 

протоколно определение от 07.03.2012г., производството по настоящето дело е 

спряно. Видно от направеното запитване, заседание по преюдициалния спор е 

било насрочено за 26.11.2012г., когато е и обявено за решаване, съгласно писмо 

от 04.02.2013г. Последващата справка, от 25.06.2013г. сочи, че гр.д. № 

4538/2011г. на САпС е изпратено във ВКС на 22.05.2013г., във връзка с 

постъпила молба по чл. 253 ГПК. Видно от приложено по делото писмо, на 

02.12.2013г. делото е било изпратено отново на ВКС, по постъпила касационна 

жалба. Последните запитвания, по които отговор не е постъпил, са от м. юли и 

ноември 2014г. 

 Ненасрочени дела  

Гр. дело № 8329/2014г. е образувано на 16.06.2014г., по искова молба на 

банка срещу физическо лице, подадена на основание чл. 415,  вр. чл. 422 ГПК, 

за признаване съществуване на вземане по договор за кредит от 2005год. и 

неоснователност на направеното възражение в хода на изпълнителното 

производство. С з.з. на 20.06.2014г. съдията-докладчик е оставил иска без 

движение, с указания за конкретизация на претенцията и внасяне на ДТ, 

изпълнено с молба от 03.07.2014г. На 02.09.2014г. е постъпил отговор от 

ответната страна, след което е депозирана и допълнителна искова молба. Върху 

целия й печатан текст, на 14.11.2014г., съдът е изготвил на ръка пространно, 

трудно разчитащо се разпореждане, касаещо и характера на иска, и основанията 

му, и ДТ и изискване на заповедното дело, срокове и пр. В изготвения списък по 

делото е отразено изпращане на съобщение до ищцовата страна на 17.11.2014г., 

приложено е и писмо, с което е изискан препис от заповедното дело. 

Гр. дело № 8899/2014г. е образувано на 23.06.2014г., по искова молба на 

банка срещу физическо лице, подадена на основание чл. 415,  вр. чл. 422 ГПК, 

за признаване съществуване на вземане по договор за кредит от 2007 год. и 

неоснователност на направеното възражение в хода на изпълнителното 

производство. С з.з. на 30.06.2014г. съдията-докладчик е оставил иска без 

движение с указания за внасяне на ДТ, изпълнено с молба от 22.07.2014г. На 

02.09.2014г. е постъпил отговор от ответната страна, последван от становище на 

ищеца по него. С разпореждане от 14.11.2014г. съдът е указал изискването на 

препис от заповедното дело, а становището на банката е изпратено на 

ответника.  

 Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г. 

Гр. дело № 6839/2011г. е образувано на 30.05.2011г., по исковата молба, 

подадена на основание чл. 422, ал. 1, вр. чл. 415 ГПК, с цена на иска 293 070 лв. 

Разпределено е, с още 22 постъпили дела, на 30.05.2011г. от Зам. председателя 

Желявска, на доклад на съдия Н.Стойчева, постановила  на 01.06.2011г. 

разпореждане за оставяне на исковата молба без движение. От  14.07.2011 г. е 

разпореждането по чл. 131 ГПК, а с определение по чл. 140 ГПК от з.з. на 

12.06.2012г., след почти година е докладвана исковата молба, приети са 
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доказателства (без опис), открито е производство по оспорване на запис на 

заповед, за което ищецът е задължен да представи оригинала, допусната е 

съдебно-графологическа експертиза с определени задача, експерт и размер на 

депозит и пр., като о.с.з. е насрочено за 24.10.2012г., отложено без дата, до 

приключване размяната на книжата между страните. С разпореждане от 

21.01.2013г., е насрочено с.з. за 20.02.2013г. Експерт-криминалистът е 

представил заключението по делото на 11.02.2013г., прието в с.з., а по 

доказателствата е насрочено с.з. за 12.06.2013г., когато е допусната съдебно-

криминалистична експертиза и е определено вещото лице, а с.з. е насрочено за 

19.02.2014г. В него е даден ход на делото, представеното допълнително 

заключение е прието като доказателство по делото, открито е производство по 

оспорване на три бр. разписки, дадена е възможност за ангажиране на 

доказателства във връзка с откритото производство по оспорване и с.з. е 

насрочено за 12.11.2014г. В него, съдия Станимира Иванова е приела 

заключението, допуснала е тройна СТЕ, а о.с.з. е насрочено за 20.05.2015г. - 

след шест месеца. 

Гр. дело № 4917/2008г. Исковата молба на Е.М.И. от гр. София, е подадена 

на 25.04.2006г., до Софийски градски съд, с цена на иска 30000лв., дължима по 

договор за групова рискова застраховка и настъпила трайна загуба на 

работоспособност. Същата е изпратена на СРС, въз основа на резолюция от 

04.05.2006г. по „компетентност, тъй като се касае за трудов спор”, в резултат но 

което, на 05.05.2006г. пред 54-ти състав на Софийски районен съд е било 

образувано гр. д. № 10160/2006г. След насрочено с.з. и призоваване на страните, 

с протоколно определение от 04.04.2007г. производството по делото е било 

прекратено, с мотива, че не се касае за трудов спор и е разпоредено връщането 

на делото в СГС. Против този съдебен акт е подадена ч.ж., върната на подателя 

с разпореждане от 18.04.2007г. на съдия от СРС, поради просрочие. И този 

съдебен акт е бил обжалван,  като, с определение от 19.11.2007г. по ч.гр.д. № 

4461/2007г., състав на СГС е отменил връщането, тъй като ч.ж. била изпратена в 

срок по пощата и е разпоредил администрирането на частната жалба. 

Последното е изпълнено и с определение № 220 от 18.02.2008г., постановено по 

ч.гр.д. № 555/2008г. по описа на СГС, определението  от 04.04.2007г. е 

отменено с мотивите за установен процесуален ред и невъзможността за 

препращане на иска отново на СГС. Последвало е разпореждане от 22.04.2008г. 

на 54-ти състав на СРС по отстраняване на нередовности в исковата молба, 

оставена без движение, а с определение от 25.04.2008г. съдия Мартинова е 

повдигнала пред САпС препирня за подсъдност между СРС и СГС по 

предявения иск. С определение № 371 от 02.06.2008г. по ч.гр.д. № 927/2008г., 

състав на Апелативния съд е определил компетентност на СГС, оставено в сила 

от ВКС с определение № 309/16.10.2008г. по ч.гр.д. № 276/2008г. С 

разпореждане от 06.11.2008г. делото е изпратено на СГС, като, видно от 

положения печат, на 18.11.2008г., за докладчик е определена съдия Стойчева. 

Първото по делото заседание е проведено на 24.06.2009г. от съдия Д.Йосифова, 

изготвила проект за доклад по спора и дала указания към ищцата за конкретни 
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уточнения по иска, изпълнено, след допуснато удължаване на срока, с  молба от 

26.09.2009г. Следващото с.з. е проведено на 24.03.2010г. от съдия Н.Стойчева, с 

приемане на доказателствата, представени с исковата молба и допълнителните 

такива, при отказ за разпит на свидетели и отлагане на заседанието за 

06.10.2010г., когато производството отново е оставено без движение, тъй като 

ищцата не била внесла 1200 лв. ДТ. Искането на последната за освобождаване 

от ДТ е било оставено без уважение на 22.10.2010г., след указания и нова молба 

по чл. 83 ГПК, на 28.01.2011г. от страната е изискана отново декларация по чл. 

83, ал. 2 ГПК. С разпореждане от 01.03.2011г. искането е оставено без 

уважение, жалбата срещу което е отхвърлена с определение № 2403/2011г.по 

ч.гр.д. № 4044/2011г. на САпС, а на 02.04.2012г., с определение № 218 се е 

произнесъл и състав на ВКС, недопуснал касационно обжалване по него. С 

молба от 26.10.2012г., по делото е приложен платежен документ за внасянето на 

таксата, след което е насрочено с.з. 13.02.2013г., проведено от съдия Гигов, с 

отлагане за 29.05.2013г., когато съдия Стойчева е допуснала СМЕ, изготвена и 

представена по делото на 30.09.2013г., депозирана в с.з. на 09.10.2013г., 

отложено за разпит на свидетел за 26.03.2014г. В това заседание е допусната 

допълнителна единична СМЕ, а с.з. е насрочено за 19.11.2014г.. Последното е 

проведено от съдия Станимира Иванова, заключението е прието, направени са 

констатации за противоречиви твърдения, даден е срок на ищцата да ги 

отстрани, изискани са доказателства от трето лице и с.з. е насрочено за 

27.05.2015г. – след шест месеца. 

 Насрочени  в о.с.з. дела - за 12.11.2014г. и 19.11.2014г. 

Гр. дело № 3744/2013г. е образувано на 19.03.2013г., по искова молба от 

предходния ден, с посочено правно основание чл. 45и чл. 52 ЗЗД срещу 

застрахователна компания. С разпореждане от 26.03.2013г. съдията-докладчик е 

указал искането за освобождаване от заплащане на ДТ да се докладва на 

Председателя по компетентност, но с определение от следващия ден – 

27.03.2013г., без изложени мотиви, искането е уважено. Съгласно разпореждане 

от 27.03.2013г. препис от исковата молба е изпратен на ответника за отговор, 

такъв е получен на 19.04.2013г., връчен на ищеца за становище. Допълнителна 

искова молба е постъпила на 29.05.2013г., докладвана на 03.06.2013г. Преписът 

от нея е изпратен на ответника, получен на 19.06.2013г. С определение чак от 

14.10.2013г., съдия Стойчева е насрочила о.с.з. за 09.04.2014г., като в 

обстоятелствената му част е приела без опис доказателствата,  допуснала е 

свидетел и САТЕ, както и са изискани НОХД и застрахователна полица. В с.з. е 

даден ход на делото, разпитан е свидетел, прието е заключението по САТЕ – 

оспорено, допусната е тройна автотехническа експертиза, издадено е съдебно 

удостоверение, повторно е изискано наказателното дело и о.с.з. е насрочено за 

12.11.2014г., проведено вече от съдия Ст.Иванова. 

Гр. дело № 11759/2013г. е образувано на 29.08.2013г., разпределено е на 

тази дата, в поредност,  заедно с още 17 бр. дела, на доклад на 5-ти състав. С 

разпореждане от з.з. на 25.09.2013г. исковата молба, с посочено правно 

основание чл. 439 ГПК и претендирана сума от 50 634 лв. по издаден в полза на 
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ЕТ изпълнителен лист, е оставена без движение за отстраняване на 

нередовности – в 7 дневен срок да се внесе сумата от 2026лв. по сметката на 

СГС и 40 лв. по искането за обезпечение. С определение също от 25.09.2013г. 

съдът е допуснал исканото обезпечение на иска, чрез спиране изпълнението по 

образуваното пред ЧСИ изпълнително дело. Сумите са заплатени и с молба от 

26.09.2013г. платежните нареждания са приложени по делото. На 08.10.2013г. е 

издадена и обезпечителната заповед. С разпореждане от 23.10.2013г.  е указано 

изпращане на препис от иска на ответника за отговор. Такъв е депозиран в 

указания срок – на 10.12.2013г. След четири месеца – на 17.04.2014г., съдия 

Стойчева е постановила определение, с което е насрочила о.с.з. за 12.11.2014г., 

отново само в обстоятелствената част на съдебния акт е посочено приемането 

на доказателствата, указано е издаването на съдебно удостоверение, изискано е 

изпълнителното дело, както и граждански дела на СГС и САпС. Съдебното 

заседание е проведено от съдия Станимира Иванова, съгласно горецитираната 

заповед, с отлагане по доказателствата за 13.05.2015г. – след 6 месеца. 

Гр. дело № 625/2013г. е образувано на 16.01.2013г., по искова молба на 

физическо лице срещу застрахователно акционерно дружество, с цена на иска 

30000 лв., разпределено е на посочената дата, видно от протокол за случаен 

избор, заедно с още 26 бр. дела. С ръкописно разпореждане от 21.01.2013г. 

исковата молба е оставена без движение с указания към подателя, изпълнени с 

молба от 08.02.2013г., приложена е и декларация по чл. 83 , ал. 2 ГПК, във 

връзка с направеното в исковата молба искане за освобождаване от ДТ. На 

15.03.2013г. (след повече от месец от молбата), докладчикът е разпоредил 

искането за освобождаване от заплащане на ДТ да се докладва на Председателя 

на СГС  - с разпореждане от 19.03.2013г. съдия Димов е уважил същото, след 

което, с разпореждане от 26.03.2013г. докладчикът е наредил изпращане на 

копие от иска на ответното дружество за отговор. Такъв е депозиран на 

19.04.2013г., изпратен на ищеца на 29.04.2013г., получен от него на 12.05.2013г. 

и с молба от 31.05.2013г. пълномощникът е поискал насрочване на о.с.з., като е 

представил с молбата и медицински документи, относими по спора според него. 

Няма данни тази молба да е докладвана на съдия Стойчева. На л. 50 по делото е 

приложена друга молба от адв. Калев, входирана в СГС на 21.08.2013г., с която 

отново „най-учтиво” моли за насрочване на заседание по делото… Едва на 

14.10.2013г. съдия Стойчева е постановила определение по чл. 140 ГПК, като 

отново доказателствата (без опис) са „приети” само в обстоятелствената част на 

определението, в нея е и произнасянето по доказателствени искания (СТЕ и 

СМЕ), но без да са отразени в диспозитива, по този начин е прието и 

възражението за съпричиняване на вредоносния резултат, дадени са указания 

в.л. да работят не само след внасянето на депозита, но и след 

„присъединяването на административната преписка”, за която не е указан номер 

и не е изискана, а с.з. е насрочено за 09.04.2014г. Искането за освобождаване от 

заплащане на такси и разноски, съдът без мотиви, с разпореждане от 

26.11.2013г., е оставил без уважение и депозитите са внесени на 18.12.2013г. В 

с.з. съдът е докладвал делото, разпределил е доказателствената тежест, приел е 
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заключението по САТЕ, указал е на ищеца да се яви за преглед във връзка с 

изготвянето на СМЕ, като о.с.з. е насрочено за 19.11.2014г. Последното е 

проведено от съдия Станимира Иванова – прието е и това заключение, 

увеличение на иска с възражение за изтекла погасителна давност и заседанието 

е отложено за 20.05.2014г. – след 6 месеца. Вещото лице неврохирург, което да 

изпълни допуснатата допълнителна задача по СМЕ, съдия Иванова е 

определила в з.з. на 21.11.2014г. 

Гр. дело № 2146/2013г. е образувано на 15.02.2013г., по искова молба на 

физическо лице срещу АД, с цена на иска 59 946.19 лв. и 1200 евро, 

разпределено, видно от протокол за случаен избор от същата дата, заедно с още 

17 бр. дела, на доклад на съдия Стойчева. Оставено е без движение на 

04.03.2013г., за внасяне на ДТ. С определение от 28.03.2013г., с преценката, че 

са предявени два кумулативно съединени иска, основаващи се на два различни 

юридически правопораждащи факта – предварителни договори за строителство 

на апартамент и парко място, съдът е разделил производството по делото, 

изпращайки втория иск по подсъдност на СРС, тъй като размерът му е под 

25000 лв. Няма данни определението за разделяне да е било оспорено с ч.ж. На 

25.04.2013г. от ответното дружество е депозиран отговор по иска. Последвало е 

определение от 14.08.2013г. (след почти четири месеца), с което съдът е 

направил преценка за допустимост на исковата молба, приел е доказателствата 

по делото (само в обстоятелствената част на определението, но не и в 

диспозитива му) и е насрочил о.с.з. за 07.05.2014г. В това заседание ход на 

делото не е даден, поради заболяване на пълномощника на ответника, а е 

насрочено о.с.з. за 19.11.2014г. Последното е проведено от съдия Станимира 

Иванова, с изготвен доклад по спора, изразени от страните становища по него, 

приемане на доказателства, назначаване на СТЕ и пр.,  с отлагане за 27.05.2015г. 

Междувременно с решение № І-043-138, на 06.10.2014г. по гр.д. №19334/2013г., 

съдия Гьошева от СРС се е произнесла по втората част от иска, изпратен след 

разделянето му, докато по основния иск от датата на образуването на делото е 

проведено едно с.з. и то съдия Ст. Иванова. 

Гр. дело № 10805/2014г. – (проверено по молба на съдия Стойчева): 

Делото е образувано на 21.07.2014г., по искова молба от 18.07.2014г. на Я.Г.Я 

от гр. София, срещу В.Ц.А от гр. София, с правно основание чл. 45, вр. чл. 52 

ЗЗД – предявен частично иск за неимуществени вреди от непозволено 

увреждане чрез обида и клевета в телевизионно предаване. Разпределено е, 

видно от протокол за избор на докладчик от 21.07.2014г., подписан от съдия 

Желявска, заедно с още 28 бр. дела. Съгласно разпореждане от 23.07.2014г., 

съобщението за което е получено на 04.08.2014г., препис от исковата молба е 

изпратен на ответника за отговор. Такъв е депозиран по делото на 29.08.2014г. 

С определение от 13.10.2014г. съдия Стойчева е изготвила проект за доклад по 

спора, дадени са и указания към страните, а делото е насрочено в о.с.з. за 

03.12.2014г.  

 Дела с отменен ход по същество 
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Гр. дело № 339/2003г. е образувано на 21.03.2003г. по искова молба на две 

физически лица срещу ЕООД, със седалище в София, подадена пред СРС, с 

правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД и с искане за обявяване за окончателен на 

сключен предварителен договор за прехвърляне на собственост върху 

недвижим имот в гр. София, препратена по компетентност. Първо о.с.з. е било 

насрочено за 13.06.2003г. Произнасяйки се по подадена на 22.05.2003г. молба от 

ищцата, съдът, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК, е спрял производството 

по делото, с определение от 23.03.2003г., изготвено в долния десен ъгъл на 

молбата, приложена на л. 21 по делото. Данните от приложеното удостоверение 

от СРС са, че е образувано гр.д. № 1095/2002г., по чл. 135 ЗЗД, за обявяване 

недействителността на н.а. за продажбата на процесния недвижим имот – 

апартамент, на трето лице. След изпращани съобщения до страните и служебно 

изискано удостоверение за актуално състояние на дружеството – ответник, по 

делото е видно, че на л. 32 по делото е приложена същата, идентична молба на 

ищцата с искането за спиране на настоящето производство, (без вх. №, а с 

отбелязване „за стр.”), върху гърба на която, със зелен маркер, на 13.10.2004 

год. е изготвено (видно от друг съдия) определение, с което за втори път, на 

същото основание, производството по настоящето дело е спряно, до 

окончателното приключване на гр.д. № 1095/2002 г. на СРС, 37 с-в. Съобщения 

и за този акт на съда са изпратени на 15.10.2004г. В отговор на искане за 

прилагане на гр.д. № 1095/2002г. на СРС от 13.07.2005г., съдът е уведомен, че 

на 31.10.2003 г. по въззивна жалба делото е изпратено в СГС. В кориците на 

делото са приложени повече от 15 на брой запитвания и отговори за движението 

на преюдициалното дело, до 01.02.2013г., когато от Финансова къща 

(неконституирана по настоящето дело) е постъпило искане за възобновяване на 

производството по делото, придружено с решения по гр.д. № 4647/2003г. на 

СГС и по гр.д. № 2114/2010г. на СГС. Върху молбата е изготвено разпореждане 

от 12.02.2013г. за извършване на служебна справка за хода на гр.д. № 

1095/2003г. на 37-ми състав на СРС. Такава молба е депозирана и на 

25.10.2013г. - след повече от 8 месеца, но няма данни защо делото не е 

възобновно и по нея. Приложени са решенията по на гр.д. № 1095/2003г., 

постановено на 06.08.2003г., по гр.д. № 4647/2003г. на СГС, по гр.д. № 

2114/2010г. на СГС, ВК и определение № 837/2012г. на ВКС. Едва на 

19.11.2013г., СГС, в лицето на съдия Стойчева, е възобновил производството по 

делото и е насрочено с.з. за 12.02.2014г. Междувременно, на 10.02.2014г. от 

управителя на Финансовата къща е постъпила молба, с искане по чл. 218 ГПК, 

за конституиране на дружеството като трето лице – помагач на ответника в 

процеса. С протоколно определение от 12.02.2014г. искането не е уважено, 

съдът е преценил делото за изяснено и го е обявил за решаване. В срока за 

произнасяне отказът за конституиране е бил оспорен с ч.ж.. С определение от 

26.02.2014г., (изготвено на ръка на обратната страница на съдебния протокол), с 

оглед постъпилата частна жалба, определението за даване ход на делото по 

същество е било отменено. В САпС е било образувано ч.гр.д. № 1324/2.14г., с 

определението по което, на 30.07.2014г., акта на СГС от 13.02.2014г. по гр.д. № 
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339/2003г. е бил потвърден. След връщането на делото, в з.з. от 14.08.2014г., е 

насрочено о.с.з. за 25.03.2015г. – след повече от седем месеца. Призовките до 

страните са изпратени на 25.08.2014г., отрязъци няма върнати до момента.  

С определение от 04.12.2014г., с мотивите, че делото е от 2003год. и по 

него не е предвидено извършването на процесуални действия, които да изискват 

време, съдия Станимира Иванова е пренасрочила съдебното заседание за 

28.01.2015г.  

Гр. дело № 11182/2011г. е образувано на 22.08.2011г., по три кумулативно 

съединени иска с общ размер на претенциите 66850 евро. Разпределено е на 

22.08.2011г. видно от приложения протокол за избор на докладчик. С 

определение от 07.01.2013г. съдът е изготвил кратък доклад по спора, дал е 

указания към ищеца, свързани с редовността на исковата молба, в 

обстоятелствената част на определението е посочил, че „приема представените 

с исковата молба писмени доказателства” (те следва де се допускат) и това 

изрично да е посочено в диспозитива – тук в него само е насрочено о.с.з. за 

15.05.2013г., да се призоват страните и, че определението не подлежи на 

обжалване (л. 65 по делото). В това с.з. съдът е приел ответното дружество за 

редовно призовано, дал е ход на делото и с преценката, че са налице условията 

за постановяване на неприсъствено решение, е дал ход по същество. С 

определение от 11.06.2013г. съдебният акт е отменен, с указания към ищците 

досежно доказателствената тежест за установяване на изложените в исковата 

молба твърдения за неизпълнение на договорните задължения, както и, че 

ответникът не оспорва предявените искове, но това не е достатъчно да обоснове 

тяхната основателност. Следващото с.з. е насрочено за 06.11.2013г. , когато е 

допусната СТЕ и разпит на свидетел, в с.з. на 19.03.2014г. е прието 

заключението, разпитът не свидетеля е проведен и е даден ход на делото по 

същество. Решение № 16228 е постановено на 08.08.2014г., съобщено на ищеца 

на 13.08.2014г. Въззивна жалба от него срещу съдебния акт в отхвърлителната 

му част е постъпила на 27.08.2014г.  На 13.10.2014г. съдът е дал указания за 

внасяне на ДТ, изпълнено с молба от 24.10.2014г. 

Считано от 13.11.2014г. съставът е поет от съдия Станимира Иванова. С 

определение от 14.11.2014г. същата е разпоредила изпращането на препис от 

жалбата на другите страни, с право на отговор в двуседмичен срок. По 

направеното в жалбата искане за поправка на ОФГ, с разпореждане от 

04.12.2014г., съдът е дал възможност на ответника да изрази становище по 

искането, с цел произнасяне по него преди изпращането на делото на въззивния 

съд. 

 Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 7279/2014г. е образувано на 28.05.2014г., по жалба на 

пълномощник на ООД, подадена като възражение по изпълнително дело, чрез 

Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), срещу получена покана за доброволно 

изпълнение, в частта й за определените разноски по изпълнителното 

производство, които се считат прекомерни. Отказ на ЧСИ за редуцирането им е 

връчен на жалбоподателя на 29.04.2014г., жалбата е депозирана в съда на 
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26.05.2014г., с приложени мотиви на ЧСИ за нейната неоснователност. Видно 

от протокол за случаен избор, делото е разпределено на 28.05.2014г., на доклад 

на съдия Н.Стойчева, приложено е и копие от изпълнителното дело. Съставът 

на СГС се е произнесъл по жалбата с решение № 13616 на 10.06.2014г., влязло в 

сила в деня на постановяването му, изпратено на ЧСИ за изпълнение на 

09.07.2014г., получено на 21.07.2014г. 

Ч.гр.дело № 9792/2014г. е образувано по жалба на пълномощник на 

застрахователно АД, подадена чрез Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), срещу 

негово разпореждане от 21.05.2014г., за определяне на разноски по 

изпълнителното производство, които се считат прекомерни въпреки 

намаляването им. Жалбата е депозирана в съда на 04.07.2014г., с приложени 

мотиви на ЧСИ по чл. 436, ал. 3 ГПК и с доводи за нейната неоснователност. 

Протокол за случаен избор по делото не е приложен, на положен печат е 

нанесено името на докладчика – съдия Н.Стойчева и датата 07.07.2014г. 

Съставът на СГС се е произнесъл по жалбата с решение № 8714 на 05.08.2014г., 

влязло в сила в деня на постановяването му, изпратено на ЧСИ за изпълнение, 

получено на 01.09.2014г. 

 Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 2837/2014г. е образувано на 27.02.2014г., по частна жалба на 

Г.Е.Г., срещу разпореждане за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК и 

изпълнителен лист, издадени по ч.гр.дело № 25030/2012г. на СРС. В жалбата е 

поискано отмяна на разпореждането, обезсилване на изпълнителния лист и 

присъждане на разноски в настоящето  производството, конкретно посочени по 

размер. Делото е разпределено на 27.02.2014г., видно от приложения протокол 

за случаен избор. С определение № 5223/11.03.2014г.,  съдът е уважил частната 

жалба, отменяйки разпореждането, но не се е произнесъл по разноските. По 

постъпилото искане по чл. 248 ГПК, съдът е постановил определение № 

14114/08.07.2014г., изменяйки предходното определение в частта за разноските. 

Срещу това определение е постъпила въззивна частна жалба, която се 

администрира. 

Ч.гр.дело № 13502/2014г. е образувано на 03.09.2014г., по частна жалба от 

ЕАД против определение от 04.06.2014г. по гр.д. № 14303/2013г. по описа на 

СРС, 26-ти с-в, с което е отказано изменение на съдебно решение от 

18.03.2014г. за разноските. С определение № 20071/01.10.2014г. оспореният 

съдебен акт е бил потвърден.  

 

І-6 състав – съдия Жорж Гигов 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015год., съставът 

има 19 дела със спрени производства. От тях гр.д. № 2992 е образувано през 

1996 г., 1 – през 2000г., 1 – през 2003г., 2 – през 2006г.; 1- през 2007г., 1- през 

2008г., 1- през 2009г., 2- през 20011г., 5 – през 2012г., 3 през 2013г. и 1 – през 

2014г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 84 дела. От тях, без движение са производствата по 47 дела, постъпили 
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и разпределени на състава: 1 – през 213г., 14 – през 2015г. и останалите – през 

2014г. 

В процедура по размяна на книжата са 47 граждански дела, като 2 дела са 

образувани през 2012г., 3 – през 2013г., 3 – през 2015 и останали - през 2014г.  

 Спрени дела 

Гр.дело № 6498/2012г. Образувано е на 04.05.2012г., съгласно 

разпореждане на председателя на 10-ти състав І ГО на СГС от 03.05.2012г., с 

което е изпратен насрещен иск с вх. № от 06.04.2012г., заедно с доказателства и 

определение от 03.05.2012г., постановено по гр.д. № 3187/2012г., на доклад на 

съдия Ив. Иванова, за отделяне (поради невнесена ДТ) и образуване на 

самостоятелно производство. Делото е разпределено на 04.05.2012г. на доклад 

на съдия Гигов, видно от приложения протокол за случаен избор, подписан от 

съдия Димов. След указания, ДТ е внесена с платежен документ, приложен по 

делото с молба от 29.05.2012г., след съобщение, получено на 07.06.2012г., на 

09.07.2012г. е входиран и отговор по исковата молба от ответната по насрещния 

иск страна. С определение от 28.08.2012г., с мотивите за връзка с предмета на 

гр.д. № 3187/2012г. на І-10 състав и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, 

производството по настоящето дело е спряно до окончателното приключване на 

спора по основния иск. Определението е оспорено пред САпС, пред който е 

било образувано ч.гр.дело № 4320/2012г., съставът на който съд, с определение 

№ 2738/21.12.2012г.,  е потвърдил определението за спиране, като е посочил, че 

предмет и на двата иска е задатък, капаро по предварителен договор от 2007г., 

като всяка от страните (продавачи и купувач) твърди, че насрещната не е 

изпълнила задълженията си по договора и съответно дължи заплащане, респ. 

връщане на задатъка, посочен в договора. И на практика, „от разрешаването на 

спора кой в случая е изправната страна по предварителния договор, ще се 

определи изходът и на двете дела” – се казва в мотивите на въззивния акт, 

затова и актът на съдия Гигов за спиране на производството е преценен като 

обоснован и правилен. 

След връщането на делото  на 22.10.2013г., по него е направена електронна 

справка за движението на преюдициалното дело, решението по което е 

постановено на 22.05.2013г. и по въззивна жалба е било изпратено на САпС, 

през м. октомври 2013г. Служебна справка на деловодител от 07.07.2014г. сочи, 

че делото все още са намира в Апелативен съд – София. 

Гр.дело № 17198/2012г. е образувано на 27.12.2012г., по исковата молба на 

физическо лице срещу лекар, с посочено правно основание чл. 45 ЗЗД и чл. 84, 

вр. чл. 86 ЗЗД, с цена на иска 60 000лв., разпределено от съдия Желявска в деня 

на образуването му, видно от приложения протокол. След получен отговор от 

ответника, искане от негова страна за привличане на трето лице-помагач 

(застрахователна компания) и данни за образувано наказателно производство, с 

определение от 09.04.2013г. делото е спряно, до постановяване на влязъл в сила 

съдебен акт по досъдебно производство ЗМ № 406/2009г. по описа на СДВР, 

пр.пр. № 188/2009г. на СРП. С писмо  от 11.07.2013г. съставът е уведомен, че на 

13.03.2013г. е изготвен и внесен в СРС обвинителен акт срещу ответника, за 
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престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 НК, след поредната справка 

е приложено и копие от обвинителния акт. Справки са изискани и на 

25.07.2014г. и на 20.11.2014г.- данните са, че образуваното нохд № 4950 по 

описа на СРС, 102 състав все още не е приключило. 

 Ненасрочени дела  

 Гр.дело № 994/2014г. Образувано е на 27.01.2014г., по искова молба от 

24.01.2014г., с цена на частичен иск 60 000лв., целият от 82501 лв., които 

ответникът е получил на отпаднало основание. С  определение от 04.02.2014г. е 

оставено без уважение искане за допускане на обезпечение. С разпореждане от 

13.03.2014г. е наредено изпращането на препис от исковата молба на ответника 

за отговор в месечен срок, ненамерен на посочения в исковата молба адрес. 

Ищецът е задължен да посочи актуален адрес, издавано му е съдебно 

удостоверение, даденият срок  е  удължаван по негова молба, а на посочените 

постоянен и настоящ адрес на лицето е указано залепването на съобщение по 

чл. 47 ГПК. С разпореждане от 09.12.2014г. съдията докладчик е разпоредил 

последиците на чл. 47, ал. 5 ГПК, последвано от друго разпореждане от същата 

дата (трудно четливо, изготвено на гърба на бланката за уведомление), с което, 

на основание чл. 47, ал. 6 ГПК е указано внасянето на сумата от 2330 лв. за 

назначаване на особен представител на М.Н.З., и срок за изпълнение от 

получаване на съобщението, изпратено на 09.12.2014г. 

Гр. дело № 7222/2014г. - образувано е на 27.05.2014г., по искова молба от 

физическо лице, постъпила в съда предходния ден, с цена на иска 75 000лв., 

срещу застрахователно дружество, на основание чл. 226, ал. 1 КЗ, за причинени 

на ищеца неимуществени вреди, вследствие настъпило ПТП. Делото е 

разпределено от съдия Желявска, видно от протокол за случаен избор от 

27.05.2014г. С разпореждане от 23.07.2014г., изготвено на ръка по диагонал на 

молба на пълномощника, с нечетливи указания, докладчикът е указал на 

ищцовата страна представянето на доказателства, с цел установяване на 

обстоятелствата по чл. 83, ал. 2 ГПК. Върху поредната молба на пълномощника 

се съдържа изготвен по описания начин друг съдебен акт, от 26.09.2014г., с 

който ищецът е освободен  частично от заплащане на ДТ над 300 лв., даден е 

срок за изпълнение и др. На 15.10.2014г. сумата е внесена, видно от молба от 

същия ден, препис от исковата молба е връчена на ответното дружество на 

03.11.2014г., отговор е получен на 17.11.2014г. На 27.11.2014г. е депозирана и 

допълнителна искова молба. Последното разпореждане е от 09.12.2014г., по 

отношение на правото на допълнителен отговор.   

 Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г. 

Гр. дело № 14671/2012г. е образувано на 02.11.2012г., по иск с правно 

основание чл. 42, б. „Б”, вр. чл. 251 ЗН, за обявяване за нищожно на  саморъчно 

завещание от 2007г., касаещо недвижим имот в гр. София. Разпределено е на 

02.11.2012г., с още 13 постъпили дела, на доклад на съдия Гигов, постановил 

разпореждания за отстраняване на нередовности на 27.11.2012г. и на 

10.01.2013г. След получен отговор по исковата молба, с определение от 

26.02.2013г. производството е оставено без движение за изпълнение на указания 
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към ищеца, свързани с представянето на доказателства от нотариалното дело по 

обявяването на завещанието. След поредно разпореждане от 31.05.2013г., с 

молба от 24.10.2013г. пълномощникът на ответната страна е поискал 

назначаването на съдебно-графологична експертиза. С определение от 

16.12.2013г. по чл. 140 ГПК, съдът е допуснал като доказателства представените 

от страните писмени документи, открил е производството по оспорване, 

допуснал е съдебно-почеркова експертиза и разпит на свидетели, изискал е 

прокурорска преписка и е насрочил о.с.з. за 01.04.2014г. В него е докладван 

спора, приети са доказателствата, депозирана е експертиза, поискана е 

комплексна такава – допусната, назначена е и повторна СПЕ и о.с.з. е насрочено 

за 07.10.2014г., отсрочено поради постъпил сигнал за бомба, за 17.02.2015г.  

Гр. дело № 16330/2012г. е образувано на 05.12.2012г., по искова молба от 

19.08.2012г., подадена на основание чл. 226, ал. 1 КЗ, от физическо лице срещу 

застрахователно АД, с цена на иска 30000 лв. Освобождаване от заплащане на 

ДТ е направено с разпореждане на Зам.председателя Димов от 22.02.2013г. 

Отговор по иска е депозиран по делото на 20.03.2013г., докладван 

своевременно, а два дни по-късно е получено и становище-уточнение по  иска. 

Допълнителна искова молба е постъпила на 13.05.2013г. и с определение от 

02.09.2013г. докладчикът е изготвил определение по чл. 374, ал. 1 ГПК, с което 

е изложил проект за доклад по спора, допуснал е доказателствата, оставил е без 

уважение претенция за спиране на производството, произнесъл се е по 

доказателствени искания и е насрочил о.с.з. за 03.12.2013г. В последното е 

докладван предмета на спора, приети са доказателствата, допуснати са гласни 

такива и е насрочено с.з. за 08.04.2014г., когато са разпитвани свидетели, прието 

е заключението на СМЕ и е насрочено с.з. за 24.06.2014г. Същото е проведено 

редовно, с разпит на свидетел, а ново заседание е насрочено за 28.10.2014г., в 

което допуснат свидетел е заличен и за изготвяне на допълнителна АТЕ е 

насрочено с.з. за 24.02.2015г. 

 Насрочени  в о.с.з. дела  - за 11.11.2014г. и 09.12.2014г. 

 Гр. дело № 2226/2014 г. е образувано на 18.02.2014 г., по искова молба от 

регистриран земеделски производител против ЕООД, неизпълнило задължение 

по договор за продажба. Исковата молба е била оставена без движение за 

отстраняване на нередовности, на 17.04.2014г. е наредено връчването на копие 

от иска на ответника за отговор, а с определение от 07.04.2014г. е допуснато 

обезпечение, чрез налагане на запор върху банкови сметки на ответното 

дружество. С определение от 08.08.2014г. съдията- докладчик е допуснал 

представените доказателства и е насрочил о.с.з. за 11.11.2014г., в което, след 

изготвен доклад по спора, е даден ход по съществото му. Решение № 18958, с 

което искът е уважен, без разноските за нотариална покана, е постановено на 

09.12.2014г., изпратени са съобщения в деня на постановяването му до 

страните. 

Гр. дело № 6690/2013 г. е образувано на 17.05.2013г., по искова молба на 

Комисия за защита на потребителите, против ООД, за преустановяване 

действието на неравноправни клаузи, съдържащи се в конкретни пунктове на 
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Общи условия по договор за финансов лизинг. След отстраняване на 

нередовности и получено на 11.11.2013г. становище на ответника-търговец, с 

определение от 16.12.2013г. са допуснати доказателствата и е насрочено о.с.з. за 

15.04.2014г. Заседанието е проведено, производството частично е прекратено, 

постановено е разгласяването на предявените искове, което да се извърши в 

конкретизиран месечен период, след който заинтересовани увредени лица могат 

да заявят участие в процеса. Следващото о.с.з. е насрочено за 11.11.2014г., в 

него са приети доказателствата, страните са заявили становище за приключване 

на съдебното дирене и съдът е дал ход по същество. Решението е постановено 

на 09.01.2015г. 

Гр. дело № 8726/2013 г. е образувано на 26.06.2013г., по искова молба на 

физическо лице, срещу застрахователно АД, с цена на иска 35116 лв., на 

основание чл. 86 ЗЗД и чл. 226, ал. 1 КЗ, за причинени на ищеца неимуществени 

вреди, настъпили при ПТП. След получен на 25.11.2013г. отговор от ответника, 

с определение от 06.03.2014г., съдът е допуснал доказателствата, СМЕ и САТЕ, 

разпит на свидетел, изискал е наказателното производство от ОС-Варна и е 

насрочил о.с.з. за 20.05.2014г.в което е изготвен доклад по спора, приети са 

доказателствата, изслушан е свидетел, възложена е допълнителна задача на 

експерта по САТЕ и следващо с.з. е определено за 30.09.2014г., отложено по 

вина на вещото лице, отложено е за 09.12.2014г. В това заседание е прието 

заключението по СМЕ и за постигане на извънсъдебно споразумение, каквото 

искане са направили страните, съдът е отложил делото за 17.02.2015г. 

Гр. дело № 12807/2013 г. е образувано на 25.09.2013г., по искова молба, 

постъпила предходния ден, с цена на иска 200000лв., от физическо лице срещу 

застрахователно ЕАД, за претърпени болки и страдания от претърпяно ПТП. С 

разпореждания от 03.10.2013г., от 04.11.2013г. от 07.11.2013г., от 13.12.2013г. 

съдът е давал указания, изпълнени от страните. Отговор по иска е депозиран на 

11.12.2013г., както и две становища, заменен е и ответника с оглед договор за 

прехвърляне на застрахователен портфейл. На 24.09.2014г. съдията-докладчик е 

изготвил определение по чл. 374, ал. 1 ГПК, с което са допуснати 

доказателствата, две съдебно-медицински експертизи, изискани са 

доказателства и е насрочено о.с.з. за 09.12.2014г., в което са депозирани и 

приети и двете заключения на вещите лица и е разпитан свидетел. И след като 

страните са заявили, че нямат доказателствени искания, съдът е обявил делото 

за решаване. Съдебният акт е постановен в хода на проверката, на 06.01.2015г. 

 Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 3174/2011г. е образувано на 16.03.2011г. по искова молба на 2 

физически лица, граждани на Руската федерация, срещу ООД със седалище в 

София, на основание чл. 87, вр. чл. 79 ЗЗД, с определен  докладчик съдия Гигов, 

съгласно попълнен положен печат с № на делото и датата на образуване. 

Същото е водено по правилата на търговските спорове, насрочено е в първо 

о.с.з. с определение от 19.09.2011г. и след проведени о.с.з. на 25.10.2011г., 

(когато е изготвен доклад по спора с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 3-то 

ЗЗД, за заплащане на сумата 29750 евро по предварителен договор и по чл. 92, 
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ал. 1 ЗЗД за заплащане на двойния размер на платен депозит) и на 07.02.2012г., 

в което е заличена допуснатата ССЕ, поради невнесен депозит, като делото е 

обявено за решаване. С определение от 28.02.2012г., с мотивите, че приложени 

доказателства са без надлежен превод и на пълномощника следва да се 

предостави възможност да ги представи, както и УАС на дружеството, ходът по 

същество е отменен и е определено о.с.з. за 24.04.2012г., когато отново делото е 

обявено за решаване, като ответното дружество, въпреки данните, че офисът е 

празен, е прието за редовно призовано, на основание чл. 50, ал. 2, вр. чл. 50, ал. 

4 ГПК. Решение № 3296 е постановено на  15.05.2012г., с което исковете са 

уважени частично. На него е положен печат за влизане в сила на 30.11.2012г. 

Съобщенията за изготвянето му са връчени на пълномощника на ищците на 

04.06.2012г., а на ответното дружество е отбелязано – чл. 50, ал. 2 ГПК. На 

18.06.2012г. по делото е депозирана въззивна жалба от ищците досежно 

неуважената част от претенцията, по която с разпореждане от 21.06.2012г. са 

дадени указания за конкретизация на интереса и с оглед определяне и на ДТ. В 

изпълнение, на 26.09.2012г. е постъпила молба с посочени конкретни суми по  

размер и видове, върху която молба докладчикът е разпоредил, на 28.09.2012г., 

да се внесе ДТ от 1050 лв., като при неизпълнение е посочено, че жалбата ще 

бъде върната. С определение от 06.11.2012г., на основание чл. 262, ал. 2, т. 2, вр. 

чл. 261, т.4 ГПК, жалбата е била върната. Няма данни този съдебен акт да е бил 

оспорен, делото е архивирано. 

Гр. дело № 2123/2013г., е образувано на 14.02.2013г., по иск на сръбски 

гражданин, подаден чрез пълномощник, срещу Прокуратурата на РБ, на 

основание чл. 4, вр. чл. 2 ЗОДОВ, с цена на иска 150 000 лв., произтичащи от 

незаконно задържане (приблизително 700 дни), доказано с влязла в сила 

оправдателна присъда. След внесена ДТ, отказ от иска за имуществени вреди и 

постъпил отговор от ответната страна на 17.04.2013г., с определение по чл. 140 

ГПК от 29.08.2013г., са допуснати доказателствата, изискано е наказателното 

дело, частично настоящето е прекратено, на база отказ и е насрочено о.с.з. за 

05.11.2013г., в което заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок.  С определение № 2037/30.01.2014г., 

определението за ход на делото по същество е отменено и вместо това 

производството по делото е прекратено на основание чл. 299, ал. 2 ГПК – тъй 

като между същите страни и на същото основание е водено друго производство 

– гр.д. № 5337/2008г., с влязлото в сила решение по което е бил отхвърлен искът 

на ищеца за заплащане на неимуществени вреди. Съобщението до 

пълномощника на ищеца е получено на 12.02.2014г. и два дни по-късно същият 

е депозирал частна въззивна жалба срещу прекратителното  определение, 

върната на подателя, (с разпореждане от 20.03.2014г.), поради неизпълнено 

указание за внасяне на ДТ. 

  Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 1723/2014г. е образувано на 07.02.2014г., по частна жалба 

С.И.А. от гр. София, срещу бездействие на Частен съдебен изпълнител (ЧСИ) с 

район на действие СРС, изразяващо се в отказ да прекрати изпълнително 
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производство по отношение на НАП, при обезсилено изпълнително основание. 

По делото са приложени мотивите на ЧСИ, с възражението за недопустимост на 

частната жалба. С определение № 5943/18.03.2014г. съставът на СГС е оставил 

ч.ж. без разглеждане и е прекратил производството, сочейки, че нормата на чл. 

435 ГПК изчерпателно и лимитативно изброява кои действия на съдебен 

изпълнител могат да бъдат обжалвани от длъжника в изпълнителното 

производство, като непрекратяването му не е между тях. По подадена в срок 

частна жалба пред САпС е било образувано ч.гр.д. № 2810/2014г., по което, с 

определение от 30.07.2014г. съдебният акт е бил потвърден. Въззивният съд, 

споделяйки доводите в оспореното определение, е посочил, че за частния 

жалбоподател е налице исковият ред за защита по чл. 441 ГПК, но не и този по 

чл. 435 ГПК. 

Ч.гр.дело № 7086/2014г. е образувано на 23.05.2014г., по частна жалба на 

пълномощник на ЕООД, подадена на основание чл. 435, ал. 2 ГПК, чрез Частен 

съдебен изпълнител (ЧСИ), срещу получена покана за доброволно изпълнение, 

в частта й за определените разноски по изпълнителното производство, които се 

считат прекомерни. Видно от протокол за случаен избор, делото е разпределено 

на 23.05.2014г. с още 56 бр. дела. С разпореждане от 29.05.2014г. са дадени 

указания до ЧСИ. С определение № 15504 от 23.07.2014г. съдът е приел жалбата 

недопустима, оставил я е без разглеждане и е прекратил производството – 

посочено е непоискано от ЧСИ редуциране на определените разноски, като едва 

след постановление за отказ за това би следвало да се сезира съда, а не да се 

оспорва покана за доброволно изпълнение.Определението не е оспорено, влязло 

е в сила на 19.09.2014г. 

  Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 1681/2013г. е образувано на 06.02.2013г., по частна жалба на 

О.П.М от гр. София, против определение от 21.06.2012г. по гр.д. № 9799/2005г. 

по описа на СРС, 24 с-в, с което е прекратено производството по делото, поради 

отказ от иска. Делото е било разпределено на 06.02.2013г., приложен е и 

отговора по частната жалба от 04.10.2012г. с доводи за нейната недопустимост. 

С определение  от 16.04.2013г., съдът е приел недопустимост на частната жалба 

тъй като към датата на постановяване на обжалваното определение 

жалбоподателят вече не е имал качеството на управител на ООД-то и не е имал 

представителна власт да подава жалба от името на дружеството. Съобщенията 

са получени на 10.05.2013г. и на 21.05.2013г., влязло е в сила като необжалвано. 

Ч.гр.дело № 6755/2013г.  е образувано на 17.05.2013г., по частна жалба от 

пълномощник на Д.В.Ц., против определение от 18.03.2013г. по гр.д. № 

45210/2012г. по описа на СРС, 28-ми с-в, с което е спряно производството по 

делото. С определение № 14524/29.07.2013г. съдебният акт е бил потвърден. 

Съобщенията са редовно връчени, определението е влязло в сила като 

неоспорено. 

 

І-7 състав – съдия Милена Томова 
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Съдия Лилия Руневска е председател на състава от 30.01.2015г., на 

основание Заповед № 267/30.01.2015г. на Председателя на СГС, командирована 

от РС-Костинброд.  

Според предоставената справка (съдия – докладчик Лилия Руневска/ 

Милена Томова), към края на м. януари 2015год., съставът има 23 дела със 

спрени производства. От тях гр.д. № 945 е образувано през 1999 г., 1 – през 

2003г., 1 – през 2004г., 2 – през 2007г.; 1-  2008г., 2- през 2009г., 2- през 2010г., 2 

- през 20011г., 5 – през 2012г., 3 през 2013г. и 3 – през 2014г.  

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 48 дела. От тях, без движение са производствата по 12 дела, образувани 

през 2014г. и през 2015г. – 2 броя. 

В процедура по размяна на книжата са 36 граждански дела, като 1 дело е 

образувано през 2013г., 2 – през 2015г. и останалите – през 2014г. 

 Спрени дела 

Гр.дело № 5142/2011г. Образувано е на 20.04.2011г., по иск на банка срещу 

две физически лица, с посочено правно основание чл. 135 ЗЗД. За докладчик 

(попълнен печат), е определена съдия Неделчева, оставила без движение иска, с 

указания, дадени в разпореждане от 21.04.2011г. Съгласно определение по чл. 

131 ГПК от 30.05.2011г. копие от исковата молба е изпратена на ответниците, 

подали отговори на 20.06.2011г. и на 12.07.2011г., след което е постъпила 

допълнителна искова молба – на 10.08.2011г., последвана от отговор на същата. 

С определение № 4712/16.03.2012г. съдът е приел делото да се разглежда по 

общия исков ред, като се зачетат действията по извършената размяна на 

книжата, като е  конституирана като ответник съпругата на Н.Ц.М., дадени са 

указания и към ищеца. Процесуални действия са осъществени и с определение 

от 11.05.2012г., получени са и отговори от новоконституираните страни, след 

което, с изготвено ръкописно определение от 23.11.2012г., делото е насрочено в 

о.с.з. на 26.02.2013г. Последното е проведено от съдия М.Томова, с постановено 

спиране на производството, до приключването на гр.д. № 175/2012г. на СГС с 

влязъл в сила съдебен акт. Определението е потвърдено от САпС с определение 

от 25.07.2013г. по ч.гр.д. № 2144/2013г. За движението на все още 

неприключилия преюдициален спор са приложени компютърни извлечения към 

07.01.2014г., 19.05.2014г. и към 20.11.2014г.  

Гр. дело № 3473/2013г. е образувано на 13.03.2013г., по иск между 

физически лица, изпратен по подсъдност от СРС, 29-ти състав, разпределено на 

доклад на съдия Томова, видно от приложения протокол. С разпореждане от 

19.03.2013г. исковата молба е оставена без движение с указания по 

доказателствата и ДТ, след изпълнението на които е изготвено разпореждане по 

чл. 131 ГПК. Отговор на иска е постъпил на 28.08.2013г., а с определение от 

27.09.2013г. е насрочено о.с.з. за 26.11.2013г., отложено поради заболяване на 

ищцата за 11.03.2014г., на която дата, с протоколно определение  

производството по делото е спряно, до приключването на гр.д. № 17142/2013г. 

на СГС І-ви състав, образувано по иск с правно основание чл. 26 ЗЗД, за 

прогласяване на нищожност на договор за продажба на процесния имот. Видно 
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от направена на 20.11.2014г. справка, преюдициалният спор не е приключил, 

насрочено е о.с.з. по него за 14.04.2015г.  

 Ненасрочени дела  

 Гр.дело № 10817/2014г. Образувано е на 21.07.2014г., по искова молба на 

Р.Х.И., срещу уточнени с допълнителна молба 12 ответници,  с правно 

основание чл. 440, ал. 1, вр. чл. 524 ГПК. След редица разпореждания на съдия 

Томова по редовността на иска, с определение от 26.09.2014г. ищцата е била 

освободена от заплащането на ДТ, а на 24.11.2014г. е наредено изпращането на 

исковата молба на ответниците за отговор. На част от тях съобщенията са 

върнати към момента на проверката.  

Гр. дело № 13134/2014г. е образувано на 28.08.2014г., след определение от 

22.07.2014г. на 64-ти състав на СРС, пред който е на производство гр.д. № 

24216/2013г., за делба. Същото е прекратено в частта по предявения инцидентен 

отрицателен установителен иск, изпратен по компетентност на СГС, с искане да 

се признае за установено спрямо Държавата, че три физически лица не са 

собственици на реституционно основание и наследствено правоприемство на 

ид.части от процесния недвижим имот в кв. 35, м. „Панчарево”. Делото е 

разпределено от съдия Янева, заедно с още 15 бр. дела, на доклад на съдия 

Томова. С разпореждане от 25.09.2014г. искът е оставен без движение с 

конкретни указания по редовността му и за вписване, срокът за изпълнението на 

които е удължен по подадена молба, с определение от 21.10.2014г. В з.з. на 

09.12.2014г. исковата молба е изпратена за вписване.  

 Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г.  

Гр. дело № 1715/2010г. е образувано на 16.02.2010г., по иск на ТД на НАП-

Пловдив, против  ЕООД и Е.Е.Б от гр. София, с посочено правно основание чл. 

216, ал. 1 ДОПК, с цена на иска 107 697 лв., за обявяване недействителността на 

извършени сделки. За докладчик е била определена съдия Ташева, допуснала 

обезпечение на иска с определение от 23.02.2010г. С определение № 

4456/23.03.2011г. съдия М.Неделчева се е произнесла по доказателствени 

искания на страните и е насрочила първо с.з. за 11.10.2011г., проведено от нея с 

изготвен доклад по спора, разпределяне на доказателствената тежест, приемане 

на доказателствата и на заключението по изготвената техническа експертиза. В 

с.з. от 06.03.2012г. по делото, от съдия Никова, е била приобщена и 

извършената съдебно-почеркова експертиза, с отлагане за 16.10.2012г., 

проведено този път от съдия Е.Андреева, председател на състава и в с.з. на 

22.01.2013г., когато е било обявено за решаване. С определение № 

3933/28.02.2013г., съобразявайки постъпилите данни, че в АС-София е 

образувано адм. дело № 2512/2012г., срещу част от ревизионния акт от 2007г. и 

без същия да е влязъл в сила, с оглед преюдициалност, съдът е отменил 

определението за даване ход по същество и е спрял производството по делото, 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Проверки за движението на 

административния спор са правени на 24.06.2013г., на 06.01.2014г., на 

19.05.2014г. С определение № 11582/04.06.2014г. производството е 

възобновено, след като с решение № 5960 от 30.04.2014г. ВАС е оставил в сила 
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първоинстанционния съдебен акт, с който е отхвърлена изцяло жалбата против 

ревизионния акт, а о.с.з. е насрочено за 25.11.2014г., проведено вече от съдия 

М.Томова, с отлагане за 27.01.2015г., по уважена молба на ответника. Същият е 

предупреден че делото повторно няма да бъде отлагано, поради което следва да 

организира защитата си за посочената дата. Заседанието е било проведено от 

съдия Желявска, (поради напускането на СГС от съдия Томова), отложила го за 

19.05.2015г. 

Гр. дело № 11439/2011г. е образувано на 26.08.2011г., по искова молба от и 

срещу физически лица, подадена на основание чл. 124 ГПК и чл. 537, ал. 2 ГПК, 

чл. 189, ал. 1, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД, разпределено на доклад на съдия 

М.Неделчева, видно от приложения протокол за случаен избор. С разпореждане 

от 17.09.2011 г. исковата молба е била оставена без движение с указания, 

определението по чл. 131 ГПК е от 25.10.2011г., а отговор от ответниците е 

получен на 09.12.2011г., с възражения (подкрепени с доказателства), за 

недопустимост на иска за отмяна на нотариалния акт, при наличие на заведено 

друго, неприключило гражданско дело. С определение № 13006/20.07.2012г., 

съдът, в лицето на съдия Г.Никова, е прекратил производството по предявения 

иск по чл. 537, ал. 2 ГПК, оставил е без уважение искане за конституиране на 

трето лице-помагач и е спрял производството в останалата му част до 

приключването на в.гр.д. № 16655/2011г. на СГС. Определението е било 

потвърдено от въззивната инстанция. Възобновяването на производството е 

извършено от съдия Милена Томова, с определение № 15280 от 21.07.2014г. и е 

насрочено о.с.з. за 11.11.2014г., в което е изготвен доклад по спора, допуснато е 

изменение на исковата претенция, приети са доказателствата, изискано е гр.дело 

по описа на СРС и е насрочено с.з. за 17.03.2015г. 

 Насрочени  в о.с.з. дела  - за 11.11.2014г. и 09.12.2014г. 

Гр. дело № 3394/2014г. е образувано на 12.03.2014 г., по искова молба на 

физическо лице от гр. София, против застрахователно АД, с правно основание 

чл. 208, ал. 1 КЗ, за обезщетение във връзка с претърпени болки и страдания от 

претърпяно ПТП. Видно от протокол за случаен избор, подписан от съдия 

Янева, за докладчик по делото е определена съдия М.Томова. Отговор от 

ответното дружество е постъпил на 08.04.2014г., допълнителна искова молба – 

на 07.05.2014г., а впоследствие и отговор по нея. След размяната на книжата, с 

определение № 15339/22.07.2014г. е оставено без уважение искането за спиране 

на производството на основание т.5 от чл. 229, ал. 1 ГПК и делото е насрочено в 

о.с.з. на 11.11.2014г., проведено с изразени становища на страните, доклад по 

спора, приет от страните без възражения, приети са и доказателствата, допуснат 

е до разпит свидетел и изготвяне на САТЕ, а следващо с.з. е определено за 

24.03.2015г. 

  Гр. дело № 5486 /2014 г. е образувано на 22.04.2014г., по искова молба на 

М.А.Ш. от гр. София, против застрахователно АД, с правно основание чл. 226 

КЗ, за претърпени болки и страдания от претърпяно ПТП. Видно от протокол за 

случаен избор, за докладчик по делото е определена съдия Томова, оставила 

исковата молба без движение с указания по особеното искане по чл. 83 ГПК. С 
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разпореждане от з.з. на 30.04.2014г. ищецът е освободен от внасяне на ДТ. 

Старателно изготвеното разпореждане по чл. 367, ал. 1 ГПК е от 30.04.2014г., 

отговор от ответното дружество е постъпил на 02.06.2014г., допълнителна 

искова молба – на 30.06.2014г., а отговор на същата - на 30.07.2014г. Делото е 

насрочено за о.с.з. с определение от 11.08.2014г., с което съдът се е произнесъл 

по допускането на доказателствата и по доказателствените искания, на 

03.11.2014г. е представено в кориците на делото заключението по назначената 

СМЕ от в.л. неврохирург. В с.з. на 11.11.2014г. е изготвен доклад по спора, 

приети са доказателствата, включ. СМЕ, отказана е повторна такава, разпитани 

са двама свидетели, назначена е АТЕ и КСМАТЕ, като следващото с.з. е 

определено за 24.03.2015г. Към момента депозитите за изготвянето им са 

внесени.  

Гр. дело № 4736/2014 г. е образувано на 04.04.2014г., по искова молба на 

физическо лице, срещу две еднолични дружества, с цена на иска 58675лв., 

подадена на основание чл. 19 ЗЗД. Със старателно изготвено разпореждане № 

7428 от з.з. на 08.04.2014г. исковата молба е оставена без движение, с указания 

за конкретизация на претенцията, представяне на доказателства за 

установяването й, внасяне на ДТ и такса за вписване, изпълнени след 

удължаване на срока с молба от 26.05.2014г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е 

от 13.06.2014г., съдържащо подробни указания към ответните страни по 

правото им на отговор и последиците от неподаването на такъв. Становището 

на ответните дружества е постъпило по делото на 18.07.2014г. и с определение 

№ 16589/11.08.2014г. съдът е допуснал доказателствата, дал е указания към 

участниците в процеса, разрешил е издаването на удостоверения и е насрочил 

о.с.з. за 09.12.2014г., в което е изготвен подробен доклад по спора, приет без 

възражения от пълномощниците на страните, приети са и доказателствата (без 

опис), възложена е СТЕ с посочена  в четири пункта задача и о.с.з. е насрочено 

за 21.04.2015г. Депозитът е внесен с молба от 11.12.2014г.  

 Гр. дело № 6359/2014 г. е образувано на 13.05.2014г., по искова молба, 

постъпила предходния ден, с искане за връщане на даденото по развален 

договор за издръжка и гледане, разпределено е на доклад на съдия Томова 

съгласно протокол от 13.05.2014г. и в същия ден е постановено разпореждане 

по чл. 131 ГПК с подробни указания към ответника, депозирал отговор на 

18.06.2014г. Първото о.с.з. по делото съдът е насрочил за 09.12.2014г., с 

разпореждане от 21.07.2014г., с което са допуснати доказателствата, съдебно-

оценителна експертиза, издадени са съдебни удостоверения, оставено е без 

уважение искането за назначаване на ССчЕ и са дадени указания към ищеца. 

Заседанието е проведено с изложени становища на страните, доклад на съда по 

спора, разпределяне на доказателствената тежест, приемане на доказателствата 

и уточнения по задачата на експерта и отлагане за 21.04.2015г. 

 Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 8067/2012г. е образувано на 07.06.2012г. по искова молба на 

физическо лице, срещу застрахователно АД със седалище в София, подадена на 

основание чл. 226, ал. 1 КЗ, с определен  докладчик съдия Никова, съгласно 
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протокол за случаен избор от 07.06.2012г., подписан от съдия Желявска. 

Отговор на исковата молба е постъпил на 19.07.2012г., изпратен на ищеца 

съгласно разпореждане от 23.07.2012г., а с молба от 27.07.2012г. е направено 

възражение по искането за спиране на производството по делото. С 

определение № 2575/08.02.2013г., постановено от съдия Е.Андреева, е 

насрочено първото о.с.з. – за 16.04.2013г., с допуснати СМЕ и САТЕ. 

Заседанието е проведено от съдия М.Томова, като титуляр на І-7 състав, 

изготвен е подробен доклад по спора, изразени са становищата на страните, 

приети са доказателствата, включително и изготвената СМЕ, изискана е 

прокурорска преписка, определено е и вещо лице, което да изготви САТЕ след 

изслушването на допуснатите свидетели. По доказателствата са проведени о.с.з. 

на 01.10.2013г., на 26.11.2013г., на 11.03.2014г. и на 13.05.2014г., когато съдът е 

дал ход на делото по същество. С определение от 16.05.2014г., с мотива за 

допусната грешка – последното с.з. е проведено при оттеглени пълномощия на 

участвалия за ищеца адвокат, определенията за ход на делото по същество, за 

приемане на заключението по комплексната СМАТЕ и за приключване на 

съдебното дирене са отменени и е насрочено о.с.з. за 30.09.2014г. Решение № 

17395 е постановено на 15.10.2014г., връчено на страните съответно на 

27.10.2014г. и на 22.10.2014г. На 05.11.2014г. от ответното дружество е  

постъпила въззивна жалба, която се администрира в момента на проверката, 

отстранява се и допусната при внасянето на ДТ грешка. 

Гр. дело № 9506/2012г., е образувано на 09.07.2012г., по иск на три 

физически лица,  срещу ООД, с цена на иска 60 000 лв., произтичащи от 

членство на наследодателя им в ответното дружество. Съгласно приложения 

протокол, делото е разпределено на доклад на съдия Никова. Първото по делото 

заседание е проведено на 26.03.2013г. от съдия М.Томова, отложено по 

доказателствата за 18.06.2013г., в което съдебното дирене е обявено за 

приключено и е даден ход на устните състезания. С протоколно определение в 

същото заседание, съобразявайки изразените от пълномощниците на страните 

становища по приемането на заключението по изготвената СИЕ, съдът е 

възобновил съдебното дирене и се е произнесъл по направените искания, 

оставяйки ги без уважение, като отново е обявил делото за решаване. С 

определение от з.з. на 26.07.2013г., съобразявайки необходимостта от изготвяне 

на допълнителна ССчЕ, която до внесе яснота в оспорените въпроси  и направи 

проверка на първични счетоводни документи, съдът е отменил определенията 

от 18.06.2013г. и е насрочил о.с.з. за 19.11.2013г., отложено по искане на вещото 

лице, което по обективни причини не е могло да изготви заключението. 

Последното е прието по делото в с.з. на 11.03.2014г. Решение № 2841, с което 

исковете са били отхвърлени, е постановено на 25.04.2014г., като необжалвано е 

влязло в сила на 15.05.2014г., отразено е и издаването на изпълнителен лист за 

присъдените в полза на дружеството разноски. 

  Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 969/2014г. е образувано на 24.01.2014г., по частна жалба на 

банка, срещу постановление на Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), за възлагане 
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на недвижим имот. По делото са приложени мотивите на ЧСИ, възражение по 

частната жалба и изпълнителното дело. С определение № 4262  от 26.02.2014г. 

съставът на СГС е оставил ч.ж. без разглеждане, като процесуално недопустима. 

Въззивният съд, споделяйки доводите в оспорения съдебен акт, го е потвърдил с 

определение № 1019 от 09.05.2014г. 

Ч.гр.дело № 551/2014г. е образувано на 14.01.2014г., по частна жалба на 

физическо лице, с посочено правно основание чл. 435, ал. 3 ГПК, срещу 

постановление на Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), за възлагане на недвижим 

имот. По делото са приложени мотивите на помощник ЧСИ, възражение по 

частната жалба и изпълнителното дело. С определение № 1359 от 26.02.2014г., 

съставът на СГС е оставил ч.ж. без уважение, както и искането по чл. 438 ГПК 

за спиране изпълнението по процесното изпълнително дело. Определението е 

влязло в сила на 26.02.2014г., отразено на него, копие е връчено за привеждане 

в изпълнение на 18.03.2014г. 

 Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 9910/2014г. е образувано на 08.07.2014г., по частна жалба на 

ЕООД, със седалище в София, против определение от 02.06.2014г. по гр.д. № 

29323/2014г. по описа на СРС, 45 с-в, в частта му, с която е молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск е частично отхвърлена. По делото не е 

приложен протокол за случайно разпределение. С определение № 15077 от 

17.07.2014г., съдът е уважил частната жалба, отменяйки определението в 

оспорената му част и вместо това е допуснато обезпечение за разликата в 

претендираната сума, за която вече е приложена подадена искова молба. На 

30.07.2014г. е била издадена и обезпечителна заповед.   

 

   І - 8  състав - съдия  Стефан Кюркчиев 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015год., съставът 

има 21 дела със спрени производства. От тях, 1 е образувано през 2007г., 2 – 

през 2008г., 1 – през 2010г., 4 – през 2011г., 5 – през 2012г., 4 – през 2013г. и 4 - 

през 2014г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 121 дела. От тях без движение са производствата по 33 дела, 

образувани през 2014г. и 14 – през 2015г.  

В процедура по размяна на книжата са 66 граждански дела, като 1 дело е 

образувано през 2011г., 3 – през 2012г., 6 – през 2013г. и останалите – през 

2014г. 

 Спрени производства 

Гр. дело № 9719/2012г. е образувано на 13.07.2012г., ден след постъпване 

на исковата молба с правно основание чл. 274, ал.1,т.1 от КЗ и разпределено от 

Зам. председателя на СГС - съдия  Богдана Желявска. По искане на ищеца, 

производството на делото е спряно с определение от 20.08.2012г., на основание 

чл. 229, ал.1,т.4 от ГПК, до приключване на гр.дело № 4438/2010г. на СГС, І ГО, 

11 състав с влязъл в сила съдебен акт. Съдът с определението е указал, делото 

да се докладва след изтичане на 6-месечен срок, за извършване на  служебна 
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справка относно наличие на основания за възобновяване на производството. По 

делото се съдържат деловодни разпечатки за движение на преюдициалния спор, 

както и писма до СГС, ГО - 11 състав, за движение на същия. С молба от 

29.09.2014г. ищецът е поискал възобновяване, тъй като преюдициалното дело е 

приключило с влязло в сила решение. На 03.10.2014г. е представено заверено 

копие на влязло в сила решение. С разпореждане от 03.10.2014г. съдът е указал 

на ищеца да отстрани нередовностите в едноседмичен срок и на същата дата е 

изпратено съобщение до ищеца. 

Гр. дело № 4416/2013г. е образувано и разпределено на 01.04.2013г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 45 от ЗЗД, вр. 

чл. 226 от КЗ.  Разпореждането по чл. 367 от ГПК е постановено своевременно - 

на 05.04.2013г. С определение от 16.04.2013г. производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК, до установяване на наследниците 

на ищцата, починала след завеждане на исковата молба. С разпореждане от 

18.06.2013г. съдът е указал заинтересованите лица - наследници на починалата, 

да заявят писмено в двуседмичен срок дали желаят да встъпят в процеса. С 

определение от 28.10.2013г. производството по делото е възобновено, 

конституирани са ищците в процеса и е насрочено с.з. на 08.05.2014г., което е 

отложено, поради нередовно призоваване на ищците. С протоколно 

определение в о.с.з. на 25.09.2014г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 229, ал.1,т.4 от ГПК, до приключване на производството по 

НОХД № 4307/2010г. по описа на СРС, с влязъл в сила съдебен акт. 

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 10900/2014г. е образувано и разпределено на 22.07.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 83, ал.2 от 

ГПК. С разпореждане от 06.08.2014г. е указано ищецът да представи 

необходими документи, във връзка с искането за освобождаване от заплащане 

на държавна такса. Указанието е изпълнено с молба от 23.09.2014г. и с 

разпореждане от 30.09.2014г. ищците са освободени от заплащане на д.т. С 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 02.10.2014г. съдът е наредил препис от 

исковата молба с доказателствата да се връчат на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 03.10.2014г. и отрязък от него не се съдържа все 

още по делото / към момента на проверката/. 

Гр. дело № 12679/2014г.  е образувано и разпределено на 19.08.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба, с правно основание чл. 92 от ЗЗД. С 

разпореждане от 03.09.2014г. е указано на ищеца в едномесечен срок да 

представи актуално удостоверение за данъчна оценка на процесния недвижим 

имот, да представи доказателства за вписване на исковата молба в АВ, и да 

представи кадастрална схема на имота. Ищецът е уведомен своевременно и с 

молба от 10.09.2014г. е внесена държавна такса за исканите съдебни 

удостоверения. Съдът, с разпореждане от 25.09.2014г., е разрешил издаването 

на исканите съдебни удостоверения и е удължил срока с един месец, считано от 

изтичане на първоначално определения срок до 10.11.2014г. 
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 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 5415/2010г. е образувано на 12.05.2010г. по искова молба с 

правно основание чл. 167,ал.3 от ЗЗД. Първоначално същата е била оставена без 

движение за отстраняване на нередовности, издадено е и съдебно 

удостоверение за данъчна оценка на процесния имот. Разпореждането по чл. 

`131 от ГПК е от 14.04.2011г. Изискани са данни за ответника по реда на 

Наредба № 14/18.11.2009г. Писменият отговор от първия ответник е постъпил 

по делото на 08.06.2011г., а от втория – на 30.11.2011г. и с определение по чл. 

140 ГПК, съдът е насрочил делото за 12.04.2012г., допуснал е представените от 

ищеца писмени доказателства и е дал указания. Проведени са о.с.з. на 

12.04.2012г., 11.10.2012г., /о.с.з. е отсрочено по молба от 31.01.2012г., поради 

внезапно заболяване на вещото лице, с приложен болничен лист/. След 

произнасяне на САС и ВКС по подадената частна жалба  срещу определението 

на съда, с което е отказано да бъде увеличено възнаграждението на особения 

представител, са проведени следващите о.с.з. - на 15.05.2014г. и на 25.09.2014г., 

когато делото е отложено и насрочено по доказателствата за 20.11.2014г. 

Гр. дело № 3291/2011г. е образувано и разпределено на 17.03.2011г. по 

искова молба с правно основание чл. 45 и чл. 49, вр. чл. 86 от ЗЗД. С 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 09.05.2011г. е указано препис от исковата 

молба с приложенията да се изпрати на ответника за отговор. На 24.06.2011г. е 

постъпил отговор по делото и с определение по чл. 140 ГПК от 29.06.2011г. 

съдът е допуснал представените с исковата молба доказателства и изслушването 

на комплексна тройна съдебно-медицинска експертиза. Насрочил е о.с.з. за 

01.12.2011г., отложено по доказателствата за 05.04.2012г. Следващите 

проведени о.с.з. по доказателствата са на 04.10.2012г., 31.01.2013г., 18.04.2013г., 

04.07.2013г., 24.10.2013г., 30.01.2014г., (когато е прието заключението по 

комбинираната СМЕ), 08.05.2014г., 25.09.2014г., когато е допусната 

допълнителна СМЕ и делото е насрочено за 27.11.2014г.  

 Насрочени дела 

-гр.дело № 7758/2014г. и гр.дело № 5670/2014г., насрочени в о.с.з. на 

06.11.2014г. 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС и съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип, подписан от разпределящия 

съдия. Актовете по чл. 131 ГПК и чл. 367 ГПК са постановени до няколко дни 

след разпределение на делата. В посочения двуседмичен, съответно месечен 

срок са депозирани отговори на ответниците. По гр.дело № 7758/2014г. (по 

което производството се води като търговски спор с двойна размяна на книжа, с 

ответник е ЗД „Лев Инс” АД) е подадена и допълнителна искова молба. Съдът 

своевременно е насрочил делото с определение от 23.09.2014г. По гр. дело № 

5670/2014г. съдът е постановил определението по чл. 140 ГПК повече от 3 

месеца след уведомяване на ответника и постъпване на отговора му, като следва 

да се отбележи, че периода съвпада със съдебната ваканция. Делото е насрочено 
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за 25.09.2014г., отложено по доказателствата за 06.11.2014г., за която дата е 

насрочено и първото с.з. по гр.дело № 7758/2014г. 

- гр.дело № 6166/2014г. и гр.дело № 6670/2014г. – насрочени в о.с.з. за 

20.11.2014г. Делата са образувани съобразно изискванията на ПАС и съдържат 

протокол за случаен избор. Производствата се развиват като търговски спорове 

с двойна размяна на книжата, с ответник търговец – ЗАД „Булстрад Виена 

Иншурънс Груп” АД. След постъпване на отговора от ответника са депозирани 

допълнителни искови молби. По тази причина, актовете за насрочване на делата 

в първо о.с.з. - на 20.11.2014г., са постановени повече от три месеца след 

образуването и разпределението им. 

 Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 3408/2008г. е образувано на 02.09.2008г. по искова молба с 

правно основание чл. 59 и чл. 79 от ЗЗД. В открито съдебно заседание на 

14.06.2012г. съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се 

произнесе с решение. Не е посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, 

съобразно изискването на чл. 149, ал.2 от ГПК. Три месеца по –късно, с 

определение в з.з. от 14.09.2012г., на основание чл. 253 ГПК, е отменен хода по 

същество и е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал.1,т. 7 от 

ГПК, вр. с § 5,ал.3 от ПЗР на ЗТР, до назначаване на ликвидатор на  ответника. 

В мотивите на акта е посочено, че по делото нямало данни за пререгистрация на 

дружеството- ответник в срока по §4,ал.1 от ПЗР на ЗТР и след извършено 

детайлно проучване в тримесечния срок било установено, че дружеството е 

пререгистрирано, но е налице основание за спиране на делото до назначаване на 

ликвидатор, съобразно § 5,ал.3 от ПЗР на ЗТР. Изискани са справки от съда по 

регистрацията относно назначаване на ликвидатор на дружеството. Последното 

разпореждане на съдията-докладчик от 24.01.2014г. е, че липсват данни за 

назначаване на ликвидатор на дружеството, което е пречка за възобновяване на 

производството. На последното запитване до СГС, Търговско отделение с дата 

24.07.2014г. няма отговор към момента на проверката и производството 

продължава да е спряно повече от 2 години. Препоръчително е своевременно, 

отново да се иска необходимата информация и евентуално да бъда възобновено 

производството, ако са отпаднали пречките за движението му. 

Гр. дело № 9770/2010г. е образувано на 25.08.2010г. по предявен 

отрицателен установителен иск при условията на чл. 440 ГПК. По делото не се 

съдържа протокол за случайно разпределение. В открито съдебно заседание на 

28.06.2012г. съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се 

произнесе с решение, без да е посочен деня, съгласно чл. 149, ал.2 от ГПК. С 

определение от 14.09.2012г. /след близо три месеца/ съдът, като е установил, че 

видно от представения в последното о.с.з. заверен препис от влязло в сила 

решение по предявен преди това иск, с правно основание чл. 336 ГПК(отм.), 

ищецът вече е получил правна защита, е отменил определението за даване ход 

по същество и е прекратил производството по делото. Софийски апелативен 

съд, ТО, VІ състав е потвърдил акта на първоинстанционния съд, а ВКС не е 

допуснал касационно обжалване.         
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 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 5818/2014г. е образувано и разпределено на 25.04.2014г. по 

възражение на взискател срещу постановление за възлагане на недвижим имот. 

С решение от 13.08.2014г. съдът е отхвърлил жалбата срещу постановлението за 

възлагане на недвижим имот. Решението не е обжалвано и е влязло в законна 

сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 6344/2014г. е образувано на 13.05.2014г. по жалба срещу 

постановление за възлагане на недвижим имот. С решение от 15.07.2014г. съдът 

е оставил без уважение жалбата срещу постановлението за възлагане. 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила, за което е положен печат.  

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 4378/2014г. е образувано и разпределено на 31.03.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение на СРС, ГО, 85 състав по гр.дело № 

8840/2014г. за прекратяване на производството по делото. С определение в з.з. 

от 08.07.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

Ч.гр.дело № 6915/2014г. е образувано и разпределено на 21.05.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение на СРС, 36 състав по гр.дело № 

22083/2014г. за прекратяване на производството по делото. С определение в з.з. 

от 29.09.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

 

І – 9 състав -  съдия  Божана Желязкова 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015год., съставът 

има 25 дела със спрени производства. От тях гр.дело № 1643 е образувано през 

2004г., 3 – през 2008г., 2 – през 2009г., 1 - през 2010г., 2 – през 2011г., 2 – през 

2012г. и всички останали – през 2013г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 79 дела. От тях, без движение са производствата по 20 дела, като 1 е 

образувано през 2010г., 7 – през 2015г. , а останалите – през 2014г. 

В процедура по размяна на книжата са 59 граждански дела, като 1 дело е 

образувано през 2011г., 3 – през 2013г., 4 – през януари 2015г. и останалите – 

през 2014г. 

 Спрени производства 

Гр. дело № 12565/2012г. е образувано на 21.09.2012г., ден след постъпване 

на исковата молба, с правно основание чл. 415, ал.1, вр. чл. 422 ГПК и чл. 86, 

ал.1 ЗЗД и разпределено от Председателя на СГС- съдия  Владимира Янева. 

Производството на делото е спряно с определение в з.з. от 07.05.2013г., на 

основание чл. 229, ал.1,т.4 от ГПК, като в акта не е посочен номера на 

преюдициалното дело. По делото е приложено едно писмо от 06.01.2014г. до 

СРС, 37 състав относно движението на преюдициалния спор – гр.дело № 

10970/2012г. и една деловодна разпечатка с подпис на деловодител от 

19.05.2014г., от която е видно, че делото е висящо в СГС, под № 15315/2013г. и 

е било насрочено за 15.04.2014г. Към момента на проверката, близо пет месеца 

по-късно няма данни за висящото преюдициално производство. По искане на 

проверяващите бе извършена допълнителна проверка от която е видно, че е 
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постановено решение от 12.11.2014г. по гр.дело № 15315/2013г. на СГС, с което 

е обезсилено решението на първоинстанционния съд и делото следва да се 

образува по подсъдност пред СГС като първа инстанция - родовокомпетентният 

съд. Към 12.12.2014г. решението по това дело все още не е влязло в сила.  

Гр. дело № 14420/2012г. е образувано и разпределено на 29.10.2012г., по 

иск с правно основание чл. 208, ал.1 КЗ и чл. 86 от ЗЗД. С протоколно 

определение от 13.06.2013г., производството по делото е спряно на основание 

чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, до приключване на гр.дело № 7113/2012г. по описа на 

СГС. По делото се съдържат две справки с приложени деловодни разпечатки и 

подпис на деловодител, съответно от 07.01.2014г. и от 25.09.2014г., от които е 

видно, че по делото е постановен съдебен акт и на 25.09.2014г. е депозирана 

въззивна жалба срещу него. 

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 12034/2014г. е образувано и разпределено на 07.08.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 45 и чл. 52 от 

ЗЗД, срещу ответник юридическо лице. С разпореждане от същия ден, на 

основание чл. 367 ГПК, е указано препис от исковата молба с доказателствата 

да се изпрати на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

08.08.2014г., отговорът е постъпил на 01.09.2014г. и с разпореждане от 

17.09.2014г. е указано препис от отговора да се изпрати на ищеца, с оглед 

възможността от подаване на допълнителна искова молба. Съобщението е 

изпратено на 18.09.2014г. и към момента на проверката не са върнати 

отрязъците от връчване на съобщението на петимата ищци. 

Гр.дело № 14285/2014г.  е образувано и разпределено на 19.09.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба, с правно основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД, с 

ищец  и ответник - юридически лица. С разпореждане от 24.09.2014г. исковата 

молба е оставена без движение, с указания за отстраняване на недостатъци в 

едномесечен срок. Съобщението е изпратено до ищеца на 25.09.2014г. и към 

момента на проверката все още няма данни за връчване разпореждането на 

съда. 

  Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 5512/2012г. е образувано на 11.04.2012г. по искова молба с 

правно основание чл. 108 от ЗЗД. Първоначално, с разпореждане в з.з. от 

04.05.2012г., исковата молба е била оставена без движение за отстраняване на 

нередовности. Разпореждането по чл. 131 от ГПК е от 01.06.2012г., а отговор от 

ответника е постъпил по делото в едномесечен срок - на 16.07.2012г. С 

определение по чл. 140 ГПК от 03.09.2012г. съдът е насрочил делото за 

06.12.2012г., допуснал е представените от ищеца писмени доказателства и е дал 

указания. Проведени са о.с.з. на 06.12.2012г., 14.03.2013г., 18.04.2013г., когато 

делото е отложено за 24.10.2013г., поради постъпила частна жалба срещу 

определението от 14.03.2013г., с което е било прекратено производството по 

отношение на установителен иск за собственост, заради оттеглянето му, на 

основание чл. 232 ГПК. Определението е отменено от въззивната инстанция, 
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обжалвано пред ВКС, ГК, І отделение, който е оставил без разглеждане 

частната касационна жалба, а друг състав на ВКС е оставил в сила 

определението на ВКС, ГК, І отделение. Делото е върнато от САС в СГС на 

25.06.2014г. и с ръкописна резолюция от 27.06.2014г. е насрочено след 5 месеца 

- на 27.11.2014г.  

Гр. дело № 10191/2012г. е образувано и разпределено на 23.07.2012г. по 

искова молба с правно основание чл. 422, ал.1 ГПК. С разпореждане в з.з. от 

25.07.2012г. същата е оставена без движение за отстраняване на недостатъци. 

Съобщението до ищеца е изпратено след почти две седмици - едва на 

07.08.2012г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 12.10.2012г., ответникът е 

уведомен на 19.10.2012г., а отговор е депозиран по делото на 15.11.2012г. С 

определение, изготвено два месеца по-късно - на 21.01.2013г., съдът е докладвал 

делото, допуснал е представените с исковата молба доказателства, дал е 

указания за страните и е насрочил о.с.з. на 04.04.2013г., отложено за 

10.10.2013г., 20.02.2014г., 26.06.2014г. - отложено и насрочено за 20.11.2014г., с 

оглед назначената СПЕ. 

 Насрочени дела в о.с.з. на 27.11.2014г. и  04.11.2014г. 

-гр.дело № 11839/2012г. и гр.дело № 6901/2014г. - 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за случаен избор, подписан от разпределящия съдия. Производството 

по гр.дело № 11839/2012г. е спряно с определение в з.з. на 08.01.2014г., на 

основание чл. 229, ал.1, т.7 ГПК, вр. чл. 637, ал.1 от ТЗ. С определение от 

15.03.2014г. е възобновено и с определение по чл. 374 ГПК от 15.03.2014г. 

съдът е докладвал делото,  дал е указания на страните и е насрочил о.с.з. за 

03.07.2014г., когато е отложено за изслушване на заключение по назначената 

ССЕ за 04.12.2014г. 

По гр.дело № 6901/2014г. определението по чл. 140 ГПК е постановено 

след постъпване на отговора от ответника и преди изтичане на едномесечния 

срок от уведомяването му. Делото е докладвано, допуснати са представените 

писмени доказателства, дадени са указания и е насрочено о.с.з. за 27.11.2014г. 

- гр.дело № 13193/2012г. и гр.дело № 3575/2013г. – 

Делата са образувани съобразно изискванията на ПАС и съдържат протокол 

за случаен избор. По гр.дело № 13193/2012г., след постъпване на отговора от 

ответника в едномесечен срок от уведомяването, с определение близо месец по-

късно – на 22.03.2013г. делото е докладвано, допуснати са доказателства, 

дадени са указания и е насрочено о.с.з. след повече от 6 месеца – на 

03.10.2013г., когато е отложено по доказателствата за 13.02.2014г. В това 

съдебно заседание, съдът с определение е допуснал да се изиска на основание 

чл. 43,ал.1 от КМЧП, информация от министерство на правосъдието относно 

законодателството на САЩ, щата Ню Йорк, касаещо завещанието и делото е 

отложено за 27.11.2014г. В отговор от МП, получен на 07.04.2014г., съдът е 

уведомен, че следва да изготви и изпрати по дипломатически път съдебна 

поръчка, преведена на английски език, до компетентните органи на САЩ. 

Разпореждането на съда от 09.04.2014г. е да се докладва в о.с.з. на 27.11.2014г.  
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Гр. дело № 3575/2013г. е администрирано своевременно, производството се 

развива като търговски спор, тъй като ответникът е юридическо лице. 

Проведени са три съдебни заседания по доказателствата и делото е насрочено за 

04.12.2014г.  

  Дела с отменен ход 

Гр. дело № 14904/2013г. е образувано на 05.11.2013г., изпратено по 

компетентност от СРС. В открито съдебно заседание на 13.03.2014г. съдът е дал 

ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Не е 

посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, съобразно изискването на 

чл. 149, ал.2 от ГПК. С определение в з.з. от 28.03.2014г. е отменен хода по 

същество и производството е оставено без движение с указание в едноседмичен 

срок ищецът да уточни исковата си претенция, тъй като не било ясно в какво се 

състои противоправното поведение на ответника. С молба от 02.06.2014г. са 

изпълнени указанията на съда и делото е насрочено в о.с.з. за 23.10.2014г. 

Гр. дело № 7694/2012г. е образувано на 30.05.2012г. по предявен иск с 

правно основание чл. 108 ЗС. В открито съдебно заседание на 26.06.2014г. 

съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение, 

без да е посочен деня, съгласно чл. 149, ал.2 от ГПК. С определение от 

07.07.2014г. съдът, като е установил, че исковата молба е нередовна, е оставил 

делото без движение, с указания за отстраняване на нередовностите в 

едноседмичен срок, изпълнени с молба от 25.07.2014г.  Делото е насрочено за 

02.10. 2014г., отложено за 12.02.2015г.  

 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 2070/2014г. е образувано и разпределено на 13.02.2014г. по 

възражение на взискател срещу действия на съдебен изпълнител. С решение от 

17.02.2014г. съдът е оставил без уважение жалбата срещу постановлението за 

възлагане на недвижим имот. Решението не е обжалвано и е влязло в законна 

сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 1513/2014г. е образувано на 05.02.2014г. по жалба срещу 

постановление за възлагане на недвижим имот. С определение /за разлика от 

останалите проверени ч.гр.дела, по които е постановено решение/ от 

17.02.2014г. съдът е оставил без уважение жалбата срещу постановлението за 

възлагане. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила, за което е 

положен печат.  

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 12032/2014г. е образувано и разпределено на 06.08.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу разпореждане на СРС, ГО, 54 състав по гр.дело № 

15311/2014г. за прекратяване на производството по делото. С определение в з.з. 

от 06.08.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

Ч.гр.дело № 7171/2014г. е образувано и разпределено на 26.05.2014г. по 

въззивна ч. жалба срещу определение на СРС, 32 състав по гр.дело № 

34126/2013г. за прекратяване на производството по делото. С определение в з.з. 

от 16.06.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 
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І - 10 състав - съдия  Иванка Иванова 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015год., съставът 

има 14 дела със спрени производства. От тях, 1 е образувано през 2010г., 3 – 

през 2011г., 4 – през 2012г., 6 - през 2013г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 83 дела. От тях, без движение са производствата по 11 дзела, от които 3 

бр. са образувани през м. януари 2015г. , а останалите - през 2014г.  

В процедура по размяна на книжата са 72 граждански дела, като 2 дела са 

образувани през 2012г., 7 – през 2013г., 8 – през м. януари 2015г. и останалите – 

през 2014г. 

  Спрени производства 

Гр. дело № 4706/2014г. е образувано и разпределено на 03.04.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба. Производството на делото е спряно с 

определение в з.з. от 15.07.2014г., на основание чл. 229, ал.1,т.1 от ГПК, по 

взаимно съгласие на страните. Към момента на проверката тече шестмесечния 

срок, след изтичането на който съдът може да прекрати производството, на 

основание чл. 231, ал.1 от ГПК, ако някоя от страните не е поискала 

възобновяването му.  

Гр. дело № 15290/2012г. е образувано и разпределено на 16.11.2012г., по 

иск с правно основание чл. 226 от КЗ. С определение в з.з. от 19.09.2013г. 

производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, до 

приключване на НОХД № 794/2012г. по описа на ОС-Бургас с влязъл в сила 

съдебен акт. По делото се съдържат две писма за справки - до ОС-Бургас от 

12.02.2014г. и до АС-Бургас от 02.10.2014г., на което към момента на 

проверката не е постъпил отговор. Няма данни дали е приключило вече 

съдебното производство, тъй като последното писмо, с което съдът е уведомен, 

че преюдициалното дело е изпратено по жалба в  АС-Бургас, е от 27.02.2014г. 

По искане на проверяващите бе извършена допълнителна проверка, от която е 

видно, че към 12.12.2014г. все още не е постановено решение по 

преюдициалното дело, по което е приключило съдебното дирене /НОХД № 

25/2014г. по описа на Апелативен съд –Бургас/. 

 Ненасрочени дела  

Гр. дело № 9154/2014г. е образувано и разпределено на 26.06.2014г., ден 

след като делото е изпратено по подсъдност от СРС. Предмет на иска е чл. 87 и 

чл. 88 от ЗЗД. С разпореждане в з.з. на 01.07.2014г. исковата молба е оставена 

без движение с указание в едномесечен срок да отстранят нередовностите. С 

молба от 08.08.2014г. указанията са изпълнени и с определение /за разлика от 

другите състави, които постановяват разпореждане по чл. 131 ГПК/ в з.з. от 

09.09.2014г. е указано препис от исковата молба да се изпрати на ответника за 

отговор и са дадени указания до ответника по чл. 131, ал.2,ал.3, чл. 132, чл. 133, 

чл. 211, чл. 212, чл. 219, чл. 238 ГПК. По делото към момента на проверката- 

13.10.2014г. няма данни да е връчено съобщението, изпратено на 10.09.2014г. и 

не е постъпил отговор от ответника. 
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Гр. дело № 133643/2014г.  е образувано и разпределено на 02.09.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба с правно основание чл. 226 от КЗ. Делото е 

предадено за проверка на 13.10.2014г., към която дата все още няма 

разпореждане по чл. 131 ГПК за изпращане на исковата молба с приложенията 

за отговор на ответника. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 55399/2012г. е образувано на 20.11.2012г. по искова молба 

срещу „ДЗИ-Общо застраховане ЕАД”. Първоначално, с разпореждане в з.з. от 

22.11.2012г. исковата молба е била оставена без движение за отстраняване на 

нередовности. Делото се разглежда като търговски спор. С определение, на 

основание чл. 365,т.1 ГПК, съдът е указал препис от исковата молба с 

приложенията да се изпрати на ответника за отговор. Следващото разпореждане 

от 11.02.2013г. е да се изпрати препис от отговора на ищеца. Ищецът е 

уведомен на 04.03.2014г. и с определение в з.з., едва от 05.06.2014г., съдът е 

допуснал писмени и устни доказателства, изслушване на СМЕ, конституирал е 

3-то лице помагач на ответниците и е насрочил делото за 16.10.2013г. В това с.з. 

е прието заключение по допуснатата СМЕ и делото е отложено по 

доказателствата за 19.02.2014г. С определение в з.з. от 03.01.2014г., 

производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до 

приключване на НОХД № 1979/2012г. по описа на СГС, НО, 20 състав. След 

приключване на наказателното производство, с определение в з.з. от 

03.06.2014г., съдът е възобновил производството, насрочил е о.с.з. за след 6 

месеца – на 10.12.2014г. и е допуснал до разпит един свидетел. 

Гр. дело № 17127/2012г. е образувано и разпределено на 21.12.2012г. по 

искова молба от физическо лице срещу застрахователно акционерно дружество. 

С определение в з.з. от 07.02.2013г., на основание чл. 365, т.1 ГПК, съдът е 

указал да се изпрати исковата молба на ответника за отговор. След двойната 

размяна на книжата и постъпване на допълнителна искова молба, за която 

ответникът е уведомен на 19.04.2013г., съдът с определение в з.з. от 06.06.2013г. 

е допуснал писмени и устни доказателства, допуснал е СМЕ и е назначил вещо 

лице, дал е указания и е насрочил делото в о.с.з. за 13.11.2013г. Следващото 

о.с.з. е  насрочено за 01.10.2014г., когато е прието заключението на вещите 

лица, допуснал е изслушването на повторна психиатрична експертиза и е 

отложил делото за 18.02.2015г. 

 Насрочени дела  

  -гр.дело № 6017/2013г. и гр.дело № 2508/2014г. – насрочени в о.с.з. за 

03.12.2014г. 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип, подписан от разпределящия 

съдия. Гр.дело № 6017/2013г. е образувано на 30.04.2013г., с определение от 

08.05.2013г., с посочено правно основание чл. 131 ГПК, съдът е указал препис 

от исковата молба с приложенията да се изпрати на ответника за отговор. С 

определение от 13.09.2013г. е насрочено о.с.з. за 12.02.2013г. – след 5 месеца. 



 

 

95 

Това съдебно заседание е отложено, без да е даден ход, поради депозирана от 

ответника молба за възстановяване на срока за писмен отговор, даден е 

едноседмичен срок на ищеца за становище и делото е отложено за 30.04.2014г. 

Становище не е депозирано от ищеца и следващото о.с.з. е отложено по същата 

причина, като отново е докладвана молбата на ответника и му е дадена 

възможност до следващото с.з. – 28.05.2013г. да ангажира доказателства в 

подкрепа на твърденията си за наличие на здравословен проблем. Отговорът от 

ответника с приложено копие от медицинско свидетелство са представени на 

28.05.2013г. В това о.с.з. е докладвано делото, допуснат е до разпит един 

свидетел, определен е краен срок, на основание чл. 158, ал.1 ГПК, за събиране 

на гласните доказателства до датата на следващото о.с.з.  Делото е отложено 

след повече от 6 месеца - за 03.12.2014г. По второто насрочено дело- 

образувано на 24.02.2014г., съдът с определение от 25.02.2014г. е указал, на 

основание чл. 365, вр. чл. 367 ГПК, препис от исковата молба да се изпрати на 

ответника за отговор. Допълнителният отговор, след двойната размяна на 

книжата, е постъпил по делото на 12.05.2014г. и с определение едва от 

07.07.2014г. /след близо 2 месеца/ делото е насрочено в о.с.з. за 03.12.20145г. – 

след 5 месеца. 

- гр.дело № 1776/2014г. и гр.дело № 6260/2013г. – насрочени в о.с.з. на 

10.12.2014г. 

Делата са образувани съобразно изискванията на ПАС, съдържат протокол 

за случаен избор и се водят като търговски спорове - с двойна размяна на 

книжата. По гр.дело № 1776/2014г. допълнителният отговор е депозиран на 

23.05.2014г., а определението за насрочване делото в о.с.з. /едва на 10.12.2014г./ 

е постановено на 07.07.2014г. Второто дело - № 6262/2013г. е образувано на 

10.05.2013г., отговор на допълнителната искова молба е депозиран на 

02.12.2013г. и с определение в з.з. на 21.02.2014г. /след два месеца и половина/ 

съдът е насрочил о.с.з. за 11.06.2014г., отложено по доказателствата за 

10.12.2014г. 

  Дела с отменен ход 

Гр. дело № 13931/2012г. е образувано на 22.10.2012г., по искова молба 

срещу застраховател, постъпила в съда на 19.10.2012г. Ищецът е уведомен за 

постъпили отговор на 28.01.2013г., а определението за насрочване е от 

11.04.2013г.  В открито съдебно заседание на 26.06.2013г. съдът е дал ход на 

устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Не е 

посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, съобразно изискването на 

чл. 149,ал.2 от ГПК. С определение в з.з. от 11.06.2013г. е отменен хода по 

същество и след като е съобразил, че са налице предпоставките за постигане на 

спогодба, съдът е насрочил о.с.з. за 25.09.2013г. На 11.07.2013г. по делото е 

постъпила молба от ответника с приложена извънсъдебна спогодба и на 

следващия ден е депозирана молба за отказ от иска от пълномощника на ищеца. 

С определение в з.з. от 26.08.2013г. производството е прекратено. 

Гр. дело № 10613/2013г. е образувано на 02.08.2013г. по предявен иск с 

правно основание 87, ал.3 от ЗЗД и чл. 537, ал.2 от ГПК. В открито съдебно 
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заседание на 23.04.2014г. съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че 

ще се произнесе с решение, без да е посочен деня, съгласно чл. 149, ал.2 от 

ГПК. С определение от 19.05.2014г. съдът е отменил хода по същество и е дал 

едноседмичен срок, в който всяка от страните да уточни притежаваните 

идеални части от правото на собственост върху недвижимите имоти, за което е 

учредено право на строеж и съответно за които от тях претендира разваляне на 

сключения договор за учредяване право на строеж. Указанието е изпълнено и в 

о.с.з. от 02.07.2014г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе 

с решение в срок. Решението е постановено на 10.07.2014г.  

 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 9119/2014г. е образувано и разпределено на 26.06.014г. по 

частна жалба срещу действията  ЧСИ, постъпила в съда предходния ден. С 

определение от 23.07.2014г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е 

прекратил производството. Определението не е обжалвано и е влязло в законна 

сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 1840/2014г. е образувано на 11.02.2014г. по жалба срещу 

действия на ЧСИ. С определение от 17.02.2014г. съдът е оставил без уважение 

жалбата срещу постановлението за възлагане. Определението не е обжалвано и 

е влязло в законна сила, за което е положен печат.  

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 12738/2013г. е образувано и разпределено на 24.09.2013г. по 

въззивна ч.жалба срещу разпореждане на СРС, ГО, 58 състав по гр.дело № 

25998/2012г., с което заповедта за изпълнение по чл. 410 ГПК от 12.06.2012г. е 

обезсилена  /заповедно производство/. С определение в з.з. от 04.10.2013г. 

производството е  прекратено, тъй като частният жалбоподател е оттеглил 

депозираната жалба. 

 

   І - 11 състав - съдия  Елена Иванова 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015год., съставът 

има 22 дела със спрени производства. От тях, 3 са образувани през 2006г., 1 – 

през 2007г., 2 – през 2008г., 1 - през 2009г., 4 – през 2011г., 1 – през 2012г., 6- 

през 2013г., 4 – през 2014г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 132 дела. От тях, без движение са производствата по 72 дела, от които 1 

е образувано през 2008г., 1 – през 2010г., 1 – през 2011г., 7 – през 2013г., 16 – 

през 2015г., а останалите - през 2014г.  

В процедура по размяна на книжата са 50 граждански дела, като 1  е 

образувано през 2009г., 2 – през 2011г., 1 – през 2012г., 6 – през 2013г. и всички 

останали - през 2014г.  

 Спрени производства 

Гр. дело № 2709/2011г. е образувано на 07.03.2011г. по искова молба с 

правно основание чл. 19, ал.3 ГПК и по делото не се съдържа протокол за избор.  

С протоколно определение от 03.04.2012г. производството по делото е спряно 

на основание чл. 229,ал.1,т.4 от ГПК, до приключване на гр.дело № 
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11644/2009г. на СГС, І ГО, 13 състав. По делото се съдържат деловодни 

разпечатки за движението на преюдициалния срок. Последната разпечатка от 

деловодната програма по гр. дело № 11644/2009г. е от 09.07.2014г. и от нея е 

видно, че е постановено решение, подадена е въззивна жалба и същото е 

изпратено в САС на 18.11.2013г. Близо 11 месеца няма данни да е приключил 

преюдициалния спор. По искане на проверяващите е извършена допълнителна 

проверка, от която е видно, че решението по преюдициалното дело е обжалвано 

пред САС, образувано е гр.дело № 4373/2013г., по което е постановен съдебен 

акт, обжалван пред ВКС - гр.дело № 4959/2014г. Към 12.12.2014г. все още съдът 

не се е произнесъл по допустимостта на касационната жалба. 

Гр. дело № 9498/2013г. е образувано на 10.07.2013г. по иск с правно 

основание чл. 422 ГПК. Допълнителен писмен отговор е постъпил по делото на 

17.12.2013г. и с определение в з.з. от 08.01.2014г., производството е спряно на 

основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, до приключване на производството по 

гр.дело № 2749/2012г. на СГС, І ГО, 27 състав. По делото се съдържа писмо за 

справки от 09.07.2014г. за движението на приюдициалния спор. Липсва отговор 

или информация от деловодна разпечатка за движението на преюдициалното 

дело. По искане на проверяващите бе извършена допълнителна проверка, от 

която е видно, че преюдициалното дело е в СГС, под № 921/2014г. В с.з. на 

02.10.2014г. същото е обявено за решаване и към 12.12.2014г. все още не е 

постановен съдебният акт. 

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 5414/2014г. е образувано и разпределено на 17.04.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 45 и чл. 52 от 

ЗЗД. Отговор от ответното застрахователно дружество е постъпил по делото на 

05.08.2014г. По разпореждане от 12.08.2014г. препис от отговора е изпратен на 

ищците за допълнителна искова молба, която е постъпила по делото на 

24.09.2014г., изпратена по разпореждане от 05.10.2014г. на ответника за 

допълнителен отговор. Съобщението е изпратено на 10.10.2014г. и към момента 

на проверката – 15.10.2014г. все още не е постъпил допълнителен отговор от 

ответната страна. 

Гр.дело № 9953/2014г. е образувано на 08.07.2014г., ден след постъпване 

на исковата молба, с правно основание чл. 92 от ЗЗД. С разпореждане от 

10.07.2014г. делото е оставено без движение за отстраняване на нередовности в 

едноседмичен срок. След изпълнение на указанията с разпореждане по чл. 131 

ГПК от 04.09.2014г., препис от исковата молба с приложенията е изпратена на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 05.09.2014г. и към момента 

на проверката - 15.10.2014г. все още не е постъпил отговор, нито е върнат 

отрязък за връчено съобщение.  

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 14801/2010г. е образувано на 23.12.2010г. по искова молба с 

правно основание чл. 124,ал.1 от ГПК. Първоначално, с разпореждане в з.з. от 

27.12.2010г. исковата молба е била оставена без движение за отстраняване на 
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нередовности. След изпълнение на указанията, с разпореждане по чл. 367, ал.1 

ГПК препис от исковата молба с приложенията са изпратени на ответника за 

отговор в двуседмичен срок. 

На 09.05.2011г. е постъпила молба от ответника с искане да бъде 

възстановен срока, поради допусната техническа грешка-вместо едномесечен 

срок, е бил посочен двуседмичен. С определение в з.з. от 12.04.2012г. в 

производство по реда на чл. 64 - чл.66 от ГПК, съдът е отказал възстановяване 

на срока, с мотив, че предметът на спора произтича от издадена в полза на 

ищеца ценна книга – запис на заповед, която съгласно чл. 286, ал.2 ТЗ е 

търговска сделка. С определение от 03.01.2013г. са допуснати представените с 

исковата молба доказателства и делото е насрочено за 09.04.2013г. Проведени 

са 4 съдебни заседания по доказателствата, през 2-4 месеца и последното о.с.з. е 

насрочено за 21.10.2014г. 

Гр. дело № 4074/2009г. е образувано на 07.05.2009г. по искова молба, 

изпратена по подсъдност от СРС. С протоколно определение от 29.11.2011г. 

производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до 

приключване в влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.дело № 

2752/2011г. С определение в з.з. от 30.07.2014г. е възобновено и делото е 

насрочено едва за 03.02.2015г. – след повече от 6 месеца, когато е отложено, 

поради нередовна процедура на призоваване на ответница, за 16.06.2015г. 

  Насрочени дела 

- гр. дело № 6341/2012г. и гр.дело № 9133/2013г., насрочени в о.с.з. на 

28.10.2014г. 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип, за което е приложен протокол 

за избор, подписан от разпределящия съдия.  

Гр. дело № 6341/2012г. е образувано на 02.05.2012г. по  иск с правно 

основание 55,ал.1 и чл. 93 ЗЗД. След двойната размяна на книжа, са депозирани 

допълнителна искова молба и допълнителен отговор на исковата молба и с 

определение в з.з. от 18.01.2013г. – осем месеца след образуване на делото, 

съдът е допуснал представените с исковата молба доказателства, дал е указания 

и е насрочил делото за 23.04.2013г. Проведени са три съдебни заседания, едното 

от които отложено поради нередовна процедура на призоваване. Следващото 

о.с.з. е насрочено за 28.10.2014г.  

Гр. дело № 9133/2013г. е образувано и разпределено на 04.07.2013г. и 

първоначално с разпореждане в з.з. от 15.07.2013г. съдът е оставил без 

движение исковата молба. След изпълнение на указанията, исковата молба е 

изпратена на ответника за отговор, постъпил по делото на 29.11.2013г. 

Ответникът е бил уведомен на 31.10.2013г., а определението по чл. 140 ГПК е 

от 10.02.2014г. – след повече от 2 месеца. Съдът е допуснал представените с 

исковата молба доказателства, дал е указания и е насрочил о.с.з. за 22.04.2014г., 

отложено по доказателствата за 28.10.2014г., 

- гр.дело № 7914/2013г. и гр.дело № 10547/2013г. – насрочени в о.с.з. за 

04.11.2014г.  
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Делата са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат протокол 

за случаен избор. Производствата се развиват като търговски спорове с двойна 

размяна на книжата, тъй като ответник е търговец – застрахователна компания. 

Проведени са по две с.з. по доказателствата и делата са насрочени за 

04.11.2014г. 

 Дела с отменен ход – за периода на проверката съдия Елена Иванова има 

едно дело с отменен ход по същество: 

Гр. дело № 4771/2009г. е образувано на 22.05.2009г. по искова молба с 

правно основание чл. 55 от ЗЗД. В открито съдебно заседание на 08.12.2010г. 

съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение 

в законния срок. Не е посочен денят, в който съдът ще обяви решението си, 

съобразно изискването на чл. 149,ал.2 от ГПК. С определение в з.з. от 

16.12.2010г. е отменен хода по същество и е спряно производството по делото, 

на основание чл. 229,ал.1,т. 2 от ГПК, до установяване на имената, ЕГН и адрес 

на наследниците на починалото лице. Проведени са още четири о.с.з. и с 

разпореждане в з.з. от 04.03.2013г. исковата молба е върната и производството 

прекратено.  

 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 928/2014г. е образувано и разпределено на 23.01.2014г. по 

възражение на взискател срещу постановление за възлагане на недвижим имот. 

С решение от 22.04.2014г. съдът е отхвърлил жалбата срещу постановлението за 

възлагане на недвижим имот. Решението не е обжалвано и е влязло в законна 

сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 16746/2013г. е образувано и разпределено на 09.12.2013г. по 

жалба за прекратяване на изпълнително дело по описа на ЧСИ У.Д. С 

определение от 16.12.2013г. жалбата е оставена без разглеждане. Актът е 

потвърден от състав на САС. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 7995/2014г. е образувано и разпределено на 10.06.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение на СРС, ГО, 65 състав по гр.дело № 

28818/2013г. за прекратяване на производството по делото. С определение в з.з. 

от 01.08.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

 

     І – 12 състав -  съдия  Георги Иванов 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015год., съставът 

има 35 дела със спрени производства. От тях, гр. дело № 1164 е образувано през 

1998г., 2 – през 2003г., 5 – през 2005г., 1 – през 2008г. , 3 – през 2010г., , 2 – през 

2011г., 11- през 2012г., 6 – през 2013г. и 3 – през 2014г. 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 47 дела. От тях без движение са производствата по 22 дела: 1 дело е 

образувано през 2012г., 2 – през 2013г., 7 – през 2014г. и останалите – през 

2015г.  

В процедура по размяна на книжата са 25 граждански дела, като 4 от тях са 

образувани през 2013г., 13- през 2014 и останалите – през 2015г. 
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 Спрени производства 

Гр. дело № 9207/2011г. е образувано на 11.07.2011г. по иск с правно 

основание чл. 108 ЗС и разпределено от Зам. председателя на СГС - съдия  

Богдана Желявска. С определение от 29.11.2011г. съдът е назначил техническа 

експертиза и е насрочил делото в о.с.з. на 17.05.2012г. В протокола от това о.с.з. 

липсва доклад, съгласно чл. 145, ал.3 ГПК. Заключението по назначената СТЕ е 

прието и съдът е отложил делото по доказателствата за 15.11.21012г. - след 6 

месеца. С протоколно определение от 15.11.2012г. производството по делото е 

спряно, на основание „чл. 229 ГПК”, до постановяване на съдебен акт по адм. 

дело № 6922/2011г. на АССГ. Изисквана е периодично информация, от която е 

видно, че преюдициалното дело по описа на АССГ е висящо, насрочено в о.с.з. 

за 13.11.2014г. 

  Гр. дело № 10200/2011г. е образувано и разпределено на 23.07.2012г. по 

искова молба с правно основание чл. 45 ЗЗД. С определение в з.з. от 

02.01.2013г. съдът е назначил ССЕ и е насрочил о.с.з. за 11.04.2013г. В това 

о.с.з. е прието заключението по ССЕ и в з.з. от 25.04.2013г. производството по 

делото е спряно до постановяване на влязъл в сила съдебен акт по НОХД № 

11279/2009г. на СРС, 19 състав. Изисквана е периодична информация, 

последната от която е видно, че преюдициалното дело е висящо, насрочено за 

02.09.2014г. 

  Ненасрочени дела 

Гр. дело № 11784/2014г. е образувано и разпределено на 04.08.2014г. по 

искова молба с правно основание чл. 79 и чл. 86 ЗЗД, изпратено по подсъдност 

от СРС. Изпратени са две съобщения до ответника за представяне на отговор по 

исковата молба – на 24.09.2014г. и на 13.10.2013г., като видно от 

разпореждането на докладчика в з.з. от 13.10.2014г., уведомлението следва да 

бъде залепено на адрес, посочен в изисканата служебна справка от НБД 

„Население”. 

Гр. дело № 12406/2014г.  е образувано и разпределено на 13.08.2014г. по 

искова молба с правно основание чл. 422 ГПК. С молба от 12.09.2014г. е 

представено банково бордеро за платена държавна такса и по разпореждане в 

з.з. от 15.09.2013г. препис от исковата молба е изпратена за отговор, на 

основание чл. 131 ГПК. Ответникът е уведомен на 06.10.2014г. и към момента 

на проверката – 20.10.2014г. тече срокът за депозиране на отговор по исковата 

молба. 

  Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 117/2012г. е образувано и разпределено на 06.01.2012г. по иск с 

правно основание чл. 26, пр. 1 от ЗЗД. С ръкописни разпореждания са давани 

указания на 09.01.2012г. – да се издаде исканото съдебно удостоверение, за 

представяне на данъчна оценка на имота; на 12.03.2012г. – да се издаде ново 

съдебно удостоверение, в което да се посочат имената и ЕГН на ответника; на 

11.04.2014г. – да се внесе по сметка на СГС и на АВ държавна такса; на 

11.05.2012г. – да се впише исковата молба. По особеното искане по реда на чл. 
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389 ГПК, направено с исковата молба, докладчикът се е произнесъл с 

определение едва от 01.08.2012г. – 7 месеца след образуване на делото. 

Определението е обжалвано пред САС, състав на който го е отменил и е 

отхвърлил молбата за обезпечение. След връщане на делото от САС на 

03.06.2013г., с ръкописна, трудно четлива резолюция /вместо с определение по 

чл. 140 ГПК, с което съдът следва да се произнесе по всички предварителни 

въпроси и по допустимостта на доказателствата/, е насрочено о.с.з. за 

16.01.2014г. В това о.с.з. е конституирано трето лице помагач и делото е 

отложено за 27.03.2014г., когато е разпитан един свидетел, указано е да се 

издаде съдебно удостоверение, по искане от 3-то лице помагач и делото е 

отложено за 30.10.2014г. –  след 7 месеца. 

Гр. дело № 2655/2005г. е образувано и разпределено на 18.10.2005г. 

Производството по делото е спирано с протоколно определение от 16.03.2006г., 

на основание чл. 182, ал.1, б. „г” ГПК (отм.), до приключване на т.д. № 

687/2003г. на СГС, ТО, 4 състав. С определение в з.з. от 02.09.2013г. 

производството по делото е възобновено и насрочено за 27.02.2014г., отложено 

по доказателствата за 30.10.2014г.- след повече от 8 месеца. 

 Насрочени дела 

-гр.дело № 2084/2014г. и гр.дело № 17643/2013г., насрочени в о.с.з. на 

20.11.2014г. 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС по искове срещу 

застрахователи. Съдържат протокол за разпределение на случаен принцип, 

подписан от разпределящия съдия. Гр. дело № 2084/2014г. е насрочено за 

20.11.2014г. /след близо 8 месеца/, с определение в з.з. от 31.03.2014г. – след 

постъпване на отговор от ответника и преди изтичане на едномесечния срок, с 

което е назначена и СМЕ. Производството не се развива като търговски спор с 

двойна размяна на книжата, както бе установено по идентични дела на доклад 

на други състави. По гр.дело № 17643/2013г. с определение в з.з. от 10.03.2014г. 

е насрочено о.с.з. за 20.11.2014г. и е назначена СМЕ. 

- гр.дело № 1452/2014г. и гр.дело № 1245/2014г. – насрочени в о.с.з. за 

27.11.2014г. Делата са образувани съобразно изискванията на ПАС по искове 

срещу застрахователи и се развиват по общия исков ред, без двойна размяна на 

книжата. По гр.дело № 1452/2014г., разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

14.02.2014г. и с ръкописна резолюция от 21.03.2014г. делото е насрочено за 

27.11.2014г. – не са спазени разпоредбите на чл. 140 и сл. ГПК. Второто дело е 

насрочено след постъпване на отговор от ответника, за същата дата – 

27.11.2014г., с определение в з.з. също от 21.03.2014г. 

  Дела с отменен ход – за периода на проверката, видно от предоставената 

справка, има едно дело с отменен ход по същество, на доклад на съдия Георги 

Иванов 

Гр. дело № 2188/2008г. е образувано на 13.05.2008г. и с ръкописно 

разпореждане от същата дата е указано препис от исковата молба с 

приложенията да се изпрати на ответника за отговор. По делото не се съдържа 

определение по чл. 140 ГПК. Отговорът е постъпил на 16.02.2008г. и 
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разпореждането на съда от 19.02.2008г. е да се изиска информация за 

посоченото в отговора гр.дело и да се докладва. На 20.12.2008г. е изпратено  

писмо до СГС – ІІ В отделение, на което няма отговор, нито някаква 

информация по делото 4 месеца. С повторно писмо от 02.04.2009г. отново до 

СГС, ІІ В ГО, СГС е изискана информация за страни и предмет на цитираното 

дело, на което е отговорено с писмо от 10.04.2009г., след което  с ръкописно 

разпореждане от 13.04.2009г. е насрочено о.с.з. за 10.12.2009г. – т.е. 1 година и 

7 месеца след образуване на делото и 10 месеца след постъпване на отговора от 

ответника. Проведени са 4 о.с.з., като в о.с.з. на 24.10.2013г. делото е отложено 

по доказателствата за 06.03.2014г., което пък заседание - с определение в з.з. от 

10.03.2014г., поради това, че на 06.03.2014г. председателят на състава е бил 

възпрепятстван да проведе съдебното заседание, е пренасрочено чак за 

09.10.2014г. – т.е. близо 1 година след предходното о.с.з. В това открито с.з. е 

даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. Не е 

посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, съобразно изискването на 

чл. 149,ал.2 от ГПК. На следващия ден, с определение в з.з. от 10.10.2014г. е 

отменен хода по същество и е дадена възможност на ищеца в рамките на 20 дни 

с изрична молба да уточни за какви конкретно суми поддържа всеки един от 

исковете си по чл. 189 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД. 

Ч.гр.дело № 3712/2014г. е образувано и разпределено на 18.03.2014г. по 

възражение на взискател срещу постановление за разноски от 07.01.2014г. на 

ЧСИ. С решение от 24.03.2014г. съдът е отменил постановлението на ЧСИ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 5548/2014г. е образувано на 22.04.2014г. по жалба срещу 

разпореждане от 05.12.2013г. за връщане жалба по изпълнително дело № 

20128380401596. С определение от 25.04.2014г. съдът е отменил 

разпореждането и е върнал делото на ЧСИ за продължаване на процесуалните 

действия. 

Ч.гр.дело № 4266/2014г. е образувано и разпределено на 27.03.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу действия на ДСИ към СРС. С определение в з.з. от 

07.04.2014г. частната жалба е оставена без разглеждане. Определението не е 

обжалвано и е влязло в законна сила. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 8875/2014г. е образувано и разпределено на 23.06.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу разпореждане от 07.03.2014г. на СРС, 42 състав по 

гр.дело № 61719/2012г. за връщане на въззивна жалба. 

С определение в з. з. от 30.06.2014г. разпореждането на 

първоинстанционния съд е оставено в сила. 

 

  І - 13  състав - съдия  Росен Димитров 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015 год., съставът 

има 17 дела със спрени производства. От тях, 1 дело е образувано през 2008г., 3 

– през 2009г., 2 – през 2010г., 3 – през 2011г., 3 – през 2013г., 5 – през 2014г. 
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Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 112 дела. От тях, без движение са производствата по 33 дела: 1 дело е 

образувано през 2012г., 26 – през 2014г. и останалите – през 2015г.  

В процедура по размяна на книжата са 79 граждански дела, като гр. дело № 

988 е образувано през 2011г., 3 - през 2012г., 4 – през 2013г., останалите - през 

2014г. и през 2015г. 

 Спрени производства 

Гр. дело № 63/2010г. е образувано на 05.01.2010г. по иск с правно 

основание чл. 108 ЗС. По делото не се съдържа протокол за случаен избор. След 

разделяне на производството с определение от 29.12.2009г. по гр.дело № 

7968/2009г. на І ГО, 10 състав, първоначално делото е оставено без движение за 

отстраняване на нередовности. По молба от 01.03.2010г. на ищеца с внесена д.т. 

за вписване на исковата молба, с разпореждане на съда от 02.03.2010г. е указано 

да се преведе държавната такса и да се впише исковата молба. Указанията на 

съда са изпълнени на 13.04.2010г., когато е изпратено писмото до  АВ – или 1 

месец и 11 дни след разпореждането на съдията. Разпореждането по чл. 131 

ГПК е от 21.04.2010г., ответникът е уведомен на 28.04.2010г., отговорът е 

постъпил по делото на 28.05.2010г., а с определението по чл. 140 ГПК, 

постановено на 16.06.2010г., е насрочено о.с.з. за 17.07.2010г. – след 1 месец и 

са допуснати представените с исковата молба доказателства. С протоколно 

определение от 15.07.2010г. производството по делото е спряно на основание 

чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на гр. дело № 7968/2009г. по описа на 

СГС, І ГО, 13 състав. Изискани са периодични справки, приложени са и 

деловодни разпечатки за движението на преюдициалния спор. Последната 

информация от деловодител на състава е от 03.07.2014г., според която 

преюдициалното дело също е спряно. 

Гр. дело № 8505/2013г. е образувано и разпределено на 21.06.2013г., по 

искова молба срещу застраховател – чл. 226, ал.1 от КЗ. Разпореждания относно 

редовността на исковата молба са дадени на 25.06.2013г., на 27.06.2013г., на 

08.07.2013г., на 10.07.2013г., на 24.07.2013г. и на 31.07.2013г. – за представяне 

на заверен препис от исковата молба с приложенията по НОХД,, за внасяне на 

държавна такса, за представяне на доказателства, с оглед освобождаване от ДТ, 

за оставяне молбата  за освобождаване от съдебни разноски без уважение. С 

разпореждане от 29.07.2013г. съдът е освободил частично ищцата от внасяне на 

държавна такса до размер на 2 000 лв. и след изпълнение на разпореждането за 

внасянето и с молба от 22.10.2013г., по разпореждане от 25.10.2013г. на 

основание чл. 131 ГПК, препис от исковата молба е изпратена на ответника за 

отговор. Ответникът е уведомен на 13.11.2013г., отговор е постъпил по делото 

на 13.12.2013г. и с определение от 08.01.2014г. производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.5 ГПК, до приключване на НОХД № 

1596/2010г. на СРС, 29 състав. По изпратеното писмо за информация от 

25.06.2014г., съдът е уведомен, че на 24.01.2014г. по наказателното дело е 

постановена присъда, която е обжалвана и протестирана и към 01.07.2014г. по 

същото дело няма влязъл в сила съдебен акт. 
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 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 10189/2014г. е образувано и разпределено на 11.07.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда. Разпореждането по чл. 131 ГПК 

препис от исковата молба с приложенията да се изпрати на ответника за отговор 

е от 23.09.2014г. – повече от два месеца след образуване на делото. 

Съобщението е връчено на ответника на 07.10.2014г. и към момента на 

проверката все още не е постъпил отговора – тече едномесечния срок. 

Гр. дело № 10426/2014г.  е образувано и разпределено на 15.07.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда. С разпореждане от 23.09.2014г. 

/повече от два месеца по-късно/ е указано да се представи документ за внесена 

държавна такса. След изпълнение на указанията, разпореждането по чл. 131 

ГПК е от 09.10.2014г. Към момента на проверката – 22.10.2014г. все още няма 

данни да е уведомен ответника и отговор не е постъпил по делото. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 7453/2012г. е образувано на 23.05.2012г. по искова молба 

срещу застраховател. Първоначално, с разпореждане от 13.07.2012г.  е била 

оставена без движение за внасяне на държавната такса, изпълнено с молба от 

07.08.2012г. и с разпореждане от 18.09.2012г. препис от исковата молба с 

доказателствата е изпратена на ответника за отговор. С определение в з.з. от 

04.04.2013г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал.1,т.4 от 

ГПК, до приключване на гр.дело № 14846/2010г. на СГС, І ГО, 1 състав с влязъл 

в сила съдебен акт. На 01.11.2012г. по делото е бил депозиран отговор от 

ответника. С молба от 21.05.2014г. ищецът е представил заверено копие на 

влязло в сила решение по преюдициалното дело.  Няма данни производството 

на делото да е било възобновено. На 27.06.2014г. с определение по чл. 140 ГПК 

са допуснати представените доказателства, две съдебни експертизи, назначени 

са вещи лица, дадени са указания и делото е насрочено за 30.10.2014г.  

Гр. дело № 7619/2012г. е образувано и разпределено на 29.05.2012г. по 

искова молба с правно основание чл. 415, вр. чл. 422 ГПК. С разпореждане по 

чл. 131 ГПК от 15.06.2012г. е указано препис от исковата молба с приложенията 

да се изпрати на ответниците за отговор. На 01.08.2012г. е постъпил отговор от 

единия ответник, а другият, уведомен на 21.06.2012г. не е депозирал отговор на 

исковата молба. С определение по чл. 140 ГПК от 05.11.2012г. / след повече от 2 

месеца/ съдът е допуснал представените доказателства, дал е указания на 

страните и е насрочил о.с.з. за 07.03.2013г., когато е назначил ССЕ и е отложил 

о.с.з. за 23.05.2013г. Проведени са още две о.с.з. по доказателствата, като на 

17.10.2013г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок. Не е посочен деня, съгласно чл. 149, ал.2 ГПК. С определение в 

з.з. от 09.01.2014г. /след повече от два месеца/ е отменен хода по същество по 

молба на единия ответник с посочени новонастъпили обстоятелства и искане за 

допълнителна ССЕ, назначена е допълнителна ССЕ и делото е насрочено в о.с.з. 

за 20.02.2014г. С разпореждане от 28.03.2014г. е указано да се изготви съдебна 

поръчка до Република Полша, затвора в гр. Войковице, където да се връчи на 
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основание чл. 131 ГПК препис от исковата молба на втория ответник за отговор. 

Поради нередовна процедура, о.с.з. на 15.05.2014г. е отложено за 09.10.2014г. 

По делото е постъпило чрез МВнР писмо, от което е видно, че не може да се 

връчат документите на втория ответник, тъй като междувременно е бил 

освободен от следствения арест в гр. Войковице. Книжата са връчени на 

ответника на адрес в гр. София на 29.09.2014г. и на 09.10.2014г. е депозиран 

отговор от него. Съдебното заседание на 09.10.2014г. е отложено по 

доказателствата за 27.11.2014г.  

 Насрочени дела 

-гр.дело № 1875/2013г. и гр.дело № 3418/2013г., насрочени в о.с.з. на 

13.11.2014г. 

гр.дело № 9650/2013г. и гр.дело № 10300/2013г. – насрочени в о.с.з. за 

20.11.2014г. 

Четирите проверени дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. 

Съдържат протокол за разпределение на случаен принцип, подписан от 

разпределящия съдия. Актовете по чл. 131 ГПК са своевременно постановени, 

като по три от делата – след отстраняване на нередовностите. С определенията 

по чл. 140 ГПК съдът е допускал представените с исковата молба доказателства. 

Проведени са по няколко о.с.з. по доказателствата, назначени са съдебни 

експертизи и делата са отсрочени за 13.11.2014г. и съответно за 20.11.2013г. 

  Дела с отменен ход 

Гр. дело № 12689/2012г. е образувано на 25.09.2012г. по искова молба с 

правно основание чл. 422 ГПК. Ответниците са уведомени на 23.10.2012г., 

отговори са постъпило по делото на 13.11.2012г. и с определение по чл. 140 

ГПК от 18.01.2013г. съдът е допуснал приложените с исковата молба 

доказателства, допуснал е изготвяне на ССЕ и е назначил вещо лице, дал е 

указания и е насрочил делото за 04.04.2013г. В открито съдебно заседание на 

31.10.2013г. съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се 

произнесе с решение в срок. Не е посочен деня, в който ще бъде обявено 

решението, съобразно изискването на чл. 149, ал.2 от ГПК. С определение в з.з. 

от  08.11.2013г. е отменен хода по същество, тъй като ищецът не бил уведомен 

за часа на съдебното заседание и на същата дата подал молба. Съдебното 

заседание е насрочено за 06.02.2014г., когато е даден ход по същество и е 

обявено,  че съдът ще се произнесе с решение. Решението е обявено на 

06.03.2014г.  

Гр. дело № 1883/2013г. е образувано и разпределено на 08.02.2013г. по иск 

с правно основание чл. 79, ал.1 ЗЗД, вр. чл. 99 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД. Разпореждането 

по чл. 131 ГПК е от 13.02.2013г. С определение по чл. 140 ГПК са допуснати 

приложените с исковата молба доказателства, дадени са указания на страните и 

е насрочено по с.з. за 03.10.2013г., когато с протоколно определение е даден ход 

по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Не е 

посочен деня, в който ще бъде обявено решението, съобразно изискването на 

чл. 149, ал.2 от ГПК. С определение от 04.11.2013г. е отменен хода по същество, 

тъй като съдът е констатирал, че не са налице изискванията на чл. 239, ал.1, т.2  
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ГПК – не е налице вероятна основателност на съединения иск с правно 

основание чл. 86, ал.1 ЗЗД, с оглед размера, в който е предявен. С 

определението е допусната ССЕ, назначено е вещо лице и делото е насрочено за 

30.01.2014г. В това о.с.з. е прието заключението по ССЕ и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е постановен на 28.02.2014г. 

 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 817/2014г. е образувано и разпределено на 21.01.2014г. по 

жалба срещу постановление за разноски от 21.06.2013г. на ЧСИ  по 

изпълнително дело. С решение от 19.03.2014г. съдът е отменил постановлението 

за разноските и е определил адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. 

Ч.гр.дело № 2660/2014г. е образувано на 26.02.2014г. по жалба срещу 

постановление за възлагане на недвижим имот. С определение от 25.04.2014г. 

съдът е оставил без уважение жалбата срещу постановлението за възлагане, не е 

обжалвано и е влязло в законна сила, за което е положен печат. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 6370/2014г. е образувано и разпределено на 13.05.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение на СРС, 125 състав по гр.дело № 

31662/2013г., с което е върната исковата молба на подателя й, поради 

неизпълнение на указанията на съда за внасяне на дължимата държавна такса. С 

определение в з.з. от 11.07.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

Ч.гр.дело № 16824/2013г. е образувано и разпределено на 10.12.2013г. по 

въззивна ч.жалба срещу разпореждане на СРС за прекратяване на 

производството  по гр.дело № 34459/2013г., СРС, 77 състав. С определение в з.з. 

от 17.02.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

 

  І - 14  състав - съдия  Красимир Мазгалов 

Според предоставената справка, към края на м. януари 2015год., съставът 

има 18 дела със спрени производства. От тях, 1 е образувано през 2008г., 1 – 

през 2009г., 2 – през 2011г., 3 – през 2012г., 7 – през 2013г. и  останалите през 

2014г.  

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015год., ненасрочени 

са общо 71 дела. От тях без движение са производствата по 17 дела: 2 дела, 

образувано през 2013г., 7 – през 2014г., а останалите – през 2015г. 

В процедура по размяна на книжата са 54 граждански дела, като гр. дело № 

10335 е образувано през 2012г., гр. дело № 15277  – през 2013г., 43 – през 2014г. 

и останалите – през 2015г. 

 Спрени производства 

Гр. дело № 5513/2012г. е образувано на 11.04.2012г., ден след постъпване 

на исковата молба, с правно основание чл. 274, ал.1,т.1 от КЗ и разпределено от 

зам. председателя на СГС - съдия  Богдана Желявска. Разпореждането по чл. 

131 ГПК е от 12.06.2012г. – препис от исковата молба с приложенията да се 

изпрати на ответника за отговор на адреса по изготвената справка от НБД 

„Население”. Отговор е постъпил по делото на 08.08.2012г., с искане да бъде 

спряно производството поради висящ преюдициален спор. С ръкописно, 
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трудно-четливо определение в з.з. от 10.09.2012г. производството по делото е 

спряно до приключване на производството по НОХД № 5614/2011г., СГС, 27 

състав. Изискана е периодично информация по движение на преюдициалното 

дело и видно от последното писмо от 17.09.2014г., има постановена присъда, 

която е била обжалвана и протестирана и делото е изпратено на въззивна 

инстанция – САС. 

Гр. дело № 7678/2011г. е образувано и разпределено на 10.06.2011г. по 

насрещен иск, който е бил разделен от производството по гр. дело № 

10168/2010г., на доклад на съдия Мариета Неделчева, с определение от 

03.06.2011г. С разпореждане в з.з. от 23.06.2011г. исковата молба е оставена без 

движение за отстраняване на нередовностите. След изпълнение на указанията, 

ответникът е уведомен на 10.10.2011г. и на 07.11.2011г. е депозирал отговор на 

исковата молба. С определение в з.з. от 08.12.2011г. съдът е допуснал 

представените с исковата молба доказателства, дал е указанията на страните и е 

насрочил о.с.з. за 27.02.2012г., когато производството по делото е спряно на 

основание чл. 229 ал.1, т.2 ГПК и е указано в 6 месечен срок да се посочат 

правоприемниците на ответника и техните адреси, съгласно чл. 230, ал.2 ГПК. 

Указанията са изпълнени и следващото о.с.з. е насрочено за 01.10.2012г., когато 

делото отново е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт по гр.дело № 10168/2010г. на СГС, І ГО 20 състав. 

Приложени са извадки от деловодната програма относно движението на 

преюдициалното дело, последната от които е от 26.08.2014г. От нея е видно, че 

преюдициалното дело е в САС. 

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 8469/2014г. е образувано и разпределено на 17.06.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 226 от КЗ, 

води се като търговски спор с двойна размяна на книжата. Разпореждането по 

чл. 367 ГПК е от 18.07.2014г., отговор е постъпил по делото на 12.08.2014г., а 

допълнителна искова молба на 06.10.2014г. Разпореждането по чл. 373 от ГПК 

да се изпрати на ответника за отговор в двуседмичен срок, е от 09.10.2014г., 

който тече към момента на проверката – 23.10.2014г. Актовете на съдия 

Мазгалов са ръкописни, трудно-четливи. 

Гр. дело № 12398/2014г.  е образувано и разпределено на 13.08.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба, с правно основание чл. 226, ал.1 КЗ. 

Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 10.09.2014г. На 09.10.2014г. е 

постъпил отговор на исковата молба и с разпореждане от 10.10.2014г. е указано 

на основание чл. 372 ГПК да се изпрати на ищеца, съобразно предвидената от 

законодателя двойна размяна на книжата. Към момента на проверката тече срок 

за представяне на допълнителна искова молба. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.012013г. 

Гр. дело № 11538/2011г. е образувано на 31.08.2011г. по искова молба с 

правно основание чл. 26, ал.2 ЗЗД, изпратена по подсъдност от СРС. Във връзка 

с редовността на исковата молба са постановени следните разпореждания: на 
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20.09.2011г. „Да се докладва на зам.председателя на СГС, ГО по молбата за 

освобождаване от държавна такса по чл. 83,ал.2 ГПК”; на 11.10.2011г. „Оставам 

без уважение искането по чл. 83, ал.2 от ГПК като неоснователно.”, на 

13.10.2011г. „Да се изпрати на ищеца разпореждането от 11.10.2011г. относно 

освобождаване от държавна такса с указание, че същото подлежи на обжалване 

в едноседмичен срок пред САС с частна жалба. Делото да се докладва след 

влизане в сила на разпореждането или след постъпване на държавна такса.”; на 

06.01.2012г. –„Да се представи удостоверение за данъчна оценка на имота, с 

оглед вписване на исковата молба”; на 31.01.2012г. – „Указва на ищеца, че ход 

на делото не може да се даде преди вписване на исковата молба в АВ, за което е 

необходимо да представи актуално удостоверение за данъчна оценка.” След 

представяне на данъчна оценка на имота с молба от 09.02.2012г., с 

разпореждане на съда от 17.02.2012г. е указано да се впише исковата молба. С 

определение в з.з. от 26.06.2012г. са допуснати представените с исковата молба 

доказателства, дадени са указания на страните и делото е насрочено в о.с.з. за 

12.11.2012г. Проведени са няколко о.с.з. по доказателствата, насрочване през 

два, три месеца, с приемате  на заключение по допусната СМЕ, разпит на 

свидетели, замяна на вещи лица и пр., като в последното о.с.з. на 13.10.2014г. 

отново е заменено в.л. и делото е отложено за 23.02.2015г. 

Гр. дело № 7861/2012г. е образувано и разпределено на 01.06.2012г. и с 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 11.06.2012г. препис от исковата молба с 

приложенията са изпратени на ответника за отговор. Ответната страна е 

уведомена на 10.07.2012г., отговорът е постъпил по делото на 07.08.2012г. и с 

определение по чл. 140 ГПК от 10.09.2012г. съдът е допуснал представените с 

исковата молба доказателства, дал е указания на страните и е насрочил о.с.з. за 

26.11.2012г. Проведени са няколко съдебни заседания и по частна жалба срещу 

определението от 29.05.2013г., с което е конституирано трето лице помагач, 

делото е изпратено на САС. Въззивната инстанция с определение от 

04.10.2013г. по ч.гр.дело № 3671/2013г. е оставила без разглеждане частната 

жалба, а ВКС е потвърдил определението на САС. Делото е върнато в СГС и с 

разпореждане в з.з. от 14.05.2014г. е насрочено о.с.з. за 08.09.2014г., когато е 

допуснато изслушване на ССЕ и с.з. е отложено за 08.12.2014г. 

  Насрочени дела 

-гр.дело № 8013/2014г. и гр.дело № 3830/2014г., насрочени в о.с.з. на 

01.12.2014г. 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип, подписан от разпределящия 

съдия. Актовете по чл. 131 ГПК са постановени своевременно и по делата са 

постъпили отговорите на ответниците. Определенията по чл. 140 ГПК и по 

двете дела са от 01.08.2014г. и са постановени след изтичане на едномесечния 

срок и депозиране отговорите на исковите молби. С тях съдът е допуснал 

представените с исковата молба доказателства, дал е указания и е насрочил 

о.с.з. за 01.12.2014г.  
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- гр.дело № 16722/2013г. и гр.дело № 1164/2014г. – насрочени в о.с.з. за 

08.12.2014г. Делата са образувани съобразно изискванията на ПАС и съдържат 

протокол за случаен избор. По гр.дело № 16722/2013г. съдът първоначално е 

оставил исковата молба без движение за отстраняване на нередовностите и след 

изпълнение на указанията и освобождаване по молба на ищеца от заплащане на 

държавна такса, препис от исковата молба с приложенията са изпратени за 

отговор на ответника, който е депозиран на 27.02.2014г. С определение по чл. 

140 ГПК от 17.04.2014г. /месец и половина след изтичане срока за отговор и 

депозиране на исковата молба/ съдът е допуснал доказателствата, насрочил е 

о.с.з. за 19.05.2014г.  и е дал указания на страните. Проведени са 3 о.с.з. и 

делото е отложено по доказателствата за 08.12.2014г. Второто дело – гр.дело № 

1164/2014г. се разглежда като търговски спор, с двойна размяна на книжата, тъй 

като е образувано срещу застраховател. След постъпване на допълнителната 

искова молба и отговор по нея, с определение по чл. 374 ГПК съдът е допуснал 

представените доказателства, дал е указания за страните и е насрочил о.с.з. за 

08.09.2014г., когато е допуснал изслушване на САТЕ и е отложил делото за 

08.12.2014г. 

  Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 3373/2011г. е образувано на 17.03.2011г. по искова молба с 

правно основание чл. 55, ал.1 ЗЗД. В открито съдебно заседание на 01.10.2012г. 

съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение 

на 01.11.2012г. Спазено е изискването по чл. 149, ал.2 ГПК. С определение в з.з. 

от 25.10.2012г. съдът е отменил определението за даване ход по същество, 

поради недопустимост на предявения иск и е прекратил производството по 

делото. Определението е обжалвано пред САС, ТО, VІ състав, който е отменил 

определението, ВКС е потвърдил акта на САС и делото е върнато на СГС. 

Насрочено е в о.с.з. за 25.03.2013г., отложено за 08.04.2013г., когато е даден ход 

по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 08.05.2013г. 

Решението е постановено по-рано - на 23.04.2013г., влязло е в сила и е положен 

печат за издаден изпълнителен лист, съобразно изискването по чл. 406, ал.3 от 

ГПК за надлежна бележка върху акта. 

Гр. дело № 1584/2010г. е образувано на 12.02.2010г. По делото не се 

съдържа протокол за избор на докладчик. В открито съдебно заседание на 

10.05.2010г., съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 

решение на 10.06.2010г. С определение в з.з. от 09.06.2010г. съдът, след като е 

установил, че е пропуснал” да укаже на страните за кои твърдени от тях факти 

не се сочат доказателства”, е отменил хода по същество, дал е указания и е 

насрочил о.с.з. за 12.07.2010г., когато е разпитал свидетели, допуснал е СМЕ и е 

насрочил о.с.з. за 01.11.2010г. В с.з. е приел заключението по допуснатата 

експертиза , дал е ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение на 

30.11.2010г. Спазено е изискването на законодателя по чл. 149, ал.2 ГПК. 

Съдебният акт е постановен на същата дата и е влязъл в сила. Направена е и 

надлежна бележка за издаден изпълнителен лист, съгласно чл. 406, ал.3 ГПК. 

 Частни граждански дела (І инст.) 
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Ч.гр.дело № 9138/2014г. е образувано и разпределено на 26.06.2014г. по 

жалба срещу действие на ЧСИ- отказ да отмени наложен запор върху вземания 

на длъжник към трети лица. С определение от 18.07.2014г. съдът е оставил без 

разглеждане жалбата срещу действия на ЧСИ. Актът не е обжалван и е влязъл в 

законна сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело 6928/2014г. е образувано на 21.05.2014г. по жалба срещу 

действия на ЧСИ- насрочване на публична продан. С определение от 

22.05.2014г. съдът е оставил без разглеждане жалбата срещу действията на ЧСИ. 

Актът не е обжалвано и е влязло в законна сила, за което е положен печат.  

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 13945/2013г. е образувано и разпределено на 18.10.2013г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение на СРС, ГО, 43 състав по гр.дело № 

35807/2013г., с което е оставена без уважение молба за обезпечение на бъдещ 

иск. С определение в з.з. от 05.12.2013г. определението на първоинстанционния 

съд е отменено, допуснато е обезпечение на бъдещия иск, определена е 

гаранция и е указано да се издаде обезпечителна заповед. Определен е 

двуседмичен срок за предявяване на иска. Гаранцията е внесена и с молба от 

18.02.2014г. е депозирано копие от искова молба. 

 

15 състав – съдия Геновева Николаева 

Съставът е открит след предишната планова проверка, извършена през 

2010г. от ИВСС относно дейността на Първо гражданско отделение на СГС и 

преди проверявания период на настоящата планова проверка. Със заповед № 

258 от 20.02.2012 г. на председателя на СГС, за председател на състава е 

определена съдия Геновева Николаева. След откриването на състава, със 

заповед № 1700/16.07.2010 г. са му били преразпределени по 12 броя дела от 

съставите от І-1 до І-13 вкл., или общо 156 дела. 

 спрени производства: 

Според предоставената от съда справка на състава има общо шест спрени 

производства.  

Гр.д. № 4659/2009 г. е образувано на 21.05.2009 г. и е разглеждано от 

съдиите Б.Желявска, Г.Иванов, А.Кеманов и от Геновева Николаева  от 

началото на 2012 г. За две години съдия Николаева е провела четири с.з. и в 

последното – на 28.02.2014 г. е спряла производството по делото до 

приключване с влязъл в сила акт на гр.д. № 6139/2013 г. по описа на СГС, І-1 с-

в. Справките по движението на преюдициалното дело са правени през 

деловодната програма на съда. 

Гр.д. № 10237/2013 г. е образувано и разпределено на 25.07.2013 г. по 

постъпила на 24.07.2012 г. искова молба вх. № 87571 от 2 ФЛ срещу ЮЛ-

застрахователно дружество. Предявените искове са с правно основание чл. 226, 

ал. 1 КЗ. По направеното в исковата молба искане по чл. 83, ал. 2 ГПК се е 

произнесъл зам.председател на СГС. С разпореждане на съдията-докладчик от 

05.08.2014 г. е открита процедура по двойна размяна на книжата на основание 

чл. 367 ГПК. Съдията се е произнасял своевременно, в рамките на два,три дни 
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по постъпилите отговор на исковата молба, допълнителна искова молба и 

допълнителен отговор на искова молба. С определение  от 23.01.2014 г., по чл. 

374 ГПК, съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 07.03.2014 г., 

допуснал е писмени и гласни доказателства, експертизи, произнесъл се е по 

други доказателствени искания, привлякъл е трети лица – помагачи и е съставил 

проект за доклад. На 07.03.2014 г. ход на делото е даден, докладвани са 

постъпили от страните молби след определението по чл. 374 ГПК, допуснато е 

заместване на първоначалния ответник, съставен е и е съобщен на страните 

докладът по делото, приети са писмени доказателства, прието е заключението 

по медицинската експертиза, разпитани са свидетели и е отложено 

изслушването на АТЕ, приета в следващото с.з., на 09.05.2014 г., когато по 

молба на трето лице помагач и след изслушани становища на страните, съдът, 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е спрял производството до приключване с 

влязъл в сила акт на НОХД № 10/2013 г. по описа на ОС – Монтана. 

Определението е влязло в сила за явилите се в с.з. страни още на 17.05.2014 г., а 

по отношение на неявилото се трето лице – седем дни след получаване на 

съобщението на 18.06.2014 г. До датата на проверката – 08.10.2014 г. не е 

правена служебна справка по движението на преюдициалното дело. Според 

данните от съдебното удостоверение, издадено на 07.02.2014 г., по НОХД № 

10/2013 г. по описа на ОС – Монтана има постановена на 19.11.2013 г. присъда, 

която не е влязла в сила. 

Гр.д. № 1310/2013 г. е образувано и разпределено на 30.01.2013 г. по 

постъпила на 29.01.2013 г. искова молба, след определение от 21.01.2013 г. по 

гр.д. № 9706/2012 г. по описа на СГС, І ГО, 17 с-в за разделяне на 

производството. С постъпилата на 04.12.2012 г. по гр.д. № 9706/2012 г. искова 

молба е предявен обратен иск от застрахователно дружество срещу ФЛ. 

Съдията-докладчик по новообразуваното дело, по което се намира единствено 

оригинала от исковата молба с обратния иск и постановеното върху нея 

определение за отделяне на производството, на 31.01.2013 г. е разпоредил да се 

изискат заверени копия от исковата молба, отговора на исковата молба и 

приложенията към тях, препис от обратния иск, представени по гр.д. № 

9706/2012 г. На 21.02.2013 г. е изпратено копие от цялото дело по описа на СГС, 

І-17 състав. С определение от з.з. на 25.02.2013 г. съдия Николаева е спряла 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване 

на гр.д. № 9706/2012 г. по описа на СГС, първо ГО, 17 с-в, с влязъл в сила 

съдебен акт. След влизане в сила на определението, което не е обжалвано, на 

01.07.2013 г., 02.01.2014 г.  и 13.06.2014 г. са  направени служебни справки по 

движение на преюдициалното дело, което на 25.02.2014 г. е изпратено на САС. 

  ненасрочени дела: 

Според предоставената от съда справка, към 30.01.2015 г. ненасрочените, 

разпределени за разглеждане от състава дела са общо 66, от които 28-без 

движение и 38 -в процедура по размяна на книжата. От ненасрочените дела 

31/тридесет и едно/ са образувани от началото на м. декември 2014 г. до края на 

м. януари 2015 г. 
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Гр.д. № 8663/2014 г. е образувано на 19.06.2014 г. по постъпила на 

18.06.2014 г. искова молба от Банка ДСК ЕАД срещу  2 ФЛ. Предявени са 

установителни искове по чл. 422 ГПК.  На 26.06.2014 г. съдията-докладчик е 

разпоредил да се изиска ч.гр.д. № 11978/2013 г. по описа на РС – Варна с оглед 

извършване на служебната проверка по чл. 129 и чл. 130 ГПК. Заповедното 

производство е постъпило в СГС на 11.07.2014 г. С разпореждане от 15.07.2014 

г. съдията е оставил исковата молба без движение с указания ищецът да посочи 

правния си интерес от предявяване на иска по чл. 422 срещу втория ответник, от 

когото няма постъпило възражение по чл. 414 ГПК в заповедното производство, 

както и да внесе дължимата д.т. Молбата на ищеца в изпълнение на указанията 

е от 01.08.2014 г.  и с нея е направено искане за оттегляне на иска по отношение 

на втория ответник. На 06.08.2014 г. съдът е постановил разпореждането си по 

чл. 367 ГПК, като книжата са изпратени само на първия ответник. На 01.09.2014 

г. в съда са депозирани отговори на исковата молба и от двамата ответници, 

като в отговора на първия от тях се съдържа възражение за местна 

неподсъдност. С определение от 26.09.2014 г. съдът, на основание чл. 232 ГПК 

и предвид молбата на ищеца от 01.08.2014 г., е прекратил производството по 

предявения иск срещу втория ответник. На същата дата е постановено и 

разпореждането по чл. 372 ГПК, което към датата на проверката е последното 

извършено процесуално действие. 

Гр.д. № 4709/2014 г. е образувано и разпределено на 03.04.2014 г. по 

постъпила на 02.04.2014 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

акционерно дружество с правно основание на иска  чл. 226, ал. 1 КЗ.   С 

разпореждане от з.з. на 04.04.2014 г. съдията-докладчик се е произнесъл по 

искането по чл. 83, ал. 2 ГПК, което е оставено без движение. С определение от 

30.05.2014 г. съдията е оставил без уважение искането по чл. 83, ал. 2 ГПК, а 

исковата молба-без движение. На 23.06.2014 г. от ищцата е постъпило ново 

искане по чл. 83, ал. 2 ГПК, оставено без движение за представяне на 

доказателства и уважено с определение от 16.07.2014 г. На 16.07.2014 г. е 

постановено разпореждането по чл. 367 ГПК, с което е започнала процедура по 

двойна размяна на книжата, която към средата на м. октомври не е завършила.  

Гр.д. № 217/2014 г. е образувано на 08.01.2014 г. и исковата молба все още 

е без движение, тъй като след освобождаване на ищеца от такси и разноски и 

предоставянето на правна помощ на същия с определение от 12.03.2014 г., за 

негов особен представител са назначавани последователно редица адвокати. На 

последния назначен особен представител е изпратено съобщение за 

разпореждането за оставяне на исковата молба без движение.  

Гр.д. № 10913/2014 г. е образувано на 22.07.2014 г. и с разпореждане от 

следващия ден съдията е оставил исковата молба без движение с конкретни и 

точни указания за отстраняване на нередовностите. След продължаване на 

срока за изпълнение и няколко молби на ищеца, нуждаещи се от допълнителни 

уточнения, с разпореждане от 20.11.2014 г. съдът отново е оставил исковата 

молба без движение за изпълнение на едно от указанията в първото 

разпореждане и е посочил нова нередовност. Молбата на ищеца в изпълнение 
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на указанията е постъпила в съда на 21.01.2015 г. и с разпореждане от 

21.01.2015 г. съдията го е освободил от заплащане на д.т. по делото и го е 

задължил да внесе такса за вписване на исковата молба.  

 неприключили, образувани преди 01.01.2013 г. дела: 

          Гр.д. № 1393/2007 г. е образувано и разпределено на 16.04.2007 г. по 

постъпила на 13.04.2007 г. искова молба вх. № 10878. Предявен е иск по чл. 135, 

ал. 1, вр. ал. 2 ЗЗД. Производството е по ГПК /отм./ Първоначално е 

разпределено на І-3 състав – съдия Богдана Желявска. С разпореждане от 

27.04.2007 г. съдията-докладчик е насрочил първо о.с.з. на 15.10.2007 г. С 

определение от 29.05.2007 г. е допуснато обезпечение на предявения иск с 

правно основание чл. 135 ЗЗД чрез налагане на запор върху  собствените на 

втория ответник дялове в търговско дружество. В о.с.з. на 15.10.2007 г. 

производството е оставено без движение и ищецът е задължен  да уточни 

периода на просрочие на изискуемата сума, която да прецизира по размер към 

датата на завеждане на иска. Указанията са изпълнени на 16.10.2007 г. и с 

разпореждане от 30.10.2007 г. съдът е насрочил ново първо о.с.з. на 17.03.2008 

г., отложено за събиране на доказателства за 06.10.2008 г., когато 

производството е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б.”б” ГПК/отм./, поради 

смърт на ищеца. На 02.09.2009 г. е насрочено о.с.з. за 22.02.2010 г., когато съдът 

е оставил без уважение искането за спиране на производството на основание чл. 

182, ал. 1, б. „г” ГПК/отм./ и е оставил делото без движение с указания до ищеца 

да посочи адрес за призоваване на втория ответник. Две с.з. са отложени поради 

неспазена процедура по чл. 50 ГПК/отм./. Със заповед № 1700/16.07.2010 г. на 

председателя на СГС е наредено преразпределение на изброените в 

приложението дела, между които и настоящото. С определение от з.з. на 

16.08.2010 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК/отм./ е спряно 

производството до приключване на гр.д. № 3223/2009 г. по описа на СГС. С 

определение  № 1870/26.11.2010 г. по в.ч.гр.д. № 1678/2010 г. САС, ГО, 1 състав 

е оставил без разглеждане частна жалба на първия ответник срещу 

определението от о.с.з. на 22.02.2010 г., с което е отказано спиране на 

производството по гр.д. № 1393/2007 г. Със същото определение  в сила е 

оставено определението от з.з. на 16.08.2010 г., с което производството е 

спряно. Делото е върнато в СГС на 31.05.2011 г. Периодично са извършвани 

служебни справки по движението на преюдициалното дело, през три до шест 

месеца, като последната е от 02.01.2014 г. и според нея делото е в САС от 

23.07.2012 г. На 26.06.2014 г. е входирана молба от първия ответник за 

възобновяване на производството с представен заверен препис от влязлото в 

сила на 01.04.2014 г. решение по гр.д. № 3223/2009 г. по описа на СГС, ТК, І 

ГО, 8 с-в. С определение от 27.06.2014 г. съдията е възобновил производството 

и е насрочил о.с.з. на 21.11.2014 г.  

Гр.д. № 11292/2010 г. е образувано на 08.10.2010 г. след  разделяне на 

производството по гр.д. № 9220/2010 г. по описа на СГС, І ГО, 9 с-в/съдия Б. 

Желявска/. Видно от определението за разделяне на производството по гр.д. № 

9220/2010 г., то е било образувано по искова молба, с която при условията на 
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обективно съединяване са били предявени девет искови претенции от ВиК” 

ЕАД срещу едно ФЛ. Разделянето е предпоставка за образуване на още осем 

отделни граждански дела. След издаване на съдебно удостоверение и служебни 

справки, с определение от з.з. на 17.02.2011 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК е спряно производството по делото до приключване на НОХД № 620/2008 

г. по описа на СГС, НО, 7 състав. На 21.12.2012 г. е постъпила молба от ищеца 

за възобновяване на производството, с доказателствени искания и представени 

доказателства за влязлата в сила присъда. С разпореждане от 28.12.2012 г. съдия 

Николаева е възобновила производството по делото и е наредила връчването на 

преписи от исковата молба с приложенията на основание чл. 131 ГПК. С 

разпореждане от 25.04.2013 г. съдът е приложил съобщението и уведомлението 

до ответника като редовно връчено на 28.02.2013 г. по реда на чл. 47, ал. 5 ГПК 

и е задължил ищеца да внесе сума за възнаграждение на особения представител, 

който е бил назначен в з.з. на 17.07.2013 г. след уведомително писмо от САК, 

постъпило на 08.07.2013 г. На 18.09.2013 г. е депозиран отговор на исковата 

молба от особения представител на ответника. С разпореждане по чл. 372 ГПК 

от 23.09.2013 г. съдията-докладчик е преминал към процедура по двойна 

размяна на книжата. Допълнителна искова молба е подадена на 04.11.2013 г. 

Разпореждането по чл. 373 ГПК е от 08.11.2013 г. Допълнителният отговор е 

депозиран на 13.12.2013 г. С определение, на основание чл. 140 ГПК, съдията-

докладчик е допуснал приемането на приложените писмени доказателства, 

произнесъл се е по направени доказателствени искания, указал е 

доказателствената тежест и е насрочил първо о.с.з. на 21.03.2014 г., което  е 

пренасрочено за 04.04.2014 г. по молба на особения представител. О.с.з. на  

04.04.2014 г. е отложено, тъй като едно от вещите лица по комплексната 

експертиза е заменено и им е дадена възможност да изпълнят задачата си. На 

13.06.2014 г. ход на делото не е даден, предвид необходимостта от назначаване 

на нов особен представител и заседанието е отложено за 14.11.2014 г., а на САК 

е изпратено напомнително писмо за посочване на адвокат. Към датата на 

проверката – 09.10.2014 г. отговор не е постъпил. 

 насрочени дела: 

Гр.д. № 16599/2013 г. е образувано и разпределено на 05.12.2013 г. по 

постъпила на 04.12.2013г. искова молба. Предявен е иск с правно основание чл. 

226 КЗ от 5 ФЛ срещу застрахователно акционерно дружество. С разпореждане 

от 05.12.2013 г. съдията-докладчик е оставил исковата молба без движение с 

указания до ищците в 1-седмичен срок да представят: доказателства за влязъл в 

сила съдебен акт по наказателното производство, заверено на основание чл. 183 

ГПК пълномощно за адвоката от един от ищците, четливо копие на 

удостоверение за раждане за друг от ищците – непълнолетен, молба с препис за 

ответника с индивидуализация на претендираните имуществени вреди по вид и 

стойност. С разпореждане от 27.12.2013 г. съдията-докладчик за втори път е 

оставил исковата молба без движение, този път в частта за разноските по 

отношение на четирима от петимата ищци, като ги е задължил да внесат 

дължимата д.т., като е приел, че нормата на чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПК е приложима 
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само по отношение на един от ищците.   На 15.01.2014 г. е постъпила молба от 

процесуалния представител на ищците за освобождаването им от внасяне на д.т. 

и с определение от з.з. на 05.03.2014 г. молбата е уважена. С разпореждане по 

чл. 367 ГПК от същата дата е започнала процедурата по двойна размяна на 

книжата. Останалите разпореждания са постановени в срок до четири-пет дни 

от постъпването на съответния документ. Допълнителният писмен отговор е 

депозиран на 02.06.2014 г. С определение от 22.07.2014 г. съдията е допуснал 

приемането на доказателства, произнесъл се е по доказателствени искания, 

съставил е проекто-доклад, приел е определени обстоятелства за безспорни, 

указал е доказателствената тежест и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

31.10.2014 г.  

Гр.д. № 3081/2014 г. е образувано и разпределено на 06.03.2014 г. по 

постъпила на 05.03.2014 г. искова молба от ФЛ срещу Прокуратурата на РБ по 

чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за 30000 лв. неимуществени вреди. Разпореждането  по 

чл. 131 ГПК е от 07.03.2014 г. Писменият отговор на ответника е постъпил на 

14.04.2014 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 29.04.2014 г. /едномесечният 

срок е изтекъл на 24.04.2014 г./ и съдържа проекто-доклад по делото, което е 

насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 20.06.2014 г. В с.з. на 20.06.2014 г. 

съдът е дал ход на делото, изслушани са страните по фактическите 

обстоятелства, изготвен е доклад, приети са писмените доказателства, 

докладвани са постъпили до заседанието молби и становища, разпитан е 

свидетел на ищеца, изискани са доказателства и за събирането им делото е 

отложено за 31.10.2014 г.     

Гр.д. № 3688/2014 г. е образувано и разпределено на 18.03.2014 г. по 

постъпила на 17.03.2014 т. искова молба  от ФЛ срещу ЮЛ – застрахователно 

дружество. Предявен е иск по чл. 226 КЗ.  След даване на втора възможност за 

представяне на относими доказателства, с определение от 25.04.2014 г. съдът е 

освободил ищеца от задължението за заплащане на д.т. и разноски по делото. 

На същата дата е постановено и разпореждането по чл. 367 ГПК. Междинните 

актове по двойната размяна на книжата са постановявани до два дни след 

постъпването на отговора или допълнителната искова молба, като 

допълнителният отговор е подаден на 10.07.2014 г. Определението по чл. 374 

ГПК е постановено на 14.08.2014 г. и съдържа проекто-доклад. С него са 

допуснати  доказателствата, приети са за безспорни определени обстоятелства и 

е насрочено първо с.з. за 12.12.2014 г.  

Гр.д. № 4915/2014 г. е образувано и разпределено на 08.04.2014 г. по 

постъпила на 07.04.2013 г. искова молба от ФЛ срещу ЮЛ – застрахователно 

дружество. Предявен е иск по чл. 226 КЗ за неимуществени и имуществени 

щети и лихви. С разпореждане от 10.04.2014 г. съдът е оставил исковата молба 

без движение с указания до ищеца да индивидуализира имуществените вреди по 

вид и стойност и да представи доказателства за влизане в сила на решението по 

НАХД № 2623/2013 г. по описа на СРС, НО, 97 с-в. Молбата в изпълнение на 

указанията е от 24.04.2014 г. и на следващия ден съдът е постановил 

разпореждането по чл. 367 ГПК. Междинните съдебни актове по двойната 
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размяна на книжата са постановени ден след постъпването им. Допълнителният 

отговор е подаден на 16.07.2014 г. и от 13.08.2014 г. е определението по чл. 374 

ГПК, съдържащо проекто-доклад. С него е конституирано трето лице-помагач, 

допуснати са доказателствата, вкл. експертиза, изискани са доказателства на 

основание чл. 186 ГПК, приети са за безспорни определи обстоятелства и 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 12.12.2014 г. На 04.09.2014 г. е 

постъпил отговор от третото лице-помагач. На страните са изпратени преписи 

за становище.  

  дела с отменен ход по същество: 

Гр.д. № 9277/2013 г. е образувано и разпределено на 08.07.2013 г. по 

постъпила на 05.07.2013 г. искова молба от ФЛ-гражданин на Ирландия срещу 

местно ЮЛ. Предявени са обективно кумулативно съединени осъдителни 

искове с правно основание чл. 55, ал. 1, пр. 3 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД, за суми по 

развален предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и 

неустойка за неизпълнение.  Като е приел, че исковата молба е редовна, на 

17.07.2013 г. съдията-докладчик е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК. 

Отговорът на ответника е постъпил в съда на 26.08.2013 г. На 09.10.2013 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК, с което делото е насрочено за 

разглеждане в първо о.с.з. на 29.11.2013 г. В о.с.з. на 29.11.2013 г. е даден ход на 

делото, прието е заключението по допуснатата СТЕ и писмени доказателства, 

съдът се е произнесъл по доказателствени искания. За изслушване на 

икономическата експертиза делото е отложено за 14.02.2014 г. Заключението е 

депозирано на 06.02.2014 г. В с.з. на 14.02.2014 г., когато се е явило само в.л., 

чието заключение е прието, делото е обявено за решаване. На 19.02.2014 г. в 

съда е подадена молба от процесуалния представител на ищеца, според който 

делото не е изяснено от фактическа и правна страна и не са събрани съществени 

допуснати на ищеца доказателства. С определение от з.з. на 24.02.2014 г. съдът 

е отменил определението за даване ход по същество и е насрочил делото в о.с.з. 

на 04.04.2014 г. Страните отново не са се явили в с.з. и делото е обявено за 

решаване. Решението е постановено на 22.04.2014 г. и с него предявените 

искове са отхвърлени. Съобщенията за изготвеното решение са връчени 

надлежно на страните, съответно на 03.06.2014 г. на процесуалния представител 

на ищеца и на 28.04.2014 г. – на ответника. Няма постъпила въззивна жалба. 

  приключени въззивни частни граждански дела по жалби срещу действия 

на съдебен изпълнител: 

В.ч.гр.д.  № 826/2014 г.  е образувано и разпределено на 21.01.2014 г. по 

постъпила на 20.01.2014 г. чрез ЧСИ частна жалба срещу постановление за 

възлагане на недвижим имот вследствие проведена публична продан, заедно със 

становището на ЧСИ, съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК. Приложено е копие на 

изпълнителното дело. Докладчик е съдия Геновева Николаева, в състав със 

съдиите Йорданка Моллова/председател/ и Петър Петров. С окончателно 

решение от з.з. на 04.03.3014 г., в производство по чл. 435-438 ГПК, съдът е 

оставил без уважение жалбата като неоснователна.  
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В.ч.гр.д. № 2589/2014 г. е образувано и разпределено на 25.02.2014 г. по 

постъпила на 24.02.2014 г. чрез ЧСИ частна жалба срещу постановление от 

18.12.2013 г. за възлагане на недвижим имот, заедно със становището на ЧСИ, 

съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК. Приложено е копие на изпълнителното дело. На 

17.03.2014 г. жалбоподателят е депозирал молба, в която е направил искане за 

спиране на производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до 

приключване на т.д. № 1006/2014 г. по описа на СГС, ТО, V-2 с-в. С 

определение от з.з. на 08.04.2014 г. съдът е оставил без уважение искането за 

спиране на производството като неоснователно. С решение от з.з. на същата 

дата, в производство по чл. 435 и сл.  ГПК съдът е оставил без уважение 

жалбата.  

  приключени въззивни частни граждански дела: 

В.ч.гр.д. № 13243/2013 г. е образувано и разпределено на 04.10.2013 г. по 

постъпила на 03.10.2013 г. чрез СРС частна жалба срещу определение от 

24.09.2013 г., постановено по гр.д. № 28617/2013 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 69 

състав. Докладчик е съдия Геновева Николаева, в състав със съдиите Йорданка 

Моллова/председател/ и Петър Петров. С определение от з.з. на 04.11.2013 г.  

съдът е отменил обжалваното определение и вместо него е допуснал 

обезпечение на предявените установителни искове с правно основание чл. 422 

ГПК, чрез налагане на възбрана върху реална част от недвижим имот, находящ 

се в гр. Бяла, област Варна. Обезпечителната заповед е издадена на 14.11.2013 г. 

и получена на 18.11.2013 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, 

след представяне на документ за внесената парична гаранция в размер на 2000 

лева. По делото се намира копие от обезпечителната заповед. 

В.ч.гр.д. № 8852/2014 г. е образувано и разпределено на 23.06.2014 г. по 

постъпила чрез СРС, на 20.06.2014 г. частна жалба срещу определение № І 49-

21 от 28.03.2014 г., постановено по гр.д. № 21464/2008 г. по описа на СРС, І ГО, 

49 състав, с което е отменено определението за даване ход по същество, 

предявените искове, като недопустими, са оставени без разглеждане и 

производството по делото е прекратено. Докладчик е съдия Геновева Николаева 

в състав със съдиите Йорданка Моллова/председател/ и Милена Томова. С 

определение от з.з. на 23.07.2014 г. съдът е отменил обжалваното определение и 

е върнал делото на СРС, 49 с-в за следващи процесуални действия по висящото 

исково производство и постановяване на съдебен акт по съществото на спора. 

Съобщението до ответниците по ч.ж. е изпратено на 24.07.2014 г. и връчено на 

процесуалния им представител на 06.08.2014 г., който на 08.08.2014 г. е подал 

частна касационна жалба срещу определението на СГС. Съдията-докладчик е 

разпоредил /без дата/ върху касационната жалба,  делото да му се докладва след 

връщане на съобщенията. Към датата на проверката – 10.10.2014 г. не е върнато 

изпратеното на 24.07.2014 г. съобщение до жалбоподателя. Няма предприети 

процесуални действия за ново или повторно изпращане на съобщение до 

жалбоподателя или процесуалния му представител. 

 

16 състав – съдия Петя Георгиева 
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Съставът е открит след предишната планова проверка, извършена през 2010 

г. от ИВСС относно дейността на Първо гражданско отделение на СГС и преди 

проверявания период на настоящата планова проверка. Със заповед № 

923/12.05.2011 г. са му били преразпределени „насрочените от последните 

съдебни заседания дела” на съставите от ГО, както следва:  по 10 дела от І-1, І-

2, І-4, І-6, І-9, І-11  до  І-15 вкл.; 20 – от І-8 и по 30 – от І-5 и І-7 състави, общо 

180 дела. Със заповед № 318 от 20.02.2012 г. на Зам.председателя на СГС, за 

председател на състава е определена съдия Петя Георгиева. 

  спрени производства 

Според предоставената от съда справка на състава има общо дванадесет 

спрени производства, три по образувани през 2014 г. дела, шест – по образувани 

през 2013 г. дела, две – по образувани през 2012 г. дела и едно – по образувано 

през 2009 г. гр.д. №  10352/2009 г., описано по-долу в акта при старите висящи 

дела на отделението.   

Гр.д. № 9230/2012 г. е образувано на 02.07.2012 г. по постъпила на 

29.06.2012 г. искова молба от 5 ФЛ срещу ЮЛ. Предявен е иск за обезщетение 

за лишаване от ползване на недвижим имот в размер на 120000 лева, частично 

за 60000 лева. Направено е искане за допускане на обезпечение на предявения 

иск чрез налагане на запор върху банковите сметки на ответника. С 

разпореждане от 09.07.2012 г. исковата молба е оставена без движение с 

указания за отстраняване на нередовностите, които са изпълнени с молба от 

17.07.2012 г. С определение от 23.07.2012 г. съдът е отхвърлил молбата за 

допускане на обезпечение като неоснователна, а с разпореждане от същата дата 

е наредил на основание чл. 131 ГПК изпращането на преписи на ответника за 

отговор в 1-месечен срок. Писменият отговор е депозиран на 14.08.2012 г. и на 

20.09.2012 г. съдът е разпоредил препис от отговора да се изпрати на ищците за 

становище по т. 1 от него и по искането по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Съобщението 

е връчено на ищците на 28.09.2012 г. и становището им е постъпило на 

03.10.2012 г. С определение  от 05.10.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до решаване на гр.д. № 616/2012 г. 

по описа на ВКС, ІІ гражданско отделение. Определението не е обжалвано и е 

влязло в сила на 22.10.2012 г. Първата справка по движението на 

преюдициалното дело е от 14.01.2013 г. Според отговора от ВКС, делото е 

насрочено за 04.02.2013 г. Следващата справка е по разпореждане на съдията от 

04.07.2013 г. Според отговора делото е върнато на 07.03.2013 г. на СГС за ново 

разглеждане. Направена е служебна справка, според която в.гр.д. № 3705/2013 г. 

по описа на СГС,  ВО, ІІ-в с-в е насрочено в о.с.з. на 23.10.2013 г. Следват 

служебни справки от 03.01.2014 г. и от 26.06.2014 г. Според втората, по 

обявеното за решаване на 14.03.2014 г. дело, няма постановен съдебен акт. 

Гр.д. № 14095/2013 г. е образувано на 23.10.2013 г. по постъпила на 

22.10.2013 г. искова молба от ЮЛ срещу 2 ФЛ с правно основание на иска по 

чл. 135 ЗЗД. Разпределено е на съдия Георгиева на 23.10.2013 г. С разпореждане 

от 24.10.2013 г. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на 

нередовностите в определен срок. Делото е докладвано след представяне на 
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скици и данъчни оценки за процесните имоти, вносни бележки за д.т. и с 

разпореждане от з.з. на 27.11.2013 г.  по чл. 131 ГПК е наредено изпращане на 

преписи за отговор в 1-месечен срок. С определение  от 27.11.2013 г. съдът е 

отхвърлил молбата за допускане обезпечение на предявения иск като 

неоснователна. Исковата молба е изпратена за служебно вписване. Отговорът на 

исковата молба от един от ответниците е постъпил на 05.03.2014 г. С 

определение по чл. 140 ГПК  от 25.03.2014 г. съдът е приел писмените 

доказателства, произнесъл се е по доказателствените искания, указал е тежестта 

на доказване и е спрял производството по делото до решаване на гр.д. № 

16954/2012 г. по описа на СГС, І-3 с-в. След влизане в сила на определението, 

което не е обжалвано, е извършена служебна справка в деловодната програма 

по движение на преюдициалното дело, насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

13.10.2014 г. 

 ненасрочени дела 

Гр.д. № 8974/2014 г. е образувано и разпределено на 24.06.2014 г. по 

постъпила на 23.06.2014 г. искова молба от ФЛ срещу ЗАД за изплащане на 

застрахователно обезщетение за претърпени вследствие на ПТП неимуществени 

вреди, заедно със законни лихви от датата на събитието. С отделни 

разпореждания от 27.06.2014 г. съдията-докладчик е оставил без движение 

исковата молба до внасяне на дължимата д.т., както и молбата на ищеца по чл. 

83, ал. 2 ГПК-за представяне на доказателства. До ищеца е изпратено 

съобщение с копие от второто разпореждане, връчено на 14.07.2014 г. Молбата 

на ищеца в изпълнение на указанията е от 24.07.2014 г. На 30.07.2014 г. ищецът 

е освободен от внасяне на д.т. и разноски по делото. На 31.07.2014 г. е 

постановено разпореждане по чл. 367, ал. 1 ГПК и е започнала двойна размяна 

на книжата по реда за търговските спорове. Актовете по чл. 372 и чл. 373 ГПК 

са постановени в срок до два дни. Съобщението до ответника, с подадената на 

29.09.2014 г. допълнителна искова молба, е изпратено на 30.09.2014 г. Към 

30.01.2015 г. делото все още не е насрочено. 

Гр.д. № 11108/2014 г. е образувано и разпределено на 24.07.2014 г. по 

постъпила на 23.07.2014 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

акционерно дружество  С разпореждане от з.з. на 08.08.2014 г. съдията е 

оставил исковата молба без движение до внасяне на дължимата д.т. в размер на 

1004 лева. Указанията са изпълнени с молба от 27.08.2014 г. Разпореждането по 

чл. 367, ал. 1 ГПК е от 08.09.2014 г., връчено на 19.09.2014 г. Към 30.01.2015 г. 

делото е насрочено. 

Според предоставена от съда справка ненасрочените, разпределени на 

състава дела към 30.01.2015 г. са общо 76/седемдесет и шест/, от които без 

движение – 25/образувани след 01.12.2014 г. – 13/ и в процес на размяна на 

книжата – 51/образувани след 01.12.2014 г. – 15/. Повече от три месеца е 

продължила размяната на книжата по 13 дела, повече от шест месеца – по 11 

дела и над една година – по гр.д. № 16151/2013 г., образувано на 27.11.2013 г. 

Страни по делото са един ищец – ЮЛ и един ответник – ФЛ. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 28.11.2013 г. С разпореждане от 08.05.2014 г. /пет месеца по-
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късно/, съдията е оставил исковата молба без движение, с указания за 

представяне на справка за адресната регистрация на ответника. По реда на чл. 

47 ГПК, на ответника, с определение от 10.09.2014г., е предоставена правна 

помощ,   определен  е депозит за възнаграждението на особения представител, 

вносимо от ищеца в едномесечен срок. С разпореждане от 09.01.2015 г. /четири 

месеца по-късно/, е наредено да се изпрати съобщение до ищеца  за внасянето 

на депозита в 2-седмичен срок. Указанията са изпълнени с молба от 20.02.2015г.  

 неприключили, образувани преди 01.01.2013 г. дела 

 Гр.д. № 2006/2012 г. е образувано на 09.02.2012 г. по постъпила на 

08.02.2012 г. искова молба от ФЛ срещу  „ЗАД Армеец” АД. Правното 

основание на иска е по чл. 223, ал. 1 КЗ. С исковата молба, предвид 

образуваното наказателно производство, е направено искане за спиране на 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. С разпореждане от з.з. на 

13.02.2012 г. съдът е оставил исковата молба без движение за внасяне на 

дължимата д.т. На 26.03.2012 г. указанията са изпълнени. С разпореждане от 

същата дата, на основание чл. 367, ал. 1 ГПК е започнала процедурата по 

размяна на книжата. Ответникът е депозирал отговор в съда на 20.04.2012 г. 

Разпорежданията по чл. 372 ГПК и чл. 373 ГПК са постановени до 4 дни от 

постъпване на книжата. Допълнителният отговор е подаден на 31.07.2012 г. С 

определение от 17.08.2012 г., на основание чл. 374 ГПК, съдът се е произнесъл 

по ясните доказателствените искания, дал е указания за уточняване на 

останалите и е насрочил  о.с.з. на 12.11.2012 г., когато ход на делото не е даден, 

поради нередовно призоваване на ищеца, на когото са дадени указания за 

представяне на доказателства по движението на наказателната преписка. В с.з. 

на 04.03.2013 г. е отхвърлено искането за спиране на производството, извършен 

е доклад, указана е доказателствената тежест на страните, допуснати са гласни 

доказателства.  Следващите две с.з. са отложени за събиране на доказателства 

На 27.01.2014 г.  производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 5 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на НОХД № 303/2009 г. 

по описа на СОС. С определение от 29.04.2014 г. по в.ч.гр.д. № 1002/2014 г. по 

описа на САС, 2 състав, определението на СГС е отменено и делото е върнато за 

продължаване на съдопроизводствените действия в СГС на 21.05.2014 г. С 

разпореждане от з.з. на 02.06.2014 г. съдията го е насрочил в о.с.з. на 

01.12.2014г. 

Гр.д. № 14625/2012 г. е образувано на 01.11.2012 г. по постъпила на 

31.10.2012 г. искова молба от Банка ДСК ЕАД – София срещу две ФЛ. 

Предявени са  установителни искове по чл. 422 ГПК. На 02.11.2012 г. съдът е 

приел исковата молба за редовна, а исковете за допустими и е постановил 

разпореждането си по чл. 367, ал. 1 ГПК. След многократно търсене на 

ответниците на посочените в исковата молба адреси, на един от тях 

съобщението е връчено на 24.01.2013 г. на адреса, посочен в негова молба до 

съда и отговорът му е депозиран на 05.02.2013 г. На следващия ден съдът е 

разпоредил препис от отговора да се връчи на ищеца и на 18.02.2013 г. е 

постъпила допълнителна искова молба. По отношение на другия ответник на 
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11.03.2013 г. е изготвена справка за постоянен и настоящ адрес. На 19.03.2013 г. 

е постъпил допълнителният отговор на първия ответник. С определение от з.з. 

на 21.06.2013 г., след като е констатирал редовността на връчването на 

съобщенията до другия ответник при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, на 

основание чл. 47, ал. 6 ГПК, съдът му е предоставил правна помощ, а с 

определение от 10.07.2013 г., му е назначил особен представител. На 01.08.2013 

г. е постъпил отговора на исковата молба от особения представител и до края на 

м. септември 2013 г. е приключила процедурата по двойната размяна на 

книжата. С определение от з.з. на 24.10.2013 г., по чл. 374 ГПК, съдът е приел 

писмените доказателства, изискал е ч.гр.д. № 31157/2012 г. по описа на СРС, 59 

с-в, допуснал е изслушване на ССчЕ и е насрочил първо о.с.з. на 17.03.2014 г. 

Тогава е даден ход на делото, докладвано е от съда, изслушани са страните, 

приети са доказателства, приложено е заповедното производство, указана е 

доказателствената тежест. За събиране на доказателства и за изготвяне на 

заключението от в.л. по ССчЕ, делото е отложено за 23.06.2014 г. На 01.04.2014 

г. от особения представител е постъпила молба с искане за спиране на 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до постановяване на 

тълкувателно решение по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, насрочено за 

17.04.2014 г., препис от която съдът е изпратил на ищеца за становище. По 

разпореждане от 23.04.2014 г., на СРС, като компетентнен съд, е изпратена 

молба от първия ответник,  с искане за спиране на изпълнението на заповед за 

незабавно изпълнение, ведно със заповедното производство. В с.з. на 23.06.2014 

г. ход на делото е даден, но е отложено за 24.11.2014 г.  за изслушване на в.л., 

тъй като заключението не е представено в срок.  

  насрочени дела 

Гр.д. № 4218/2013 г. е образувано и разпределено на 27.03.2013 г. по 

постъпило по подсъдност на 26.03.2013 г. гр.д. № 11765/2012 г. по описа на 

СРС, ГО, 79 с-в.  Предявен е установителен иск по чл. 422 ГПК от ОББ АД 

срещу едно ФЛ. С разпореждане от 28.03.2013 г. съдията-докладчик е започнал 

процедурата по двойна размяна на книжата. След уточняване на адреса на 

ответника, съобщението за разпореждането по чл. 367 ГПК му е връчено лично 

на 22.05.2013 г. Отговор не е постъпил. С определение от з.з. на 28.06.2013 г. 

съдът е насрочил първо о.с.з. на 25.11.2013 г., приел е писмените доказателства 

и е указал, че по  допускане на ССчЕ ще се произнесе в о.с.з., приложено е 

ч.гр.д. № 10353/2010 г. на СРС, 79 с-в. На 25.11.2013 г. е даден ход на делото, 

докладвано е, изслушани са страните, указана е доказателствената тежест, 

допуснато е изслушване на ССчЕ. В с.з. на 28.04.2014 г. съдът е приел  писмени 

доказателства, докладвал е заявление на в.л., че не е работило по задачата, тъй 

като не е внесен депозит /бил е внесен по друга сметка на СГС/. За изготвяне на 

експертизата делото е отложено за 23.06.2014 г. Тогава ход на делото не е 

даден, като съдът е приел, че са налице предпоставките на чл. 142, ал. 2 ГПК за 

отлагане на разглеждането му, предвид молбата на процесуалния представител 

на ответника с представени доказателства за служебната му ангажираност по 
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наказателно дело в РС – Ботевград. Ответникът също не се е явил, но без 

посочени извинителни причини. Делото е отложено за 24.11.2014г. 

Гр.д. № 5713/2013 г. е образувано и разпределено на 24.04.2013 г. по 

постъпила на 23.04.2013 г. искова молба от  АД срещу застрахователно АД. 

Претендира се изплащането на дължимо застрахователно обезщетение за 

претърпени имуществени вреди  и лихви. С разпореждане от 30.04.2013 г. 

съдията е оставил исковата молба без движение с указания за посочване на 

цената на иска и внасяне на дължима д.т. На 16.05.2013 г. е постъпила молба 

във връзка с указанията. С разпореждане от 21.05.2013 г. производството отново 

е оставено без движение, този път за представяне на препис от молбата от 

16.05.2013 г. Указанията са изпълнени с молба от 04.06.2013 г. и на същата дата 

е постановено разпореждане по чл.367 ГПК. Отговорът на ответника е постъпил 

на 21.06.2013 г. Съобщението за разпореждането по чл. 372 ГПК  от 26.06.2013 

г. е връчено на ищеца на 10.07.2013 г. С определение от з.з. на 12.09.2013 г. 

съдът е върнал исковата молба и е прекратил производството по делото, като е 

приел, че дадените с разпореждането от 30.04.2013 г. указания не са изпълнени. 

С определение от 23.10.2013 г. по в.ч.гр.д. № 3893/2013 г., САС, ГК, 1 с-в, е 

отменил определението на СГС и е върнал делото за продължаване на 

процесуалните действия. Делото е постъпило в СГС на 25.10.2013 г. С 

определение от 31.10.2013 г. съдията е насрочил о.с.з. на 24.03.2014 г., приел е 

писмените доказателства, представени с исковата молба и отговора, допуснал е 

гласни доказателства и изслушване на СТЕ. В с.з. на 24.03.2014 г. ход на делото 

е даден,  докладвано e, изслушани са страните, определени обстоятелства са 

приети за безспорни, указана е доказателствената тежест, прието е 

заключението на в.л.. За изслушване на допуснатите свидетели и представяне на 

писмени доказателства е отложено за 23.06.2014 г., когато са разпитани явилите 

се свидетели. За разпит на неявил се свидетел делото е отложено за 24.11.2014 г. 

Гр.д. № 3410/2013 г. е образувано и разпределено на 12.03.2013 г. по 

постъпила на 11.03.2013 г. искова молба  от едно ФЛ срещу друго ФЛ. Исковете 

с правно основание чл. 55 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД са предявени като частични. На 

14.03.2013 г. съдията e приел исковата молба за редовна и e постановил 

разпореждането си по чл. 131 ГПК. С разпореждания от 23.04.2013 г. и от 

31.05.2013 г. производството е оставено без движение, с указания до ищеца 

първо  да посочи в 1-седмичен срок адрес за призоваване на ответницата, а след 

това да посочи и способ за връчване на книжата, както и да представи справка 

за адресната регистрация на ответницата. С молба от 20.06.2013 г.  указанията 

са изпълнени. Следващото разпореждане по чл. 131 ГПК е от 26.06.2013 г.  и 

след връщане на книжата в съда на 21.08.2013 г., с определение от 20.09.2013 г. 

съдът е установил редовността на връчване на съобщението по чл. 131 ГПК при 

условията на чл. 47, ал. 5 ГПК и на основание чл. 47, ал. 6 ГПК е  предоставил 

на ответницата правна помощ. На 20.09.2013 г. и на 09.10.2013 г. в съда са 

депозирани молби от ищеца за допускане на обезпечение на предявения иск, 

които са отхвърлени с определения от з.з. съответно на 24.09.2013 г.  и на 

10.10.2013 г. На 16.10.2013 г. е депозирана частна жалба срещу определението 
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от 10.10.2013 г., което е потвърдено с определение от 01.11.2013 г. на САС, ГО, 

по в.ч.гр.д. № 3968/2013 г. Делото е върнато в СГС на 05.11.2013 г. С 

разпореждане от з.з. на 12.11.2013 г.  съдията-докладчик е оставил исковата 

молба без движение. Дадени са подробни указания на ищеца в 1-седмичен срок 

да изложи обстоятелствата, основанието и да конкретизира петитума на 

исковата молба,  като в случай на предявяване при условията на евентуалност 

на исковете по чл. 240, ал. 1 ЗЗД и чл. 55, ал. 1 ЗЗД, да посочи кой иск е главен 

и кой евентуален, както и условията за разглеждане на евентуалния. На 

18.11.2013 г. пълномощникът на ищеца е депозирал молба в изпълнение на 

указанията и трета молба за обезпечение на предявените искове. С определение 

от 20.11.2013 г. съдът отново е отхвърлил искането за допускане на 

обезпечение. С определение от 09.12.2013 г., е назначен особен представител на 

ответника.  На 09.12.2013 г. е постъпила частна жалба срещу определението от 

20.11.2013 г. С определение № 2869 от 30.12.2013 г. САС, ГО, 10 с-в, е допуснал 

обезпечение на предявените искове чрез налагане на възбрана върху недвижим 

имот след внасяне на парична гаранция в размер на 5000 лева. Делото е върнато 

в СГС на 08.04.2014 г. С определение от 30.04.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдът е 

насрочил първото о.с.з. за 07.07.2014 г., допуснал е писмени и гласни 

доказателства, изготвил е проекто-доклад. На 31.05.2014 г. процесуалният 

представител на ответника е депозирал молба  с второ искане за възстановяване 

на срока за отговор на исковата молба, с приложен отговор по чл. 131 ГПК. На 

07.07.2014 г. съдът е оставил без уважение искането по чл. 64, ал. 1 ГПК, 

докладвал е делото съобразно проекта за доклад, изслушал е страните, дал е 

указания за доказване на определени обстоятелства, приел е писмени 

доказателства, допуснал е СИЕ и свидетели  и е отложил  делото за 08.12.2014 г. 

Гр.д. № 15882/2013 г. е образувано и разпределено на 22.11.2013 г. по 

постъпила на 21.11.2013 г. искова молба от  Банка ДСК ЕАД срещу едно ФЛ. 

Предявен е установителен иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 26.11.2013 г. 

по чл. 367 ГПК съдът е приел исковата молба за редовна, а исковете за 

допустими и е  наредил връчване на преписи на ответника.  На 20.01.2014 г. 

производството е оставено без движение с указания до ищеца да представи 

справка за адресна регистрация на ответника и посочи адрес за призоваване. 

След изпълнение на указанията, на 04.03.2014 г. отново е разпоредено връчване 

на преписи от книжата.  На 14.04.2014 г. е депозиран отговора на исковата 

молба. Разпореждането на съда по чл. 372 ГПК е от 16.05.2014 г. 

Допълнителната искова молба е депозирана на 09.06.2014 г. и разпореждането 

по чл. 373 ГПК е от 11.06.2014 г. Допълнителният отговор е подаден на 

25.06.2014 г. С определение по чл. 374 ГПК  от 11.07.2014 г., съдът е насрочил 

първо о.с.з. по делото на 08.12.2014 г., приел е представените от страните 

писмени доказателства, изискал е за прилагане ч.гр.д. № 31085/2012 г. по описа 

на СРС, 39 с-в, указал е начина на доказване на обстоятелства, съставляващи 

банкова тайна, допуснал е ССчЕ.  

  дела с отменен ход по същество 
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Гр.д. № 3065/2007 г. е образувано и разпределено на 26.07.2007 г.  по 

постъпила на същата дата искова молба от ФЛ срещу ЮЛ. Предявени са 

осъдителни искове за заплащане на неустойка и обезщетение за лихви. 

Производството е по ГПК /отм./ Първоначално делото е разпределено на съдия 

Светла Данова, след това на съдия Йорданка Моллова/ по описа на І-4 състав/.  

В с.з. на 10.12.2008 г. и на 17.02.2010 г.  производството по делото е спирано, 

съответно  на основание чл. 182, ал.1, б. „б” ГПК/отм./ и на основание чл. 637 

ТЗ. Със заповед № 923 от 12.05.2011 г. делото е преразпределено на 

новооткрития 16 състав и е разглеждано от съдия Мария Георгиева. След 

отстраняването на съдия Георгиева от длъжност с решение на ВСС, докладчик 

по делото е съдия Петя Георгиева, която в о.с.з. на 04.06.2012 г. е обявила 

устните състезания за приключени, а делото – за решаване. С определение от 

з.з. на 08.08.2012 г. е отменила определението си от 04.06.2012 г.  за даване ход 

по същество и е прекратила производството. Съдът е приел, че са налице 

предпоставките по чл. 739, ал. 1 ТЗ, тъй като вземането не е било предявено в 

производството по несъстоятелност на ответника. Определението е обжалвано с 

частна жалба, оставена без движение и върната поради неизпълнение на 

указанията за отстраняване на нередовностите. 

 Гр.д. № 13882/2012 г. е образувано и разпределено на 19.10.2012 г. по 

постъпила на 18.10.2012 г. искова молба от ФЛ-френски гражданин срещу ФЛ-

британски гражданин. Предявени са обективно съединени осъдителни искове за 

сума в евро, платена по два предварителни договора за покупко-продажба на 

недвижим имот. Производството е образувано по общия исков ред. Ответникът 

е уведомен по реда на чл. 48, ал. 1 ГПК и с определение от 15.05.2013 г. му е 

предоставена правна помощ на основание чл. 48, ал. 2 ГПК. Отговорът на 

исковата молба от назначения особен представител е депозиран на 14.08.2013 г. 

С определение от 22.10.2013 г.  по чл. 140 ГПК първото о.с.з. е насрочено на 

10.02.2014 г., отложено за 26.05.2014 г., когато делото е обявено за решаване. С 

определение  от з.з. на 11.06.2014 г. съдът е отменил определението, с което е 

даден ход по същество и е оставил исковата молба без движение, като е указал 

на ищеца да отстрани нередовностите, като преодолее противоречието между 

обстоятелствената част на исковата молба и петитума досежно размера на 

претендираните суми. В срока за произнасяне, в този смисъл е постъпила молба 

от пълномощника на ищеца, заедно с поправена искова молба. След 

съобщението, на 30.06.2014 г. е представена и конкретизирана искова молба. 

Към датата на проверка продължава процедурата по размяна на книжата. 

Отменен е даденият в о.с.з. на 26.05.2014 г. ход по същество по гр.д. № 

13882/2012г. и производството е оставено без движение за уточняване на 

исковете. 

  приключени въззивни частни граждански дела по жалби срещу действия 

на съдебен изпълнител: 

В.ч.гр.д. № 2961/2014 г. е образувано и разпределено на 04.03.2014 г. по 

постъпила на 28.02.2014 г. с придружително писмо от ЧСИ с мотиви, частна 

жалба срещу действия на ЧСИ – постановление от 17.01.2014 г.  относно 
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разноските. С определение в з.з. от 27.03.2014 г. съдът е оставил без 

разглеждане жалбата като недопустима и е прекратил производството. Актът е 

потвърден с определение № 1773/14.07.2014 г. на САС, ГК, 10 с-в по в.ч.гр.д. № 

2710/2014 г. Делото е изпратено на САС на 11.07.2014 г., след надлежно и 

своевременно администриране на ч.ж. и е върнато в СГС на 15.07.2014 г.   

В.ч.гр.д. № 3356/2014 г. е образувано  и разпределено на 11.03.2014 г. по 

постъпила с писмо и становище на ЧСИ на 10.03.2014 г. жалба срещу действия 

на ЧСИ по запечатване на имот. С определение в з.з. от 17.03.2014 г. съдът е 

прекратил производството и е разпоредил да се изпрати жалбата, заедно с 

приложенията и препис от определението на ЧСИ за администриране по реда на 

чл. 436, ал. 2 ГПК, след което незабавно да бъде върната в съда. На 24.03.2014 г. 

заверено копие от определението с приложенията са изпратени на ЧСИ и са 

получени от него на 04.04.2014 г. На 08.04.2014 г. от ЧСИ в съда е постъпило 

съобщение за връчване препис от жалбата на наследниците на собственика на 

имота. На 02.06.2014 г. съдията-докладчик е разпоредил преписката да се върне 

отново на ЧСИ за изпълнение на указанията от определението на СГС, връчено 

на ЧСИ на 01.07.2014 г. 

  приключени въззивни частни граждански дела 

В.ч.гр.д. № 7218/2014 г. е образувано и разпределено на 27.05.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 26.05.2014 г. частна жалба срещу определение от 

19.05.2014 г. на СРС, постановено по гр.д. № 26248/2014 г. на Първо ГО, 43 

състав. С определение от 14.07.2014 г. съдебният състав е отменил обжалваното 

определение и вместо това е допуснал обезпечение на бъдещите искове, чрез 

налагане на възбрана върху недвижими имоти. На основание чл. 391, ал. 2 ГПК 

съдът е определил молителят да внесе парична гаранция в размер на 1000 лева в 

едномесечен срок от връчване на определението, с представяне на копие от 

вносния документ в същия срок. Не е определен срок за предявяване на 

бъдещите искове. По делото се намира копие от издадената на 29.07.2014 г. 

обезпечителна заповед. На 22.08.2014 г. е постъпила молба от молителя в 

изпълнение на изискванията по чл. 390, ал. 3 ГПК с представено копие от 

предявена искова молба с входящ номер в СРС от 22.08.2014 г. 

В.ч.р.д. № 9920/2014 г. е образувано на 08.07.2014 г. по постъпила чрез 

СРС на 07.07.2014 г. въззивна частна жалба срещу определение от 31.03.2014 г. 

по гр.д. № 14968/2014 г. по описа на СРС, Второ ГО, 67 с-в, с което е 

отхвърлена молба за обезпечение на предявения иск за делба чрез спиране на 

изпълнението по изп.д. №318/2013 г. на ЧСИ и е прекратено производството по 

делото, поради недопустимост на иска за делба. С определение № 18392 от з.з. 

на 19.09.2014 г. съдът е оставил без уважение частната жалба.  

 

Първоинстанцонният І-17 състав е открит със заповед № 181 от 07.02.2012 

г. на председателя на СГС. Със заповед № 345/05.03.2012 г., изменена със 

заповед № 368/06.03.2012 г. на зам. председателя на СГС на І-17 с-в и на І-18 с-в 

са преразпределени „последните” 22 дела от І-1 до І-14 състави, с изключение 
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на І-3 и 7 дела от І-16 с-в. Между двата състава делата са разпределени на 

случаен принцип по списък, съдържащ общо 293 дела. 

 

17 състав – съдия Теодора Нейчева 

  спрени дела 

Според предоставена от съда справка, към 30.01.2015 г. на състава има 

шест дела със спрени производства. След проверка и видно от разпечатката по 

деловодната програма, две от делата – гр.д. № 2655/2013 г. и гр.д. № 5634/2013 

г. не са били спирани, като първото е насрочено за 24.04.2015 г., а 

производството по второто е прекратено с определение от 24.02.2015 г. 

Проверени са:  

 Гр.д. № 9223/2012 г. /не е посочено в актуалната справка, тъй като е 

възобновено преди изготвянето й/ е образувано и разпределено на 02.07.2012 г. 

по постъпила на 29.06.2012 г. искова молба от ЮЛ срещу Столична 

община/СО/. Предявен е частичен осъдителен иск за обезщетение за 

увеличаване стойността на сграда, вследствие извършени подобрения. В 

производството по реда на чл. 389 ГПК съдията-докладчик се е произнесъл с 

определение от з.з. на 05.07.2012 г., което е изменено с определение от 

01.08.2012 г. Разпореждане на основание чл. 131 ГПК е постановено на 

17.08.2012 г. и писменият отговор на ответника е депозиран на 17.10.2012 г. В 

изпълнение на разпореждане от з.з. на 12.11.2012 г., на ищеца е изпратено копие 

от отговора за становище в 2-седмичен срок, което е постъпило на 17.12.2012 г. 

С разпореждане от 08.01.2013 г. е наредено изпращане на препис от 

становището на другата страна с указания за становище в 20-дневен срок,  

връчено на СО на 23.03.2013 г. С определение от 29.04.2013 г. са допуснати 

доказателства на страните и делото е насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 

14.06.2013 г. С разпореждане от з.з. на 11.06.2013 г. съдията е пренасрочил  с.з. 

за 05.07.2013 г., поради служебна ангажираност. На 05.07.2013 г. ход на делото 

не е даден, предвид молба от управителя на дружеството–ищец, с приложен 

болничен лист и то е отложено за 21.02.2014 г., когато производството е спряно 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на гр.д. № 2733/2013 г. по 

описа на ВКС, Четвърто ГО, обявено за решаване на 14.10.2013 г. /гр.д. № 

455/2011 г. на СГС, І ГО, 15 с-в/. Служебни справки по движение на 

преюдициалното дело са извършени на 25.06.2014 г. и на 18.09.2014 г. На 

29.09.2014 г. от процесуалния представител на ищеца е подадена молба за 

възобновяване на производството с представен заверен препис от решение от 

02.07.2014 г. по гр.д. № 2733/2013 г. по описа на ВКС, Четвърто ГО. С 

определение от з.з. на 06.10.2014 г. производството е възобновено и е насрочено 

о.с.з. за 30.01.2015 г. 

Гр.д. № 4873/2013 г. е образувано и разпределено на 09.04.2013 г. по 

постъпила на 08.04.2013 г. искова молба от едно ФЛ срещу друго ФЛ. 

Предявени са осъдителни искове. С разпореждане от 07.05.2013 г. 

производството по делото е оставено без движение. Указанията са изпълнени на 

03.06.2013 г. и на 12.06.2013 г. е постановено разпореждането по чл. 131 ГПК. 
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Отговорът на исковата молба е постъпил в съда на 30.07.2013 г. и в него е 

направено искане за спиране на производството с приложени доказателства. С 

определение от з.з. на 07.10.2013 г. /след отпуск по болест и годишен отпуск до 

20.09.2013 г. вкл./, са допуснати доказателствата и е насрочено първото о.с.з. за 

07.03.2014 г., когато е даден ход на делото и производството е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт 

на гр.д. № 10736/2013 г. по описа на СГС, І ГО, 11 състав. Извършени са 

служебни справки по движението на преюдициалното дело на 25.06.2014 г. и на 

16.09.2014 г. 

  ненасрочени дела 

Съгласно предоставената от съда справка, към 30.01.2015 г., ненасрочени 

са общо 168 дела, от тях - без движение са производствата по 65 броя дела, 

постъпили и разпределени на състава от началото на януари 2014 г. до края на 

януари 2015 г. В процедура по размяна на книжата са 103 граждански дела, 

образувани от 13.11.2013 г. до 05.12.2014 г.  

Гр.д. № 4756/2013 г. е образувано на 05.04.2013 г. Исковата молба е била 

оставена без движене на 30.04.2013 г. с указания за внасяне на дължими такси 

по сметка на СГС и на АВ. За втори път исковата молба е оставена без 

движение на 02.07.2013 г. за представяне на актуална данъчна оценка и скица за 

процесния имот, с оглед направено уточнение в молба от 27.05.2013 г. На 

няколко пъти са издавани удостоверения по некоректни искания на ищеца и са 

му давани указания да приведе в съответствие описанието на имотите. След 

издаване на съдебно удостоверение по разпореждане от 27.06.2014 г., ищецът е 

депозирал молба на 23.07.2014 г. С разпореждане от 06.10.2014 г. съдът му е дал 

последна възможност да изпълни разпореждането от 30.04.2013 г. Молба е 

постъпила на 30.10.2014 г. и с определение от 10.02.2015 г. съдът е прекратил 

производството, като е върнал исковата молба.  

Гр.д. № 219/2014 г. е образувано на 08.01.2014 г. по искова молба, в която 

не са посочени ответници. Процедурата по чл. 83, ал. 2 ГПК, започнала на 

05.02.2014 г., е приключила с разпореждане от 06.06.2014 г., с което ищецът е 

освободен от внасяне на д.т. и разноски по делото. На същата дата без движение 

е оставена подадената на 07.01.2014 г. искова молба с указания за уточняване на 

обстоятелствената й част и петитума. По молба от 30.06.2014 г., на 08.08.2014 г. 

е започнакта процедура по предоставяне на правна помощ, приключена с 

назначаването на особен представител с определение от 06.10.2014 г. Наредено 

е на служебния защитник да се изпрати копие от съдебните книжа с указания за 

привеждане на исковата молба в съответствие с изискванията на чл. 127 и чл. 

128 ГПК. След две уточнителни молби от ищеца, с разпореждане от 05.11.2014 

г. исковата молба отново е оставена без движение с указания за посочване на 

ответниците. В отговор на „жалба” от 09.02.2015 г., с определение от 17.02.2015 

г. съдия Нейчева се е отвела от разглеждане на делото и на 19.02.2015 г. то е 

докладвано за ново разпределение.  

Гр.д. № 8001/2013 г. е образувано на 13.06.2013 г. Процедурата по размяна 

на книжата е започнала с разпореждането по чл. 131 ГПК от 31.07.2013 г. 
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Ответникът е един-търговско дружество. На 18.11.2013 г. съдът е разпоредил 

книжата да се изпратят на адреса на ответника според справката от ТР, различен 

от посочения в исковата молба. След върнато невръчено и на този адрес 

съобщение, с разпореждане от 07.01.2014 г. съдията е указал на ищеца да 

посочи актуален адрес на ответника. Ищецът е подал молби на 15.01.2014 г., на 

19.02.2014 г. и на 22.04.2014 г. С разпореждане от 06.06.2014 г. съдът е наредил 

отново изпращане на книжата на адреса на ответника по ТР  с указания до 

длъжностното лице за връчване по реда на чл. 47 ГПК. С разпореждане от 

14.10.2014 г. съдът е приел книжата за редовно връчени на 15.10.2014 г. и е 

наредил делото да му се докладва за насрочване след изтичане на 1-месечния 

срок.  С определение от 11.02.2015 г. делото е насрочено за разглеждане в първо 

о.с.з. на 17.04.2015 г. 

 Гр.д. № 5584/2014 г. е образувано и разпределено на 23.04.2014 г. по 

постъпила на 22.04.2014 г. искова молба от едно ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявен е иск с правно основание чл. 208, ал. 1  КЗ. На 25.04.2014 

г. е подадена молба-уточнение към исковата молба. Връчване на преписи от 

книжата е разпоредено на основание чл. 131 ГПК, на 22.05.2014 г. Отговорът на 

исковата молба е депозиран на 03.07.2014 г. С разпореждане от 08.08.2014 г., 

когато съдията-докладчик е бил в отпуск, е наредено връчване на препис от 

отговора за допълнителна искова молба в 2-седмичен срок. Становището на 

ищеца по отговора е подадено на 25.09.2014 г. Разпореждане по чл. 373 ГПК е 

постановено от съдията-докладчик на 02.10.2014 г. Към датата на проверката – 

14.10.2014 г. съобщението не е върнато. 

Гр.д. № 9338/2014 г. е образувано и разпределено на 30.06.2014 г. по 

постъпила на 27.06.2014 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Правното основание на иска е чл. 226, ал. 1 КЗ. С разпореждане от 

28.07.2014 г. без движение е оставено искането по чл. 83, ал. 2 ГПК. Указанията 

са изпълнени с молба от 05.08.2014 г. Освобождаването на ищеца от внасяне на 

д.т. за образуване на делото е направено с разпореждане от з.з. на 24.09.2014 

г./съдията е бил в платен годишен отпуск от 11.08.2014 г. до 05.09.2014 г./ С 

друго разпореждане от същата дата, на основание чл. 367 ГПК  е открита 

процедурата по двойна размяна на книжата. Съобщението е връчено на 

ответното дружество на 01.10.2014 г. и тече 2-седмичния срок за отговор. 

 неприключили дела, образувани преди 01.01.2013 г. 

Гр.д. № 1716/2010 г. е образувано на 16.02.2010 г. по постъпила на 

15.02.2010 г. искова молба от СО, срещу Държавата, чрез Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството и срещу Областния управител на 

област  София. Предявени са искове по чл. 124, ал. 1 ГПК,  вр. чл. 79, ал. 3 ЗС и 

чл. 109 ЗС. Разпределено е на І-11 състав, съдия Елена Иванова. След 

отстраняване на нередовност по исковата молба и вписването й, с определение 

от 02.07.2010 г. без уважение е оставено искането по чл. 389, ал. 1 ГПК и е 

разпоредено връчване на преписи от книжата на ответника за отговор по чл. 131 

ГПК.  На същата дата, с разпореждане, е върната исковата молба на СО по 

отношение на втория ответник и в тази част производството е прекратено.  На 
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13.08.2010 г.  в съда е депозиран отговора на исковата молба от МРРБ. С 

определение от 19.10.2010 г.  по в.ч.гр.д. № 1402/2010 г. на САС, ГК, 

определението на СГС, с което е оставено без уважение искането за допускане 

на обезпечение на предявения по делото иск, както и разпореждането за 

прекратяване на производството по отношение на областния управител на 

област София, са потвърдени. Делото е върнато в СГС на 19.11.2010 г. С 

определение по чл. 140 ГПК от 28.02.2011 г. са допуснати доказателства и 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 07.06.2011 г. С определение от 

02.06.2011 г. е конституирано трето лице помагач на ответника. В с.з. на 

07.06.2011 г. ход на делото не е даден поради нередовна процедура по 

призоваването на третото лице. В следващото с.з., на 06.12.2011 г. е допуснато 

уточнение на исковата молба, на основание чл. 146, ал. 1 ГПК съдът е докладвал 

делото, докладът е приет от страните без възражения, приети са писмени 

доказателства, допусната е експертиза и за събиране на доказателствата делото 

е отложено за 03.04.2012 г. След преразпределение на делото, за докладчик е 

определена съдия Теодора Нейчева, която е пренасрочила с.з. за 27.04.2012 г. 

След това заседание е проведено още едно – по събиране на доказателства. В 

следващото с.з., на 22.03.2013 г., на основание заповед № 485/22.03.2013 г. на 

зам.председателя на СГС, вместо съдия Нейчева /в отпуск по болест/, е 

заседавал съдия Петър Петров, който го е отложил за 18.10.2013 г. за изготвяне 

на заключението от в.л. Две съдебни заседания са отложени заради неизготвено 

заключение, като вещото лице на два пъти е уведомило съда преди с.з., че 

липсват сравнителни образци от подписи на архитекта, подписал оспорените 

документи. В с.з. на 11.04.2014 г. делото е отложено за 12.12.2014 г., като на 

страните е указано да положат усилия за намиране и предоставяне на образци. 

Гр.д. № 6681/2011 г. е образувано и разпределено на І-14 с-в /съдия 

Красимир Мазгалов/, на 26.05.2011 г. по постъпила на 25.05.2011 г. искова 

молба от 4 ФЛ срещу друго ФЛ. Предявени са искове с правно основание чл. 42, 

б.”б”, вр. чл. 24, ал. 2 ЗНасл., вр. чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 124 ГПК, вр. чл. 77 

ЗС. С разпореждане от з.з. на 03.06.2011 г. съдията - докладчик е оставил без 

движение исковата молба. След изпълнение на указанията с молба от 21.07.2011 

г., на следващия ден съдът е разпоредил вписване на исковата молба, което е 

извършено на 29.07.2011 г. На 13.09.2011 г. до ответника е изпратено 

съобщение по чл. 131 ГПК. Отговорът е постъпил в съда на 18.10.2011 г. 

Определението по чл. 140 ГПК е от 08.12.2011 г., с него са допуснати 

доказателства и делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 20.02.2012 г. 

Тогава съдът не е дал ход на делото и го е оставил без движение с указания да 

се посочи кой от двата иска се предявява, а ако се предявяват и двата, при какви 

условия са съединени. Уточнението по исковата молба е направено на 

23.02.2012 г. и на 03.04.2012 г. е разпоредено връчване на препис на ответника 

за отговор в 1-месечен срок. Подадени са още няколко допълнителни молби от 

ищците. След преразпределяне на делото, съдия Нейчева е насрочила с.з. за 

15.06.2012 г., когато е даден ход на делото, но ответникът е направил 

възражения по редовността на исковата молба. От страните са постъпили и са 
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разменени редица молби и становища. С разпореждане от з.з. на 14.01.2013 г. 

съдията-докладчик е указал на ищците да уточнят колко и какви конкретно 

искове са предявени, от кого, на какво основание, цената на всеки един от 

исковете, в условията на кумулативност, евентуалност или алтернативност са 

предявени исковете, както и да представят доказателства за платените д.т. и 

актуално удостоверение за наследници. В с.з. на 01.02.2013 г.  съдът е отделил 

от производството по делото  предявения по реда на чл. 212 ГПК иск, 

обективиран в молби от 23.02.2012 г. и от 23.01.2013 г., като е разпоредил да се 

докладват на председателя за образуване на ново дело, изслушани са страните, 

без уважение е оставено искането на ответника за спиране на производството, 

приет е доклад  на основание чл. 146 ГПК, указана е доказателствената тежест, 

приети са писмени доказателства и заключението по СГЕ, открито е 

производство по оспорване на завещанието-предмет на делото. В з.з. на 

24.04.2013 г. съдът е назначил  комплексна тройна СГЕ, а в з.з. на 12.06.2013 г. 

са определени в.л. Поради „служебна ангажираност” на съдията с.з. е 

пренасрочено от 27.09.2013 г. за 25.10.2013 г., когато е даден ход, докладвана е 

молба на в.л., приети са писмени доказателства, разпитани са свидетели, дадена 

е възможност на ищците да формулират конкретни задачи по назначаване на 

СМЕ. За събиране на доказателства делото е отложено за 25.04.2014 г. На 

02.12.2013 г. е подадена молба от ищците, с която уточняват специалността на 

в.л. и задачите  по СМЕ. С молба от 19.12.2013 г. ответната страна е приложила 

допълнителен сравнителен материал по комплексната СГЕ. На 25.04.2014 г. ход 

на делото не е даден и е отложено за 12.12.2014 г., по молба на ответната 

страна. 

  насрочени дела 

Гр.д. № 2655/2013 г. е образувано и разпределено на 26.02.2013 г. по 

постъпила на 25.02.2013 г. искова молба от ЕС/етажна собственост/ срещу ООД. 

Предявен е осъдителен иск за 43000 лева, обезщетение за разходите по 

отстраняване на недостатъците в общите части на сградата. С разпореждане по 

чл. 131 ГПК от 01.04.2013 г. съдията-докладчик е дал начало на процедурата за 

размяна на книжата.  На 05.06.2013 г. съдията-докладчик е разпоредил да се 

извърши справка в ТР и дружеството да се призове на вписания адрес на 

управление. Новото съобщение е редовно връчено на 17.06.2013 г. и отговорът е 

постъпил в съда на 16.07.2013 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено 

на 07.10.2013 г., тъй като съдията е ползвал редовен годишен отпуск и отпуск 

по болест до 20.09.2013 г. Допуснати са представените от страните писмени 

доказателства и СТЕ. Първото по делото с.з. е насрочено за 28.02.2014 г. Тогава 

ход на делото не е даден, по молба на ответника с болничен лист за влошено 

здравословно състояние и за да му се даде възможност да ангажира адвокат. 

Делото е отложено за 07.11.2014г., след осем месеца. 

Гр.д. № 16592/2013 г. е образувано и разпределено на 05.12.2013 г. по 

постъпила на 04.12.2013 г. искова молба от 2 ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявени са искове по чл. 226, ал. 1 КЗ. На 03.01.2014 г. е 

постановено разпореждане по чл. 367 ГПК. Отговорът на ответника  е постъпил 



 

 

131 

в съда на 05.02.2014 г. Разпореждането по чл. 372 ГПК е от 11.03.2014 г. 

Ищците са депозирали допълнителна искова молба на 09.04.2014 г., подписана 

само от един от тях. На 23.04.2014 г. съдията-докладчик е постановил второ 

разпореждане по чл. 372 ГПК. На 24.04.2014 г. е изпратено съобщение до 

ответника за възможността да подаде допълнителен отговор в двуседмичен 

срок. На същата дата, по пощата, е постъпила молба от ищците, с която 

прилагат подписана и от двамата допълнителна искова молба. На 06.06.2014 г. 

съдът е разпоредил връчване на препис на ответника за допълнителен отговор, 

който вече е депозиран на 26.05.2014 г. Върху него е поставено ръкописно 

разпореждане на съдията-докладчик от 08.07.2014 г. за изпращане на препис на 

другата страна за становище. Съобщенията са връчени на ищците съответно на 

01.09.2014 г. и на 08.09.2014 г. С разпореждане от з.з. на 02.10.2014 г. съдът, на 

основание чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПК, е освободил ищците от внасяне на д.т. за 

образуване на производството, а с определение по чл. 374 ГПК  делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 07.11.2014 г. Съдията-докладчик се е 

произнесъл по допускане на писмените доказателства, обявил е, че по 

останалите доказателствени искания ще се произнесе в о.с.з. и е разпоредил да 

се призове ДСП по местоживеене на малолетния ищец.    

Гр.д. № 8705/2013 г. е образувано и разпределено на 25.06.2013 г. по 

постъпило на 24.06.2013 т. по подсъдност гр.д. № 4823/2013 г. по описа на СРС, 

43 състав. Предявен е иск от ФЛ срещу ЕООД с правно основание чл. 79 ЗС, вр. 

чл. 124, ал. 1 ГПК. На 16.08.2013 г. съдията е постановил разпореждането си по 

чл. 131 ГПК. Отговорът  е депозиран на 28.10.2013 г.  Определението по чл. 140 

ГПК е постановено на 05.11.2013 г. и първото о.с.з. е насрочено за 28.03.2014 г., 

когато ход на делото не е даден по молба на ищцата, представила доказателства 

за влошено здравословно състояние. Делото е отложено за 14.11.2014 г., след 

осем месеца.  

Гр.д. № 16495/2013 г. е образувано и разпределено на 04.12.2013 г., на 

основание заповед № 2920/07.11.2013 г. на председателя на СГС, по 

постъпилото на 19.11.2013 г. т.д. № 8397/2012 г. по описа на СГС, ТО, VІ-6 

състав. По образуваното на 19.11.2012 г. т.д. № 8397/2012 г. /докладчик – съдия 

Елена Радева/ по предявени обективно евентуално съединени осъдителни 

искове по чл. 74, ал. 2, вр. чл. 72 ЗС за главния иск и чл. 74, ал. 1 ЗС за 

евентуалния от ЕООД срещу ЕАД, в с.з. на 05.11.2013 г., след проведената 

двойна размяна на книжата, съдът се е произнесъл по възражението по чл. 369, 

ал. 1 ГПК в отговора на исковата молба и е постановил разглеждането по делото 

да се извърши по реда на общия исков процес. На 10.12.2013 г. в ГО е 

депозиран отговор на искова молба  в даден допълнителен срок. С 

разпореждане от з.з. на 04.01.2014 г. е наредено изпращане на препис от 

отговора за становище в едномесечен срок, връчено на ищеца на 24.01.2014 г. С 

определение от з.з. на 23.04.2014 г., по чл. 140 ГПК  съдията е насрочил първо 

с.з. по делото на 14.11.2014 г. 

  дела с отменен ход по същество 
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Гр.д. № 7064/2010 г. е образувано и разпределено на 16.06.2010 г./съдия 

Красимир Мазгалов – І-14 с-в/, по постъпила на 15.06.2010 г. искова молба от 

ФЛ срещу ЮЛ. Предявен е иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С разпореждане от з.з. на 

22.06.2010 г. исковата молба е оставена без движение. След отстраняване на 

нередовностите, на 16.09.2010 г. е постановено разпореждането по чл. 131 ГПК.  

Делото е насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 24.01.2011 г. с определение 

по чл. 140 ГПК от 08.11.2010 г. В следващото с.з., на 11.04.2011 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение 

от з.з. на 13.10.2011 г. производството е възобновено и е насрочено с.з. на 

30.01.2012 г., което е отложено на основание чл. 148 ГПК за 07.05.2012 г. След 

преразпределение на делото на новооткрития състав, съдия Нейчева е 

пренасрочила с.з. за 01.06.2012 г., в което делото е отложено без да се дава ход 

за 30.11.2012 г. Тогава са приети  писмени доказателства, заличена е СТЕ и е 

даден ход на устните заседания. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок. В срока за произнасяне, с определение от з.з. на 07.12.2012 г., съдът е 

отхвърлил искането за допускане на обезпечение, чрез спиране на изпълнението 

по изп.д. № 1650/2011 г. на ЧСИ, направено с молба от 06.12.2012 г С друго 

определение от същата дата, съдът е отменил определението за даване ход по 

същество, възобновил е съдебното дирене и е насрочил с.з. на 01.03.2013 г. 

Съдът е взел предвид молбата на ищеца от 06.12.2012 г. и насрочената на 

10.12.2012 г. публична продан, включваща процесните два недвижими имота, 

като е дал възможност на ищеца  да ангажира доказателства за изхода й, с оглед 

правото му на защита, вкл.  отказ от иска. Заседанието е отложено без да се дава 

ход на делото, предвид това, че страните са в преговори за спогодба. По същата 

причина са отложени още три заседания. Последното е насрочено за 

19.12.2014г. 

Гр.д. № 7328/2013 г. е образувано и разпределено на 30.05.2013 г. по 

постъпила на 29.05.2013 г. искова молба от 2 ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявени са искове по чл. 226, ал. 1 КЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. На 

05.06.2013 г. съдията-докладчик е разпоредил делото да се докладва на 

председателя на ГО за произнасяне по искането за освобождаване от д.т.  

Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 12.06.2013 г. Отговорът на ответника е 

депозиран на 17.07.2013 г. и разпореждането по чл. 372 ГПК е от 31.07.2013 г. 

На 19.08.2013 г. е постъпила допълнителната искова молба. На 16.10.2013 г. е 

подадена молба от процесуалния представител на ищците за изпращане на 

препис на ответника. Разпореждането по чл. 373 ГПК е  от 22.10.2013 г., със 

забележка, че съдията е бил в отпуск до 20.09.2013 г. Допълнителният отговор е 

постъпил на 20.11.2013 г. Определението по чл. 374 ГПК е от 09.12.2013 г., като 

първото о.с.з. по делото е насрочено за 25.04.2014 г. Тогава без уважение е 

оставено искане на ответника производството да се води по общия исков ред, 

направен е доклад на основание чл. 146 ГПК и е приет, разпределена е 

доказателствената тежест между страните, приети са писмените доказателства и 

заключенията по СТЕ и СМЕ, разпитани са свидетели, даден е ход на делото по 

същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. На 13.05.2014 г. е 
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постъпила молба от процесуалния представител на ищците за поправка на 

протокола от проведеното с.з. С определение от з.з. на 22.05.2014 г. съдът е 

отменил определението за даване ход по същество и е насрочил производство 

по искането за поправка на протокола в о.с.з. на 08.07.2014 г., когато молбата по 

чл. 151 ГПК е оставена без уважение. С определение от з.з. на 08.07.2014 г. 

съдът е насрочил с.з. по делото на 18.07.2014 г., когато не е даден ход поради 

нередовна процедура по призоваване на трето лице – помагач. Отложено е за 

03.10.2014 г., когато е обявено за решаване. 

 приключени въззвни частни граждански дела по жалби срещу действия на 

съдебен изпълнител 

В.ч.гр.д. № 1427/2014 г. е образувано и разпределено на 04.02.2014 г. по 

постъпила на 03.02.2014 г. с придружително писмо от ЧСИ, ведно с мотиви, 

частна жалба срещу действия на ЧСИ – отказ за намаляване размера на 

разноските за адвокатско възнаграждение за образуване и водене на 

изпълнителното дело. С решение в з.з. на 27.02.2014 г. съдът е отменил 

резолюция, имаща характер на постановление от 22.11.2013 г. на ЧСИ за отказ 

за намаляване на адвокатски хонорар и е намалил,  на основание чл. 78, ал. 5 

ГПК, заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение от 6960 лева на 

1567 лева. Решението е окончателно и е влязло в сила на 27.02.2014 г. 

Ч.гр.д. № 3533/2014 г. е образувано  и разпределено на 14.03.2014 г. по 

постъпила с писмо и становище на ЧСИ на 13.03.2014 г. частна жалба вх. № 

30872 от 09.12.2013 г. и допълнителна частна жалба от 03.01.2014 г. срещу 

действия на ЧСИ  - отказ за намаляване размера на адвокатски хонорар по 

изпълнителното дело. С решение в з.з. на 14.04.2014 г. съдът е отменил 

постановление от 09.12.2013 г. на ЧСИ за отказ за намаляване на адвокатски 

хонорар и е намалил,  на основание чл. 78, ал. 5 ГПК, заплатеното от взискателя 

адвокатско възнаграждение от 300 лева на 216 лева. Решението е окончателно и 

е влязло в сила на 14.04.2014 г. 

 приключени въззивни частни граждански дела 

В.ч.гр.д. № 3549/2014 г. е образувано и разпределено на  14.03.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 13.03.2014 г. частна жалба срещу определение от 

10.01.2014 г., постановено по гр.д. № 45869/2013 г. по описа на СРС, Първо ГО, 

37 състав. С определение з.з. на 14.04.2014 г. съдебният състав е потвърдил 

обжалваното определение, с което съдът е върнал исковата молба и е прекратил 

производството. Съобщението с препис от определението е връчено на 

пълномощника на жалбоподателя на 20.05.2014 г. С разпореждане от 27.05.2014 

г. съдът е продължил срока за обжалване с три седмици, считано от датата на 

съобщението, като е уважил подадената на 22.05.2014 г. молба от страната. На 

03.07.2014 г. е върнато невръчено съобщение до жалбоподателя. С 

разпореждане от 05.08.2014 г. съдията – докладчик е наредил връчване на ново 

съобщение. Второто съобщение от 11.08.2014 г. също е върнато невръчено на 

15.09.2014 г. С разпореждане от 06.10.2014 г. съдът е приел всички изпратени 

съобщения на основание чл. 41, ал. 1 ГПК  за връчени на 06.10.2014 г., от когато 

да тече 1-седмичен срок за обжалване.  
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В.ч.гр.д. № 6364/2014 г. е образувано на 13.05.2014 г. по постъпила чрез 

СРС на 12.05.2014 г. въззивна частна жалба срещу протоколно определение от 

13.03.2014 г. по гр.д. № 56479/2012 г. по описа на СРС, Първо ГО, 34 с-в, в 

частта с която е оставено без уважение искането  за изменение на исковата 

претенция на основание чл. 214, ал. 1 ГПК. С определение от 31.07.2014 г. 

съдебният състав   е потвърдил обжалваното определение.  

 

18 състав – съдия Кристина Филипова 

 спрени производства 

Според предоставена от съда справка, спрените производства на състава, 

без описаните по –горе, са по общо 12 дела, по три  - образувани съответно през 

2014 г., 2013 г., 2012 г. и 2011 г. Проверени са: 

Гр.д. № 3599/2013 г. е образувано и разпределено на 15.03.2013 г. по 

постъпила на 14.03.2013 г. искова молба от 2 ФЛ срещу други 2 ФЛ. Предявен е 

установителен иск за собственост срещу първата ответница и е направено 

евентуално искане за прогласяване нищожността на договор, обективиран в 

нотариален акт, поради привидност на сключената сделка. След освобождаване 

на ищците от д.т., с разпореждане на Зам. председателя на СГС, разпореждане 

на основание чл. 131 ГПК е постановено на 15.04.2012 г. Отговорите на 

ответниците са  депозирани на 21.05.2013 г. и на 22.05.2013 г. С разпореждане 

от з.з. на 28.05.2013 г. съдията-докладчик е оставил без движение исковата 

молба и е указал на ищците да представят документ за платена такса за 

вписването й, да посочат кадастрални данни за имота, да конкретизират 

исканията си и да обосноват правния интерес от атакуване на сделка, в която не 

участват.  Заявление в изпълнение на дадените указания е постъпило на 

20.06.2013 г. На 24.06.2013 г. съдията е разпоредил да се впишат исковата молба 

и молбата от 20.06.2013 г., отново е дал  указания на ищците да обосноват 

правния си интерес от водене на установителния иск, както и изрично и ясно да 

заявят исканията си. След продължаване на срока  за изпълнение, уточнението е 

направено с молба от 16.10.2013 г. Нови указания до ищците дали поддържат 

исковите си претенции срещу един от ответниците са дадени с разпореждане от 

21.10.2013 г. Предвид неясното заявление от 25.11.2013 г., два дни по-късно е 

постановено ново разпореждане, четвърто по ред. След направено в молба от 

12.12.2013 г. искане за оттегляне на предявения иск срещу един от ответниците, 

с определение от з.з. на 14.12.2013 г. съдът е прекратил производството по 

делото по отношение на него. С разпореждане от 31.01.2014 г. е наредено 

изпращане на преписи от уточняващите молби на ответниците, а от писмените 

отговори – на ищците. С определение от 19.03.2014 г. съдията-докладчик е 

допуснал доказателства, насрочил е първото по делото с.з. за 26.06.2014 г., 

изготвил е проекто-доклад по чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК. С молба от 29.05.2014 

г. от ищците е направено искане за спиране на делото до приключване на 

преюдициален гражданскоправен спор., а на 03.06.2014 г. е постъпило 

становище на ответниците по искането. С определение от з.з. на 13.06.2014 г., 

съдът е спрял производството по делото до приключване с влязъл в сила акт на 
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гр.д. № 3827/2013 г. по описа на САС, 4 с-в.  До датата на проверката – 

16.10.2014 г., не са правени служебни справки по движение на делото. Според 

съдебно удостоверение на САС, срещу решението е подадена касационна 

жалба, която към 29.05.2014 г. се администрира. След подадена молба от един 

от ответниците, с определение от 13.11.2014 г. съдът е насрочил о.с.з. за 

12.03.2015 г. Производството по делото е прекратено на 15.12.2014 г., поради 

оттегляне на исковете. 

Гр.д. № 401/2014 г. е образувано и разпределено на 10.01.2014 г. по 

постъпила на 09.01.2014 г. искова молба от 2 ФЛ срещу ЮЛ. Предявен е 

установителен иск по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 14.01.2014 г. съдът е 

оставил без движение исковата молба и е дал указания на ищеца да заяви дали 

обжалва определение на СРС, 118 с-в, по ч.гр.д. № 57311/2012 г. На 12.02.2014 

г. ищците са направили искане за спиране на производството, предвид висящ 

спор по заповедното производство, като са представили копие от частна жалба 

вх. № 3100810/09.01.2014 г., подадена чрез СРС до СГС, с която атакуват акта 

на съда, с който им се указва възможността по чл. 415, ал. 1 ГПК. С 

определение от з.з. на 13.02.2014 г., съдът е спрял делото до приключване с 

влязъл в сила съдебен акт на производството по частната жалба. След влизане в 

сила на определението за спиране, на 20.05.2014 г. е извършена служебна 

справка по движение на преюдициалното дело и според постъпилия на 

03.06.2014 г. отговор, срещу издадената по делото заповед за изпълнение е 

постъпило възражение и на 09.01.2014 г. е предявен иск по чл. 422 ГПК пред 

СГС. Към датата на проверката не са поискани други справки, нито делото на 

СРС. След допълнителна проверка се установи, че на 04.12.2014 г.  е изискано 

заповедното производство от СРС, постъпило на 09.01.2015 г. Исковата молба е 

оставена без движение на 12.01.2015 г., а на 06.02.2015 г. производството по 

делото е прекратено и исковата молба е върната. 

  ненасрочени дела 

Към 30.01.2015 г. общо ненасрочените от състава дела са 53 броя, от които 

23 – без движение и 30 – в процес на размяна на книжата. Без движение са 

производствата по 11 граждански дела, образувани между 01.12.2014 г. и 

3.01.2015 г. Описаните по-долу две дела, не са посочени в справката нито 

между делата без движение, нито между тези, по които се извършва размяна на 

книжата. 

Гр.д. № 7445/2014 г. е образувано и разпределено на 30.05.2014 г. по 

постъпило на 29.05.2014 г. по подсъдност гр.д. № 46851/2013 г. по описа на 

СРС, 33 състав.  С разпореждане от 30.05.2014 г. съдията-докладчик е оставил 

производството по делото без движение с конкретни указания.  С разпореждане 

от 07.07.2014 г. е наредено издаване на на поисканото с молба от 02.07.2014 г. 

съдебно удостоверение и е предоставен нов 14-дневен срок за изпълнение на 

указанията. На 30.07.2014 г. е постъпила молба от процесуалния представител 

на ищците, че е подал в срок съдебното удостоверение в СО – район Студентски 

за издаване на удостоверение за данъчна оценка. На 01.08.2014 г. съдията е 

разпоредил делото да се докладва след постъпване на УДО.   
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Гр.д. № 10028/2014 г. е образувано и разпределено на 09.07.2014 г. по 

постъпила на 08.07.2014 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество, с предявен на основание чл. 226, ал. 1 КЗ осъдителен иск. С 

разпореждане от 11.07.2014 г. ищцовата страна е освободена частично от 

внасяне на д.т. На 13.08.2014 г. е подадена молба с представен документ за 

платена д.т. На 14.08.2014 г. съдът е постановил определение по чл. 367 ГПК. 

Отговорът е постъпил на 02.09.2014 г. Разпореждането по чл. 372 ГПК е 

постановено на 16.09.2014 г. и ищецът е депозирал молба на 02.10.2014 г., 

препис от която е изпратен на ответника с разпореждане по чл. 373 ГПК от 

06.10.2014 г.  

Гр.д. № 7594/2009 г. е образувано на 07.08.2009 г. по предявен иск по 

ЗОДОВ от ФЛ срещу СГП. След оставяне на исковата молба без движение за 

изясняване на правосубектните ответници и петитума на исковете, съдия Асен 

Воденичаров е повдигнал препирня за подсъдност между СГС и АССГ. След 

връщане на делото от ВАС, на 06.11.2009 г. е постановено разпореждането по 

чл. 131 ГПК и на 26.11.2009 г. е получен отговор от Прокуратура на РБ. 

Насрочено е първо о.с.з. Делото е разглеждано последователно от съдиите 

Кристина Филипова, Стефан Кюркчиев и Теодора Нейчева, която на 01.04.2013 

г. се е отвела. На 10.04.2013 г. се е отвел и съдия Асен Воденичаров.  С 

определение от 22.04.2013 г. съдия Кристина Филипова е оставила 

производството по делото без движение с указания, вкл. до особения  

представител на ищеца, да се уточни в какво се изразяват преките вреди на 

стойност 420000 лева, върху каква главница и за какъв период се отнася лихвата 

от 1580000 лева, в какво се изразяват неимуществените вреди от 100000 лева, 

какво се включва в главницата от 2100000 лева, както и да се плати дължимата 

д.т.  Ищецът е бил освободен частично от заплащане на дължимата д.т. в размер 

над 200 лева., назначен му е пореден служебен защитник на 22.10.2013 г., с 

оглед изпълнение на указанията, като след това са назначавани последователно 

още петима адвокати. С определение от з.з. на 14.08.2014 г. съдия Филипова е 

върнала исковата молба и е прекратила производството по делото. След 

отмяната му от САС, по в.ч.гр.д. № 2394/2013 г., с определение от 11.11.2014 г.  

исковата молба отново е оставена без движение с  указания кратко и ясно да 

бъдат посочени: размера на претенцията за неимуществени вреди, от кого, кога 

са причинени и в какво се изразяват неимуществените вреди, кои са забавените 

наказателни производства и в какво качество ищецът е участвал в тях, и т.н. На 

08.12.2014 г. е постъпила уточнителна молба и на 10.12.2014 г. съдът е 

разпоредил изпращане на съдебните книжа на ответника за становище в 1-

месечен срок. С определение от 16.02.2015 г. съдът е прекратил частично 

производството и в другата му част е насрочил о.с.з. на 16.04.2015 г. 

  неприключени дела, образувани преди 01.01.2013 г. 

Гр.д. № 10916/2012 г. е образувано на 08.08.2012 г. по постъпила на 

06.08.2012 г. искова молба от ЮЛ срещу ФЛ. Предявен е установителен иск по 

чл. 422 ГПК. С разпореждане от 14.08.2012 г. производството е оставено без 

движение, като е изискано гр.д. № 3878/2011 г. по описа на СРС, 73 с-в, за 
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преценката относно спазване на сроковете за предявяване на възражение от 

длъжника и на исковата молба от взискателя. Тъй като делото не е изпратено от 

СРС, на 19.06.2013 г. и на 08.08.2013 г. съдията  е разпоредил да се изпратят 

напомнителни писма. Според справка от деловодител от заповедно деловодство 

на СРС, извършена на 15.08.2013 г., ч.гр.д. № 3878/2011 г. е изпратено в СГС на 

24.03.2013 г.  На 26.03.2013 г. в СГС е образувано в.ч.гр.д. № 4196/2013 г., 

разпределено на съдия Жаклин Комитова, по което с определение от 11.11.2013 

г. е потвърдено обжалваното определение от 08.05.2012 г. на СРС, с което е 

оставена без уважение молбата на длъжника за спиране на принудителното 

изпълнение. Делото е върнато на СРС на 07.01.2014 г. и е постъпло в СГС на 

05.02.2014 г. На 07.02.2014 г. е постановено определение по чл. 367 ГПК, 

връчено редовно на 01.04.2014 г. С определение от 30.04.2014 г. съдът е 

прекратил производството по делото в частта за дължимите в заповедното 

производство разноски, допуснал е писмени доказателства, дал е възможност за 

допълнителни доказателствени искания и е насрочил делото за 30.10.2014 г. 

Определението съдържа проекто-доклад. 

Гр.д. № 16225/2012 г. е образувано и разпределено на 04.12.2012 г. по 

постъпила на 03.12.2012 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество, с предявени искове  по чл. 226, ал. 1 КЗ. На 14.01.2013 г. е 

постановено разпореждането на зам.председателя на СГС за освобождаване от 

внасяне на д.т., а от 16.01.2013 г. е определението по чл. 367 ГПК. Ответникът е 

депозирал отговора си на 07.02.2013 г. Разпореждането по чл. 372 ГПК е от 

11.02.2013 г. и с молба от 21.02.2013 г. ищецът е заявил отказ от правата  по чл. 

373 ГПК. С определение от 21.03.2013 г. съдът е допуснал доказателствата и е 

насрочил делото за разглеждане в първо о.с.з. на 03.10.2013 г. Определението 

съдържа проекто-доклад. С.з. на 03.10.2013 г.  и на 06.02.2014 г. са отложени за 

събиране на доказателства. В с.з. на 24.04.2014 г. е допуснат разпит на свидетел 

по делегация в РС - Добрич. С определение от з.з. на 24.06.2014 г. съдията е 

насрочил разпита по делегация на свидетеля и ищеца /по реда на чл. 176 ГПК /, 

за 30.07.2014 г. и е указал комплектоване на съдебната поръчка, върната 

неизпълнена на 08.08.2014 г. С определение от 12.08.2014 г. е насрочен нов 

разпит по делегация в РС – Добрич. Съдебната поръчка е върната изпълнена на 

30.09.2014 г. В с.з. на 03.10.2014 г. е даден ход на делото и на страните е 

предоставена възможност  да вземат становище по материалите от поръчката в 

7-дневен срок от заседанието. За разпит на свидетел делото е отложено за 

23.10.2014 г.            

  насрочени дела 

Гр.д. № 8406/2013 г. е образувано и разпределено на 20.06.2013 г. по 

постъпила на 19.06.2013 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество, с предявени искове на основание чл. 226, ал. 1 КЗ. На 24.06.2013 г. 

делото е докладвано на председателя за освобождаване от д.т., извършено с 

разпореждане от 25.06.2013 г. С разпореждане по чл. 367 ГПК от 26.06.2013 г. 

съдията-докладчик е дал начало на процедура по двойната размяна на книжата. 

Отговорът на ответника е депозиран на 22.07.2013 г. Разпореждането по чл. 372 
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ГПК е от 23.07.2013 г., а на 06.08.2013 г. ищецът е заявил с молба, че няма да се 

ползва от правата по чл. 372, ал. 2 ГПК. С определение съдът е допуснал 

доказателства, указал е доказване на определени обстоятелства, а други е 

обявил за безспорни и е насрочил първото с.з. за 28.11.2013 г. Определението 

съдържа проекто-доклад. Първото с.з. е отложено за 20.03.3014 г., за събиране 

на доказателства. Тогава е прието  заключение по СМЕ и делото е отложено за 

изслушване на САТЕ и за получаване на документи от гръцки съд за 19.06.2014 

г., когато е докладвана молба на в.л. по САТЕ за обективни причини да не  

изготви заключението си. Постъпили са преводи от гръцки език, като  на 

страните е дадена възможност за доказателствени искания. Следващото с.з. е 

насрочено за 06.11.2014 г 

Гр.д. № 13622/2013 г. е образувано и разпределено на 14.10.2013 г. по 

постъпила на 11.10.2013 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявени са искове по чл. 226, ал. 1 КЗ. С разпореждане от 

16.10.2013 г. производството е оставено без движение с указания за внасяне на 

д.т. С молба от 28.10.2013 г. процесуалният представител на ищеца е пояснил, 

че е налице хипотезата на чл. 83, ал. 1, т. 4 ТПК, тъй като се касае за вреди от 

престъпление, за което има влязло в сила решение, приложено с 

доказателствата към исковата молба. На 30.10.2014 г. е постановено 

определение по чл. 367 ГПК. Отговорът на ответника е постъпил в съда на 

27.11.2013 г. Разпореждането по чл. 372 ГПК е от 28.11.2013 г. Допълнителната 

искова молба е депозирана на 30.12.2013 г. Разпореждането по чл. 373 ГПК е от 

03.01.2014 г. и ответникът е представил  допълнителен отговор на 12.02.2014 г. 

С определение от з.з. на 25.02.2014 г., което съдържа проекто-доклад и 

произнасяне по допускане на доказателствата, делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 29.05.2014 г., когато са изслушани страните, направен е 

доклад, прието е заключението по СМЕ, разпитан е свидетел, приети са 

писмени доказателства. Делото е отложено за 06.11.2014 г. за изслушване на 

друг допуснат свидетел и на в.л. по САТЕ. Постъпили са изисканите по 

наказателната преписка документи. 

Гр.д. № 886/2014 г. е образувано и разпределено на 22.01.2014 г. по 

постъпила на 21.01.2014 т. искова молба. Предявени са искове от ФЛ срещу ФЛ 

с правно основание чл.240 и  чл. 86, ал. 1 ЗЗД,. На 28.01.2014 г. съдията е 

постановил разпореждането си по чл. 131 ГПК. На 14.02.2014 г. е постъпила 

молба от ищеца с искане по чл. 389 ГПК. С определение от 18.02.2014 г. 

съдията е допуснал обезпечение на предявените искове, чрез налагане на 

възбрана върху недвижим имот. Отговорът на исковата молба е депозиран на 

26.03.2014 г. и върху него е поставена резолюция на съдията за докладване на 

делото след връщането му от САС по ч.ж.,  което е станало на 21.07.2014 г. 

Определението по чл. 140 ГПК, съдържащо проекто-доклад, е постановено на 

31.07.2014 г. и първото о.с.з. е насрочено за 20.11.2014 г.   

Гр.д. № 6440/2014 г. е образувано на 14.05.2014 г. и разпределено на І-5 

състав, докладчик –съдия Стойчева, по постъпила на 13.05.2014 г. искова молба 

от 2 ФЛ срещу друго ФЛ. Предявени са осъдителни искове с правно основание 



 

 

139 

чл. 55 ЗЗД  и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.  С определения от з.з. на 14.05.2014 г.  и на 

22.05.2014 г., последователно от разглеждане на делото са се отвели съдия Нина 

Стойчева  и съдия Елена Иванова. На 27.05.2014 г. за докладчик е определена 

съдия Филипова. С определение от з.з. на 28.05.2014 г. съдия Филипова се е 

произнесла по направеното в исковата молба искане по чл. 390, ал. 4  ГПК за 

допускане на обезпечение на предявените искове чрез спиране на изпълнението 

по изп.д. № 81/2014 г. на ЧСИ, като го е оставила без уважение. С разпореждане 

от същата дата съдията е оставил исковата молба без движение с указания до 

ищците да посочат солидарно или разделно претендират присъждане на сумите. 

Указанията са изпълнени с молба от 12.06.2014 г. По частна жалба срещу 

определението от 28.05.2014 г. делото е изпратено на САС на 19.06.2014 г. и 

върнато в СГС на 08.07.2014 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено 

на 11.07.2014 г., а отговорът на ответника е депозиран на 05.08.2014 г. С 

определение по чл. 140 ГПК от 06.08.2014 г., съдът се е произнесъл по 

доказателствени искания, допуснал е доказателства, направил е проект за 

доклад по чл. 146 ГПК и е насрочил делото за разглеждане в първо о.с.з. на 

20.11.2014 г.  

  дела с отменен ход по същество за периода 2012 г. -  2014 г. 

Гр.д. № 10345/2012 г. е образувано и разпределено на 25.07.2012 г. по 

постъпила на 24.07.2012 г. искова молба от ЕООД срещу ДЗИ. Предявени са 

искове с правно основание чл. 208 КЗ и чл. 86 ЗЗД. На 26.07.2012 г. е 

постановено определение по чл. 367 ГПК. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 13.08.2012 г. На 16.08.2012 г. е постановено разпореждането по 

чл. 372 ГПК. Не е постъпила  допълнителна искова молба в установения срок. С 

определение от 19.10.2012 г. съдът е насрочил първо о.с.з. на 29.11.2012 г., 

когато е даден ход на делото. За събиране на доказателства е насрочено 

следващо с.з. на 28.03.2013 г., когато ход на делото не е даден, с оглед сигнал за 

взривно устройство и неясен пропускателен режим в сградата. На 03.10.2013 г. 

съдът е дал ход по същество. В протокола от с.з. е записано повикване на 

страните на първо четене, след което, при неявяване на редовно призован 

ответник, е даден ход на делото. На 04.10.2013 г. е постъпила молба от 

ответното дружество, че делото е обявено за решаване в с.з., проведено в 

нарушение на разпоредбата на чл. 142, ал. 1, изр. 2 ГПК. С определение от з.з. 

на 07.10.2013 г. съдът е уважил молбата, като е отменил протоколното си 

определение от 03.10.2013 г., с което е даден ход на делото по същество и е 

насрочил с.з. на 24.10.2013 г., когато е назначена  САТЕ. В следващото с.з., на 

20.02.2014 г. САТЕ е разширена в тройна и делото отново е отложено за 

24.04.2014 г. , когато е обявено за решаване.  Решението е постановено на 

08.05.2014 г., не е обжалвано и е влязло в сила на 14.06.2014 г.  

Гр.д. № 17251/2012 г. е образувано и разпределено на 28.12.2012 г. по 

постъпила на 27.12.2012 г. искова молба от ФЛ срещу ЮЛ с правно основание 

на иска чл. 19, ал. 3 ЗЗД. На 03.01.2013 г. исковата молба е оставена без 

движение и съдията е разпоредил да се издадат исканите съдебни 

удостоверения. На 10.04.2013 г. е представено удостоверение за цената на имота 
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и с разпореждане от 15.04.2013 г. производството отново е оставено без 

движение, с указания за внасяне на дължимата д.т. по сметка на СГС и АВ и 

след вписване на исковата молба на 17.05.2013 г. е постановено разпореждането 

по чл. 131 ГПК от 30.05.2013 г. Ответникът е уведомен на 10.06.2013 г. при 

условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.   Определението по чл. 140 ГПК е от 28.06.2013 

г. и съдържа проекто-доклад. Първото о.с.з. е насрочено на 31.10.2013 г., когато 

е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с неприсъствено 

решение.  С определение от з.з. на същата дата, е отменено протоколното  

определение, с което е даден ход по същество и е насрочено с.з. на 13.03.2014 г. 

В мотивите на определението е прието, че ищецът не е изпълнил дадените с 

определението от 28.06.2013 г. указания да представи доказателства за 

собствеността на процесния имот към момента на вписване на исковата молба. 

На 13.03.2014 г. писмените доказателства са приети и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с неприсъствено решение. Решението е постановено на 19.03.2014 г. 

С решение от з.з. на 14.04.2014 г. е допусната поправка на очевидна фактическа 

грешка  в неприсъственото решение. 

Ходът по същество, даден в о.с.з. на 20.02.2014 г., по гр.д. № 5988/2013 г. е 

отменен/върнато в деловодството на 04.03.2014 г./, насрочено е за 29.05.2014 г., 

когато е обявено за решаване и решението е постановено на 30.05.2014 г. Били 

са дадени указания на ищеца, представляван от адвокат, да отстрани 

неточностите в твърденията си и в съответствие с тях да организира защитата 

си и доказването. Отменен е даденият в о.с.з. на 29.05.2014 г. ход по същество 

по гр.д. № 6646/2012 г. и производството по делото е прекратено. Върнато е в 

деловодството на 18.06.2014г. 

  Приключени въззивни частни граждански производства, вкл. по жалби 

срещу действия на съдебен изпълнител 

В.ч.гр.д. № 4252/2014 г. е образувано и разпределено на 27.03.2014 г. по 

постъпила на 26.03.2014 г. с придружително писмо от ЧСИ, ведно с мотиви, 

частна жалба срещу действия на ЧСИ – постановление от 28.02.2014 г. с отказ 

за намаляване размера на възнаграждението на юриста на взискателя. С 

решение в з.з. на 25.04.2014 г. съдът е оставил без уважение жалбата. 

Решението е окончателно и е влязло в сила на 25.04.2014 г.  

 В.ч.гр.д. № 8950/2014 г. е образувано и разпределено на 24.06.2014 г. по 

постъпила с писмо и становище на ДСИ на 23.06.2014 г. частна жалба срещу 

постановление на ДСИ при СРС с отказ да се начисли в полза на взискателя 

адвокатски хонорар в размер на 300 лева. С решение в з.з. на 21.07.2014 г. съдът 

е отменил постановление от 11.04.2014 г. на ДСИ при СРС и е върнал 

преписката за изпълнение на указанията в мотивите на решението, което е 

окончателно и е влязло в сила на 21.07.2014 г.  

В.ч.гр.д. № 2101/2014 г. е образувано и разпределено на  14.02.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 13.02.2014 г. частна жалба срещу разпореждане от 

16.10.2012 г., постановено по гр.д. № 29984/2012 г. по описа на СРС, Първо ГО, 

28 състав, с което е върната исковата молба. По същата частна жалба 

първоначално е било образувано в.ч.гр.д. № 14443/2012 г. по описа на СГС, 
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производството по което е прекратено с определение от 02.11.2012 г. и 

преписката е върната на СРС за произнасяне по направеното в същата жалба 

искане за предоставяне на правна помощ. С разпореждане от 19.11.2012 г. 

районният съдия е указал на ищеца доказателствата, които следва да представи 

с оглед искането за предоставяне на правна помощ, а с разпореждане от 

21.10.2013 г. е оставил без уважение исканията на ищеца за отвод на съдията и 

за допускане на правна помощ. С разпореждане от 18.02.2014 г. производството 

по в.ч.гр.д. № 2101/2014 г. е оставено без движение и на жалбоподателя е 

указано да представи документ за платена по сметка на СГС д.т. в размер на 15 

лева. С определение от 04.03.3014 г. съдът е върнал частната жалба поради 

неизпълнение на дадените указания. В периода на администриране на 

постъпилата на 25.03.2014 г. срещу определението частна жалба и направените 

искания за освобождаване от д.т. и предоставяне на правна помощ, 

жалбоподателят е починал - на 03.06.2014 г. След конституиране на неговите 

наследници,  изпращане на съобщения до тях и връщането им, с определение от 

02.10.2014 г. съдът е върнал частната жалба от 25.03.2014г.  

В.ч.гр.д. № 8305/2014 г. е образувано на 16.06.2014 г. по постъпила чрез 

СРС на 13.06.2014 г. въззивна частна жалба срещу протоколно  определение от 

15.05.2014 г. по гр.д. № 43714/2012 г. по описа на СРС, Второ ГО, 78 с-в, с 

което е оставено без уважение искане  за възстановяване срока за обжалване на 

решението. С определение от 24.06.2014 г. съдът е оставил без уважение 

частната жалба. На 18.07.2014 г. е постъпила касационна частна жалба срещу 

въззивното определение, която се администрира. 
 

19 състав – съдия Златина Рубиева 

Съставът е открит със заповед № 1116/21.05.2012 г. на председателя на 

СГС, като съдия Златина Рубиева е определена за негов председател. Със 

заповед № 1164/29.05.2012 г. на председателя на СГС, на новооткрития състав 

са преразпределени дела от другите състави, насрочени за последно тяхно 

заседание, както следва: от І-7 – 35 броя, от І-4 – 20 броя, от І-1, І-5, І-8 до І-14 

вкл. – по 11 броя и от І-6 и І-16 – по 10 броя, общо 163 дела. 

  спрени дела 

Според справката от съда, спрените на състава производства са по осем 

дела. Проверени са: 

Гр.д. № 4227/2008 г. е образувано на 17.10.2008 г. и първоначално е 

гледано от съдиите Нина Стойчева,  Росен Димитров и Петя Георгиева. 

Производството по делото е спряно на 13.05.2010 г. на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК до приключване на ВНОХД № 483/2009 г. на САС. След 

възобновяването му, то отново е спряно на 09.06.2011 г. на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 2 ГПК, поради смърт на ответник. Повторно е възобновено на 

11.08.2011 г. След преразпределението му на съдия Рубиева, тя е оставила без 

движение исковата молба в с.з. на 08.04.2013 г. С определение от з.з. на 

06.06.2013 г. съдът е отменил протоколното определение от 08.04.2013 г. в 

частта за оставяне на исковата молба без движение и на основание чл. 229, ал. 1, 
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т. 2 ГПК е спрял производството в частта срещу един от ответниците - починал. 

На ищците са дадени указания в 6-месечен срок да посочат доказателства за 

наследниците на починалия ответник от следващите редове. В с.з. на 17.02.2014 

г. производството по делото в тази част е прекратено. На основание чл. 229, ал. 

1, т. 2 ГПК производството по делото е спряно в с.з. на 17.11.2014 г., поради 

смърт на един от ищците. Поисканите от  СО-район Връбница данни, са 

постъпили на 09.12.2014 г. Съдът е възобновил производството на 03.02.2015 г., 

конституирал е наследниците, на които е указал да заявят в определен срок дали 

са направили отказ от наследство и дали поддържат исковете. 

Гр.д. № 11930/2012 г. е образувано и разпределено на 05.09.2012 г. по 

постъпила на 04.09.2012 г. искова молба от Банка ДСК ЕАД срещу 2 ФЛ. 

Предявен е установителен иск по чл. 422 ГПК.  В з.з. на 17.09.2012 г. съдията-

докладчик е разпоредил да се изпрати писмо до СРС, 53 с-в за предоставяне на 

официално заверени преписи, вкл. от вносната бележка за платена д.т. по ч.гр.д. 

№ 53969/2011 г. Извършена е двойна размяна на книжата, като с определение от 

07.12.2012 г. съдията е оставил без уважение възражението, направено в 

писмения отговор на ответниците по чл. 369 ГПК. Допълнителният писмен 

отговор е депозиран на 11.02.2013 г. С определение от 28.03.2013 г., делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 28.10.2013 г.,допуснати са доказателствата. 

В с.з. на ищеца е дадена възможност да вземе становище по искането на 

ответниците за спиране на производството, отложено е произнасянето по 

доклада, дадена е възможност на в.л. да изготви заключението си  и на страните 

да ангажират доказателства. С определение от з.з. на 20.12.2013 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване 

на гр.д. № 14499/2013 г. по описа на СРС, 124 състав, с влязло в сила решение. 

Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 21.01.2014 г. Първата 

справка по движение на преюдициалното дело е направена на 17.09.2014 г. 

Според изпратения на 30.09.2014 г. отговор, по делото е постановено решение 

на 20.08.2014 г., обжалвано с въззивна жалба, която се администрира. Съдията е 

разпоредил да се докладва на 27.04.2015 г.  

Гр.д. № 4929/2014 г. е образувано и разпределено на 08.04.2014 г. по 

постъпила на 07.04.2014 г. искова молба от 2 ФЛ срещу ЮЛ и 2 ФЛ. Предявени 

са осъдителни искове по чл. 45 ЗЗД. Направено е искане за спиране на 

производството и искане по чл. 83, ал. 2 ГПК.  С разпореждане от 17.04.2014 г. 

съдът е оставил без движение исковата молба с указания. Уточняващата молба е 

подадена на 21.05.2014 г. и на 27.05.2014 г. съдът е разпоредил да се представи 

декларация по образец, подписана лично от ищеца, което е изпълнено на 

03.07.2014 г. С разпореждане от 08.07.2014 г. съдията-докладчик е освободил 

ищеца от внасяне на д.т. на основание чл. 83, ал. 2 ГПК. С определение от з.з. на 

10.07.2014 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК до приключване на наказателното производство /вероятно се има предвид 

ДП № 148/2009 г. по описа на ГДНП, пр.пр. № 4514/2009 г. по описа на СГП/. 

Определението е влязло в сила на 20.09.2014 г.   

 ненасрочени дела 
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Според предоставена от съда справка от разпределените за разглеждане на 

състава граждански дела, 116 броя са ненасрочени към 30.01.2015 г., като от тях 

27 броя са без движение и 89 броя – в процес на размяна на книжата. От 

посочените дела без движение 13 броя са образувани в периода от 01.12.2014 г. 

до 30.01.2015 г., други тринадесет са образувани в периода от 13.02.2014 г. до 

28.11.2014 г. Делата с продължителност на процедурата по размяна на книжата 

над една година  са 6 броя, с продължителност от шест месеца до една година – 

22 броя и с продължителност от три до шест месеца – 27 броя. 

Гр.д. № 14409/2014 г. е образувано и разпределено на 24.09.2014 г. по 

постъпила на 23.09.2014 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявен е осъдителен иск с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ. 

Направено е искане по чл. 83, ал. 2 ГПК и е приложена декларация – образец. С 

разпореждане от 26.09.2014 г. съдията-докладчик е освободил ищеца от внасяне 

на д.т. на основание чл. 83, ал. 2 ГПК. На същата дата е постановено и 

определение по чл. 367 ГПК. Съобщението до ответника е връчено на 

13.10.2014 г. и тече срок за отговор.   

Гр.д. № 14745/2014 г. е образувано и разпределено на 30.09.2014 г. по 

постъпила на 29.09.2014 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно  

дружество, с предявени осъдителни искове по чл. 226, ал. 1 КЗ. Искането по чл. 

83, ал. 2 ГПК,  е уважено с разпореждане от 08.10.2014 г. На същата дата е 

постановено и определението по чл. 367 ГПК. Към датата на проверката – 

21.10.2014 г., съобщението до ответника не е върнато. 

 неприключили дела, образувани преди 01.01.2013 г. 

Гр.д. № 10231/2012 г. е образувано и разпределено на 24.07.2012 г. по 

постъпило на 23.07.2012 г. по подсъдност гр.д. № 10659/2012 г. по описа на 

СРС, Първо ГО, 35 състав. Предявен е иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД от ФЛ срещу ФЛ. 

След вписване на исковата молба и представяне на доказателствата по издадено 

от СРС съдебно удостоверение, с разпореждане от 07.12.2012 г. съдията е 

оставил исковата молба без движение, като е дал указания за довнасяне на 

дължима д.т. Указанията са изпълнени на 08.01.2013 г. и на 17.01.2013 г. е 

постановено определение по чл. 131 ГПК. Връчването на книжата, 

уведомяването и призоваването на ответницата, която живее постоянно в 

Германия, е извършено по реда на Регламент ЕО № 1393/2007 г., без превод на 

немски език. След удостоверяване на връчването, с определение от 12.06.2013 

г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 16.12.2013 г., като са допуснати 

доказателствата. На 24.10.2013 г. е постъпила молба от процесуалния 

представител на ответницата с искане по чл. 64, ал. 2 ГПК за възстановяване на 

срока по чл. 131 ГПК, за спиране на производството и доказателствени искания. 

След депозиране на становището на ищеца, с разпореждане от 27.11.2013 г. 

съдът е насрочил производството по реда на чл. 66, ал. 1 ГПК в с.з. на 

16.12.2013 г., когато на ответницата е възстановен срока за писмен отговор по 

чл. 131 ГПК и е насрочено първо о.с.з. за 02.06.2014 г. Писменият отговор е 

подаден на 13.01.2014 г. На 31.01.2014 г. съдията е разпоредил препис от 

отговора да се изпрати на ищеца за сведение и становище, което е депозирано 
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на 30.05.2014 г.  О.с.з. на 02.06.2014 г. е отложено  за 15.12.2014 г. за събиране 

на доказателства – след повече от 6 месеца. 

Гр.д. № 14815/2012 г. е образувано и разпределено на 06.11.2012 г. по 

постъпила на 05.11.2012 г. искова молба от ФЛ срещу ЮЛ. Предявени са 

кумулативно съединени искове по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и чл. 92 ЗЗД.  На 07.11.2012 

г. съдията е разпоредил да се издаде исканото удостоверение за снабдяване с 

данъчна оценка и е определил 20-дневен срок за представянето й. С 

разпореждане от 11.12.2012 г. исковата молба е оставена без движение с 

указания за довнасяне на д.т. С разпореждане от 23.01.2013 г. съдията е отменил 

разпореждането си от 11.12.2012 г. в частта, с която е определена д.т. за иска по 

чл. 92 ЗЗД   и е наредил вписване на исковата молба. С определение от 

27.02.2013 г. съдът е допуснал обезпечение на предявените искове. На 

28.02.2013 г. е постановено  определение по чл. 367 ГПК и е започнала двойна 

размяна на книжата, приключила с постъпване на 12.07.2013 г. на  

допълнителния отговор. С определение от 18.07.2013 г. писмените 

доказателства са допуснати, съдът е обявил, че по всички доказателствени 

искания ще се произнесе в о.с.з., което е насрочил за 18.11.2013 г. Тогава е 

даден ход на делото, изяснен е спора от фактическа страна, направен е и е приет 

доклад, приети са писмените доказателства, допуснати са до разпит свидетели 

за следващото с.з., насрочено за 02.06.2014 г., когато е допусната СТЕ и за 

приемането й с.з. е насрочено за 26.01.2015 г. – след повече от 7 месеца. 

Гр.д. № 15569/2011 г. е образувано на 17.11.2011 г. по постъпила на 

16.11.2011 г. искова молба от АДИС ЕООД срещу ЕС на бл. 80”Б” в ж.к. 

„Лагера”, с предявени осъдителни искове по чл. 108 ЗС и чл. 59 ЗЗД. 

Разпределено е на същата дата на І-4 състав – съдия Моллова. На 22.11.2011 г. 

исковата молба е оставена без движение и след изпълнение на указанията е 

изпратена за вписване на 22.12.2011 г. Определение по чл. 131 ГПК съдията-

докладчик е постановил на 18.01.2012 . Отговор на исковата молба от ЕС, 

представлявана от А. Р. К. е постъпил в съда на 22.02.2012 г. Съдия Рубиева е 

докладчик по делото от 12.07.2012 г., след преразпределението му. С 

разпореждане от 16.07.2012 г. е оставила исковата молба без движение, като 

нередовна в частта по иска с правно основание чл. 59 ЗЗД – невнесена дължима 

д..т.  На 10.08.2012 г. е постановено определение на основание чл. 140 ГПК, с 

което са допуснати писмените доказателства и е насрочено с.з. на 25.02.2013 г. 

С друго определение от същата дата съдът е прекратил производството по 

делото в частта, в която се претендира обезщетение за неоснователно ползване 

на чужд имот за периода от датата на подаване на исковата молба до 

окончателното освобождаване на имота в размер на 200 лв. месечно, като 

недопустимо. В с.з. на 25.02.2013 г. исковата молба е оставена без движение с 

редица указания до ищеца относно активната и пасивната легитимация на 

страните, регулационния статут и собствеността на имота. От ищеца са 

постъпили няколко молби с приложени доказателства и искане за продължаване 

на срока за изпълнение на указанията от с.з.  С разпореждане от 09.10.2013 г. 

съдът му е дал последна възможност за изпълнение на указанията в пълнота и е 
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определил краен срок за това с разпореждане от 25.11.2013 г. С разпореждане 

без дата, изписано върху молба на ищеца от 25.11.2013 г., съдът е насрочил 

о.с.з. на 30.06.2014 г. с призоваване на страните. Списъкът за с.з. е изготвен на 

10.02.2014 г. и на същата дата са изпратени призовките.  В с.з. отново не е даден 

ход на делото, поради нередовно призоваване на ответника–ЕС. Следващото с.з. 

е насрочено за 26.01.2015 г., като съдът е дал възможност на ищеца да 

представи доказателства във връзка с пасивната легитимация. На 30.07.2014 г. е 

депозирана молба от ищеца  в изпълнение на указанията от с.з. С разпореждане 

от 22.08.2014 г. съдът, като е съобразил практиката на ВКС, обективирана в 

решение № 123 от 21.06.2013 г. на ІІ ГО, постановено по реда на чл. 290 ГПК, е 

счел, че по делото следва да бъдат конституирани  като ответници – 

задължителни другари всички етажни собственици в сградата, оставил е 

исковата молба без движение и е дал указания на ищеца в определен срок да 

посочи три имена, ЕГН и  притежаван самостоятелен обект за всеки етажен 

собственик. С.з. на 26.01.2015 г. не е проведено, поради неизпълнени указания 

от 22.08.2014 г. С молба от 28.01.2015 г. за пореден път е поискано удължаване 

на срока за изпълнение. С разпореждане от 05.02.2015 г. съдът е продължил 

срока с нови три месеца и е наредил делото да се докладва на 16.03.2015г. 

  насрочени дела 

Гр.д. № 16145/2013 г. е образувано и разпределено на 27.11.2013 г. по 

постъпила на 26.11.2013 г. искова молба от ЮЛ срещу Столична община /СО/. 

Предявени са осъдителни искове по чл. 79 и чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от 

05.12.2013 г. исковата молба е оставена без движение с указания за внасяне на 

дължимата д.т., които са изпълнени на 05.12.2013 г. На 10.12.2013 г. е 

постановено определение по чл. 367 ГПК.  Отговорът на ответника е депозиран 

на 21.01.2014 г. Определението по чл. 372 ГПК е от 28.01.2014 г., като 

съобщението е връчено на ищеца на 05.02.2014 г. Не е постъпила допълнителна 

искова молба в срока. С определение от 28.07.2014 г. съдът е допуснал 

доказателствата и е насрочил делото за разглеждане в първо о.с.з. на 

24.11.2014г.   

Гр.д. № 12562/2013 г. е образувано и разпределено на 20.09.2013 г. по 

постъпила на 19.09.2013 г. искова молба от 2 ФЛ срещу застрахователно 

дружество като предпочитан ответник и срещу друго ЮЛ – евентуален 

ответник. Предявени са искове по чл. 226, ал. 1 КЗ. На 23.09.2013 г. са  

постановени две определения по чл. 367 ГПК, за всеки един от ответниците. 

Съобщенията са им връчени съответно на 04.10.2013 г. и на 09.10.2013 г.  

Размяната на книжата е приключила с постъпване на допълнителния отговор на 

застрахователното дружество на 04.12.2013 г. С определение от 10.02.2014 г. 

съдията се е произнесъл по доказателствени и процесуални искания, прекратил 

е производството по отношение на втория ответник, поради оттегляне на 

предявените срещу него искове и е насрочил първо с.з. за 02.06.2014 г.  

Постъпилите до с.з. молби за издаване на съдебни удостоверения, както и 

върнатите невръчени призовки са докладвани своевременно на съдията и той е 

взел отношение също своевременно. В с.з. на 02.06.2014 г. съдът е дал ход на 
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делото, направил е доклад, приел е определени обстоятелства за безспорни, 

разпитал е допуснатите свидетели, допуснал е САТЕ. Следващото с.з. е 

насрочено за 24.11.2014 г. за изслушване на вещите лица по САТЕ и СМЕ, /с 

недепозирано заключение  в срока/.    

Гр.д. № 15022/2012 г. е образувано и разпределено на 09.11.2012 г. по 

постъпила на 08.11.2012 т. искова молба. Предявени са установителни искове от 

ФЛ срещу други две ФЛ, с правно основание чл. 422 ГПК. На 13.11.2012 г. 

съдията е разпоредил да се изиска в заверен препис ч.гр.д. № 15096/2012 г. по 

описа на СРС, 64 с-в. На същата дата е постановено и определение по чл. 367 

ГПК. Ответниците са депозирали отговорите на 22.02.2013 г. и на 05.04.2013 г.  

Определението по чл. 372 ГПК е от 12.04.2013 г. Допълнителната искова молба 

е постъпила в съда на 09.05.2013 г., а съдебният акт по чл. 373 ГПК, е от 

14.05.2013 г. Двамата ответници са представили допълнителен отговор на 

28.05.2013 г. С определение от 20.06.2013 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане в първо о.с.з. на 04.11.2013 г., допуснал е писмените доказателства 

и е обявил, че по доказателствените искания ще се произнесе в о.з. На 

04.11.2013 г. е даден ход на делото, докладвано е, приложено е заповедното 

производство, приети са писмените доказателства, съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания и за разпит на допуснати свидетели е насрочил с.з. 

за 28.04.2014 г., когато отново е отложено по искане на страните за постигане на 

спогодба - за 01.12.2014 г.       

Гр.д. № 5989/2013 г. е образувано и разпределено на 29.04.2013 г. по 

постъпила на 26.04.2013 г. искова молба от  ФЛ срещу Прокуратура на Р 

България. Предявен е осъдителен иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2 

ЗОДОВ. С разпореждане от 08.05.2013 г. исковата молба е оставена без 

движение. Дадените указания са изпълнени с молба от 03.06.2013 г. и на 

04.06.2013 г. е постановено определение по чл. 131 ГПК. Отговорът на 

ответника е депозиран на 20.06.2013 г. Определение по чл. 140 ГПК съдържа 

само разпореждане за насрочване на делото в първо о.с.з. за 10.02.2014 г. С 

определение от з.з. на 23.10.2013 г. съдията е допуснал  писмените 

доказателства, изискал е НОХД № 30322/2008 г. по описа на РС – Монтана и е 

допуснал на ищеца един свидетел при довеждане. На 10.02.2014 г. е даден ход 

на делото, изслушани са страните, направен е доклад, указана е 

доказателствената тежест, приложено е постъпилото НОХД и следващото с.з. е 

насрочено за 01.12.1014 г., което е определено като краен срок за събиране на 

допуснатите доказателства.   

  дела с отменен ход по същество за периода  2012 г. - 2014г. 

Гр.д. № 4798/2012 г. е образувано и разпределено на 05.11.2012 г. по 

постъпила на 04.11.2012 г. искова молба от 2 ФЛ срещу застрахователна 

компания. Предявени са искове с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ. На 

07.11.2012 г. е постановено определение по чл. 367 ГПК. Отговор е депозиран 

на 07.12.2012 г. На 11.12.2012 г. е постановено определение по чл. 372 ГПК.  

Допълнителната искова молба е постъпила на 21.12.2012 г. От 03.01.2013 г. е 

определението по чл. 373 ГПК. Допълнителният отговор е депозиран на 
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29.01.2013 г. С определение от 23.05.2013 г. съдията е допуснал 

доказателствата, конституирал е трето лице – помагач на ответника и е 

насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 07.10.2013 г., когато е направен  и 

приет доклад, заключението на в.л. по СМЕ, изслушан е свидетел, оставени са 

без уважения искания за събиране на нови доказателства. Във връзка с 

възражение на третото лице е отменено определението от з.з. на 23.05.2013 г., с 

което то е допуснато и искането за назначаването му е оставено без уважение. 

Съдът е приключил съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е 

обявил, че ще се произнесе с решение. На 11.10.2013 г. ответникът е подал 

частна жалба срещу определението от с.з. на 07.10.2013 г., с което е оставено 

без уважение искането за конституиране на трето лице помагач. С определение 

от 13.11.2013 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване ход на 

делото по същество и е насрочил о.с.з. на 17.02.2014 г. Разпоредено е да се 

изпрати препис от ч.ж. на насрещната страна. На 22.01.2014 г. в САС е 

образувано в.ч.гр.д. № 223/2014 г. по описа на САС, ГО, 4 състав, по което  с 

определение от 12.02.2014 г. е отменено обжалваното определение на СГС.  

Делото е върнато в СГС на 14.02.2014 г. В с.з. на 17.02.2014 г. е даден ход на 

делото, допусната е СМЕ по искане на третото лице, без уважение са оставени 

други доказателствени искания. Следващото с.з. е насрочено за 04.07.2014 г. В 

з.з. на 20.02.2014 г.  съдът се е произнесъл по искането на ответника за 

прилагане на НОХД № 2372/2012 г., като го е оставил без уважение и е дал срок 

да се посочат конкретни относими документи от делото, които да бъдат 

изискани. Молба в този смисъл е подадена на 10.03.2014 г. и на 18.03.2014 г. 

съдът е разпоредил посочените документи да се изискат от СРС, откъдето са 

изпратени. На 04.07.2014 г. разпореждането от 18.03.2014 г. за изискване на 

документите по наказателното дело е отменено и искането за прилагането им е 

оставено без уважение, като неотносими, прието е заключението по втората 

СМЕ и делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 17.10.2014 г. 

и на 20.10.2014 г. са изпратени съобщенията до страните. 

  Приключени въззивни частни граждански производства по жалби срещу 

действия на съдебен изпълнител 

В.ч.гр.д. № 4771/2014 г. е образувано и разпределено на 04.04.2014 г. по 

постъпила на 03.04.2014 г. с придружително писмо от ЧСИ, ведно с мотиви, 

частна жалба срещу действия на ЧСИ – налагане на запор върху банкова сметка, 

по която длъжникът получава обезщетение за майчинство и детски надбавки. С 

решение в з.з. на 09.04.2014 г. съдът е оставил без уважение жалбата. 

Решението е окончателно и е влязло в сила на 09.04.2014 г.  

 В.ч.гр.д. № 12657/2014 г. е образувано и разпределено на 18.08.2014 г.  по 

постъпила с писмо и становище на ЧСИ на 15.08.2014 г. частна жалба срещу 

постановление от 11.06.2014 г. по изп.д. № 199/2014 г. на ЧСИ в частта за 

разноските. С определение в з.з. на 17.09.2014 г. съдът е прекратил 

производството по делото и е върнал изпълнителното дело на ЧСИ за 

изпълнение на указанията, съдържащи се в мотивите на определението.  

 Приключени въззивни частни граждански производства 
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В.ч.гр.д. № 5215/2014 г. е образувано и разпределено на  14.04.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 11.04.2014 г. частна жалба срещу определение от 

07.02.2014 г. за прекратяване на производството по  гр.д. № 45768/2013 г. по 

описа на СРС, Първо ГО, 44 състав. С определение от з.з. на 10.10.2014 г.  съдът 

е отменил определението в частта, в която на основание чл. 78, ал. 4 ГПК, 

ищцовото дружество е осъдено да заплати на ответното дружество 

юрисконсултско възнаграждение, както и в частта, с която на основание чл. 81 

ГПК е отхвърлено искането на ищеца за осъждане на ответника да му заплати 

на основание чл. 78, ал. 1, вр. ал. 2 ГПК, направените по делото разноски и 

вместо това СГС е осъдил ответника да заплати направените в двете инстанции 

разноски. В прекратителната му част определението на СРС е влязло в сила 

като необжалвано. 

В.ч.гр.д. № 6456/2014 г. е образувано на 14.05.2014 г. по постъпила чрез 

СРС на 13.05.2014 г. въззивна частна жалба срещу разпореждане от 03.04.2014 

г. по гр.д. № 54262/2013 г. по описа на СРС, Второ ГО, 123 с-в, с което е 

върната исковата молба, поради неотстраняване в срок на нередовностите й. С 

определение № 20540 от з.з. на 10.10.2014 г. съдебният състав е потвърдил 

обжалваното разпореждане. С оглед на касационно обжалване на 

определението, на 14.10.2014 г. до страната е изпратено съобщение.  

 

20 състав – съдия Мария Райкинска 

Съставът е открит със заповед № 1462 от 25.06.2012 г. на Зам.председателя 

на СГС, като за негов председател е определена съдия Мария Райкинска. Със 

заповед № 1560 от 28.06.2012 г. на състава са преразпределени 157 бр. висящи 

дела от другите състави – по 10 бр. от І-1 до І- 16 с-в, без І-3 и 7 бр. от І-18 с-в. 

 спрени производства 

Според предоставената от съда справка, към 30.01.2015 г. на състава се 

водят шест дела, по които производството е спряно, като между тях не е 

посочено първото от описаните две дела. Три от другите спрени дела са 

образувани 2011 г. и две – през 2014 г.  

Гр.д. № 7369/2013 г. е образувано и разпределено на 31.05.2013 г. по 

постъпила на 30.05.2013 г. искова молба от ЕООД срещу 5 ФЛ. Предявени са 

пасивно субективно съединени искове по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. С разпореждане от 

03.06.2013 г. исковата молба е оставена без движение с указания. След 

изпълнението им, с молба от 20.06.2013 г., същата  е вписана - на 02.07.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 17.07.2013 г. След разменени 

писма със САК и изпълнени от ищеца на 15.11.2013 г. указания за внасяне на 

депозит за особен представител, с определение от 18.11.2013 г. съдията, на 

основание чл. 47, ал. 6 ГПК, е назначил определения адвокат за особен 

представител на двама от ответниците. Отговори на исковата молба са 

постъпили от трима от ответниците, за двама от тях – чрез назначения особен 

представител, съответно на 24.10.2013 г. и на 11.12.2013 г. С определение от 

13.12.2013 г. съдията е  указал на ищеца да уточни каква идеална част от 

процесния имот притежава всеки от ответниците, както и да посочи какви 
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обстоятелства ще доказва с поисканите свидетели, допуснал е писмените 

доказателства, разпределил е доказателствената тежест и е насрочил първото 

с.з. на 17.03.2014 г. Определението съдържа проекто-доклад. Указанията са 

изпълнени с молби, преписи от които са разменени между страните за 

становища.  В с.з. на 17.03.2014 г. съдът е допуснал  уточнение във 

фактическите твърдения на ищеца, отхвърлил е искането на ответник за 

присъединяване т.д. № 4737/2013 г. по описа на СГС, ГО, VІ-11 с-в и е спрял 

производството до приключване с влязло в сила решение на производството по 

същото търговско дело. Определението за спиране е обжалвано и потвърдено с 

определение от 06.06.2014 г. по в.ч.гр.д. № 1782/2014 г. на САС, ГО, 1 състав. 

Делото е върнато в СГС на 09.10.2014 г., след влизане в сила на разпореждането 

за връщане на касационна частна жалба срещу определението на САС. 

Извършена е служебна справка по движение на преюдициалното дело на 

18.10.2014 г.  

Гр.д. № 13253/2013 г. е образувано и разпределено на 04.10.2013 г. по 

постъпила на 03.10.2013 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявени са обективно съединени осъдителни искове по чл. 226, 

ал. 1  КЗ и чл. 86, ал. 1, вр. чл. 84, ал. 1 ЗЗД. Направено е искане по чл. 83, ал. 2 

ГПК.  С разпореждане от 07.10.2013 г. съдът е оставил без движение исковата 

молба и е дал указания на ищеца да представи декларация по образец. 

Указанията са изпълнени на 18.10.2013 г. и на 21.10.2013 г. е разпоредено 

делото да се докладва на зам.председателя на СГС, с чието разпореждане от 

23.10.2013 г. ищецът е освободен от внасяне на д.т. и разноски по делото. 

Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 13.12.2013 г. Двойната размяна на книжата 

е приключила на 04.03.2014 г., когато е подаден допълнителния отговор. С 

определение от 26.03.2014 г. съдът е допуснал доказателствата, изготвил е 

проект за доклад,  разпределил е доказателствената тежест и е насрочил първото 

о.с.з. за 07.07.2014 г. Тогава са приети  доклада по делото, писмените 

доказателства и заключението по САТЕ, разпитани са свидетели, отхвърлени са 

доказателствени искания и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК, до приключване на НОХД № 5345/2013 г. по описа на СГС, НО, 5 

състав с влязъл в сила съдебен акт. Определението не е обжалвано и е влязло в 

сила. Според служебна справка наказателното дело е насрочено за 24.10.2014 г. 

  ненасрочени дела 

Според справката от съда, към 30.01.2015 г., от разпределените на състава 

граждански дела, 68 броя са ненасрочени. От тях 19 броя са без движение и 49 

броя – в процес на размяна на книжата. От делата без движение, осем са 

образувани преди 01.01.2014 г. Размяна на книжата с продължителност над една 

година има по 6 броя дела, с продължителност между 6 месеца и една година – 

по 7 броя дела, с продължителност между 3 и 6 месеца – по 7 броя дела и 

останалите са с продължителност на размяната – до 3 месеца. 

Гр.д. № 1656/2009 г. е образувано на 26.02.2009 г. и първоначално е било 

на доклад на съдия Желявска. На 16.07.2010 г. е било преразпределено на 

новооткрития І-15 състав. До повторното му преразпределение на 28.06.2012 г., 
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по него са проведени 12 о.с.з., отлагани за събиране на доказателства и най-вече 

за изготвяне на експертизи. След отлагане на с.з. от 26.11.2012 г. за изготвяне на 

допълнителна СТЕ, с разпореждане от з.з. на 24.01.2013 г., исковата молба е 

оставена без движение с указания до ищеца /държавата, чрез областния 

управител на област София/, да обоснове правния си интерес от предявяване на 

отрицателен установителен иск, при твърдение, че е собственик на процесния 

имот. След постъпване на уточнителната молба, в с.з. на 18.03.2013 г. 

производството по делото е спряно до произнасяне на ОСГКТК на ВКС с 

решение по тълкувателно дело № 8/2012 г. С определение от з.з. на 27.12.2013 г. 

съдията е прекратил производството по делото поради липса на правен интерес 

от иска. Определението е потвърдено от въззивна инстанция/в.ч.гр.д. № 

784/2014 г. на САС/ и отменено от касационна/ч.гр.д. № 4000/2014 г. на ВКС/. 

Делото е върнато в СГС на 08.12.2014 г. С определение от з.з. на 22.01.2015 г. 

съдията е указал на ищеца да уточни твърдението си относно легитимацията на 

ответниците като собственици с неистински документ и да изложи ясни и  

подробни фактически твърдения. За приемане на повторна СТЕ е насрочил 

делото за 11.05.2015 г.  

Гр.д. № 12803/2010 г. е образувано на 10.11.2010 г., на доклад на съдия 

Нина Стойчева, която се е отвела от разглеждането му на 22.04.2013 г., до 

когато то не е било насрочено. Преразпределено е на съдия Райкинска на 

23.04.2013 г., която на 26.04.2013 г. е разпоредила да се направят запитвания до 

МП относно изпълнението на съдебната поръчка по призоваване на ответника 

КНР и е указала на ищците да уточнят фактите и обстоятелствата по пасивната 

легитимация на МВнР. С определение от 21.06.2013 г. исковата молба в частта 

по предявения на основание чл. 108 ЗС иск срещу МВнР е върната и 

производството в тази част е прекратено. След установяване на 

обстоятелството, че изпратената чрез МП съдебна поръчка не е изпълнена и 

няма обратни документи, на 21.11.2014 г. съдия Райкинска е разпоредила 

изпращане на съдебните книжа по чл. 131 ГПК при съобразяване на договора за 

правна помощ между Р България и КНР. 

Гр.д. № 11617/2014 г. е образувано и разпределено на 01.08.2014 г. по 

постъпила на 31.07.2014 г. искова молба от ЕООД, срещу 3 ФЛ. Предявени са 

обективно съединени искове с правно основание чл. 108 ЗС.  С разпореждане от 

04.08.2014 г. съдията е оставил исковата молба без движение с указания да се 

представи документ за платена по сметка на АВ такса за вписването й. 

Указанията са изпълнени на 21.08.2014 г. и исковата молба е вписана на 

05.09.2014 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 26.09.2014 г. Върнати са 

съобщенията до двама от ответниците, съответно връчени на 13.10.2014 г. и на 

14.10.2014 г.  

Гр.д. № 12814/2014 г. е образувано и разпределено на 21.08.2014 г. по 

постъпила на 20.08.2014 г. искова молба от 2 ФЛ срещу застрахователно 

дружество, с предявени осъдителни искове по чл. 226, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД.  С 

разпореждане от 26.09.2014 г. ищците, след като са представили посочените от 

съда доказателства, са освободени от заплащане на д.т. и разноски по делото и е 
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наредено изпращане на преписи на ответника на основание чл. 367 ГПК. Към 

датата на проверката – 22.10.2014 г., съобщението до ответника не е върнато.   

  неприключили, образувани преди 01.01.2013 г. дела 

Гр.д. № 9410/2011 г. е образувано и разпределено на 14.07.2011 г. 

/първоначално на І-1 състав – съдия Асен Воденичаров/, по постъпила на 

13.07.2011 г. искова молба от 2 ФЛ – граждани на Великобритания срещу две 

ЮЛ – АД. Предявени са осъдителни искове по чл. 55, ал. 1 и чл. 92 ЗЗД, вр. чл. 

87, ал. 2 ЗЗД. С разпореждане от 26.07.2011 г. исковата молба е оставена без 

движение с указания за внасяне на дължимата д.т., въпреки приложената вносна 

бележка от 13.07.2011 г. На същата дата е постановено разпореждане по чл. 367 

ГПК. След приключване на процедурата по двойната размяна на книжата, с 

определение по чл. 374 ГПК, съдът е насрочил делото за разглеждане в първо 

о.с.з. на 24.04.2012 г., когато са приети  писмените доказателства и ищците са 

насочени към ССЕ. След преразпределяне на новообразувания І -20 състав, с 

определение от з.з. на 06.07.2012 г. съдия Райкинска  е  допуснала ССЕ с 

конкретни задачи и е назначила в.л. С разпореждане от 13.07.2012 г. е 

пренасрочила с.з. от 30.10.2012 г. за 15.10.2012 г., съобразно графика на новия 

състав. На 15.10.2012 г. ход на делото е даден и е отложено за 04.02.2013 г. за 

изпълнение на задачата от  в.л. В с.з. на 04.02.2013 г. съдът е докладвал молбата 

на в.л. от 24.01.2013 г. за отказа да му бъде предоставена в банката 

необходимата информация и с решение е разкрил банковата тайна, като е 

разпоредил на директора на банката да предостави сведенията на в.л. и е 

насрочил следващо с.з. за 13.05.2013 г. Тогава е даден ход на делото, прието е 

заключението на вещото лице и следващо с.з. е насрочено за 14.10.2013 г. за 

лично явяване на изпълнителните директори на ответните дружества, когато 

съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение 

в срок. На 17.10.2013 г. е постъпило писмото от банката с исканите сведения и 

представени извлечения от сметките на ответниците. С определение от з.з. на 

21.10.2013 г., с оглед приемане на относимите и съществени за спора писмени 

доказателства, съдът е отменил определението си за даване ход на делото по 

същество и е насрочил с.з. на 16.12.2013 г., когато постъпилите от банката 

доказателства са приети и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

Решението е постановено на 15.01.2014 г. и е влязло в сила на 02.09.2014 г. Било 

е потвърдено в обжалваната част с решение от 16.06.2014 г. по в.гр.д. № 

1211/2014 г. на САС, ГК, 1 състав.  

Гр.д. № 2606/2012 г. е образувано и разпределено /първоначално на І-12 с-в 

– съдия Георги Иванов/ на 20.02.2012 г., по постъпило на 17.02.2012 г. т.д. № 

666/2012 г. по описа на СГС, ТО. С разпореждане от 21.02.2012 г. 

производството е оставено без движение с указания за внасяне на дължима д.т. 

по сметка на СГС и на АВ. Указанията са изпълнени на 29.02.2012 г. Исковата 

молба е вписана на 13.03.2012 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 04.04.2012 

г. Отговорите са постъпили на 18.05.2012 г. и на 23.05.2012 г. С определение от 

з.з. на 29.05.2012 г. съдията-докладчик е насрочил делото в о.с.з. на 14.02.2013 

г., назначил е СТЕ, задължил е страните да представят определени 
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доказателства, разпоредил е издаване на съдебни удостоверения и е обявил, че 

по доказателственото искане за свидетел ще се произнесе в с.з. След 

преразпределяне на делото на новообразувания І-20 състав, съдия Райкинска е 

пренасрочила с.з. за 19.11.2012 г. С определение от 18.09.2012 г. е съобразила, 

че са предявени три кумулативно съединени иска: по чл. 124, ал. 1 ГПК за 

установяване собствеността върху търговски обект, по чл. 108 ЗС за предаване 

на владението върху част от същия имот и по чл. 73 ЗС за заплащане на 

обезщетение за ползите, от които ищецът е лишен, като за последния иск не е 

платена дължимата д.т. и е указал на ищеца в срок да представи документ за 

внесена д.т. Със същото определение съдът се е произнесъл и по искания на 

страните и е дал указания по доказването. На 19.11.2012 г. ход на делото не е 

даден с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.2 ГПК. Следващите две с.з./25.02.2013 

г. и 17.06.2013 г./ са отложени заради заключението по СТЕ, което първият път 

не е прието поради липса на мотиви и празнини по изпълнението на 

поставените задачи, а вторият път е допусната тройна СТЕ. На 11.11.2013 г. е 

даден ход на делото, приети са писмени доказателства, открито е производство 

по оспорване на кадастрален лист. В с.з. на 10.03.2014 г. е прието заключение 

по допуснатата тройна СТЕ и е допусната повторна тройна СТЕ. С определение 

от з.з. на 19.03.2014 г. съдията се е произнесъл по направено в с.з. искане за 

допълване на доклада по делото с указания относно обстоятелствата, за които 

страните не сочат доказателства, като го е отхвърлил и е назначил  вещите лица 

по повторната разширена СТЕ. На 16.06.2014 г. делото е отложено, като на 

вещите лица е дадена възможност да изпълнят поставените задачи при 

необходимите съдействия от страните. Следващото с.з. е насрочено за 

24.11.2014г.   

 насрочени дела 

Гр.д. № 17413/2013 г. е образувано и разпределено на 20.12.2013 г. по 

постъпила на 19.12.2013 г. искова молба от 2 ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявени са искове по чл. 226, ал. 1 КЗ. Указанията до ищците за 

представяне на декларация по образец за малолетното дете във връзка с 

искането по чл. 83, ал. 2 ГПК са изпълнени на 22.01.2014 г. С разпореждане от 

з.з. на 23.01.2014 г. съдията-докладчик е освободил ищците от внасяне на д.т. и 

разноски по делото и е наредил изпращане на преписи на ответника в срока по 

чл. 367 ГПК. Отговора на ответника е депозиран на 07.02.2014 г., а 

разпореждането по чл. 372 ГПК е от 10.02.2014 г. В срока не е постъпила 

допълнителна искова молба/съобщението е връчено на процесуалния 

представител на ищците на 12.02.2014 г./. На 02.06.2014 г. съдията е постановил 

разпореждане по чл. 373 ГПК и е дал възможност на ответника за допълнителен 

отговор, какъвто не е постъпил. С определение по чл. 374 ГПК от 21.07.2014 г., 

съдът е допуснал доказателствата, направил е проекто-доклад, обявил е 

безспорните обстоятелства, разпределил е тежестта на доказване и е насрочил 

делото за разглеждане в първо с.з. на 08.12.2014 г.    

Гр.д. № 17477/2013 г. е образувано и разпределено на 21.12.2013 г. по 

постъпила на 20.12.2013 г. искова молба от ЕТ срещу столична община/СО/. 
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Предявени са осъдителни искове за заплащане на неустойка за забавено 

изпълнение по сключени договори за наем. На 31.01.2014 г. е внесена 

дължимата д.т.  и на 03.02.2014 г. е постановено разпореждането по чл. 131 

ГПК. Съобщението е връчено на ответника на 24.02.2014 г., но отговор не е 

постъпил. С определение от з.з. на 28.04.2014 г. съдът е постановил 

определението си по чл. 140 ГПК, указал е на ищеца да уточни фактически 

твърдения, допуснал е доказателствата, съставил е проекто-доклад, разпределил 

е доказателствената тежест и е насрочил с.з. за 14.07.2014 г. На 05.06.2014 г. е 

постъпила молба от процесуалния представител на СО, че призовката е 

изпратена не на адреса на СО, а на адреса на район  „Възраждане” и е направено 

искане за възстановяване на срока за отговор на исковата молба. С 

разпореждане от 09.06.2014 г. съдът е насрочил производство по чл. 66 ГПК в 

с.з. на 14.07.2014 г. когато е отказал да възстанови срока и с оглед евентуално 

обжалване на определението, следващото о.с.з. е насрочено на 08.12.2014 г.  

Гр.д. № 10537/2013 г. е образувано и разпределено на 01.08.2013 г. по 

постъпила на 31.07.2013 г. искова молба. Предявени са обективно съединени 

осъдителни искове, с правно основание чл. 59 ЗЗД, от ФЛ срещу други две ФЛ. 

На 02.08.2013 г. е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Ответниците са 

депозирали отговор на исковата молба на 20.09.2013 г. Въз основа на фактите 

по отговора и след служебна проверка, с определение от з.з. на 26.09.2013 г. 

съдията е спрял производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, 

до приключване с влязло в сила решение на гр.д. № 8240/1994 г. по описа на 

СРС, 41 състав, висящо пред СГС, по в.гр.д. № 9541/2013 г. на ІІ-д въззивен 

състав. Определението е влязло в сила на 05.11.2013 г. Няма данни да са 

правени справки по движение на преюдициалното дело. На 12.09.2014 г. ищцата 

е подала молба за възобновяване на производството с копия от заверените 

преписи от решенията на СРС и СГС, влезли в сила на 31.07.2014 г.  С 

определение от з.з. на 25.09.2014 г. съдията е възобновил производството, приел 

е за съвместно разглеждане направеното от ответниците евентуално възражение 

за прихващане, допуснал е доказателствата на страните, съставил е проекто-

доклад и е насрочил първо о.с.з. на 15.12.2014 г.        

Гр.д. № 8015/2014 г. е образувано и разпределено на 10.06.2014 г. по 

постъпила на 09.06.2014 г. искова молба от ФЛ срещу Прокуратура на Р 

България. Предявени са осъдителни искове с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2  

и чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Разпореждане по чл. 131 ГПК е постановено на 11.06.2014 

г. Отговорът на ответника е депозиран на 11.07.2014 г. С определение по чл. 140 

ГПК съдията е насрочил делото за разглеждане в първо о.с.з. на 15.12.2014 г. С 

определението е указано на ищеца да уточни фактическите си твърдения по 

конкретно посочени обстоятелства и да отстрани несъответствието между 

обстоятелствената част и петитума на исковата молба досежно пропуснатите 

ползи. На ответника е указано също в 1-месечен срок да уточни възражението 

си по чл. 5 ЗОДОВ. Допуснати са писмените доказателства, изискано е НОХД 

№ 33/2008 г. на Софийския военно-окръжен съд, разпределена е 

доказателствената тежест, съставен е проекто-доклад.   
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 дела с отменен ход по същество за периода 2012 г. – 2014 г. 

Гр.д. № 6853/2011 г. е образувано и разпределено на 30.05.2011 г. по 

постъпила на 28.05.2011 г. искова молба от „АДИС” ЕООД срещу етажна 

собственост /ЕС/. Предявени са искове с правно основание чл. 108 ЗС.  

Исковата молба е оставена без движение с указания да се посочи създадено ли е 

сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 ЗУЕС и трите имена и 

адресите за призоваване на етажните собственици. Срокът за изпълнение на 

указанията е продължаван няколко пъти. На 05.01.2012 г. исковата молба 

отново е оставена без движение с указания да се посочат трите имена и адрес за 

призоваване на председателя на управителния съвет, както и да се представи 

решението за избора му. На 26.01.2012 г. е постановено разпореждане по чл. 131 

ГПК  и съобщението е връчено на управителя на ЕС на 31.01.2012 г. Отговорът 

на управителя на ЕС е депозиран на 29.02.2012 г. и с него са оспорени 

допустимостта и основателността на предявените ревандикационни искове. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 31.05.2012 г. и делото е 

насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 22.11.2012 г. През м. юни 2012 г. 

делото е преразпределено на новообразувания І-20 състав. С разпореждане от 

26.07.2012 г. е пренасрочено за 10.12.2012 г., когато  е приет  доклада по делото, 

писмените доказателства, заключението по СТЕ и е допусната допълнителна 

СТЕ. С определение от з.з. на 21.02.2013 г. съдът е приел представени под опис 

писмени доказателства и е допуснал изслушване на ССЕ. В с.з. на 01.04.2013 г. 

е прието заключението по допълнителната СТЕ, на  08.07.2013 г.  е прието 

заключението по ССЕ. В с.з. на 07.10.2013 г.  е допуснато уточнение в петитума 

на исковата молба относно описанието на имота и делото е обявено за 

решаване. В срока за произнасяне, с определение от з.з. на 29.10.2013 г. съдията 

е отменил определението си за даване ход по същество, оставил е исковата 

молба без движение и е указал на ищеца да заяви дали желае като ответници да 

бъдат конституирани всички етажни собственици и ако е така да посочи трите 

им имена, ЕГН и адрес за призоваване на всеки от тях, както и на кой 

самостоятелен обект са собственици, като представи преписи от исковата молба 

и приложенията за връчване на всеки собственик.  Указанията са изпълнени на 

13.11.2013 г. и с определение от з.з. на 14.11.2013 г. като ответници по делото, 

вместо етажната собственост, са конституирани всички етажни собственици в 

сградата/държавата и 24 ФЛ/. Разпоредено е да им бъдат изпратени преписи от 

исковата молба с приложенията за отговор по реда на чл. 131 ГПК. Отговорът 

на държавата е постъпил в съда на 19.12.2013 г. С разпореждане от 10.01.2014 

г., след докладване на голяма част от съобщенията по чл. 131 ГПК, върнати в 

цялост, съдът е дал указания за връчване на нови съобщения чрез залепване на 

уведомление на достъпно място на или във входа на сградата. С разпореждане 

от 21.03.2014 г. е наредено изготвянето на справки от НБД „Население” за 

адресите на ответниците, съобщенията на които са били връчени чрез залепване 

на уведомление и не са се явили да  получат съдебните книжа. С определение от 

з.з. на 13.06.2014 г., по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК, съдът е назначил особен 

представител, определен от САК адвокат, на 15 от ответниците – етажни 



 

 

155 

собственици. На 16.07.2014 г. е постъпил отговор по чл. 131 от особения 

представител. На 29.07.2014 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. 

на 15.12.2014 г.    

Гр.д. № 4875/2012 г. е образувано и разпределено на 29.03.2012 г. по 

постъпила на 28.03.2012 г. искова молба от ФЛ срещу други 2 ФЛ, с правно 

основание на иска – чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Първоначално делото е разпределено на І-

18 състав – съдия Филипова. С разпореждане от 02.04.2012 г. исковата молба е 

оставена без движение и са дадени указания  да се индивидуализира процесния 

имот съгласно чл. 27 ЗКИР и да се представят документи за платени д.т. по 

сметки на СГС и на АВ. С разпореждане от 12.04.2012 г. е допусната поправка в 

предишното разпореждане по отношение на размера на дължимите д.т. и е 

удължен срока за изпълнение на указанията. Вписаната искова молба е върната 

в съда на 02.05.2012 г.  и на 04.05.2012 г. е постановено разпореждането по чл. 

131 ГПК. В установения едномесечен срок до 09.06.2012 г. от ответниците не е 

постъпил отговор. С определение от 22.06.2012 г. съдия Филипова е насрочила 

делото за разглеждане в о.с.з. на 06.12.2012 г. и е приела писмените 

доказателства. Делото е преразпределено на І-20 състав,  и на 16.07.2012 г. 

съдия Райкинска е пренасрочила с.з. за 24.09.2012 г., когато е даден ход, 

изслушани са страните, обявен е и е приет доклад по чл. 146 ГПК, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С определение от з.з. на 

02.10.2012 г. съдът е отменил определението за даване ход по същество и е 

насрочил с.з. на 03.12.2012 г. Съдията е констатирал, че е пропуснал да извърши 

задължителната проверка  относно наличието на изискванията на закона за 

прехвърляне на недвижим имот. Служебно са изискани необходимите данни. На 

03.12.2012 г. делото е отложено за 18.03.2013 г., тъй като не са постъпили 

изисканите служебни справки от СО и НАП. В с.з. на 18.03.2013 г. постъпилите 

справки са приети и делото отново е обявено за решаване. Решението е 

постановено на 03.04.2013 г. и е влязло в сила на 08.05.2013 г. 

 приключили въззивни частни граждански дела по жалби срещу действия 

на съдебен изпълнител 

В.ч.гр.д. № 825/2014 г. е образувано и разпределено на 21.01.2014 г. по 

постъпила на 20.01.2014 г. с придружително писмо от ДСИ, ведно с обяснения, 

частна жалба срещу негови действия–налагане на запор върху пенсията на 

длъжника за издръжка. С решение в з.з. на 12.02.2014 г. съдът е оставил без 

уважение жалбата. Решението е окончателно и е влязло в сила на 12.02.2014 г.  

 Ч.гр.д. № 2962/2014 г. е образувано и разпределено на 04.03.2014 г. по 

постъпила с писмо и становище на ЧСИ на 28.02.2014 г. частна жалба срещу 

постановен отказ за прекратяване на изпълнително дело. Книжата са били 

изпратени в СГС преди това на 27.12.2013 г., но с разпореждане на зам. 

председателя на СГС са върнати на ЧСИ за администриране по реда на чл. 436 

ГПК.  С разпореждане от 16.04.2014 г. съдията –докладчик е оставил жалбата 

без движение с конкретни  указания до жалбоподателя да уточни предмета на 

жалбата си. Уточнителната молба в изпълнение на указанията е подадена на 

08.05.2014 г. С определение в з.з. на 16.05.2014 г. съдът е оставил без 
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разглеждане жалбата във всички нейни части. Определението е влязло в сила на 

10.06.2014 г 

 приключени въззивни частни граждански производства 

В.ч.гр.д. № 5119/2014 г. е образувано и разпределено на 11.04.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 10.04.2014 г. частна жалба срещу определение от 

01.04.2014 г.,  с което молба за допускане на обезпечение на предявен 

установителен иск по чл. 422 ГПК е оставена без уважение  по  гр.д. № 

15220/2013 г. по описа на СРС, Второ ГО, 78 състав. С определение от з.з. на 

28.05.2014 г.  съдът е отменил определението от състояло се на 01.04.2014 г. 

о.с.з.  и е допуснал обезпечението  чрез налагане на възбрана върху описани и 

индивидуализирани недвижими имоти, като е определил парична гаранция. 

Обезпечителната заповед е издадена на 01.07.2014 г. и по делото е приложено 

копие от нея. С определение от з.з. на 04.08.2014 г. съдът е допуснал поправка 

на очевидна фактическа грешка в диспозитива на предишното определение по 

отношение на ЕГН на ответника, обезсилил е издадената обезпечителна заповед 

и разпоредил издаването на нова обезпечителна заповед. Новата заповед е 

издадена на 06.08.2014 г. и от нея също е приложено копие по делото.   

В.ч.гр.д. № 9706/2014 г. е образувано на 04.07.2014 г. по постъпили чрез 

СРС на 03.07.2014 г. въззивна частна жалба срещу разпореждане по ч.гр.д. № 

11989/2014 г. по описа на СРС, Второ ГО, 90 с-в за незабавно изпълнение на 

издадена заповед за парично задължение по чл. 417 ГПК и въззивна частна 

жалба срещу разпореждане  по същото дело, с което искането на 

жалбоподателите по чл. 420 ГПК е върнато като недопустимо.  С разпореждане 

от 29.07.2014 г. съдията-докладчик е оставил производството без движение с 

указания до частните жалбоподатели да представят доказателства за момента, в 

който са узнали за издадената заповед за незабавно изпълнение. На ответника 

по жалбата е указано да заяви изрично дали е получил изпълнителен лист и 

образувано ли е изпълнително дело с посочване на номера му. С определение от 

з.з. на 03.10.2014 г. съдебният състав  е оставил без разглеждане  частната жалба  

по отношение на един от жалбоподателите  като недопустима, а по отношение 

на другите двама жалбоподатели я е оставил без уважение. С определение № 

19762 от 03.10.2014 г. съдът е оставил без разглеждане втората частна жалба, 

подадена от един от жалбоподателите. Атакуваното разпореждане, с което 

искането по чл. 420 ГПК е върнато като недопустимо е отменено и делото е 

върнато на СРС за произнасяне по същество. И двете определения подлежат на 

обжалване в частта, с която жалбата е оставена без разглеждане. Изпратени са 

съобщения, които не са върнати.   
 

21 състав – съдия Вергиния Мичева-Русева 

Съставът е открит със заповед № 413/18.03.2013 г. на Председателя на СГС. 

Със същата заповед за председател на състава е определен съдия Петър Петров, 

който на 05.03.2014 г. е заместен от съдия Вергиния Мичева-Русева, заместена 

на 29.01.2015 г. от съдия Гергана Христова-Коюмджиева, съгласно заповед № 

256/29.01.2015г. Със заповед № 428/19.03.2013 г. на състава са преразпределени 
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общо 171 дела, последните девет броя от съставите на І ГО, с изключение на І-3 

с-в. 

 спрени производства 

От предоставената справка е видно, че към 30.01.2015 г. на състава има 9 

броя дела, по които производствата са спрени. От тях – 3 са образувани през 

2014 г., 4 – през 2013 г. 1-през 2012 г. и 1 – през 2011 г.  

Гр.д. № 17925/2011 г. е образувано на 27.12.2011 г. по искова молба от К. 

Б., с която са предявени пасивно субективно съединени искове с правно 

основание чл. 49 ЗЗД срещу Камарата на ЧСИ и по чл. 45 ЗЗД против 2 ФЛ. С 

определение от 03.01.2012 г. производството е разделено и исковете по чл. 45 

ЗЗД със съответните копия са докладвани на председателя за образуване на 

ново дело. Първото о.с.з. е насрочено за 31.05.2012 г., но делото е 

преразпределено на І-17 с-в и заседанието е пренасрочено за 28.09.2012 г., 

когато исковата молба е оставена без движение. С.з. на 22.03.2013 г. е отложено, 

като на ответника е дадена възможност за становище и представяне на 

доказателства. От 17.10.2013 г. до 07.01.2014 г. от разглеждане на делото са се 

отвели девет съдии от Първо ГО на СГС. С определение от з.з. на 13.01.2014 г. 

съдия Иванка Иванова е спряла производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК, до приключване на гр.д. № 8873/2009 г. по описа на СГС, І ГО, 10 състав. 

По време на администриране на частната жалба на ищеца срещу определението, 

на 24.04.2014 г. съдия Иванова също се е отвела от разглеждане на делото. След 

нея се отвеждат още седем съдии от І ГО. На 04.11.2014 г. делото е изпратено на 

САС по компетентност. 

Гр.д. № 312/2013 г. е образувано и разпределено на 09.01.2013 г. на І-18 с-в 

по постъпила на 08.01.2013 г. искова молба от едно ФЛ срещу 2 ФЛ. Предявени 

са обективно съединени искове по чл.135 ЗЗД. С разпореждане от 14.01.2013 г. 

съдът е указал на ищеца да представи документ за платена по сметка на АВ д.т. 

Същия ден указанията са били изпълнени и незабавно е последвало 

разпореждането за вписване на исковата молба, която е върната вписана в съда 

на 25.01.2013 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 07.02.2013 г. Отговори на 

исковата молба са постъпили от двамата ответници, съответно на 08.03.2013 г. и 

на 12.03.2013 г. С определение от 18.03.2013 г., по чл. 140 ГПК, съдията е 

допуснал писмените и гласни доказателства, наредил е издаване на поисканите 

съдебни удостоверения и като е дал на страните възможност допълнително да 

посочат доказателства, е насрочил в с.з. На 22.03.2013 г. делото е 

преразпределено на І-21 състав. С разпореждане от 27.03.2013 г. съдия Петров е 

пренасрочил с.з. за 27.06.2013 г. и е наредил на страните да се изпрати препис 

от отговора на първия ответник за становище в едномесечен срок. На 10.05.2013 

г. е постъпило становище от ищеца по подадените от ответниците отговори на 

исковата молба. С определение от 14.05.2013 г. съдът е разгледал направените 

от страните доказателствени искания, допуснал е представените писмени 

доказателства, указал е доказателствената тежест  и е дал възможност да се 

представят доказателства във връзка с направеното искане за спиране на 

производството. На 27.06.2013 г. е даден ход на делото, изслушани са страните, 
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приети са писмените доказателства и производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до решаване на гр.д. № 2686/2013 г. по описа 

на СГС, ГО, І-11 с-в. Определението е влязло в сила като необжалвано. 

Служебни справки по движение на преюдициалното дело са извършени на 

22.01.2014 г. и на 20.05.2014 г. Според последната справка делото е насрочено в 

с.з. на 25.11.2014г.   

Гр.д. № 15818/2013 г. е образувано и разпределено на 21.11.2013 г./съдия 

Петров/, по постъпила на 20.11.2013 г. искова молба от община Бяла – област 

Варна срещу Държавен фонд „Земеделие”. Предявени са осъдителни искове за 

заплащане на вреди, настъпили вследствие неизпълнение на законоустановено 

задължение на ответника и за лихви. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 

27.11.2013 г. Отговорът на ответника, с приложени многобройни писмени 

доказателства, е постъпил в съда на 13.01.2014 г. и на 15.01.2014 г. е 

постановено разпореждане за изпращане на преписи на ищеца за становище в 2-

седмичен срок. Във връзка с това е разпоредено ответникът да представи в 

копие за ищеца доказателствата към отговора си по опис. В исковата молба и в 

отговора са направени искания за спиране на производството по делото и в тази 

връзка, с разпореждане от 31.03.2014 г. съдът е изискал справка за т.д. № 

5481/2011 г. по описа на СГС, VІ-5 състав. След извършени през м. април и през 

м. май справки по движението на търговското дело в деловодната програма, с 

определение от з.з. на 09.06.2014 г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до решаване на т.д. № 5481/2011 г. по описа 

на СГС, V—5 състав. Съгласно извършената на 01.10.2014 г. служебна справка 

по движението на преюдициалното дело, по него е постановено решение на 

29.05.2014 г., което е обжалвано и е в етап на администриране на въззивната 

жалба.  

  ненасрочени дела 

Съгласно справката  съставът към 30.01.2015 г. има общо 43 ненасрочени 

дела, от които 12 – без движение и 31 – в процес на размяна на книжата. От 

делата без движение,  шест са образувани през 2014 г., 3 – през 2013 г., 2 – през 

2012 г. и 1 – през 2011 г.  В процес по размяна на книжата повече от една година 

са 5 дела, от които  3 са образувани през 2013 г. и 1 – през 2011 г.  

Гр.д. № 6506/2012 г. е образувано на 04.05.2012 г. по искова молба от К. Б. 

срещу ЧСИ. Определеният първи докладчик по делото се е отвел от 

разглеждането му на 08.05.2012 г. С разпореждане от 15.05.2012 г. съдия 

Кюркчиев е оставил исковата молба без движение  с указания за отстраняване 

на нередовностите. С разпореждане от 22.06.2012 г. той е оставил без уважение 

искането на ищеца за освобождаване от заплащане на д.т. и разноски. Срещу 

това разпореждане е постъпила частна жалба на 16.07.2012 г., оставена без 

уважение от въззивната и касационната инстанции. След връщане на делото в 

СГС на 14.08.2014 г., съдия Кюркчиев се е отвел от разглеждането му. След 

него се отвеждат още 17 съдии от отделението.  С определение от 02.02.2015 г. 

съдия Гергана Христова-Коюмджиева е прекратила производството по делото и 

е върнала исковата молба, поради неизпълнение в срок на дадените указания. 
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Въззивна частна жалба ищецът е подал на 17.02.2015 г. На 19.02.2015 г. съдия 

Гергана Христова-Коюмджиева се е отвела от разглеждане на делото. На 

24.02.2015 г. отвод е направила и съдия Лилия Руневска. 

Гр.д. № 10587/2014 г. е образувано и разпределено на 17.07.2014 г. по 

постъпила на 16.07.2014 г. искова молба от ЕООД срещу ФЛ. Предявени са 

искове с правно основание чл. 145 ТЗ и в условията на евентуалност по чл. 45 

ЗЗД и по чл. 86 ЗЗД. С определение от 22.07.2014 г. съдът е оставил исковата 

молба без движение с указания за представяне на документи за платена 

дължима д.т., които са изпълнени на 26.08.2014 г. На 28.08.2014 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението до ответника е 

върнато невръчено на 08.10.2014 г. със забележка, че адресът е посещаван три 

пъти на конкретно посочени дати. С разпореждане от 10.10.2014 г. исковата 

молба отново е оставена без движение, този път с указания да се посочи 

актуален адрес на ответника. Съобщението до ищеца е изпратено на 14.10.2014 

г. и не е върнато към датата на проверката – 27.10.2014 г.    

Гр.д. № 13420/2014 г. е образувано и разпределено на 03.09.2014 г. по 

постъпила на 02.09.2014 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество, с предявени осъдителни искове по чл. 226, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД.  По 

направеното искане по чл. 83, ал. 2 ГПК, съдията-докладчик се е произнесъл с 

разпореждане от 24.09.2014 г., като го е оставил без движение, а след 

изпълнение на указанията, с разпореждане от 20.10.2014 г. е бил освободен от 

заплащане на д.т. и разноски по делото. На същата дата е постановено и 

разпореждането по чл. 367 ГПК. Към датата на проверката – 27.10.2014 г., 

съобщението до ответника не е върнато. 

Проверено бе гр.д. № 17084/2013 г. Делото е образувано и разпределено на 

14.12.2013 г. по постъпила на 13.12.2013 г. искова молба, производство по чл. 

336 и сл. ГПК,  поставяне под запрещение. Първи докладчик е съдия Мичева, 

която с разпореждане от 08.01.2014 г. е оставила исковата молба без движение с 

указания за довнасяне на д.т. На 05.02.2014 г. ищцата е освободена от 

заплащане на такси и разноски по делото  и е постановено разпореждане по чл. 

131 ГПК. С разпореждане от 18.05.2014 г. делото е насрочено за разглеждане в 

о.с.з. на 04.07.2014 г. с призоваване на страните. На 24.06.2014 г. с.з. е 

пренасрочено за 18.07.2014 г. „поради ангажираност на съдията-докладчик”. На 

09.07.2014 г. в съда е постъпила молба от пълномощника на ищеца, с приложен 

акт за смърт, в която съобщава, че доверителката му е починала и моли 

производството да се остави без движение. В с.з. на 18.07.2014 г. съдът е 

докладвал молбата на адвоката, не е дал ход на делото и е оставил 

производството по делото без движение, като е задължил наследниците на 

ищеца да представят у-ние за наследници, с предупреждение, че при 

непредставянето му, производството ще бъде прекратено. С разпореждане от 

12.09.2014 г. съдията-докладчик е наредил да се изиска у-ние за наследници от 

съответната районна администрация в София, след което да се изготвят справки 

по НБДН за адресите на наследниците и същите да се уведомят за протоколното 

определение на съда от 18.07.2014г. Удостоверението за наследници е 
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постъпило в съда на 01.10.2014 г., служебните справки в БДН са изготвени на 

09.10.2014 г. и на 17.10.2014 г. са изпратени съобщения до наследниците на 

ищеца, съответно връчени на 22.10.2014 г. и на 28.10.2014 г.   

  неприключени дела, образувани преди 01.01.2013 г. 

Гр.д. № 1365/2009 г. е образувано и разпределено на 18.02.2009 г. на  І-7 

състав по постъпило по подсъдност, на 17.02.2009 г. гр.д. № 44534/2008 г.  по 

описа на СРС. Предявен е иск за прогласяване нищожност на договорна 

ипотека, обективирана в нотариален акт, срещу седем ответници. Както 

исковата молба, така и молбата от 20.03.2009 г. за обезпечаване на предявения 

иск многократно са оставяни без движение с конкретни указания за изпълнение. 

След изпълнението им и вписване на исковата молба, с определение от 

29.10.2009 г. съдът е допуснал обезпечение чрез спиране на изпълнението по 

изп.д. № 132/2008 г. на ЧСИ, след представяне на парична гаранция. На 

09.11.2009 г. е постановено разпореждане по чл. 367 ГПК. В етапа на 

процедурата по двойна размяна на книжата, са постъпили  искания за 

предоставяне на правна помощ и за главно встъпване, след уважаването на 

което също е започнала размяна на книжа, прекратено е било производството 

срещу един от ответниците, като частната жалба срещу определението е 

върната. На някои от ответниците са назначени особени представители по реда 

на чл. 47, ал. 6 ГПК. На мястото на починалата ищца е конституиран неин 

наследник. На 21.09.2012 г. е постъпила молба от процесуалния представител на 

главно встъпилите лица за определяне на срок, при бавност.  На 05.10.2012 г. е 

депозирана молбата от наследника на ищцата, че поддържа изцяло исковата 

молба към всички ответници, без промяна в направените искания. С 

определение от 18.03.2013 г. делото е насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 

18.06.2013 г. След преразпределянето му на  І-21 състав, съдия Петров го е 

пренасрочил за 25.04.2013 г., когато не му е даден ход, но са конституирани 

трети лица-помощници на ответника. В следващото с.з., на 06.06.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение, с указания до ищеца да конкретизира 

исковата си претенция и да посочи фактическите и правни основания за нея, да 

посочи основанията за нищожност и унищожаемост, които претендира. След 

изпълнение на указанията с молба от 08.07.2013 г., на следващия ден съдията е 

насрочил с.з. за 21.11.2013 г., като е разпоредил да се връчи препис от иска на 

всеки от ответниците, за становище в срок. В следващото с.з. е даден ход на 

делото, изслушани са страните и с оглед изясняване на някои обстоятелства, 

докладът е отложен за 20.03.2014 г. С разпореждане от 04.03.2014 г. съдът е 

отсрочил с.з. за 15.05.2014 г., поради натоварен график на делата за 20.03.2014 

г. и невъзможност залата да се ползва след 13.30 часа. На 15.05.2014 г.  е 

докладвано  удостоверение, от което е видно, че има и други наследници на 

починалата ищца, направени са искания за прекратяване на делото и 

възражения за нередовност на исковата молба. Съдът е заличил ответник, 

конституирал е ищци, прекратил е производството  по отношение на двама от 

ответниците, поради съвпадение с качеството им на ищци, разпоредил е делото 

да му се докладва за изготвяне на доклад в з.з. и е насрочил следващо с.з. на 
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30.10.2014 г. С определение от з.з. на 29.09.2014 г. съдията е съставил 

проектодоклад по делото.  

Гр.д. № 4007/2012 г. е образувано и разпределено на І-8 с-в на 14.03.2012 г. 

по постъпило на 12.03.2012 г. гр.д. № 223/2011 г. по описа на СРС, 37 състав. С 

разпореждане от 19.03.2012 г. производството е оставено без движение, с друго 

-  от 11.12.2012 г. ищцата е освободена от внасяне на д.т., а с трето - от 

13.12.2012 г. делото е насрочено за разглеждане в следващо о.с.з. на 14.03.2013 

г. В това заседание е даден ход, докладвани са заявления от вещите лица, не 

работили по поставените задачи по различни причини. Следващото с.з. е 

насрочено за 16.05.2013 г., след което делото е преразпределено на І-21 състав, 

съдия Петров. В с.з. на 16.05.2013 г. ход на делото не е даден, поради нередовна 

процедура по призоваване на третото лице – помагач –застрахователно АД. На 

10.06.2013 г. е постъпил изготвения от ДСП-  Младост – София социален 

доклад. В следващото с.з., на 30.06.2013 г., е даден ход на делото, приети са 

писмени доказателства докладът по делото е обявен за окончателен, назначена е 

съдебна експертиза с вещо лице детски психолог, заменено е едно от вещите 

лица. Проведени са и са отложени пет с.з. заради неизготвени заключения от 

в.л. На 31.07.2014 г. е проведено с.з. за производство по чл. 151 ГПК, когато е 

допусната поправка в протокола от с.з. на 26.06.2014 г. В следващото с.з. е 

прието заключението по СМЕ, без уважение е оставено искане за отвод на 

съдията. Делото е отложено за 12.02.2015 г. за изслушване на допусната 

повторна СМЕ.  

 насрочени дела 

Гр.д. № 17648/2013 г. е образувано и разпределено на 30.12.2013 г. по 

постъпила на 27.12.2013 г. искова молба от ФЛ срещу застрахователно 

дружество. Предявен е иск по чл. 226, ал. 1 КЗ. Разпореждането по чл. 131 ГПК 

е постановено на 06.01.2014г. Отговор на исковата молба е депозиран на 

19.02.2014 г. С определение от 24.02.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдът е допуснал 

доказателствата, вкл. комплексна СМЕ и САТЕ, изискал е наказателното дело 

по случая, съставил е проектодоклад, обявил е безспорните обстоятелства, 

разпределил е тежестта на доказване и е насрочил делото за разглеждане в 

първо с.з. на 17.04.2014 г.  На 21.03.2014 г. ищецът е депозирал допълнителна 

искова молба, на основание чл. 372, ал. 1 ГПК, препис от която на 25.03.2014 г. 

е разпоредено да се връчи на ответника. На 17.04.2014 г. съдът е дал ход на 

делото, разпитал е свидетел, допуснал е поправка в допълнителната искова 

молба и е отложил делото за изслушване на експертизата за 09.10.2014 г., когато 

заради неявяване на вещите лица, е отложено за 06.11.2014 г.   

Гр.д. № 1233/2014 г. е образувано и разпределено на 30.01.2014 г. по 

постъпила на 29.01.2014 г. искова молба от ФЛ, като  срещу застрахователно 

дружество /главен ответник/, е предявен иск по чл. 226, ал. 1, вр. чл. 273, ал. 4  

КЗ, а срещу гаранционен фонд /евентуален ответник/, е предявен иск по чл. 288, 

ал. 1, т. 2,б.”а” КЗ. С разпореждане от 04.02.2014 г. съдията-докладчик е 

освободил ищеца от заплащане на д.т. и разноски по делото на основание чл. 83, 

ал. 2 ГПК и е наредил да се изпратят преписи на ответниците за отговор на 
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основание  чл. 131 ГПК, депозирани съответно на 19.03.2014 г. и на 20.03.2014г. 

На 24.03.2014 г. е постановено разпореждане по чл. 372 ГПК. Допълнителната 

искова молба е входирана на 01.04.2014 г., като на 03.04.2014 г. е постановено 

разпореждането по чл. 373 ГПК. В установения срок не са постъпили 

допълнителните отговори, при връчени на ответниците съобщения съответно на 

17.04.2014 г. и на 22.04.2014 г. С определение от 10.06.2014 г. съдът е 

конституирал трето лице помагач на втория ответник, допуснал е 

доказателствата, вкл. СИЕ и комплексна СМЕ, изискал е наказателното дело по 

случая, съставил е проектодоклад, разпределил е тежестта на доказване и е 

насрочил делото за разглеждане в първо с.з. на 06.11.2014 г.     

Гр.д. № 7386/2012 г. е образувано и разпределено на І-19 с-в на 22.05.2012 

г. по постъпила на 21.05.2012 г. искова молба. Предявени са при условията на 

евентуално съединяване искове с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД и чл. 135 

ЗЗД. С разпореждане от 04.06.2012 г. същата е оставена без движение с 

указания за представяне на удостоверение за данъчна оценка на имота с оглед 

определяне на дължимата д.т. С определение от същата дата трето неучастващо 

в процеса лице, на основание чл. 192 ГПК, е задължено да представи описаните 

в молбата документи. Указанията са изпълнени от ищеца на 29.06.2012г.  С 

разпореждане от 04.07.2012 г. производството отново е оставено без движение с 

указания за внасяне на дължимата д.т. След молба на ищеца, с определение от 

08.08.2012 г., съдът на основание чл. 253 ГПК е отменил разпореждането си, 

указал е внасяне на д.т. в по-малък  размер, като е наредил и вписване, след 

представяне на вносния документ в полза на АВ. Исковата молба е върната 

вписана в съда на 13.08.2012 г. С определение от 27.09.2012 г. съдът е оставил 

без уважение направеното в нея искане по чл. 389 ГПК за допускане на 

обезпечение на предявените искове. На същата дата е постановено и 

определение по чл. 131 ГПК. Отговорите от ответниците са постъпили в съда на 

13.11.2012 г. На 10.01.2013 г. в съда са приобщени по делото постъпили и 

изисканите от третото неучастващо в процеса лице документи, за което ищецът 

е бил уведомен. С определение от 01.03.2013 г. съдът е насрочил с.з. на 

03.06.2013 г. и е допуснал  писмените доказателства. С.з. е пренасрочено на 

30.05.2013 г. след преразпределение на делото на І-21 с-в. Тогава съдът е 

оставил без уважение искания за прекратяване, спиране и оставяне без 

движение на производството, дал е възможност за допълнителни доказателства 

и го е отложил за 24.10.2013 г., когато е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК, до решаване на гр.д. № 14248/2011 г. по описа на СГС, І-8 състав. С 

определение от 26.03.2014 г. по в.ч.гр.д. № 4639/2013 г. , по описа на САС, ТК, 

ІІІ състав, определението за спиране е отменено и на 01.04.2014 г. делото е 

върнато в СГС за продължаване на съдопроизводствените действия. С 

определение от 07.04.2014 г., новият съдия-докладчик Вергиния Мичева-Русева 

е съставила проект за доклад на основание чл. 146 ГПК, приела е писмените 

доказателства с исковата молба, допуснала е свидетели и е насрочила делото за 

26.06.2014 г., когато съдът се е произнесъл по доказателствени искания на 

страните, назначил е СГЕ и е насрочил следващо с.з. за 13.11.2014 г. Постъпили 
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са молби с доказателствени искания и за поправка на протокола от с.з. С 

разпореждане от 21.10.2014 г. съдията, поради внезапно възникнал служебен 

ангажимент е отсрочил делата, от с.з. на 13.11.2014 г., за ден по-рано – на 

12.11.2014 г., като е наредил страните да бъдат надлежно уведомени.  

Гр.д. № 13339/2013 г. е образувано и разпределено на 08.10.2013 г.  по 

постъпила на 07.10.2013 г. искова молба от ФЛ срещу ФЛ. Предявен е иск с 

правно основание чл. 240, ал. 4, вр. ал. 1 ЗЗД. С разпореждане от 09.10.2013 г. 

съдията е оставил исковата молба без движение с указания за внасяне на 

дължима д.т. Указанията са изпълнени на 17.10.2013 г. и на 23.10.2013 г. е 

постановено разпореждане по чл. 131 ГПК. Отговорът  на исковата молба е 

депозиран на 11.03.2014 г. С определение от 17.03.2013 г. съдия Вергиния 

Мичева-Русева е насрочила делото за разглеждане в първо о.с.з. на 15.05.2014 

г., допуснала е писмените доказателства, дала е възможност и указания на 

страните по представени доказателства и по доказване на обстоятелства, 

разпределила е доказателствената тежест. Определението съдържа 

проектодоклад. На 01.04.2014 г. ищецът е подал допълнителна искова молба и 

на 03.04.2014 г. съдията е разпоредил да се изпрати препис на ответника за 

отговор в 2-седмичен срок. На 09.05.2014 г. е постъпил отговор на 

допълнителната искова молба. В о.с.з. на 15.05.2014 г. проектодокладът е приет 

без възражения от страните, приет е представения в оригинал документ от 

ищеца и е открито производство по оспорване, допуснати са поисканите 

свидетели, СГЕ и делото е отложено за 19.06.2014 г., когато е иззет сравнителен 

материал за експертизата и за изслушване на в.л., делото е отложено за 

13.11.2014 г. С разпореждане от 21.10.2014 г. съдията, поради внезапно 

възникнал служебен ангажимент е отсрочил делата, от с.з. на 13.11.2014 г., за 

ден по-рано – на 12.11.2014 г., като е наредил страните да бъдат надлежно 

уведомени.  

  дела с отменен ход по същество 

Гр.д. № 12562/2012 г. е образувано на 21.09.2012 г. по постъпило по 

подсъдност на 20.09.2012 г. гр.д. № 27997/2012 г. по описа на СРС, Второ ГО, 

66 състав, по подсъдност. Исковата молба е постъпила най-напред в РС – 

Бургас, където е образувано гр.д. № 11926/2011 г., прекратено с определение от 

07.02.2012 г. и изпратено по подсъдност на СРС, след като за основателно е 

прието направеното от Министерство на отбраната възражение за местна 

неподсъдност. Разпределено е на І-20 състав. С определение от з.з. на 

25.09.2012 г. съдията-докладчик е приел, че спорът за заплащане на положен 

извънреден труд от кадрови военнослужащ е трудов, повдигнал е пред САС 

препирня за подсъдност между СГС и СРС и е прекратил производството по 

делото. С определение от 10.10.2012 г., постановено по ч.гр.д. № 3533/2012 г. по 

описа на САС, ТО, 5 състав като родово компетентен да разгледа предявените 

искове е определен СГС и на 12.10.2012 г. делото му е върнато. С разпореждане 

от 16.10.2012 г. съдията-докладчик е оставил исковата молба без движение с 

указания за внасяне по сметка на СГС на дължимите д.т. По молба от 17.12.2012 

г., с разпореждане от 18.02.2013 г. на зам. председателя на СГС, ищецът е 
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освободен от внасяне на д.т. и разноски по делото. На 19.02.2013 г. е 

постановено определение по чл. 140 ГПК, с което са допуснати доказателствата, 

изготвен е проектодоклад по делото, разпределена е доказателствената тежест и 

делото е насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 11.03.2013 г., когато не му  е 

даден ход, поради нередовна процедура по призоваването на ищеца и е 

отложено за 08.07.2013 г. След преразпределение на делото на новообразувания 

І-21 състав, новият докладчик  е пренасрочил с.з. за 11.07.2013 г., когато е даден 

ход, съдът е докладвал делото съобразно проекта от 19.06.2013 г., който е 

обявен за окончателен, приети са писмените доказателства. Делото е отлагано 

два пъти - на 28.11.2013  и на 27.03.2014г. за изготвяне на заключението от в.л., 

Прието е в с.з. на 27.03.2014 г. заключението на в.л. по ССЕ, частично е 

прекратено производството по делото, допуснато е уточнение по отношение на 

мораторните лихви и делото е обявено за решаване. С определение от з.з. на 

17.06.2014 г. съдията-докладчик е отменил определението си за даване ход по 

същество, оставил е исковата молба без движение и е указал на ищеца да 

посочи надлежна страна по предявения иск, като е приел, че е обявил е обявил 

делото за решаване при неправилно конституирана ответна страна – МО не е 

пасивно легитимирано да отговаря за заплащане на извънреден труд, положен в 

поделение, разпоредител с бюджетни кредити. Указанията са изпълнени с 

молба от 14.07.2014 г., в която е направено искане за конституиране на 

военното формирование, в което служи ищецът, като евентуален ответник по 

делото. С определение от з.з. на 30.07.2014 г. съдията-докладчик е заличил като 

ответник по делото МО и е прекратил производството срещу него. 

Конституирал е като ответник военното формировани с адрес в гр. Черноморец, 

област Бургас и му е предоставил възможност да вземе становище по делото. С 

разпореждане от 18.09.2014 г. съдията е наредил изпращане на книжата на 

новоконституирания ответник на основание чл. 131 ГПК. Съобщението е 

връчено на 10.10.2014 г. В частта за прекратяване на делото, определението не е 

обжалвано и е влязло в сила.  

 приключени въззивни частни граждански дела по жалби срещу действия 

на съдебен изпълнител 

В.ч.гр.д. № 780/2014 г. е образувано и разпределено на 20.01.2014 г. по 

постъпила на 17.01.2014 г. с придружително писмо от ЧСИ, ведно с мотиви, 

частна жалба срещу определения адвокатски хонорар по изп. дело, който не бил 

дължим, алтернативно – прекомерен. С определение  в з.з. на 28.01.2014 г. 

съдът е прекратил производството по делото, като преждевременно образувано 

и е изпратил жалбата на длъжника по изпълнението на ЧСИ за произнасяне по 

искането  за намаляване поради прекомерност на разноските на взискателя за 

адвокатско възнаграждение. Определението е окончателно и е влязло в сила на 

28.01.2014 г.  

 Ч.гр.д. № 546/2014 г. е образувано и разпределено на 14.01.2014 г. по 

постъпила с писмо и становище на ЧСИ на 13.01.2014 г. частна жалба срещу 

постановление за възлагане на имот. С решение в з.з. на 30.01.2014 г. съдът е 
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оставил без уважение жалбата като неоснователна. Решението е влязло в сила 

на 30.01.2014 г.  

  приключени въззивни частни граждански дела 

В.ч.гр.д. № 736/2014 г. е образувано и разпределено на 20.01.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 17.01.2014 г. частна жалба срещу разпореждане от 

13.02.2013 г.,  по ч.гр.д.  № 61438/2012 г. по описа на СРС, Първо ГО, 40 състав, 

с което е разпоредено издаване на изпълнителен лист по влязла в сила заповед 

за изпълнение по чл. 410 ГПК. С разпореждане от 27.01.2014 г. съдията-

докладчик е указал на частния жалбоподател да представи доказателства за 

датата на уведомяването му. След изпълнение на указанията с молба от 

31.01.2014 г., с определение от з.з. на 06.02.2014 г.  съдът е отменил 

разпореждането  и е обезсилил издадения изпълнителен лист. Решението е 

влязло в сила на 06.02.2014 г. Заверен препис е изпратен на ЧСИ за 

прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 3 

ГПК.  / По ч.гр.д. № 61438/2012 г. по описа на СРС, І ГО, 40 с-в, издадената 

заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК е връчена на 

длъжника със съобщение на 21.01.2013 г. и на 04.02.2013 г., в срок,  в съда е 

постъпило възражението му по чл. 414 ГПК. Вместо да проведе процедурата по 

чл. 415 ГПК, съдът е провел тази по чл. 416 ГПК, като е приел, че възражение 

не е постъпило./ 

В.ч.гр.д. № 1661/2014 г. е образувано на 06.02.2014 г. по постъпила чрез 

СРС на 05.02.2014 г. въззивна частна жалба срещу разпореждане по ч.гр.д. № 

41745/2013 г. по описа на СРС, Първо ГО, 30 с-в, с което е отхвърлено 

заявление за издаване заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. С определение от 

з.з. на 27.03.2014 г. съдебният състав  е потвърдил атакуваното разпореждане.  

В.ч.гр.д. № 7141/2014 г. е образувано на 26.05.2014 г. по постъпила чрез 

СРС на 23.05.2014 г. въззивна частна жалба срещу определение от 15.04.2014 г. 

по гр.д. № 27243/2013 г. по описа на СРС, Второ ГО, 124 с-в, с което е оставено 

без разглеждане искане за възобновяване на срока за представяне на отговор на 

исковата молба. С определение от з.з. на 26.08.2014 г. съдебният състав  е 

потвърдил атакуваното определение. Определението е обжалвано с частна 

касационна жалба, подадена на 09.10.2014 г., която се администрира.  
 

Във връзка с констатацията /от предоставените справки и при проверка на 

срочните книги на съставите/ за наличие на относително голям брой 

производства, образувани преди 01.01.2013г., в хода на проверката бе изискана 

актуална информация за всички „стари дела”, образувани преди 2011г. на 

доклад на съдии от I ГО, която бе изготвена от деловодството на отделението и 

от която е видно следното:  

По представената справка бяха проверени  допълнително и следните стари 

дела по състави: 
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 съдия Асен Воденичаров - 9 бр. дела, образувани в периода 2002г. – 

2009г., от които едно спряно производство, две са прекратени и 6 насрочени 

дела. Проверени бяха: 

 Гр.дело № 1102/2002 г. е образувано на 02.10.2002г., по искова молба за 

обявяване на нищожност или разваляне на сключен с измама договор за 

продажба на недвижим имот в гр. София.  Първото по делото заседание е 

проведено на 03.12.2002г. от съдия К.Бързачки. Три о.с.з. през 2003г. са 

отложени по искане на ответника с приложени болнични листи, а през м. 

ноември 2003г,. съдията е разпоредил внасяне на таксата за призоваване в ДВк 

и назначаване на особен представител. С протоколно определение от 

13.12.2005г. производството е било спряно, до влизане в сила на решението по 

гр.д. № 4435/2005г. на СРС, 76-ти състав, образувано по иск за прогласяване 

нищожност/унищожаемост на завещание.  

С разпореждания от з.з. на 26.03.2013г., постановени вече от съдия 

Воденичаров, по повод  подадена молба и след справки, удостоверяващи 

отпаднали основания за спирането, производството е било възобновено и 

делото е насрочено в о.с.з. на 14.05.2013г., редовно проведено с приемане на 

доказателствата, изразени становища и отлагане за 22.10.2013г. 

Междувременно, по повод направено искане, на основание чл. 213 ГПК, в з.з. от 

07.06.2013г., съдът е съединил това дело, с гр.д. № 6139/2013г. в общо 

производство за разглеждане по настоящия процес. В с.з. е допусната съдебно-

почеркова експертиза и по доказателствата заседанието е отложено за 

04.03.2014г., а след това и за 07.10.2014г., пренасрочено по молба за по-ранна 

дата и проведено на 10.06.2014г., когато са разпитвани свидетели и е прието 

заключението. С.з. е проведено и на 28.10.2014г., с допускане на тройна СПЕ, 

която да се депозира в с.з. на 24.03.2015г. 

Гр.дело № 3054/2005 г. е образувано на 21.11.2005г. по иск с правно 

основание чл. 135 ЗЗД, след определение от 17.05.2005г. на Председателя на ІІ 

отделение на СРС за разделяне на производство и изпращане по подсъдност. 

Първото о.с.з. по делото е проведено от съдия Воденичаров на 27.06.2006г., а в 

з.з. от 13.09.2006г. е присъединено за съвместно разглеждане и гр.д. № 

17244/2005г. В с.з. от 30.01.2007г. са приложени дисциплиниращи мерки, с 

наложена допълнителна ДТ, като с.з. е отложено за 17.04.2007г. В него е 

докладвана молба на процесуалния представител на ищеца за спиране на 

производството – уважена с протоколното определение, до влизане в сила на 

решението по гр.д. № 8258/2005г. на СРС, 42 с-в, а в з.з. на 02.06.2007г. е 

оставено без уважение искане за допускане на обезпечение. За движението на 

преюдициалното дело са правени периодични справки и са прилагани 

компютърни разпечатки. С определение от 23.01.2014г. производството е било 

възобновено и насрочено в о.с.з. на 13.05.2014г., в което са приети 

доказателства и е допуснат разпит на свидетели. В с.з. на 25.11.2014г., 

движението на делото отново е спряно, поради настъпила смърт на ответник. 

Дадени са указания към ищцовата страна и е разпоредено издаването на 

съдебно удостоверение за изпълнението им. 
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Гр.дело № 286/2002 г. е образувано на 14.03.2002г., по искова (и  

допълнителна) молба на физическо лице, срещу ДА по стандартизация и 

метрология, за присъждане на обезщетение по КТ, впоследствие частично 

оттеглена. Съдебни заседания са проведени от съдия Филип Ганов на 

17.10.2002г., на 30.01.2003г., на 24.04.2003г., в което искът е оставен „без 

движение”, до приключването на гр.д. № 4358/98г. на СРС и прилагането му по 

настоящето дело. Заседания са проведени по делото на 31.05.2005г. и на 

25.10.2005г. от съдия Бързачки, а това от 07.03.2006г. е председателствано от 

съдия Воденичаров, който е прекратил частично производството, поради 

оттегляне на претенцията за неимуществени вреди. В с.з. на 23.05.2006г., след 

четири поредни искания до СРС, горецитираното дело е изпратено и 

приложено, но исковата молба е оставена без движение, за посочване на 

надлежен ответник, поради закриването на ДА по стандартизация и метрология. 

В з.з. на 23.06.2006г. е насрочено о.с.з. на 21.11.2006г., когато делото е обявено 

за решаване. С определение от  19.12.2006г., определението за ход по същество 

е отменено, като е дадена възможност на ответника за пореден път да уточни 

претенциите си по размер и периоди, като е насрочено с.з. за 13.02.2007г., в 

което е дадена последна възможност на ищеца да  изпълни указанията. След 

постъпване на уточнителната молба, делото е насрочено за 15.05.2007г. Преди 

с.з. ищецът е депозирал искане за спиране на делото, придружено с 

доказателства, поддържано в с.з. и което е преценено от съда като основателно 

– съдът е докладвал молбата, с данни за образувани срещу ищеца две 

производства в СРС (пред 58-ми и 65-ти състави), които са от значение за 

правилното решаване на делото, с оглед което същото е спряно, до 

приключването с влязъл в сила акт на гр.д. № 7283/2006г. и № 6272/2006г. на 

СРС. Възобновено е с определение от 20.01.2014г. и е насрочено за 13.05.2014г., 

когато, поради нередовна процедура е отложено за 25.11.2014г., с указания към 

призовкаря. И това с.з. е отложено по същата причина – върната в цялост 

призовка, на която е отбелязано, че лицето живее на адреса, но не контактува с 

никого, конфликтен е и не отговаря. Съдът е разпоредил ново призоваване. 

Гр.дело № 04232/2006 г. е образувано на 26.04.2007г., на основание чл. 72, 

ал. 1 ЗС, по искова молба на АД, срещу 4 физически лица, разпределено на 

съдия Воденичаров на 26.04.2007г. С разпореждане на докладчика от з.з. на 

03.05.2007г., е насрочено в о.с.з. за 09.10.2007г. С молби на ищеца са искани 

съдебни удостоверения, докладвани своевременно, допуснато е удължаване на 

срока за снабдяване с доказателства, на 26.09.2007 г. е получен и отговора на 

ответниците по исковата молба. В с.з. е даден ход на делото, изразени са 

становищата на страните, приети са писмените доказателства и за съвместно 

разглеждане – насрещен иск, допуснати са две СТЕ, изискано е гр.д. № 

1158/1998г. на СРС и пр., като заседание е насрочено за 12.02.2008г. По 

направеното искане за спиране на производството съдът е отклонил 

произнасянето за з.з., проведено на 15.10.2007г., в което не е уважено същото. В 

с.з. са приети заключенията по СТЕ и са допуснати тройни експертизи, разпитан 

е свидетел и е поискана СИЕ, с насрочване на заседание за 03.06.2008г., 
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отложено по доказателствата за 02.12.2008г., след това – за 12.05.2009г. С 

определение от з.з. на 11.12.2008г., с подробно обоснована преценка за връзка 

на иска за извършени подобрения, с висящия спор за собственост по гр.д. № 

19925/2007г. на СРС, съдът е постановил спиране. Правени са периодично 

справки за движението на преюдициалното дело, прилагани са компютърни 

разпечатки. След молба от пълномощника на ответниците от 17.03.2014г., 

производството е възобновено с определение от 20.03.2014г., конституирани са 

наследници на починал ответник и е насрочено о.с.з. за 07.10.2014 г. С молба от 

16.09.2014г. вещо лице – счетоводител е уведомило съда, че поддържа молбата 

си от 03.11.2008г. за освобождаване от тройната експертиза, оставено за 

произнасяне в о.з., поради липса на време. Заседанието не се е състояло /сигнал 

за взривно устройство в сградата на съда/, пренасрочено е за 07.04.2015г. 

Гр.дело № 1655/2009г. е образувано на 26.02.2009г. по предявен 

отрицателен установителен иск на Държавата, чрез областен управител на 

област София, (касаещ собствеността на магазини на бул. Витоша-София), 

срещу ЕООД със седалище в гр. Варна и физическо лице—германски 

гражданин, лично и като представляващ дружеството, с доказателства и 

направени доказателствени искания, както и за допускане на обезпечение чрез 

налагане на възбрана върху недвижим имот. Протокол за разпределение не се 

съдържа по делото, попълнен е печат с името на съдията-докладчик. С 

определение от 05.03.2009г. е допуснато обезпечението, разпореждането по чл. 

131 ГПК е от 11.06.2009г., а на 28.07.2009г. е постъпил отговор по исковата 

молба и обратен иск, върху който е изготвено разпореждане с указание за 

внасяне на  ДТ с посочени срок и размер. Последното не е изпълнено и с 

определение от з.з. на 12.10.2009г., исковата молба е приета за редовна и 

допустима, конституирано е трето лице помагач на ответната страна, оставено е 

без уважение искането за съвместно разглеждане на обратния иск и е насрочено 

о.с.з. за 30.03.2010г., отложено по доказателствата за 12.10.2010г., в което е 

допуснато оспорване на саморъчно завещание, допусната е съдебно-

графологическа експертиза, а с.з. е определено за 01.03.2011г. В него е прието 

заключението и по доказателствата е отложено за 14.06.2011г. В з.з. от 

08.03.2011г. е оставено без уважение искането за спиране на производството, 

приложени са и доказателства за образувано срещу привлеченото трето лице-

помагач нохд № 4914/2011г. на СРС, а с.з. е определено за 06.12.2011г. С 

разпореждане от з.з. на 13.12.2011г. съдът повторно не е уважил искането за 

спиране на производството  с оглед извода за липса на преюдициалност със 

соченото висящо пред СРС производство. В проведеното на 24.04.2012г. с.з., 

след депозирана молба за съдебна поръчка до Израел, (досежно наследниците 

на Х.В., посочени в конкретно дело на Областен съд - Тел Авив), съдът е 

отложил делото за 30.10.2012г., а в з.з. на 12.06.2012г. е уважил искането за 

изготвяне на СП.Данните са, че същата е изпратена на 27.09.2012г. Оттогава, 

поради неизпълнението й все още, са отложени няколко с.з., като 

междувременно в з.з. за трети пореден път съдът е отказал спиране на делото, 

представена е постановена осъдителна присъда по горецитираното наказателно 
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общ характер дело. В з.з. от 22.05.2014г. са оставени без уважение (като 

преклудирани - чл. 219, ал. 1 ГПК) доказателствени искания, а с разпореждане 

от 07.10.2014г., съдът е пренасрочил (поради сигнал за взривно устройство в 

сградата на Съдебната палата), делото за 07.04.2015г. 

 

Съдия Евгени Георгиев - 5 бр. дела, образувани в периода 2008г. – 2009г., 

от които едно е прекратено, едно е обявено за решаване по време на проверката 

и 3 насрочени дела. Проверени бяха: 

Гр.д. № 306/2009г. е образувано на 19.01.2009 г. след разделяне на 

производството по гр.д. № 3071/2008г. на СГС, І ГО, 5 състав. Страни по делото 

са: ищци – 3 ФЛ и ответници –1 ЮЛ /„М. М. А.”/ и 1 ФЛ – К. Са. А., със 

седалище и местоживеене в Кралство Испания. Разглеждат се евентуално 

предявени искове за заплащане на обезщетение за неимуществени и 

имуществени вреди от ПТП, реализирано на 31.07.2003 г. на територията на 

Испания. Тогава титуляр на състава е съдия Златина Рубиева. След като с 

разпореждания от 19.01.2009 г. и от 09.03.2009 г. исковата молба е била 

оставена без движение,  на 06.10.2009 г. е върната, поради неизпълнение на 

указанията. С определение от 02.11.2009 г. по в.ч.гр.д. № 2751/2009 г. по описа 

на САС, ГО, І-ви състав, разпореждането на СГС е отменено и делото е върнато 

на 11.11.2009 г., за продължаване на процесуалните действия. С определение от 

16.11.2009 г. съдията-докладчик е спрял производството на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязъл в сила акт на гр.д. № 3071/2008 г. по 

описа на СГС, І-5 състав, по което за разглеждане е останал главният иск. С 

определение от 26.02.2010 г. по в.ч.гр.д. № 3324/2009 г. по описа на САС, ГО,  

определението на СГС за спиране на производството е отменено и на 05.03.2010 

г. делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия и 

произнасяне по молбата за изменение на петитума на предявените искове. С 

разпореждане от 18.05.2010 г. съдия Рубиева е оставила без движение исковата 

молба с указания за посочване на пощенския код на населеното място за 

двамата ответници / Регламент /ЕО/ № 1393/2007 г./ и за плащане на такса за 

превод на книжата. Призоваването с обратна разписка не е дало резултат, тъй 

като книжата са върнати като непотърсени. На 13.10.2010 г. съдия Рубиева е 

наредила да се подготвят документи за връчване чрез местния 

първоинстанционен съд. С определение от 09.03.2012 г. съдия Шекерджийски е 

изготвил проекто-доклад по делото. Приел е, че и двамата ответници са 

уведомени по реда на Регламент /ЕО/ № 1393/2007 г. на Европейския парламент 

и на Съвета от 13.11.2007 г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и 

извънсъдебни документи по граждански или търговски дела. Насрочил е о.с.з. 

на 08.06.2012 г., дал е указания за уточняване на претенциите за мораторни 

лихви, допуснал е свидетел, изискал е информация за чуждата законодателна 

уредба и данни за развитието на сл.д. № 246/2003 г. на НСС. В с.з. на 08.06.2012 

г., председателствано от съдия Евгени Георгиев, е даден ход на делото, 

наредено е изпращане на писмо до Института по държавата и правото при БАН 

за определяне на специалист по застрахователно право на Кралство Испания, 
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който да отговори на поставените с определението от 24.04.2012 г. въпроси и 

делото е отложено без дата. След двойна размяна на писма, от МП на Испания 

са постъпили и са преведени необходимите нормативни документи. Две с.з. 

през м. март 2014 г. са насрочени във връзка със съдебната поръчка, като на 

второто не е даден ход. С определение от 05.12.2014 г. делото е насрочено за 

22.05.2015 г., като са определени и четири дати за евентуалните следващи с.з. 

Гр.д. № 1389/2008 г. е образувано на 21.03.2008 г. по постъпила на 

19.03.2008 г. искова молба от Н. Н. срещу МП, 2 ФЛ, РС– Нови пазар, ОС–

Шумен и държавата, представлявана от министъра на финансите. Предявени са 

частични осъдителни искове за присъждане на суми при условията на 

солидарна отговорност по чл. 45,  чл. 49 и чл. 86 ЗЗД. Разпределено е на 

19.03.3008 г. на І-7 състав. С определение от 14.04.2008 г. производството е 

прекратено на основание чл. 118, вр. чл. 104, т. 4 ГПК и делото е изпратено по 

подсъдност на СРС, където на 18.04.2008 г. е образувано гр.д. № 11757/2008 г. С 

определение от з.з. на 12.06.2008 г.  районният съдия е разделил производството 

по делото, като го е прекратил пред себе си в частта с предявените искове по чл. 

1 ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието и в тази част го е изпратил на 

АССГ по подсъдност. Със същото определение е повдигнал препирня за 

подсъдност по отношение на предявените искове с правно основание чл. 45 и 

чл. 49 ЗЗД. Определението на СГС от з.з. на 14.04.2008 г. е обжалвано с частна 

жалба от ищеца. С определение от 04.08.2010 г. по гр.д. № 215/2009 г. на ВКС, 

Трето ГО е допуснато касационно обжалване на определението от 30.10.2008 г. 

по в.ч.гр.д. № 2090/2008 г. на САС, ( с което е оставено в сила определението на 

СГС за прекратяване на производството). Вместо това, прекратяването е 

отменено  и делото е върнато в СГС за продължаване на процесуалните 

действия. Производството се разглежда по отменения ГПК, тъй като исковата 

молба е подадена по пощата на 27.02.2008 г. Първото о.с.з. по делото е 

проведено на 29.03.2011 г., след него са проведени още три редовни с.з., в които 

са приети писмени доказателства, изискани са дела, различни преписки, съдът 

се е произнасял по нови доказателствени искания на ищеца, отлагал е за 

запознаване с постъпили доказателства, като включително не е дал ход на 

делото в с.з. на 29.01.2013 г. по молба на ищеца, неявил се лично по 

здравословни причини, въпреки ангажираните от него трима адвокати. Делото е 

било на доклад на съдиите Мариета Неделчева, Гергана Никова, Елена 

Андреева, а от разглеждането му през м. март 2013 г.  са се отстранили съдиите 

Милена Томова, Кристина Филипова и Асен Воденичаров. На 20.03.2013 г. е 

било преразпределено на съдия Евгени Георгиев – І-2 състав. С определение от 

з.з. на 05.06.2013 г. съдия Георгиев е прекратил производството по иска по чл. 

49, вр. чл. 45 ЗЗД срещу РС–Нови Пазар, ОС–Шумен, МП и държавата чрез 

Министерство на финансите. Оставил е без движение производството по иска 

по чл. 45, ал. 1 ЗЗД срещу двете Ф, с конкретни указания до ищеца за 

отстраняване на нередовностите в исковата молба. С определение от 30.01.2014 

г. по в.ч.гр.д. № 4793/2013 г., САС е отменил определението в частта, с която е 

било прекратено производството срещу РС–Нови пазар, ОС–Шумен и 
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държавата чрез Министерство на финансите и е върнал делото на СГС за 

продължаване на процесуалните действия и произнасяне по съществото на 

спора. Определението на СГС е обезсилено като недопустимо в частта, с която е 

било прекратено производството срещу МП, тъй като по този иск е било 

образувано и висящо адм.дело № 86/2009 г. по описа на АССГ.  С разпореждане 

от 18.09.2014 г. делото е насрочено в о.с.з. на 19.12.2014 г., когато не е даден 

ход, по молба на ищеца, поради заболяване. Следващото с.з. е насрочено за 

29.05.2015 г. 

Гр.д. № 3410/2008 г. е образувано на 02.09.2008 г. по постъпила на 

29.08.2008 г. искова молба от Н. Н. срещу Държавата чрез М-во на финансите, 3 

ФЛ, ОДМВР-Шумен, Военен съд – Варна и Военно-апелативен съд – София. 

Предявени са искове по чл. 45 и чл. 49 ЗЗД, като частични, при условията на 

солидарна отговорност, за присъждане на неимуществени вреди. След 

отстраняване на нередовности по исковата молба, е проведена процедура по 

размяна на книжата. Делото е разпределено на съдия Иванова – І-11 състав, 

която се е отстранила от разглеждането му с определение от 30.10.2008 г. 

Отговори от всички ответници са постъпили в периода от 09.03.2009 г. до 

25.05.2010 г., като по отношение на едно от ФЛ е приложена разпоредбата на 

чл. 47 ГПК и му е назначен особен представител. Определението по чл. 140 

ГПК е постановено от съдия Жорж Гигов, на 26.08.2010 г. и с него 

производството по иска срещу държавата е прекратено. Първото о.с.з. е 

насрочено за 07.12.2010 г., но не е проведено, тъй като делото е било в горните 

инстанции по обжалване на определението. С определение от 11.07.2011 г. по 

ч.гр.д. № 212/2011 г. на ВКС, Четвърто ГО, е допуснато касационно обжалване 

на въззивното определение на САС, с което определението на СГС за частично 

прекратяване на производството е оставено в сила и двете определения са 

отменени, като делото е върнато на СГС, Първо ГО, 6 състав за продължаване 

на съдопроизводствените действия. О.с.з. е насрочено за 13.12.2011 г., когато са 

конституирани нови трима ответници на основание чл. 228, ал. 3 ГПК / МВР и 

още 2 ФЛ/. В изпълнение на заповед на председателя на СГС, на 07.03.2012 г. 

делото е преразпределено на съдия Кристина Филипова, І-18 състав, която с 

определение от 21.03.2012 г. е оставила производството без движение, тъй като 

ищецът не е представил копия от исковата молба с приложенията за тримата 

новоконституирани ответници. С определение от 16.05.2012 г. съдия Филипова 

се е отвела.  Следват отводите на съдия Теодора Нейчева, І-17 състав с 

определение от 14.06.2012 г., и на съдия Асен Воденичаров, І-1 с-в с 

определение от 20.06.2012 г. На 21.06.2012 г. делото е разпределено на съдия 

Жорж Гигов, който с разпореждане от 25.10.2012 г. е насрочил о.с.з. на 

12.02.2013 г. До тогава е текла процедура по размяна на книжата по отношение 

на новите ответници. В това с.з. е даден ход на делото и съдия Гигов е направил 

доклад по чл. 146 ГПК, изслушани са становища на явилите се страни, съдът е 

разпределил доказателствената тежест между страните, приел е писмените 

доказателства, допуснал е свидетели до разпит, не е допуснал СПЕ, предоставил 

е на ищеца възможност да вземе отношение по писмените отговори на 
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ответниците. Следващото с.з. е насрочено за 18.06.2013 г., когато съдия Гигов 

се е отвел от разглеждане на делото. Последователно са се отвели съдиите 

Геновева Николаева и Мария Райкинска и на 09.07.2013 г. делото е 

преразпределено на съдия Евгени Георгиев. С разпореждане от 11.11.2013 г. той 

го е насрочил в о.с.з. на 14.03.2014 г., когато не е дал ход по молба на ищеца, 

който заедно с процесуалния си представител бил ангажиран по наказателно 

дело в СРС. Следващите две с.з. са отложени по молба на ищеца заради 

здравословни причини. Делото е насрочено за  08.05.2015 г.  

Гр.д. № 1570/2006 г. е образувано на 10.05.2006 г. по постъпила на 

08.05.2006 г. искова молба, с която едно ФЛ е предявило срещу друго ФЛ иск с 

правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Делото е разпределено на І-3 състав. 

Първото по делото о.с.з. е проведено на 10.06.2006 г., когато е даден ход, 

ищецът е задължен да представи оригинала от предварителния договор в 

следващото с.з. и е отложено без дата, за произнасяне в з.з. по исканията за 

прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на СРС. С 

молба от 15.09.2006 г.  ищецът е заявил, че ще се ползва от документа – 

предварителен договор/представено е ксерокопие/ и ще представи оригинала в 

следващото с.з., което се е провело на 29.01.2007 г. /съдия Богдана Желявска/. В 

това с.з. процесуалният представител на ищеца е представил нотариално 

заверен на 03.04.2006 г. препис от предварителния договор. Открито е 

производство по оспорването му и от ответната страна отново е направено 

искане за представяне на оригинала. В следващото с.з., на 16.04.2007 г. е 

допусната СГЕ, поискана от ищеца и той отново на основание чл. 101 ГПК/отм./ 

е задължен да представи оригинал на договора. Две съдебни заседания са 

отложени, като в.л. не е изпълнило поставената задача поради неосигуряване от 

страна на ищеца на оригинала от документа и непосочване от страна на 

ответника на сравнителен материал. Следващо с.з. е отложено поради неяване 

на в.л., депозирало заключение в срок. Прието е в с.з. на 14.04.2008 г. и по 

искане на ищеца е допусната и назначена тройна експертиза. С.з. на 20.10.2008 

г. е отложено, тъй като ищецът е представил молба с посочване на в.л. и 

документ за внесен депозит едва в деня на с.з., поради което съдът на основание 

чл. 65 ГПК/отм./ го е осъдил да заплати допълнителна д.т. в размер на 350 лева, 

но не е определил срок и  по делото няма данни таксата да е внесена. Три с.з. са 

отложени заради недепозирано заключение в срок и заради неявяване на в.л. 

С.з. на 22.02.2010г. е отложено поради неявяване на процесуалния представител 

на ищеца, подал молба с болничен лист. В с.з. на 17.05.2010 г. съдът е приел 

заключението по тройната СГЕ и по искане на ищеца е поставена допълнителна 

задача. С.з. на 18.10.2010 г. е отложено, тъй като не е изготвено заключение по 

допълнителната задача към тройната експертиза, понеже едно от в.л. е заболяло 

и предвид лечението е заменено с друго в.л. На 18.11.2010 г. в съда е постъпила 

молба от трите в.л. да бъдат заменени с други, тъй като били в „невъзможност 

да изградят единно становище”.  В с.з. на 22.11.2010 г. и трите в.л. са 

освободени. Три с.з. са отложени поради несформиран по вина на ответника и 

на съда състав за тройната експертиза. С.з. на 03.10.2011 г. е отложено, като на 
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вещите лица, определени в з.з. на 13.06.2011 г., е дадена последна възможност 

да изготвят заключение. В с.з. на 07.11.2011 г. без възражения от страните е 

прието заключението на вещите лица по тройната СГЕ, страните са заявили, че 

няма да сочат други доказателства и съдът е обявил делото за решаване. На 

14.11.2011г.  от пълномощника на ищеца е постъпила молба, че допълнителната 

задача не е изпълнена и с определение от з.з. на 01.12.2011 г. съдия Желявска е 

отменила хода по същество, дала е възможност на ищеца да поиска назначаване 

на допълнителна СГЕ и е насрочила с.з. на 13.02.2012 г., което пак е отложено, 

тъй като молбата с искането на ищеца за СГЕ е постъпило в деня на с.з. Ищецът 

за пореден път е задължен да представи оригинал на договора и е определен 

краен срок за събиране на доказателствата – следващо с.з. Още четири с.з. през 

2012 г. са отложени поради замени на в.л. и неизготвено заключение. На 

04.02.2013 г. от ответника е депозирана молба с искане за отстраняване на съдия 

Желявска от разглеждане на делото. С.з. на 04.02.2013 г. също е отложено 

поради неявяване на едно от трите в.л. и молбата за отвод. Съдията се е отвел с 

определение от з.з. на 23.02.2013 г. и делото е преразпределено на съдия 

Йорданка Моллова – І-4 състав. На 14.02.2013 г. е постъпила молба от 

ответника с искане за допълнителна задача на тройната експертиза. 

Заключението по допълнителната задача на ищеца е прието на 29.05.2013 г. и 

тогава на ответника е дадена възможност да формулира нова допълнителна 

задача. По писмена молба на ответника от 15.07.2013 г. с допълнителна задача 

към в.л., съдът се е произнесъл в с.з. на 13.11.2013 г. С молба от 19.02.2014 г. 

ищецът е поискал отвод на съдията заради целенасочено бавене на процеса. С.з. 

от същата дата е отложено, тъй като едва в него процесуалният представител-

този път на ответника, е представил доказателства за внесен депозит.  Отложено 

е и с.з. на 14.05.2014 г., поради неявяване на едно от в.л. С определение от з.з. 

на 27.05.2014 г. съдия Моллова се е отвела и делото е преразпределено на съдия 

Евгени Георгиев – І-2 състав. С разпореждане от 18.07.2014 г. той го е насрочил 

за разглеждане в с.з. на 19.09.2014 г., като на всички участници в процеса са 

дадени конкретни указания по процесуалното им поведение, определен е и 

краен срок за събиране на доказателствата. В с.з. на 19.09.2014 г. ход на делото 

не е даден заради нередовна процедура по призоваването. На 24.10.2014 г. 

делото е обявено за решаване и решението е постановено на 24.11.2014 г. 

 

Съдия Богдана Желявска - 8 бр. дела, образувани в периода 2002г. – 

2009г., от които две са прекратени, едно е обявено за решаване по време на 

проверката и 5 насрочени дела. Проверени бяха: 

Гр.д. № 1150/2002 г. е образувано на 10.10.2002 г. по постъпила на 

31.07.2002 г. искова молба, с която едно ФЛ  е предявило срещу три 

юридически лица искове с правно основание чл. 49, вр. чл. 45 ЗЗД. 

Разпределено е на І-3 състав – съдия Джузепе Роджери. Първото по делото с.з. е 

проведено на 18.11.2002 г., когато са изслушани становища на страните, приети 

са доказателства, допуснати са две медицински експертизи – в.л. хирург и в.л. 

ендокринолог и  ССЕ. В следващо с.з.  на 17.03.2003 г. са приети заключенията 
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на назначените по допуснатите експертизи в.л., писмени доказателства и е 

дадена възможност за становище по тях в едномесечен срок. В з.з. на 10.04.2003 

г. са допуснати 4 свидетели на ищеца и още две медицински експертизи с в.л. –

ортопед травматолог и анестезиолог. Проведени са още четири с.з. за събиране 

на допуснатите доказателства, като ищецът е направил допълнителни искания. 

В с.з. на 18.04.2005 г. е констатирано, че съд. удостоверение, поискано преди 

две заседания още не е издадено  и делото е отложено и за произнасяне по 

съдебната поръчка, като искането е конкретизирано след с.з. на 07.11.2005 г. На 

23.12.2005 г. е изпратено съпроводително писмо до МП с молба за правна 

помощ до Държавния департамент на САЩ, за събиране на определени 

доказателства. Съдебната поръчка е върната от МП като нередовна, поради 

допуснати фактически грешки. Повторно изготвената поръчка е изпратена на  

на 03.02.2006г. С оглед изпълнението на поръчката, са отложени  с.з. на 

03.04.2006 г., 12.06.2006 г., 20.11.2006г., 14.05.2007 г., 12.11.2007 г. и 12.05.2008 

г., като в последното съдът е приел, че следва да попита МП за хода на 

поръчката. Още две с.з. са отложени в очакване на отговор от  МП. На 

23.06.2009 г. от МП най-после е депозиран отговор, в който се обяснява как 

Департаментът за правосъдие на САЩ бил задръстен с молби за правна помощ 

от цял свят и е даден съвет за подновяване на поръчката. В с.з. на 07.12.2009 г., 

след шест месеца, съдът е наредил да се изготвят документи за нова съдебна 

поръчка. Повторната съдебна поръчка е изпратена от МП на 26.10.2010 г. по 

реда на Конвенцията за събиране на доказателства в чужбина по граждански 

или търговски дела от 18.03.1970 г. за изпълнение на Държавния департамент 

по правосъдие на САЩ. В очакване на изпълнението на тази поръчка са 

отложени с.з. на 04.10.2010 г., 06.12.2010 г., 14.03.2011 г., 04.04.2011 г., 

20.06.2011 г. В с.з. на 13.02.2012 г. е докладвано постъпилото писмо от МП, че 

двете поръчки не са изпълнени, след което е продължило отлагането на още 4 

с.з., за да се изпрати   писмо до МП с молба за съдействие. След с.з. на 

01.04.2013 г. е  изпратено  писмо и до консула на САЩ с молба за съдействие, с 

получен отговор на 07.10.2013 г. В с.з. на 11.11.2013г. е  наредено изпращане на 

писмо до посочената от Генералния консул на САЩ служба и до МП. След 19 

отлагания на насрочени съдебни заседания, на 04.02.2014 г. в съда е постъпило 

писмо от МП, в което уведомяват, че от департамента по правосъдие на САЩ е 

върната неизпълнена съдебната поръчка. С.з. на 10.03.2014 г. е отложено, като 

на ищеца е дадена възможност да се снабди с исканите от ответника 

доказателства по частен път. По същите причини са отложени и с.з. на 

06.10.2014 г.  и 02.02.2015 г. Делото е насрочено за 23.03.2015 г. 

Гр.д. № 1980/2008 г. е образувано на 24.04.2008 г. по постъпила на 

23.04.2008 г. искова молба  от едно ФЛ срещу друго ФЛ с предявен отрицателен 

установителен иск, че не се дължи сума по запис за заповед. Разпределено е на 

І-3 състав. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 24.04.2008 г. и писменият 

отговор е постъпил на 17.09.2008 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 

17.09.2008 г. и с него е назначена поисканата от ищцата СГЕ, изискано е 

изпълнителното дело  и е насрочено първо о.с.з. на 23.02.2009 г. Определението 
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не съдържа произнасяне по доказателствени искания и за доказателствената 

тежест. В първото с.з. е даден ход на делото, направен е доклад, приети са 

представените от страните писмени доказателства и за изготвяне на 

заключението е отложено за 27.04.2009 г., когато пак е отложено по същата 

причина. Заключението е прието в с.з. на 29.06.2009 г. и след това са проведени 

още 23 съдебни заседания, като са искани и допускани съдебни експертизи, 

заменяни са вещи лица, приемани са заключения по няколко тройни СГЕ, по 

единична техническа експертиза, единична СХЕ и тройна СХЕ.  В четири с.з. 

съдия Желявска е била замествана от други съдии. С.з. на 09.02.2015 г.  е 

отложено за 16.03.2015г., като е прието представено от ищцовата страна 

писмено доказателство и на ответната страна е дадена възможност да се 

запознае и изпълни указанията в определението от з.з. на  16.12.2014 г. 

Гр.д. № 3995/2008г. е образувано на 09.10.2008 г. по постъпила на 

08.10.2008 г. искова молба от Столична община/СО/ срещу „СИДА-С” ЕООД, с 

която са предявени установителен иск за собственост и иск за прогласяване 

нищожността на договор за покупко-продажба, поради невъзможен предмет, 

липса на съгласие и противоречие със закона. Разпределено е на І-3 състав. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 15.10.2008 г. Отговорът на ответника е 

постъпил на 24.02.2009 г. С исковата молба и с отговора са представени 

писмени доказателства и са направени доказателствени искания. С определение 

по чл. 140 ГПК от 04.03.2009 г. първото с.з. е насрочено за 08.06.2009 г. До 

първото заседание от страните са постъпили молби с допълнителни 

доказателствени искания, които не са разменени. На 08.06.2009 г. е даден ход на 

делото, извършен е кратък доклад по смисъла на чл. 146 ГПК, приети са 

писмени доказателства. Заключението по СТЕ и допълнително представени 

доказателства  са  приети в с.з. на 07.12.2009 г., отложено за изготвяне на СГЕ. 

Проведени са още тринадесет с.з. по представяне, приемане и събиране на 

доказателства, вкл. единични и тройни СТЕ и СГЕ. В с.з. на 10.02.2014 г. съдът 

е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение. С определение 

от з.з. на 28.07.2014 г. хода по същество е отменен, след като в срока за 

произнасяне е констатирано, че делото не е изяснено от фактическа страна – не 

са представени посочените в процесния договор като основание за придобиване 

на имотите заповед на кмета на СО и преписка  на СО. Ищецът е бил задължен 

да ги представи и делото е насрочено в с.з. на 20.10.2014 г., когато са 

представени заповед, договор и писма, от които става ясно, че преписката е 

унищожена. Доказателствата са приети и оспорени от ответната страна, която е 

поискала СИЕ и тя е допусната от съда.  С.з. на 02.02.2015 г. е отложено, като 

на в.л. е дадена възможност да изготви заключението си. Следващото с.з. е 

насрочено за 09.03.2015 г. 

 

Съдия Йорданка Моллова - 9 бр. дела, образувани в периода 2005г. – 

2009г., от които 4 решени и 5 насрочени дела. Проверени бяха: 

Гр.д. № 1735/2005 г. е образувано и разпределено на І-4 състав на 

30.06.2005 г. С искова молба, подадена на 29.04.2005 г. в СРС, от ФЛ срещу 
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останалите наследници/ФЛ/ на общия им наследодател и едно ЮЛ, са 

предявени в обективно и субективно съединяване установителен иск за 

собственост по отношение на ид.част от поземлен имот, находящ се в гр. София 

и иск по чл. 33, ал. 2 ЗС за изкупуване на останалите ид.части от същия 

поземлен имот, като ищецът да замести купувача/ЮЛ/ по договора за продажба 

на имота.  С определение от 09.06.2005 г. председателят на Първо отделение на 

СРС е разделил производството по двата иска, като пред СРС е оставил за 

разглеждане установителния иск за собственост, а по подсъдност на СГС е 

изпратил преписката в частта по иска с правно основание чл. 33, ал. 2 ЗС.  След 

отстраняване на нередовностите по исковата молба, с разпореждане от 

05.10.2005 г. първото по делото с.з. е насрочено за 07.12.2005 г., отложено 

поради нередовна процедура по призоваването за 22.02.2006 г., когато 

производството е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК/отм./, поради 

наличието на преюдициалност на спора по установителния иск пред СРС. 

Извършвани са справки по движение на гр.д. № 11451/2005 г. на СРС, І ГО, 25 

състав. На 04.12.2012 г. са постъпили заверени преписи от решение по гр.д. № 

11451/05 г. на СРС, заедно с въззивното решение на СГС и касационното 

решение на ВКС. С определение от з.з. на 06.12.2012 г. производството е 

възобновено на основание чл. 183, ал. 1 ГПК/отм./ и е насрочено о.с.з. на 

03.04.2013 г. С определение от з.з. на 18.12.2012 г. съдия Йорданка Моллова е 

спряла производството по делото на основание чл. 182, ,ал. 1, б. „б” ГПК за срок 

от шест месеца, поради смъртта на един от ответниците. Делото е възобновено 

на 04.04.2013 г., конституирани са наследниците на починалия ответник и 

производството е оставено без движение с указания за внасяне на такса по 

сметка на ДВ за призоваването им.  В з.з. на 10.06.2013 г. с отделни 

определения са назначени особените представители на новоконституираните 

ответници, които са депозирали становищата си по предявения иск. В о.с.з. на 

16.10.2013 г. съдът е прекратил производството по делото, позовавайки се на 

решението на ВКС, с което е отхвърлен установителния иск за собственост. С 

определение от 26.05.2014 г. по в.ч.гр.д. № 1841/2014 г. по описа на САС, ГО, 

определението от 16.10.2013 г. за прекратяване на производството е отменено и 

делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.  

Въззивният съд е приел, че обстоятелството дали ищецът е съсобственик на 

идеална част от имота, предмет на иска по чл. 33, ал. 2 ЗС  касае 

основателността на предявения конститутивен иск.  Делото е постъпило в СГС 

на 28.05.2014 г. и с разпореждане от 12.06.2014 г. е насрочено в о.с.з. на 

05.11.2014 г., когато не е даден ход, като е прието, че един от ответниците е 

нередовно призован. С определение от з.з. на 05.12.2014 г. съдията е назначил 

особен представител на нередовно призованата в предишното с.з. ответница, с 

хонорар от 600 лева, вносим от бюджета на съда. Друга ответница е призована 

по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК и на нея също е назначен особен представител с 

определение от 04.02.2015 г., с хонорар от 600 лева, вносим от бюджета на съда. 

Следващото с.з. е насрочено за 04.03.2015 г. 
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Гр.д. № 1231/2005 г.  е образувано на 05.05.2005 г. и разпределено на І-4 

състав. Производството е по ГПК/отм./ По искова молба от 02.03.2005 г. пред 

СРС е предявен иск за нищожност на договор, сключен между ответниците и 

Столичен общински съвет/СОС/ за покупка на общински имот-магазин. Като 

основание за нищожност се твърди привидност на сделката – чл. 26, ал. 2 ЗЗД. С 

определение от 18.04.2005 г. председателят на първо отделение на СРС е 

изпратил преписката на СГС по подсъдност, където е получена на 26.04.2005 г. 

Първите две с.з. са отложени по молба на ищцата. В с.з. на 08.03.2006 г. е даден 

ход на делото, изслушани са страните, приети са представените писмени 

доказателства. В с.з. на 17.05.2006 г. е спряно производството по делото до 

приключване на гр.д. № 6389/2006 г. на СРС, 50 състав. Правени са справки по 

движението на преюдициалното дело. Производството е възобновено на 

29.03.2010 г. и о.с.з. е насрочено на 20.10.2010 г., когато е спряно отново, до 

приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по НОХД № 

6488/2010 г. по описа на СРС, НО, 97 състав. С определение от 29.12.2010 г. по 

в.ч.гр.д. № 1730/2010 г. по описа на САС, определението на СГС, с което е 

спряно производството по делото е отменено. В мотивите на определението 

въззивният съд е приел, че исковата молба страда от недостатъци, доколкото е 

налице несъответствие между обстоятелствената част и петитума. На 10.01.2011 

г. делото е върнато в СГС за продължаване на съдопроизводствените действия и 

с разпореждане от 12.01.2011 г. е насрочено о.с.з. на 13.04.2011 г. Проведени са 

многобройни с.з., в които са събирани доказателства  на страните е давана 

възможност за нови доказателствени искания, след приета единична СГЕ е 

допусната тройна, а след нейното приемане нова СГЕ. В з.з. на 01.12.2014 г. 

съдът е допуснал нова СГЕ по поставена от ищцата задача.  

Следващото с.з. е насрочено за 25.03.2015 г.  

Гр.д. № 3115/2007 г. е образувано на 08.08.2007 г. и е разпределено на І-4 

състав. На 06.08.2007 г. е постъпила искова молба, с която са предявени  искове 

от едно ЮЛ срещу две ФЛ с правно основание чл. 45 ЗЗД.. С определение в 

деня на образуване на делото съдът се е произнесъл по искането за допускане на 

обезпечение на предявения иск. Определението е обжалвано и цялото дело е 

изпратено на САС за произнасяне. В СГС е върнато на 18.01.2008 г. и с 

определение от з.з. на 29.01.2008 г. производството срещу един от ответниците 

е прекратено, поради оттегляне на иска и делото е насрочено в о.с.з. на 

23.04.2008 г. Проведени са две с.з., в които са  събирани  доказателства. На 

25.02.2009 г. производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, 

б.”г”  ГПК/отм./ до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. № 

1681/2008 г. на СГС, І-12 състав. Правени са справки по движението на 

преюдициалното дело, производството по което е приключило с определение от 

25.10.2012 г. на ВКС, Първо ТО, по т.д. № 84/2012 г., с което не е допуснато 

касационно обжалване на въззивното решение. С определение от 01.02.2013 г. 

производството е възобновено и е насрочено с.з. на 17.04.2013 г., когато на 

ищеца е дадена възможност да посочи правния си интерес по предявения иск, а 

на ответника – да внесе определения депозит по допусната допълнителна ССЕ. 
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В с.з. на 09.10.2013 г. са докладвани молби на страните в изпълнение на 

дадените им указания, приети са нови писмени доказателства и е дадена 

възможност на другата страна за становище, отново е задължено същото трето 

неучастващо в процеса лице да представи други писмени доказателства. В с.з. 

на 29.01.2014 г. е прието допълнително заключение на в.л. по ССЕ, допусната е 

тройна ССЕ, приети са нови доказателства. На 02.04.2014 г. с.з. е отложено за 

24.09.2014 г., тъй като в.л. не са изготвили заключение, поради късно внесен от 

ответника депозит. В следващото с.з. е прието заключението по тройната ССЕ, 

нови писмени доказателства, за трети път от третото лице е изискано 

представяне на документи. На 28.01.2015 г. ответникът е взел становище по 

представените в предходното с.з. доказателства, приети са нови писмени 

доказателства, представени от него, приети са постъпилите от името на третото 

лице доказателства и на страните е дадена възможност за запознаване и 

становище. Следващо с.з. е насрочено за 29.04.2015 г. 

Гр.д. № 1106/2009 г. е образувано на 11.02.2009 г. по постъпила на 

10.02.2009 г. искова молба с предявени искове от едно ФЛ срещу три ФЛ по чл. 

45 ЗЗД. След внасяне на дължимата д.т., на 20.02.2009 г. съдията-докладчик е 

постановил определение по чл. 131 ГПК. На 22.05.2009 г. е постъпил отговора 

на двама от ответниците, изпратен в изпълнение на разпореждане от 02.06.2009 

г. на ищеца за становище в 2-седмичен срок. Повторното разпореждане по чл. 

131 ГПК по отношение на третия ответник е от 21.10.2009 г., след посочени от 

ищеца на 28.08.2009 г.  актуални настоящ и постоянен адрес. Съобщение е 

изпратено само на постоянния му адрес, различен от настоящия. След връщане 

на невръчено съобщение, с разпореждане от 10.11.2009 г. исковата молба 

отново е оставена без движение, а с разпореждане от 25.11.2009 г. върху 

молбата са дадени указания за внасяне на такса по сметка на ДВ за 

призоваването на ответника - изпълнени. С молба от 15.03.2010 г. ищцата е 

представила копие от брой на ДВ с публикуваното съобщение. С определение 

по чл. 140 ГПК от 22.03.2010 г. съдията е допуснал СТЕ, СМЕ, свидетели, 

наредил е издаване на поискани съдебни удостоверения и изпращане на писмо 

до САК за определяне на адвокат за особен представител на третия ответник, 

задължил е ищцата да представи доказателства за определени обстоятелства и е 

насрочил с.з. за 27.10.2010 г. С определение от 12.04.2010 г. съдът е оставил без 

уважение искането за допускане на обезпечение. На 03.05.2010 г. е депозирана 

молба от адвокат – пълномощник на третия ответник, с приложено пълномощно 

и посочен съдебен адрес. На 04.05.2010 г. е постъпило уведомителното писмо от 

САК и върху него е постановено определение от 11.05.2010 г. за назначаване на 

посочения адвокат за особен представител на ответника при депозит от 500 

лева, който да се плати от бюджета на съда. С молба от 04.06.2010 г.  първият 

ответник е направил искане да бъде конституиран на мястото на починалата 

втората ответница – негова майка, като е представил  удостоверение за 

наследници. С определение от 02.07.2010 г. производството е спряно за срок от 

шест месеца на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК и са дадени указания към 

ищцата. С определение от 28.05.2011 г. първият ответник по исковата молба е 
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конституиран на мястото на починалата ответница и производството по делото 

е възобновено. Насрочено е о.с.з. на 09.11.2011 г., за което в.л. по допуснатите 

експертизи, за които има внесен своевременно депозит, не са призовани. Делото 

е отложено за изслушването на недоведените от страните свидетели  и е 

допусната нова СТЕ.  С.з. на 07.03.2012 г. е отложено за съвместен разпит на 

свидетелите и заради неизготвени заключения от в.л. за 13.06.2012 г. На 

16.05.2012 г. е постъпила молба от в.л. по СТЕ да бъде отзовано. На 06.06.2012 

г. е депозирано заключение по СМЕ. В следващото с.з.  в.л. по двете СТЕ не са 

се явили, прието е заключението  на в.л. лекар –психиатър, допуснато е 

изслушване на СМЕ от лекар-кардиолог, както и ССЕ, на страните е дадена 

възможност да ангажират гласни доказателства и да формулират задачите по 

ССЕ. В с.з. на 21.11.2012 г. съдът за втори път е спрял производството по 

същата причина /поради смърт на ответницата/, за срок от шест месеца, /тя 

фигурира във всеки списък за призоваване или изпращане на съобщения и след 

смъртта си/. По молба на ищцата от 28.11.2012 г. за насрочване на делото, съдът 

с определение от 30.11.2012 г. е оставил без уважение искане за отменяне на 

определението за спиране на производството. С молба от 03.01.2013 г. ищцата е 

представила отново удостоверение за наследници на починалата ответница. С 

определение от 08.01.2013 г. производството е възобновено и делото е 

насрочено за 10.04.2013 г. В списъка на лицата за призоваване починалата 

ответница вече не фигурира. С.з. е отложено изслушване на свидетелите, отново 

недоведени от страните. На 25.09.2013 г. на ищцата е дадена възможност да 

формулира допълнителна задача към СТЕ, която е допусната в з.з. на 21.10.2013 

г. С.з. на 11.12.2013 г. е отложено за изготвяне на заключението по поставената 

втора допълнителна задача. В с.з. на 02.04.2014 г., по искане на процесуалния 

представител на ищцата е дадена възможност да уточни размера на 

претендираните вреди и посочи цената на предявения иск, а на ответниците за 

пореден път е дадена възможност да ангажират гласни доказателства. 

Следващото с.з. е насрочено за 01.10.2014 г. На 10.05.2014 г. е постъпила молба 

от ищцата с уточнение на размера на претендираните имуществени вреди, 

неимуществените са предоставени на съда по справедливост и е направено 

искане за „увеличение  цената на предявения главен иск” на основание чл. 214, 

ал. 1 ГПК. С молба от 14.07.2014 г. процесуалният представител на ответниците 

е поискал съдът да се произнесе по направеното, още с отговор на исковата 

молба, искане за привличане на трети лица помагачи. На 01.10.2014 г. ход на 

делото не е даден и то е отложено за 04.02.2015 г. На 10.12.2014 г. е направено 

ново искане за привличане на третите лица помагачи с вече установени адреси. 

В с.з. на 04.02.2015 г. са докладвани молбите на ищцата за увеличение на иска и 

на ответниците – за привличане на трети лица – помагачи, допуснато е 

увеличение на предявения иск, на основание чл. 219, ал. 1 ГПК като трети лица 

– помагачи са конституирани 10 ФЛ, като е разпоредено призоваването им за 

следващо с.з. с указания да дадат писмен отговор по предявения иск в 1-месечен 

срок, на страните са допуснати по един свидетел при довеждане в следващото 

с.з., насрочено за 27.05.2015 г.  
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Съдия Нина Стойчева, (с титуляр  на І-5 състав към момента на 

проверката - съдия Станимира Иванова ) - 12 бр. дела, образувани в периода 

2003г. – 2009г., от които едно е прекратено, по едно от тях е постановен 

съдебният акт по време на проверката и 10 насрочени дела. Проверени бяха: 

Гр.дело № 339/2003г. – описано при делата на състава, с отменен ход по 

същество; 

Гр. дело № 227/2007г. е образувано на 25.01.2007г., по искова молба с 

обективно съединени искове за имуществени и неимуществени вреди, от 

австрийски гражданин, претърпял злополука, против АД, със седалище в 

София, стопанисващо лифта в гр. Банско. С разпореждане от 26.02.2007г. е 

насрочено с.з. за 06.06.2007г., проведено от съдия Ивайло Младенов, с 

приемане на доказателствата, представени с исковата молба и с отсрочване за 

19.12.2007г. Последното, председателствано от съдия Нина Стойчева, е 

протекло с изразени становища на страните, допускане на СТЕ и произнасяне 

по доказателствени искания, с отлагане на  заседанието за 05.11.2008г., когато е 

допуснат разпит на свидетели по делегация, в с.з. при довеждане и на ищеца по 

въпросите, формулирани в нарочна молба, допусната е и СМЕ, като заседанието 

е отложено за 27.05.2009г. В него е докладвана СМЕ, но не е приета, осигурена 

е възможност за изготвяне на допълнително заключение, приети са 

доказателствата, оставено е без уважение искането за разпит по делегация на 

ищеца, прецизирани са и въпросните листи за разпита на свидетелите от 

компетентния съд в Австрия, а с.з. е насрочено за 17.02.2010г. В него са приети 

заключенията по СМЕ, направена е и констатация, че изпратената на 

02.07.2009г. до Австрийски окръжен съд гр. Понгау съдебна поръчка не е 

изпълнена. Следващото с..з. е насрочено за 16.06.2010г. (приет един договор), с 

отлагане за 02.02.2011г. и указание за изпращане на напомнително писмо, след 

това - за 08.06.2011г. С молба от 10.05.2011г. на пълномощника на ищеца съдът 

е уведомен за промяна в пощенския код на местоживеене на свидетеля Фукс, 

което водело до промяна на компетентния да извърши разпита по делегация 

съд, като за улеснение са предоставени променените данни. В с.з. на 

08.06.2011г. съдът е разпоредил да се извърши повторна съдебна поръчка за 

разпита на този свидетел, както и да се изпрати напомнително писмо за 

информация по отношение на разпита на свидетеля Щайнер, с отлагане за 

23.11.2011г., за 22.02.2012г., за 13.06.2012г., в което е приет като изпълнен 

разпита на свидетеля Щайнер. За разпит на втория свидетел е определена датата 

21.11.2012г., като се изиска и информация за това. Видно от протокола от с.з. са 

разпитани и допуснатите свидетели на ответната страна, указано е и даване на 

становище по задачата на допусната СТЕ и е отсрочено за 15.05.2013г. По 

допуснатата СТЕ в.л. автомобилен инженер е уведомило съда за специалността 

си и че задачата може да бъде изпълнена от специалист по „хидравлична и 

пневматична техника”. Замяната е осъществена в з.з. на 17.04.2013г. И това в.л. 

се е оказало с неподходяща квалификация – закрила и оценка на интелектуална 

собственост – марки, патенти, дизайн и др.права на интелектуалната 
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собственост”, видно от депозираната на 26.04.2013 молба, докладвана в с.з. на 

15.05.2013г., при което съдът е отправил запитване до ТУ, с отлагане на о.с.з. за 

13.11.2013г., когато пък е изпратено повторно запитване за посочване на 

специалист до декана на машиностроителния факултет при ТУ, с копие до 

ректора му и отлагане за 12.03.2014г. Писмото – отговор е получено на 

09.12.2013г. и за в.л. е определен маг. инж. В. Ахчийски, който също е отказал 

изготвяне на заключение, поради липса на „нужна квалификация и опит”, видно 

от писмо от 29.01.2014г. На 12.03.2014г. съдът е указал изпращане на ново 

писмо до ТУ и е насрочил с.з. за 28.05.2014г. На 20.03.2014г. е посочен за в.л. 

доц.д-р инж. Г.Илиев, изготвил експертизата, приета в с.з. от 28.05.2014г., с 

отлагане за 18.02.2015г., с допусната допълнителна задача. На 30.06.2014г. 

пълномощникът на ищеца е предоставил на съда три екземпляра от съдебната 

поръчка за разпит по делегация на втория свидетел, за повторното й изпращане 

в компетентния съд. С.з. е насрочено  за 18.02.2015г.  

Гр.дело № 4407/2008г.- образувано е на 29.10.2008г., по иск за собственост 

от Д.Н.С. срещу Столична община, депозиран пред СРС, за предаване 

владението на реални части от недвижим имот. С определение от з.з. на 

01.07.2008г., производството по гр.д. № 12291/2008г. е прекратено и изпратено 

по подсъдност на СГС, определено на доклад на І-5 състав.  С определение от 

06.02.2009г. е насрочено първото о.с.з. по делото, проведено на 08.07.2009г. с 

депозиране на заключението на в.л. и с отлагане за 24.03.2010г., за 03.11.2010г., 

за 09.03.2011г. (в което е спряно при настъпила смърт на конституирания 

ответник С.Г.Д., възобновено на 18.05.20011г.), за 26.10.2011г., в което 

производството е оставено без движение за вписване на исковата молба, а с 

разпореждане без дата е насрочено за 05.02.2013г., (ход не е даден, при отказ от 

вписване на ИМ, поради непосочен БУЛСТАТ на ответника – СО, а вписването 

е прието като „задължителна предпоставка„), след това за 04.06.2014г., с прието 

допълнително заключение, за 10.12.2014г. – проведено вече от съдия 

Ст.Иванова – ход на делото не е даден, изготвен е доклад по спора, с преценката 

за липса на яснота досежно родовата подсъдност на делото, за което са дадени 

указания, допусната е СТЕ, дадена е възможност на ищеца да уточни конкретно 

поставени въпроси. По подадена молба на ответните страни-физически лица 

съдът, с подробни мотиви, е преценил неправилното им конституиране, с оглед 

което го е отменил и е  отхвърлил искането на ищеца за произнасяне по 

исковете и срещу тях. Определението е влязло в сила на 09.01.2015г., а с.з. е 

насрочено за 10.06.2015г. 

Гр. дело № 2868/2008г. – е образувано на 30.06.2008г., по два обективно 

съединени иска на МЗ срещу „ТЛС” ЕООД, за прогласяване на нищожност на 2 

нотариални акта, поради грешка в удостоверяването на статута на процесните 

сгради. Разпределено е било на доклад на съдия Стойчева, спряла същото с 

определение от 10.06.2009г. до приключването на конст. дело 4/2009г., 

възобновила го месец по-късно. По ч.ж. на МЗ против разпореждане за оставяне 

на ИМ без движение (до внасяне на ДТ), оставена без разглеждане от САпС, 

акта на който е оставен в сила с определение № 23/21.01.2009г. по ч.гр.д. № 
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1829/2008г. на ВКС. По направеното искане на ищеца за вписване, съдът, с 

разпореждане от 24.08.2009 г. е приел, че исковете по чл. 537, ал. 2 ГПК не 

подлежат на вписване, (съобщено на 09.09.2009г. и на 24.01.2011г. - л. 74 и 78 

по делото, без данни за някакво действие в производството между двете 

посочени дати), след което, по подадена молба на 19.05.2011г., с разпореждане 

от 19.08.2011г. направените уточнения са приети и е указано вписване на ИМ. 

Последващото разпореждане е от 27.06.2012г., с определена такса от 485 лв. 

общо и указание за внасяне на разликата от 120 лв. Писмото за служебно 

вписване е от 04.07.2012г., като междувременно ответникът е напуснал адреса, 

направена е служебна справка в НБД. И така, на 31.10.2012г., ответното 

дружество е получило препис от ИМ, с указание и срок за отговор, получен на 

03.12.2012г. При проверката не бе открит акта за насрочване на първото по 

делото с.з. но такова е проведено на 18.09.2013г., след това - на 11.12.2013г., на 

18.06.2014г. по доказателствата с приемане на СТЕ и допълнително такова, а 

заседанието от 11.02.2015г. е проведено от съдия Ст. Иванова, с приемане на 

доказателства и допусната съдебно графическа експертиза. Следващото  с.з. е 

определено за 23.09.2015г. 

Гр.дело № 3845/2008г.  е образувано на 01.10.2008г., по искова молба, 

подадена на 30.09.2008г., на основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД, на доклад на съдия 

С.Стойчева, видно от вписването на положения печат. След давани указания за 

снабдяване с удостоверение за данъчна оценка и определени такси, същата е 

вписана на 06.07.2009г. Последвали са указания за издаване на скица за 

процесния имот, чрез няколко съдебни удостоверения. Отговорите на СО-район 

Витоша са, че в действащия план на в.з. „Драгалевци”, м.„Киноцентър ІІч” кв. 

22, не се открива УПИ VІ-654.(на 20.10.2009г.), нито УПИ VІ-653 ( на 

19.03.2010г.) Уточнителна молба от ищеца е депозирана на 16.11.2010г. – кой 

УПИ съответства на дворното място. Отговорът на СО, видно от молба на 

ищеца от 17.03.2011г. е, че не може да установи административния адрес на 

имота и съответствието му с плана, изискано е ново удостоверение, което да 

послужи пред Географска информационна система - София, ЕООД 

(ГИС).Такова е получено на 05.04.2011г. и с молба от 13.09.2011г. ищецът е 

уведомил съда, че процесният недвижим имот представлява УПИ VІІ-654, в кв. 

22. С разпореждане от 10.10.2011г. е указано изпращането на препис от 

исковата молба на противната страна за отговор, а след запитване от 

09.03.2012г. защо не се насрочва делото, на 13.03.2012г. съдия-докладчикът (на 

ръка, само подпис) е изискал обяснение от призовкар защо не е върнато 

съобщение и е разпоредил служебна справка за адресите на ответника Ц.К.М. 

Опитите за връчване са безрезултатни и на 03.07.2013г., на основание чл. 47, ал. 

6 ГПК е указано на ищеца внасянето на такса (3261лв.) за назначаването на 

особен представител., изпълнено, след удължаване на срока, на 24.09.2013г. 

Писмо до САК е изпратено съгласно разпореждане от 18.10.2013г. С 

определение от 22.11.2013г. съдът е назначил адв. Барова за особен 

представител, който акт е отменен с определение от 27.01.2015г., тъй като 

писмото от 22.10.2013г. (л.67 по делото, с печата на САК и подпис за 
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председател), не било издадено от САК, видно от писмо на Колегията от 

15.01.2015г. за открити  неправомерни действия на служители на САК (л. 80 по 

делото). На 21.12.2013г. адв. Барова е депозирала отговор на исковата молба и с 

определение от 01.09.2014г., съдът, в лицето на съдия Нина Стойчева, е приел 

молбата за редовна и исковете за допустими, допуснал е СТЕ със задачата в нея 

и е насрочил о.с.з. за 28.01.2015г. В с.з., проведено от съдия Станимира 

Иванова, ход на делото не е даден, с оглед правна несигурност и необходимост 

от назначаване на особен представител, с указания да се изпрати ново писмо до 

САК и се уведоми отново ответната страна след нова справка за адресите й, а на 

призовкаря да се укаже да търси поне три пъти лицето в рамките на месец, 

делото да се докладва за контрол „не по късно от 45 дни”, считано от датата на 

заседанието. Самото производство е оставено без дата. Справката от НБД сочи 

същите настоящ и постоянен адрес на ответницата, известни вече по делото, а 

изпратено писмо до САК, въпреки високата такса внесена за особен 

представител, не се открива. Към момента на проверката делото не е насрочено. 

Гр. дело № 7850/2009г. е образувано на 17.08.2009г. по искова молба на 

Р.Й.М. и ООД, подадена чрез пълномощника им адв. Янев, САК, за общата 

сума от 55000лв., представляваща разликата от заплатеното по договори за 

строителство, срещу П.М.Т и съпругата му, същата и като ЕТ. След указания от 

24.08.2009г. за внасяне на ДТ (която се оказва вече внесена в деня на подаване 

на иска и платежните документи представляват л. 1 и 2 по делото), подчертано с 

молба на пълномощника от 15.09.2009г., приета с резолюция „КД” от 

05.09.2009г., с определение от 15.01.2010г., съдия Стойчева е разделила 

производството по делото, оставяйки за разглеждане претенцията по първия 

предявен иск, за сумата от 30057 лв. На 26.04.2010г. е дадено разпореждане по 

чл. 367 ГПК за връчване на препис от ИМ на ответника, неоткрит на посочения 

адрес. На 28.05.2010г. е изпратено ново съобщение, чрез домоуправителя, също 

върнато, на 04.10.2010г, в цялост. Нови съобщения са изпратени и на 

12.10.2010г. и на 25.05.2011г., изискани са и обяснения от ръководителя на БП 

за невръщането на призовките. С молба от 20.04.2011г. ищцата е поискала 

уведомяването да се извърши по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, но съдът е наредил 

справка от НБД, ново връчване на адреса и ново писмо за обяснения връчени ли 

са призовките, изпратени на 29.04.2010г., на 28.05.2010г. и на 12.10.2010г. На 

22.07.2011г. докладчикът е разпоредил изпращане на ново съобщение и поредно 

напомнително писмо до БП, този път с копие до председателя на СГС. До 

18.04.2012г. по делото не е извършвано никакво действие по уведомяване, 

когато отново е наредено изпращането на писмо до БП за обяснения. На 

04.07.2011г. по делото е депозирана молба от адв. С.Василева, като 

пълномощник на ищцата, за произнасяне по искането за обезпечение, на която е 

видно разпореждане за внасяне на такса от 40 лв., изпълнено с молба от 

04.08.2011г. с копие на платежно (л. 55 по делото). След повече от два месеца 

(разпореждане от 26.10.2011г.), съдът е изискал оригиналния платежен 

документ. На 28.11.2011г. адв. Василева е обяснила представянето му по делото 

и регистрирането му в деловодната система, без отговор защо същото не се 
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намира по делото.  На л. 58 пък е налична молба от 10.05.2011г., с която ищцата 

е уведомила съда за оттеглените пълномощия от адв. Г. Янев (неподредена в 

делото по реда на постъпването). С определение от 21.01.2012г. съдия Стойчева 

е допуснала обезпечението, издадена е заповед – приложена на л. 65, получена 

от адв. Василева. На л. 61 и 62 по делото са приложени 2 бр. напомнителни  

писма до завеждащ БП от 19.04.2012г., на второто от които е поредното 

разпореждане от 27.04.2012г. за „ново съобщение”. Обяснение от призовкар е 

приложено на л. 63, с молба за изпращане на ново съобщение – върнато за 

пореден път невръчено. На 15.06.2012г. съдът е указал поредна справка за адрес 

и едва на 17.01.2013г. е наредено залепване на съобщение по реда на чл. 47, ал. 

1 ГПК. В з.з. на 03.06.2013г., на основание чл. 47, ал. 6 ГПК съдията - докладчик 

е указал на ищеца едноседмичен срок за внасяне на сумата от 1550 лв. за 

назначаване на особен представител на ответника. Съобщението (л.75) е 

изпратено на адреса на първоначалния пълномощник на ищцата адв. Янев – с 

оттеглени пълномощия. С определение № 13012 от 09.07.2013г., с оглед 

неизпълнени указания, съдът е прекратил производството по делото. С 

определение № 468/27.02.2014г., постановено по ч.гр.д. № 84/2014г., състав на 

САпС е отменил определението (констатирайки нередовно уведомяване на 

страната за дадените указания) и е върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. На 09.04.2014г. е наредено отново да се 

уведоми ищцата за внасяне на хонорара за особен представител, изпълнено на 

07.05.2014г. Писмото до САК е изпратено на 19.05.2014г., отговор е получен на 

02.06.2014г. (л.87). Получавайки го, с ръкописно определение от 11.06.2014г. 

(изготвено на гърба на списък на лица с изготвени съобщения от 09.07.2013г.), 

съдът е назначил определения адвокат, на който е указано връчването на 

преписа от ИМ. Писмен отговор от особения представител е депозиран на 

30.07.2014г. В з.з.от 11.09.2014г., е насрочено открито заседание за 19.11.2014г., 

като съдът е обявил, че доклад по делото и разпределяне на доказателствената 

тежест ще осъществи в с.з. Същото е проведено от съдия Станимира Иванова, 

отложено при нередовна процедура за 20.05.2015г., като са дадени указания на 

ищеца за допълнително прецизиране на претенцията, а ответникът е наредено 

да се призове не само чрез особения представител, но и на постоянен и настоящ 

адрес. Две съобщения вече са се върнали невръчени, съдът е наредил залепване 

на съобщение, който ред не е използван до момента и създава несигурност 

досежно необходимостта от назначаване на особен представител.  

Гр. дело № 11888/2009г. е образувано на 03.12.2009г. по иск на банка 

срещу две физически лица, на основание чл. 415, ал. 1 ГПК. Оставено е без 

движение с разпореждане от 07.12.2009г., с указания към ищеца за уточняване 

на петитума. Съобщението до ищеца е изпратено чак на 07.01.2011г., получено 

на 24.01.2011г. от юрк. Атанасова. С молба от 11.02.2011г. указанията са 

изпълнени, но с разпореждане, изготвено три месеца по-късно, на 16.05.2011г., 

съдът е указал изпращане на препис от исковата молба на ответниците, 

ненамерени на адреса в кв. „Обеля” - София. Последното е причина съдът, на 

08.07.2011г., да остави отново ИМ без движение, указвайки посочването на 
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надлежен адрес за призоваването на ответните лица. С молба от 03.08.2011г. 

ищецът е представил справки от НБД, с идентичен на известния адрес, като е 

посочил и начин на призоваване на ответницата чрез работодател - ЕООД, с 

адрес на ул. „Хр. Белчев”-София. На 17.08.2011г. съдът е наредил призоваване, 

изпълнено на следващия ден, като съобщенията не са връчени на адреса в ж.к. 

Обеля. На 20.01.2012г., на 04.10.2012г. и на 03.06.2013г. съдът е указал ново 

призоваване, все на адреса, на който са търсени, (ненамерени), с непотърсени 

съобщения и без обаждания на оставените телефони за връзка. Призовките са 

връчени едва на 26.11.2013г., отговор е получен на 26.12.2013г., ищецът е 

запознат с него и с възможността за допълнителна ИМ на 05.02.2014г., след 

разпореждане от 21.01.2014г. Становището си по отговора на ответниците 

банката е изразила с молба от 20.02.2014г., за която отново е разпоредено 

връчване на ответните страни-разпореждане от 04.03.2014г. Съобщенията, 

изпратени на 05.03.2014г. този път са получени на 02.04.2014г. Определението 

за насрочване на първото о.с.з., (определено за 15.04.2015г.), съдия Н.Стойчева 

е изготвила след четири месеца – на 01.09.2014г. Изискано е от СРС 

заповедното производство. 

 

Съдия Жорж Гигов – 1 бр. дело, образувано преди 2013г., с постановен 

съдебен акт на 06.01.2015г. 

 

Съдия Милена Томова – 4 бр. дела, образувани в периода 2006г.-2008г., 

от които едно дело е с постановен съдебен акт на 30.12.2014г., а останалите три 

дела са насрочени. Проверени бяха: 

Гр.д. № 2863/2006 г. е образувано на 15.11.2006 г.  и е разпределено на І–7 

състав по постъпило от СРС по подсъдност  гр.д. № 13653/2006 г. 

Производството е по ГПК/отм./. При условията на евентуално обективно 

съединяване са предявени искове за нищожност и за разваляне на договор за 

прехвърляне на недвижим имот. Първо по делото с.з. е било насрочено на 

24.04.2007 г., когато не му е даден ход, а исковата молба е оставена без 

движение с конкретни указания до ищцата. В с.з. на 04.12.2007 г. съдът е 

допуснал направените в допълнителни молби уточнения по исковите 

претенции, приел е писмени доказателства, допуснал е свидетели, дал е 

възможност до следващото с.з. на 03.06.2008 г. да се представят доказателства. 

В това с.з. е конституиран нов ответник по делото, а в следващото с.з. са приети 

писмени доказателства и дадена възможност на страните да вземат становище 

по тях. В с.з. на 17.11.2009 г. производството е оставено без движение с 

указания до ищцата да насочи иска срещу необходимите другари. След 

конституиране на нови страни, с разпореждане от 16.03.2010 г. делото е 

насрочено в о.с.з. на 21.12.2010 г. След постъпили уточнителни молби от 

страните, с определение от з.з. на 17.03.2011 г. производството, по предявен от 

новоконституираната ищца срещу новоконституираната ответница иск, с 

правно основание чл. 87, ал. 3 ЗЗД е прекратено, допуснати са отговори на 

ответниците по чл. 114 ГПК/отм./ и без уважение е оставено искане за 
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привличане на трето лице-помагач. В с.з. на 07.06.2011 г. съдът е допълнил 

определението си от 17.03.2011 г. и е прекратил производството по предявените 

искове по чл. 87, ал. 3 ЗЗД от всички ищци срещу всички ответници, не е 

допуснал направеното с молба от 06.01.2011 г. уточнение на предявения иск, 

допуснал е СТЕ. С определение от 03.10.2011 г. по в.ч.гр.д. № 2923/2011 г. на 

САС, ГО, 4 състав е отменено постановеното  на 07.06.2011 г. определение, с 

което е прекратено производството по предявения иск с правно основание чл. 

87, ал. 3 ЗЗД и делото е върнато на СГС за продължаване на процесуалните 

действия. Постъпило е в СГС на 11.06.2014 г. С разпореждане от 02.07.2014 г.  е 

насрочено о.с.з. на 09.12.2014 г., когато не е даден ход - уважена е молба на 

процесуалния представител на един от ответниците и делото е отложено за 

17.02.2015 г.  

Гр.д. № 521/2008 г. е образувано на 11.02.2008 г. Производството се движи 

по реда на ГПК/отм./. Искова молба е подадена в регистратурата на СГС на 

04.07.2007 г. и по нея е образувано гр.д. № 2671/2007 г. Предявени са обективно 

съединени искове от едно ФЛ срещу друго ФЛ –журналист, за присъждане на 

обезщетения за причинено чрез публикация във вестник непозволено 

увреждане. С ненаименуван акт от 10.07.2007 г. е наредено изпращане на делото 

на СРС по компетентност, тъй като всеки от обективно съединените осъдителни 

искове е с цена под 10000 лева. В СРС е образувано гр.д. № 15957/2007 г., 

производството по което е прекратено с протоколно определение от с.з. на 

28.01.2008 г., след като съдът е допуснал изменение на петте иска чрез 

увеличение на размера  на всеки от тях на 10500 лева и делото е изпратено по 

подсъдност на СГС, където е постъпило на 06.02.2008 г. Насрочено е с.з. на 

21.10.2008 г., в което са изслушани страните, приети са писмени доказателства 

и за разпит на свидетели е отложено за 14.04.2009 г., когато производството е 

спряно до приключване на НЧХД № 11048/2006 г. по описа на СРС, НК, 99 

състав. С определение от 23.09.2009г. по в.ч.гр.д. № 2134/2009 г. на САС, ГО, 5 

състав, определението на СГС  за спиране е потвърдено. Периодично са 

извършвани справки по хода на преюдициалното дело и на 27.01.2011 г. от СРС,  

в СГС са постъпили протокол от о.с.з. на 03.12.2010 г. по НЧХД № 

11048/2010г., с влязло в сила на 18.12.2010 г. определение за прекратяване на 

производството, поради смърт на подсъдимата /ответник в гражданското 

производството/ и препис-извлечение от акт за смърт. След заявление на ищеца 

от 14.02.2011 г., че желае делото да продължи срещу наследниците на 

починалата ответница, с определение от 11.04.1011 г. производството е 

възобновено. Конституирани са и нови ответници – ЮЛ /„М. Х.” АД/, а на 

мястото на починалата ответница - законният й наследник, нейн брат. На 

31.10.2011г. е постъпило становището по исковата молба на 

новоконституирания ответник – ЮЛ. В с.з. на 01.11.2011 г. ход на делото не е 

даден поради нередовна процедура по призоваване на ответника – ФЛ. В с.з. на 

28.02.2012 г. на ищеца е дадена възможност да конкретизира срещу кои 

физически лица ще поддържа исковете по чл. 45 ЗЗД. С определение в с.з. на 

18.09.2012 г. като ответници по делото са конституирани универсалните 
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правоприемници по завещание на първоначалната ответница.  В с.з. на 

16.04.2013 г. производството по отношение на ответника-законен наследник и 

предявения с молбата от 29.10.2012 г. иск е прекратено, а в останалата част е 

оставено без движение с указания за довнасяне на дължима д.т. върху пълния 

размер на претенцията от 52500 лева. Документ за довнесената д.т. е представен 

с молба от 23.04.2013 г. С определение от 09.08.2013 г. по в.ч.гр.д. № 2002/2013 

г. по описа на САС, ГО, 4 състав, е потвърдено постановеното на 16.04.2013 г. 

определение за прекратяване на производството срещу ответника – законен 

наследник. Делото е върнато в СГС на 06.11.2013 г. и с разпореждане от 

11.11.2013 г. е насрочено в с.з. на 11.02.2014 г., когато не е даден ход.  В 

следващото с.з. , на 13.05.2014 г. съдът е дал ход на делото, приел е писмени 

доказателства на ответниците, разпитал е явилите се свидетели на ищеца, 

възложил е изготвянето на допусната по-рано СПЕ на в.л., отново е изискал 

наказателното дело от СРС, на основание чл. 71 ГПК/отм./ е наложил глоби на 

призованите и неявили се свидетели.  В с.з. на 21.10.2014 г. са разпитани 

явилите се свидетели, констатирано е, че наказателното дело не е изискано  и за 

изслушване на в.л. психолог, депозирало заключението си на 19.09.2014 г., 

следващото с.з. е насрочено за 17.02.2015 г.  

 

Съдия Кюркчиев – 3 бр. дела, образувани в периода 2007г. – 20010г., по 

които производството е спряно: 

Гр. дело № 2003/2007г. – производството по делото е спряно с определение 

от 06.07.2012г., на основание чл. 229, ал.1, т.7 ГПК, до назначаване на 

ликвидатор на ищеца „Меги 2000” ЕООД, вписано в Търговски регистър, 

ф.дело № 7206/1999г. на СГС. Изискана е информация с писмо от 10.01.2014г., 

от 02.06.2014г. и от 12.01.2015г., до СГС Търговско отделение. Към момента на 

проверката – 27.01.2015г. няма данни дали е назначен ликвидатор на 

дружеството-ищец, което не е било пререгистрирано по реда на § 5, ал.2 от ПЗР 

на ЗТР. Няма приложен отговор от Търговско отделение на СГС по трите 

писма; 

 Гр. дело № 1154/2010г. – производството по делото е спряно с 

определение от 30.05.2012г., с което е отменен хода по същество, на основание 

чл. 229, ал.1, т.7 ГПК, вр. чл. 637,ал.1 ТЗ, тъй като по отношение на  ответника е 

било открито производство по несъстоятелност с решение от 06.10.2011г. по 

т.дело № 2443/2011г. на СГС. Изисквана е информация от СГС, ТО през 6 

месеца, дали са настъпили обстоятелства по чл. 637, ал.2 или ал.3 от ГПК, като 

последното писмо е от 22.01.2015г. Към момента на проверката /27.01.2015г./ 

няма отговор.  

 

Съдия Желязкова – 11 бр. дела, образувани в периода 2004г. – 2010г., от 

които 8 спрени производства, едно без движение и 2 насрочени дела: 

Гр. дело № 632/2004г. – производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 02.03.2006г., на основание чл. 182, ал.1, б. ”г” ГПК/отм./, до 

решаване на в. гр.дело № 1741/2004г. След връщане на преюдициалното дело в 
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СРС на 21.03.2013г. е изисквана информация от СРС за хода му / гр.дело № 

6777/2000г. / с писмо от 25.06.2013г., 06.01.2014г., 16.05.2014г. и 15.01.2015г., 

но отговори липсват по делото. Към момента на проверката – 27.01.2015г. няма 

данни за преюдициалния спор. 

Гр. дело № 1643/2004г. – производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 05.05.2011г., поради преюдициален спор- гр.дело № 5322/2004г. 

на СРС. Изисквана е информация от СРС, от която е видно, че преюдициалното 

дело е изпратено по въззивна жалба в СГС, образувано е в.гр.дело № 

16980/2012г., по което на 08.01.2015г. е обявено съдебното решение и към 

момента на проверката тече срок за обжалването му пред ВКС. 

Гр. дело № 1390/2008г. – производството по делото е спряно с определение 

от 23.03.2009г., до приключване на гр.дело № 03530/2006г. /в определението е 

вписано, че същото не подлежи на обжалване/. По делото са приложени 

деловодни разпечатки на преюдициалния спор, с подпис на деловодител, от 

които е видно, че по същото е постановен съдебен акт на 22.06.2009г. и 

изпратено по въззивна жалба на САС.  

Гр. дело № 2937/2008г. – производството по делото е спряно с определение 

от 19.04.2011г., до приключване на в.гр.дело № 13666/2010г., СГС, II въззивен 

състав. От приложените по делото деловодни разпечатки / последната от 

15.01.2015г./ е видно, че и това дело е било спряно и по подадена касационна 

частна жалба, състав на ВКС е потвърдил определението за спиране.  

Гр. дело № 3313/2008г. – производството по делото е спряно с определение 

от 21.04.2010г.,  на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на гр.дело 

№ 19294/2010г. на СРС, 57 състав. От изисканата и приложена информация е 

видно, че преюдициалното дело също е спряно до приключване на гр.дело № 

1543/2011г. на СГС, ГО, 10 състав, по което на 21.01.2015г. е изпратен препис 

от постановено решение, като с разпореждане на съдията-докладчик от 

26.01.2015г. е указано да се изиска информация за движението на 

преюдициалното дело от СРС. 

Гр. дело № 1540/2006г. - Съдия И. Иванова с определение от 22.10.2014г. 

се е отвела от разглеждане на делото и същото след отводи на още 4 съдии, е 

преразпределено на съдия Рубиева - 19 състав, която с определение в з.з. от  

25.11.2014г. е насрочила о.с.з. за 18.05.2015г. 

Съдия Димитров – 6 бр. дела, образувани в периода 2008г. - 2010г., 

производството по които е спряно. Проверени бяха: 

Гр. дело № 11502/2009г. – производството по делото е спряно с 

протоколно определение от 15.03.2012г., до приключване на образувано 

наказателно производство, във връзка с престъпление, отнасящо се до 

сключването на предварителен договор. По делото на 22.12.2014г. е 

представено заверено постановление за прекратяване на наказателното 

производство от 14.02.2014г. С определение от 16.01.2015г. производството по 

делото е възобновено, дадена е възможност на ищеца в двуседмичен срок да 

вземе становище по доказателствените искания на ответниците и делото е 

насрочено за 21.05.2015г.  
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Гр. дело № 11177/2009г. – производството по делото е спряно с 

определение от 20.04.2011г.,  на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до 

приключване на гр.дело № 1703/2011г. на СГС, ГО, 12 състав. От приложената 

на 16.01.2015г. деловодна разпечатка по преюдициалното дело, с подпис на 

деловодител е видно, че по преюдициалното дело е постановен съдебен акт, 

подадена е въззивна жалба и същото все още е висящо. 

 

Съдия Мазгалов – 4 бр. дела, образувани в периода 2008г.-2010г.,  от 

които 3 бр. спрени производства и едно насрочено дело: 

Гр. дело № 3849/2008г. – производството по делото е спряно с определение 

от 22.01.2013г., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК,  до приключване на гр. 

дело, образувано по подадена искова молба вх. № 23224/19.12.2012г./ гр.дело № 

61241/2012г., СРС, 35 състав. По същото е подадена въззивна жалба и е било 

образувано в.гр.дело № 12564/2014г. по описа на СГС, което, видно от 

приложена деловодна разпечатка, е насрочено о.с.з. за 17.02.2015г. 

Гр. дело № 2884/2010г. – производството по делото е спряно с определение 

от 14.04.2014г., до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело № 

16764/2013г. на СГС, ГО, 17 състав. От приложената деловодна разпечатка към 

26.08.2014г. е видно, че преюдициалното дело не е приключило. 

 

Съдия И. Иванова – 6 бр. дела, образувани в периода 2006г. – 2012г., от 

които 5 насрочени и едно спряно – описано по-горе. 

 

Съдия Е. Иванова – 14 бр. дела, образувани в периода 2006г. – 2010г., от 

които 9 бр. спрени производства, 4 бр. дела без движение и едно насрочено 

дело: 

Гр. дело № 02884/2006г. – производството по делото е спряно с 

протоколно определение от 19.02.2008г., на основание чл. 182, ал.1, б. ”г” ГПК 

/отм./, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело № 6377/2007г. на 

СРС, 40 състав. От деловодната разпечатка на въззивното дело /в.гр.дело № 

х12637/2009г. е видно, че същото е обжалвано пред ВКС, който с решение от 

25.02.2014г. по гр.дело № 5425/2013г. е отменил решението на въззивната 

инстанция  и е постановил ново решение. Делото е било върнато в СРС на 

11.03.2014г. и в отговор на запитването, СРС е уведомил с писмо от 

25.09.2014г., че преюдициалното дело е изпратено на ВКС на 22.07.2014г. и все 

още не е било върнато. Последното писмо за информация е изпратено на 

15.01.2015г., на което писмо все още няма отговор. 

Гр. дело № 02172/2006г. – производството по делото е спряно с 

определение от 15.11.2006г., поради преюдициален спор- гр.дело № 

21154/2006г. на СРС, 39 състав. Изисквана е информация от СРС, от която е 

видно, че преюдициалното дело е обявено за решаване на 16.12.2014г. и към 

28.01.2015г. все още няма постановено решение – т.е. производството не е 

приключило с влязъл в сила съдебен акт. 
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Гр. дело № 4275/2006г. – производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 24.07.2008г., до приключване на гр.дело № 3912/2008г. на СГС, 

ГО, 11 състав. От направените справки и извлечение от деловодната програма 

на преюдициалното дело /въз. гр.дело № 15357/2014г./ е видно, че към 

15.01.2015г. производството не е приключило – въззивният съд с определение 

от 10.07.2014г. е отменил определението за прекратяване на производството и е 

върнал делото на СРС. 

Гр. дело № 3155/2007г. – производството по делото е спряно с протоколно  

определение от 09.12.2009г., до приключване на гр.дело № 54551/2009г. на СРС, 

39 състав. От приложените по делото деловодни разпечатки / последната от 

15.01.2015г./ е видно, че преюдициалното дело е било насрочено в следващо 

о.с.з. на 05.03.2015г. – не е приключил преюдициалният спор. 

Гр. дело № 5139/2008г. – образувано е на 28.11.2008г. по искова молба от 

ЗД „Бул Инс” АД срещу 4 физически лица. С разпореждане от 28.11.2008г. е 

указано в 7 дневен срок от  съобщението ищецът да представи данъчна оценка 

на процесния имот, с оглед определяне размера на дължимата държавна такса.   

Следващият документ по делото е от 20.01.2015г. - обяснение от Райна Дончева 

- Андреева, деловодител на 11 състав, от което е видно, че същата е постъпила 

„като деловодител на състава на 30.01.2010г. и от тогава, през целия период 

никой не бил се интересувал от това дело и не го е искал за справка”. Делото е 

било намерено в кориците на друго дело, приготвено за архив., след което е 

било докладвано на съда. С разпореждане от 12.02.2015г. съдия Е. Иванова е 

оставила исковата молба без движение и е дала едноседмичен срок да се внесе 

държавна такса и представи документ за това, както и данъчна оценка на 

процесния имот и банков документ за вписване на исковата молба, заедно с 

екземпляр от исковата молба с оригинални подписи за вписването й. Ищецът е 

уведомен на 03.02.2015г., видно от представена молба по делото от 03.02.2015г., 

държавната такса е платена. На 10.02.2015г. е подадена молба от адвоката за 

удължаване срока за представяне на удостоверение за данъчна оценка и за 

вписването й. Предстои администриране на молбата /проверката по делото е 

извършена на 11.02.2015г./. Делото не е администрирано повече от 6 години.  

 

Съдия Г. Иванов – 21 бр. дела, образувани в периода 1997г.- 2010г., от 

които 11 бр. спрени производства, 9 бр. насрочени дела и едно дело без 

движение: 

Гр. дело № 795/1997г. – производството по делото е спряно за втори път, с 

протоколно определение от 24.10.2013г. до постановяване на влязъл в сила 

съдебен акт по гр.дело № 1199/2002г. на СРС, 40 състав., което било 

присъединено към гр.дело № 982/2007г. на СГС IV-В състав. От справките, 

които са направени е видно, че преюдициалното дело е било насрочено за 

17.04.2015г. – не е приключило. 

Гр. дело № 1164/1998г. – производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 27.02.2002г., на основание чл. 182, ал.1 б.”г” ГПК/отм./ 

05.05.2011г., поради висящи преюдициални спорове - гр.дело №х 7075/2001г. на 
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СРС, 41 състав и гр.дело № 8702/2001г. на СРС, 49 състав. По делото се 

съдържа молба от адв. И. Л. от 15.03.2010г., в която се сочи, че за втори път 

иска възобновяване на делото, тъй като и двете преюдициални дела са 

приключили, а ищцата е заявила, че няма правен интерес да поддържа исковете 

срещу ответника. В следващата молба от адвокат Л., от 06.06.2011г. се сочи, че 

повереникът му е починал и се иска съдебно удостоверение, за да се снабди с 

акт за смърт и удостоверение за наследници. Съдебното удостоверение е 

получено на 08.06.2011г. и  по делото до момента на проверката /11.02.2015г./ 

нищо не е представено. По разпореждане от 21.01.2015г., е изпратено 

съобщение до адвокат Л., получено на 29.01.2015г., в което се сочи, че във 

връзка с молбата от 06.06.2011г., са дадени указания да се представят писмени 

доказателства относно наследниците на ответника, за предприемане на 

следващи процесуални действия. Производството следва да се възобнови 

възможно най-скоро, след като са отпаднали пречките за движението му – двете 

преюдициални дела вече са приключили. Няма данни към 23.02.2015г. 

производството по делото да е възобновено.  

Гр. дело № 3878/2003г. – производството по делото е спряно с определение 

от 20.06.2003г., до приключване на гр.дело № 8292/2001г. на СРС, 64 състав. В 

отговор на писмо до СРС, е представено влязло в сила съдебно решение с 

положени печати за издадени изпълнителни листове по преюдициалното дело 

от м. януари и м. май 2011г. Производството по делото не е възобновено, а с 

определение след 4 години съдия Георги Иванов е дал последна възможност 

/втора по ред/ на страните да изразят становище относно хода на делото. 

Ответникът е уведомен на 30.01.2015г., а по отношение на ищеца е върната в 

цялост призовка с отбелязване, че „фирмата се е изнесла от адреса преди 5 

години”. Производството следва да се възобнови възможно най-скоро, след като 

са отпаднали пречките за движението му. Ищецът е уведомен за 

разпореждането на съда да изрази становище дали поддържа иска. Към 

23.02.2015г. няма данни да е възобновено производстовто. 

Гр. дело № 3902/2003г. – производството по делото е спряно с определение 

от 03.11.2003г., до приключване на преюдициален спор, на основание чл. 

182,ал.1,б.г ГПК /отм./. По делото се съдържат заварени преписи на съдебни 

решения, изпратени с писмо от СРС от 05.05.2011г. – решение от 02.04.2004г. 

по гр.дело № 11534/2003г., СРС, 28 състав, решение от 24.01.2007г. по гр.дело 

№ 3614/2004г. на СГС, IV А отделение, решение от 03.02.2009г. по гр.дело № 

3147/2007г. на ВКС , ГК, III ГО, решение от 03.12.2009г. по гр.дело № 

1333/2009г. на СГС, IV- В състав, и определение от 11.04.2011г. по гр.дело № 

775/2010г. по описа на ВКС IV ГО. Разпореждането на съда от 12.05.2011г. е 

делото да се докладва след постъпване на становище от страните досежно хода 

на производството. Следващото писмо по делото е след близо две години - /от 

11.02.2013г. /и с него се иска от СГС, ГО-12 състав да бъде изпратено за 

послужване гр.дело № 1333/2009г. Следващите писма до СРС са от 12.02.2013г., 

и от 16.12.2014г., с които се искат цитираните дела. По делото не са постъпвали 

отговори от СРС или друга информация след писмото от 16.12.2014г. Няма 
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данни към 23.02.2015г. производството да е възобновено, въпреки, че 

решението по преюдициалното дело е влязло в сила през 2011г. и тогава е 

архивирано/ арх. № 32168/2011г./ 

Гр. дело № 188/2005г. – производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 15.12.2005г., , на основание чл. 182,ал.1,б.г ГПК/отм./, до 

приключване на гр.дело № 6777/2000г. на СРС, 60 състав. По делото се съдържа 

определение за прекратяване на производството пред въззивната инстанция 

/в.гр.дело №– 1741/2004г./ от 23.07.2012г., с отбелязване, че същото не е влязло 

в сила. По делото се съдържат две съобщения – от 13.12.2013г. и от 

21.01.2015г., изпратени до страните по разпореждане на съда, за представяне на 

становище относно хода на делото, както и определение на съдия Иванов от 

19.01.2015г., с което е  дадена последна възможност страните да изразят 

становище по хода на делото- ищците са уведомени на 27.02.2013г. и на 

30.01.2015г., а съобщението до ответника е върнато с отбелязване на 

26.02.2013г., че на посочения адрес няма такава фирма. Необходимо е след като 

пречките за движението са отпаднали, да бъде възобновено производството във 

възможно най-кратък срок. Не са върнати трите съобщения до ищците дали 

поддържат иска и все още, към 23.02.2015г., производството не е възобновено. 

Гр. дело № 2227/2005г. – производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 13.01.2006г. до решаване на спора по висящо гр.дело № 

9781/2005г. на СРС, 51 състав. По делото се съдържа заверен препис от влязло в 

сила на 05.12.2014г. решение по преюдициалното дело и разпореждането на 

съда от 04.02.2015г. страните да изразят становище относно хода на делото. 

Съобщенията са изпратени на 04.02.2014г. и към момента на проверката – 

09.02.2015г. няма данни дали са им връчени. Необходимо е възобновяване на 

производството във възможно най-кратък срок. Към 23.02.2015г. 

производството не е възобновено. Делото е на доклад на съдията, тъй като 

съобщението до ищеца  е било върнато в цялост. 

Гр. дело № 3024/2005г. – производството по делото е спряно с определение 

от 22.11.2005г. до приключване на спора с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело 

№ 20866/2005г. на СРС. По делото е постъпила молба от 02.02.2015г., с която 

ищецът е оттеглил исковете си и моли делото да бъде прекратено. С 

определение в з.з. от 04.02.2014г. производството по делото е прекратено. 

Гр. дело № 266/2008г. – производството по делото е спряно с протоколно 

определение от 30.09.2010г. до приключване на спора с влязъл в сила съдебен 

акт по гр.дело № 2639/2008г. И по това дело /след като е било изпратено за 

послужване и се съдържа влязло в сила решение по преюдициалния спор, 

заедно със самото дело/ съдът с определение в з.з. от 19.01.2015г. е дал 

последна възможност на страните да изразят становище относно хода на 

делото., както и за конституиране на други страни по делото. Съобщенията са 

изпратени на 20.01.2015г. и до момента на проверката 09.02.2015г. все още 

страните не са изразили становище.  

     съдия Геновева Николаева 
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След откриването на състава, със заповед № 1700/16.07.2010 г. са му били 

преразпределени по 12 броя дела от съставите от І-1 до І-13 вкл., или общо 156 

дела, от които гр.д. №2270/1993 г.,  гр.д. № 398/2003 г., гр.д. №2700/2004 г., 

гр.д. № 998/2004 г., гр.д. № 3180/2005 г., 5 броя дела образувани през 2006 г., 12  

- образувани през 2007 г., 26 – през 2008 г., 67 – през 2009 г. и 40 – през 2010 г.  

Според изисканата и изготвена от съда справка преди началото на 

проверката, неприключилите, образувани преди 01.01.2013 г. граждански дела, 

на І-15 състав са шест броя: гр.д. гр.д. №№ 1393/2007 г., 10423/2009 г., 

11292/2010 г., 350/2010 г., 10903/2011 г. и 17162/2011 г. Според справката в края 

на проверката висящи са останали само две дела: гр.д. № 6768/2010 г., 

насрочено за 13.02.2015 г. и гр.д. № 17162/2011 г., насрочено за 17.04.2015 г.    

Гр.д. № 10423/2009 г. и гр.д. 350/2010 г., по всяко от които ищец е КОНПИ  

са обявени за решаване в с.з. на 03.10.2014 г. По гр.д. № 11292/2010 г. на 

12.01.2015 г. е постановено решение. 

 

 съдия Петя Георгиева 

След откриването на състава, със заповед № 923/12.05.2011 г. са му били 

преразпределени насрочените от последните съдебни заседания дела на 

съставите от ГО, както следва:  по 10 дела от І-1, І-2, І-4, І-6, І-9, І-11  до  І-15 

вкл.; 20 – от І - 8 и по 30 – от І - 5 и І - 7 състави, общо 180 дела. От тях 

образувани през 2011 г – 7, през 2010 г. – 89, през 2009 г. – 40, през 2008 г. - 27, 

през 2007 г. – 13, през 2006 г. – 6, през 2005 г. - 3, както и гр.д. № 795/2003 г., 

гр.д. № 537/2003 г., гр.д. № 26/2000 г. и гр.д. № 3190/1998 г. 

Според актуалната справка, издадена от съда, към 30.01.2015 г. 

образуваните преди 01.01.2013 г. и все още висящи на състава дела са общо 20 

на брой, като 14 от тях са образувани през 2012 г. – проверени и описани гр.д. 

№ 2006/2012 г. и гр.д. № 14625/2012 г. От посочените в предходната справка 

„стари” дела,  в етапа на проверката се установи, че гр.д. № 770/2008 г. е било 

прекратено в о.с.з. на 10.02.2014 г., но погрешно това не е било отразено.  В з.з. 

на 08.12.2014 г. е било прекратено гр.д. № 10318/2009 г., след отмяна на 

определението за даване ход по същество на делото на 10.11.2014 г.  

Гр.д. № 2651/2008 г. е обявено за решаване на 10.11.2014 г.  

По гр.д. № 1387/2005 г., 4354/2006 г., гр.д. № 10845/2009 г.  има 

постановени решения, съответно  на 27.10.2014 г., 13.01.2015 г. и 14.10.2014 г.   

Производството по гр.д. № 10352/2009 г. е било спряно на 02.02.2012 г. до 

постановяване на решението по делото за несъстоятелност на „С. – БГ” ЕООД. 

Допълнително бяха проверени: 

Гр.д. № 2627/2006 г. е образувано на 07.09.2006 г. по постъпило на 

28.07.2006 г. по подсъдност гр.д. № 15350/2006 г. по описа на СРС, ГО, 32 

състав. Делото е образувано след изпълнение на указанията на зам.председателя 

на СГС за внасяне на такси и вписване на исковата молба и е разпределено на І-

12 състав – съдия Анелия Цанова, която с разпореждане от 21.09.2006 г. го е 

насрочила в с.з. на 30.11.2006 г. С определение от 21.09.2006 г. съдията-

докладчик е допуснал поисканото обезпечение на предявения по чл. 19, ал. 3 
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ЗЗД иск. В първото по делото с.з. е даден ход и са приети писмените 

доказателства към исковата молба, отложено е за събиране на доказателства на 

19.04.2007 г., когато производството е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” 

ГПК до приключване на спора по в.гр.д. № 224/06 г. по описа на САС, ГК, 2 с-в. 

Решението по преюдициалното дело е влязло в сила на 22.01.2008 г. 

Производството е възобновено на 22.07.2008 г. и е оставено без движение с 

указания до ищеца да представи доказателства за правосубектността на 

ответника. Указанията са изпълнени с молба от 19.08.2008 г. и с разпореждане 

от 22.08.2008 г. е насрочено с.з. на 19.02.2009 г. Видно от протокола от с.з. 

докладчик по делото вече е съдия Георги Иванов, който е приел писмени 

доказателства, представени от страните и е допуснал  свидетели. В с.з. на 

22.10.2009 г. и на 08.04.2010 г. ход на делото не е даден по молба на страните. В 

с.з. на 07.10.2010 г. производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал. 

1, б. а” ГПК/отм./, по взаимно съгласие на страните. По молба на ищеца за 

възобновяване на производството, на 07.04.2011 г. съдът е насрочил с.з. на 

01.12.2011 г., пренасрочено за 24.10.2011 г., след като делото е било 

преразпределено на І-16 състав – съдия Петя Георгиева. В осем с.з., в периода 

от 24.10.2011 г. до 03.11.2014 г. по молба на страните, всеки път командировани 

служебно някъде, не е даван ход на делото и то отново е отлагано за следващо 

с.з.  В последното с.з., на 10.11.2014 г., ход на делото е даден, уважени са 

доказателствени искания на ищеца за представяне на удостоверения за данъчна 

оценка и скица на процесния имот и следващото с.з. е насрочено за 30.03.3015 г.  

Гр.д. № 441/2007 г. е образувано на 09.02.2007 г. по постъпила на 

06.02.2007 г. искова молба с предявени обективно и субективно съединени 

искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. чл. 86 ЗЗД от едно ФЛ, срещу 

4 ФЛ – наследници на изпълнител по договор за изработка. Първоначално е 

разпределено на І - 5 състав – съдия Нина Стойчева. Исковата молба е оставяна 

на няколко пъти без движение и след изпълнение на указанията делото е 

насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 28.11.2007 г., когато исковата молба 

отново е оставена без движение. След постъпилата на 05.12.2007 г. уточнителна 

молба от ищеца, делото е насрочено за 22.10.2008 г., като в това и още едно с.з. 

са приети и допуснати доказателства. В с.з. на 03.02.2010 г. ход на делото не е 

даден, на мястото на починалия ищец са конституирани неговите законни 

наследници. В с.з. на 12.05.2010 г. е даден ход на делото, не са извършени 

никакви процесуални действия и делото е отложено за 10.11.2010 г. за събиране 

на доказателствата. Две  с.з. са отложени по доказателства, вкл. за събиране на 

допълнително допуснати.  След преразпределяне на делото на І-16 състав, то е 

пренасрочено за 31.10.2011 г., когато с.з. не е проведено, тъй като делото е било 

в САС. Върнато е в СГС на 16.02.2012 г. и е насрочено в о.с.з. на 07.05.2012 г. 

Тогава съдията е констатирал, че по искане на ответниците в молба от 

16.11.2010 г. няма произнасяне и е разширил задачата по допълнителната ССЕ, 

допусната на 10.11.2010 г., дал е възможност на ищците да конкретизират 

искането си за гласни доказателства и е насрочил с.з., в което ход на делото не е 

даден, при наличие на предпоставки по чл. 107, ал. 2 ГПК /отм./  по отношение 
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на двама от ищците. В следващото с.з., на 03.12.2012 г. ход на делото е даден, 

допуснат е свидетел на ищеца, наложена е глоба на в.л. за неявяване и 

неизготвено заключение и то е заменено с друго в.л. В с.з., на 11.03.2013 г. е 

прието заключението на в.л. по съдебно-оценителната експертиза, разпитани са 

свидетели, допусната е комплексна съдебно-техническа експертиза. Едно от 

вещите лице е направило самоотвод, другото в.л. е депозирало еднолично 

заключение, което е прието в с.з. на 10.06.2013 г. и е допуснато изслушване на 

повторна СТЕ, с назначени две в.л. – инженер и специалист по дърворезба, 

който да бъде посочен от Националната художествена академия. В с.з. на 

11.11.2013 г. делото отново е отложено, като в.л. - инженер не е изготвило 

заключение, отново е наредено да се пише писмо до НХА и ищците са 

задължени да съдействат на в.л. – инженер за изпълнение на поставената задача. 

В.л. – специалист по дърворезба е назначено на 05.12.2013 г. В с.з. на 07.04.2014 

г.  е констатирано, че и двете заключения не са изготвени, страните не са 

съдействали на в.л., поради което им е указано, че следващото с.з. ще бъде 

последно по събиране на доказателства, като ако създават пречки, съдът ще 

приеме за доказани обстоятелствата по делото с оглед на останалите събрани 

доказателства. Заключението на в.л. –специалист по дърворезба е депозирано на 

25.06.2014 г., а по  допълнителната СТЕ  - на 27.06.2014 г. В с.з. на 07.07.2014 г. 

е прието заключението по СТЕ, другото заключение не е прието и е допуснато 

повторно по същата задача с разширяване на състава с още едно в.л. С 

разпореждания от з.з. са заменени три в.л., които нямали необходимата 

компетентност. С.з. на 24.11.2014 г. е отложено за 23.03.2015 г., с указания до 

страните да посочат специалисти за изпълнение на задачата от   списъка на в.л.  

Гр.д. № 346/2008 г. е образувано на 01.02.2008 г. след разделяне на 

производството по гр.д. № 1323/2007 г. по описа на СГС, ГО, І - 9 състав, 

разпределено е на същия състав и с определение от 11.02.2008 г. 

производството по него е спряно до решаване на първото дело. Правени са 

периодично справки по движението на преюдициалното дело. Решението по 

гр.д. № 1323/2007 г. е влязло в сила на 06.01.2011 г. и с разпореждане от 

17.01.2011 г. спряното дело е насрочено за разглеждане на 12.05.2011 г. Видно 

от протокола, с.з. е председателствано от съдия Божана Желязкова, която е дала 

ход, приела е доказателства, открила е процедура по оспорването им. В с.з. на 

23.06.2011 г. страните не са се явили, редовно призовани, съдът е дал ход на 

делото и като им е дал последна възможност да сключат спогодба, го е отложил 

за 08.12.2011 г., когато са приети писмени доказателства и е допуснат по един 

свидетел при довеждане. На 07.03.2012 г. делото е преразпределено на І - 17 

състав – съдия Нейчева., която в с.з. на 08.06.2012 г. не е дала ход на делото, 

поради нередовна процедура по призоваване на първия ответник и е указала на 

ищцовата страна да посочи актуален адрес за призоваване. В с.з. на 30.11.2012 г. 

ход на делото отново не е даден по причини нередовно призоваване на 

ответника и съдът е наредил изготвяне на служебна справка за постоянния и 

настоящия му адрес. Според същата лицето има регистрирани два адреса на 

територията на страната. Делото е отложено за 22.03.2013 г., когато съдия 



 

 

196 

Нейчева е била заместена от съдия Петров по заповед на председателя на съда и 

когато отново не е даден ход на делото. Съдът е приел, че са налице 

предпоставките на чл. 50, ал. 1 ГПК/отм./ и е стартирал процедура по 

призоваването чрез ДВ, но тя не е довършена, поради невнесен депозит и по 

молба на ищеца с посочване на адреси за призоваване в страната. В с.з. на 

18.10.2013 г. отново не е даден ход на делото поради нередовно призоваване на 

същия ответник, констатирано е, че представените проекти за съдебни 

удостоверения относно актуални адреси на ответника от адвоката на ищеца са 

със сгрешено име. Следващото с.з. е насрочено за 25.04.2014 г. на ищеца, са 

издадени поправени съдебни удостоверение. На 19.03.2014г. в съда е 

депозирана молба от ответника, в която сочи адрес в гр. Варна и заявява, че е 

запознат с исковата молба и извършените процесуални действия.  Три дни 

преди с.з. на 25.04.2014 г. той е подал молба, в която заявява, че оттегля 

пълномощията си по отношение на адвоката си и и моли да му се даде 

възможност да организира защитата си, която молба съдът е уважил в с.з. и 

отново не е дал ход на делото, като го е отложил за 12.12.2014 г. с указания до 

същия ответник, че при следващо неоснователно неявяване, ще разгледа делото 

в негово отсъствие. На 12.12.2014 г. е даден ход на делото, разпитан е един 

свидетел, без уважение е оставено искане на ответника  да му бъде дадена 

възможност да упълномощи адвокат, като доказателства по делото са 

изключени  представените в копия документи в с.з. на 12.05.2011 г. ( тъй като не 

е изпълнено определението на съда да бъдат представени в оригинал до 

следващото с.з., проведено на 08.12.2011 г. и представените оригинали в 

провежданото  с.з. са върнати).  В с.з. на 12.12.2014г. съдия Нейчева се е отвела 

от разглеждане на делото. На 19.12.2014 г. делото е преразпределено на съдия 

Петя Георгиева – І-16 състав, която с разпореждане от 12.01.2015 г. го е 

насрочила в с.з. на 04.05.2015 г. 
 

Гр.д. № 10352/2009 г. е образувано на 29.10.2009 г. по постъпила на 

28.10.2009г. искова молба от 2 ФЛ – граждани на Ирландия срещу ЮЛ. 

Предявен е осъдителен иск за връщане на дадените в изпълнение на 

предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот суми, заедно 

със законните  лихви от датата на плащането до завеждане на исковата молба. 

Делото е било разпределено на І-11 състав – съдия Елена Иванова. С 

определение от 05.11.2009 г. съдия Иванова е разделила производството, като е 

отделила разглеждането на предявените искове с правно основание чл. 86, ал. 1 

ЗЗД, за заплащане на мораторни лихви в размер общо на 22050,50 лева за три 

периода, от претенциите по чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Прекратила е производството пред 

СГС в тази част и е изпратила заверени преписи от исковата молба с 

приложенията на СРС. С разпореждане от същата дата, съдия Иванова е 

оставила без движение исковата молба с указания до ищците за отстраняване на 

нередовностите. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 20.11.2009 г. 

и на 25.11.2009 г. съдът е постановил разпореждане по чл. 367 ГПК. Отговорът 

на исковата молба е депозиран в установения двуседмичен срок на 21.12.2009 г. 

и разпореждането по чл. 272 ГПК е постановено на 08.01.2010 г. Допълнителна 
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искова молба  е подадена на 22.01.2010 г., а разпореждането по чл. 373 ГПК е от 

02.03.2010 г. Допълнителният отговор е от 31.03.2010 г. С определение от 

28.05.2010 г. съдията-докладчик, на основание чл. 374 ГПК, е оставил без 

уважение възражението на ответното дружество за недопустимост на 

производството, както и възражението по чл. 369, ал. 1 ГПК, допуснал е 

представените от страните писмени доказателства, задължил е ищците да 

представят на основание чл. 183 ГПК оригиналите на представени в копия 

документи и е насрочил с.з. за 07.12.2010 г. По постъпило на 03.09.2010 г. 

искане за допускане на обезпечение на предявените искове съдът се е 

произнесъл с определение от 24.09.2010 г. В с.з. на  07.12.2010 г., след 

възражение от ответника по отношение представителната власт на адвоката на 

ищците, съдът не е дал ход на делото и е оставил исковата молба без движение. 

След изпълнение на указанията, с разпореждане от 04.01.2011 г., е насрочил с.з. 

за 12.04.2011 г., когато не е даден ход поради нередовно призоваване на един от 

ищците. Следващото с.з. е насрочено за 18.10.2011 г. Делото е преразпределено 

на новооткрития І-16 състав. С.з. е пренасрочено за 14.11.2011 г. /съдия М. 

Георгиева/, когато е даден ход, повторно е прекратено производството в частта 

на иска за присъждане на мораторни лихви, този път поради десезиране/ 

оттегляне на искането от процесуалния представител на ищците/, направен е 

доклад по чл. 146 ГПК, приет без възражения на страните, приети са писмените 

доказателства, извършена е констатация по представените оригинални 

документи и е открито производството по оспорването им. Делото е отложено 

за 26.03.2012 г. На 30.01.2012 г. от процесуалния представител на ищците е 

подадена молба с искане за спиране на производството, на основание чл. 637, 

ал. 1 ТЗ. С определение от з.з. на 02.02.2009 г. производството е спряно предвид 

откритото производство по несъстоятелност по отношение на ответното 

дружество, обявено в неплатежоспособност и на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ. 

Спряното производство следва да бъде прекратено при условията на чл. 637, ал. 

2 ТЗ или възобновено при условията на чл. 637, ал. 3 ТЗ. На 26.06.2012 г. 

съдията-докладчик е наредил да се изиска справка от ТО на СГС има ли 

постановен акт по т.д. № 1249/2011 г. по описа на СГС за приемане на 

вземанията, предмет на спряното производство и включени ли са в списъка, 

заедно с приложено копие от съдебния акт. Постъпилият отговор е докладван 

през м. август 2012 г. Наредено е извършване на справки през м. януари 2013 г., 

юли 2013 г., януари 2014 г., юли 2014 г. От извършената на 12.12.2014 г. 

служебна справка е установено само, че по т.д. № 1249/2011 г. по описа на СГС, 

ТО, VІ-2 състав е насрочено събрание на кредиторите на 23.01.2015 г.  

      

съдия Теодора Нейчева 

От разпределените след създаването на І-17 с-в и на І-18 дела - общо 293 

броя, са образувани през 2012 г. 3 броя, през 2011 г. – 150, през 2010 г. – 72, 

през 2009 г. – 40, през 2008 – 17, 2007 г. и 2006 г. – по 3, 2005г., 2004 г., 2003 г. – 

по едно, както и гр.д. № 504/2000 г. и гр.д. № 74/1999 г. 



 

 

198 

Според предоставената актуална справка, към 30.01.2015 г. на състава има 

58 броя дела, които са висящи и са образувани преди 01.01.2013 г. От тях 30 са 

образувани през 2012 г., 12 – през 2011 г., 9 – през 2010 г. и 7 през 2009 г. 

Провереното и описано гр.д. № 1716/2010г. е обявено за решаване на 

12.12.2014 г. Другото описано гр.д. № 6681/2011 г. не е посочено в справката.  

В етапа на извършване на проверката производството по гр.д. № 5442/2008 

г. е прекратено на 05.12 2014 г.  

Гр.д. № 8455/2009 г. и гр.д. № 90/2009 г. са обявени за решаване в с.з., 

съответно на 07.11.2014 г. и на 14.11.2014 г. 

Проверени бяха: 

Гр.д. № 4010/2009 г. е образувано на 30.04.2009 г. по постъпила на 

28.04.2009 г. искова молба от УС на Българската федерация „Модерен петобой”, 

срещу пет физически лица, с предявени искове по чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Делото е 

било разпределено на І-2 състав–съдия Златина Рубиева. С разпореждане от 

21.05.2009 г. исковата молба е оставена без движение с указания да се уточни на 

какво основание се претендира солидарното осъждане  и да се представи още 

един комплект документи за връчване на ответниците. В тяхно изпълнение е 

депозирана молба от 18.06.2009 г. С определение от з.з. на 23.06.2009 г. 

съдията-докладчик е прекратил производството по делото на основание чл. 118, 

ал. 2 ГПК и предвид на това, че размерът на всеки един от обективно 

съединените искове е по-малък от 25000 лева, като е изпратил делото по 

подсъдност на СРС. Определението е обжалвано с частна жалба и на 20.07.2009 

г. е изпратено по компетентност в САС, където е образувано в.ч.гр.д. № 

2069/2009 г. С определение от 14.09.2009 г. САС, ГК, 1 състав е отменил 

първоинстанционното определение в частта с която предявеният от БФМП иск  

за възстановяване на липсващи материални ценности – 139 пистолети на 

стойност 44713 лева е изпратен по подсъдност на СРС и е върнал делото на СГС 

по този иск за последващи процесуални действия. В останалата част 

определението е било потвърдено. Делото е постъпило в СГС на 29.10.2009 г. 

На 10.11.2009 г. е постановено определение по чл. 131 ГПК. Съобщенията по 

чл. 131 ГПК са връчени на всички ответници – най-късно на 28.01.2010 г. и от 

трима от тях са постъпили отговори, като последният едномесечен срок е 

изтекъл на 28.02.2010 г. С определение от 18.10.2010 г. съдия Рубиева е 

насрочила първото с.з. по делото за 10.12.2010 г., допуснала е писмените 

доказателства, указала е на страните да представят списък с разноски и ги е 

напътила да разрешат спора си чрез медиация. На 10.12.2010 г. е даден ход на 

делото, страните са изслушани по фактическите обстоятелства на спора и съдът 

е оставил без движение исковата молба с конкретни указания за отстраняване на 

нередовностите. Указанията са изпълнени с молба от 17.12.2010 г. и на 

27.12.2010 г. съдията е разпоредила да се изпратят преписи за отговор в 

едномесечен срок. Всички съобщения по чл. 131 ГПК са връчени в края на м. 

януари 2011 г., като от някои от ответниците са постъпили становища. С 

разпореждане от 11.05.2011 г. съдът отново е оставил исковата молба без 

движение заради противоречивите твърдения в уточнителната молба и е дал 
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указания в същия смисъл, като тези от съдебно заседание. На 21.06.2011 г. е 

разпоредено да се изпратят преписи от постъпилата на 01.06.2011 г. втора 

уточнителна молба от ищцовата страна, като отново е определен едномесечен 

срок за отговорите. Най-късно връченото съобщение на ответник е от 

15.07.2011 г. Постъпило е само едно становище – на 02.08.2011 г. С 

определение от 14.10.2011 г. делото е насрочено за 10.02.2012 г., като е указано, 

че по исканията на страните ще се произнесе в о.с.з.  В с.з. на 10.02.2012 г. 

/председателствано от съдия Шекерджийски/ е даден ход на делото, приети са 

представените в оригинал документи, от които са представени и копия с молба 

от 17.12.2010 г. Съдът, по изрично желание на ответниците, им е дал 15-дневен 

срок за запознаване с документите и е отложил с.з. за 08.06.2012 г. Делото е 

преразпределено на новооткрития І-17 състав  и е пренасрочено за 16.11.2012 г. 

С.з. е председателствано от съдия Иванка Иванова, която е дала ход на делото и 

се е произнесла по част от доказателствените искания на страните. Отложено е 

за 17.05.2013 г., което пък е отложено за постигане на извънсъдебна спогодба.  

В с.з. на 15.11.2013 г. съдът е дал ход на делото, докладвал е постъпила молба-

уточнение от ищцата с приложени писмени доказателства, констатирал е, че от 

същата молба са връчени преписи за становище на ответниците, с изключение 

на един от тях, двете съобщения до когото са върнати в цялост, отложил е 

делото за 06.06.2014 г. с указания до връчващото призовките лице. С 

разпореждане от 03.06.2014 г. съдията е оставил без движение производството 

по делото. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 25.06.2014 г. и на 

08.08.2014 г. е разпоредено връчване на преписи за отговор от ответниците в 

едномесечен срок. Съобщенията са връчени на ответниците, като най-късната 

дата е 19.09.2014 г. С определение от з.з. на 20.01.2015 г. съдия Нейчева е  

насрочила делото за 24.04.2015 г. 

Гр.д. № 10204/2009 г. е образувано на 26.10.2009 г. по постъпила на 

23.10.2009 г. искова молба от две ФЛ срещу МБАЛ ”Света Ана”, София за 

присъждане на неимуществени вреди от непозволено увреждане и мораторни 

лихви от датата на увреждането. Делото е разпределено на І-10 състав – съдия 

Иванка Иванова. На 27.10.2009 г. съдията е приел исковата молба за редовна, а 

предявените искове – за допустими и е постановил определение по чл. 131 

ГПК.  Отговорът е постъпил в съда на 09.12.2009 г. С определение от 

01.02.2009 г., на основание чл. 140 ГПК, е оставено без уважение възражение за 

недопустимост на производството, допуснати са писмените доказателства, 

изслушване на СМЕ, ССчЕ и свидетели, а делото е насрочено в с.з. на 

24.03.2010 г. Заключенията по експертизите са депозирани в съда съответно на 

15.02.2010 г. и на 16.03.2010 г. и са приети в с.з. на 24.03.2010 г. Тогава е 

извършен доклад по делото по смисъла на чл. 146 ГПК, допуснати са уточнения 

в обстоятелствената част на исковата молба. Съдът се е произнесъл по 

допълнителни доказателствени искания на страните, освен това е дал 

възможност на ищеца да формулира въпроси към вещо лице–вирусолог и в.л. – 

реаниматор, предвид липсата на компетентност от в.л. – невролог и физиолог. С 

определение от з.з. на 18.06.2010 г. съдията е допуснал СМЕ, която да се 
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извърши от в.л. – невролог-вирусолог и невролог-реаниматор, като е наредил  

да се изпрати писмо до  УМБАЛ ”Александровска” и до ВМА, които да посочат 

специалисти. Отговорите от двете болнични заведения са отрицателни. На 

08.09.2010 г. е наредено изпращане на писма за посочване на специалисти от 

НЦЗПБ и от УМБАЛСМ ”Пирогов”. Междувременно са постъпили 

многобройни писмени доказателства относно история на заболяването на 

починалия наследодател на ищците.  В с.з. на 29.09.2010 г. са приети писмените 

доказателства, ответникът е задължен да представи определени доказателства, 

разпитани са свидетели. С определение от 05.10.2010 г. съдът е назначил две 

в.л. – специалисти, посочени от последните две медицински заведения. С 

определение от 10.12.2010 г. съдът е заменил в.л. – вирусолог по негова молба. 

С.з. на 26.01.2011 г. е отложено за изслушване на допусната от съда тройна 

СМЕ. В с.з. на 11.05.2011 г. съдът е докладвал молби от назначените в.л., които 

отказват да работят по поставените задачи и ги е освободил. Следват разменени 

писма с редица лечебни заведения и с МЗ. На 10.10.2011 г. в съда е депозирано 

заключение от в.л. – проф. д-р Милан Миланов, което е прието в с.з. на 

19.10.2011 г. По искане на ищците е продължило издирването на специалисти. 

На 30.11.2011 г. е назначено в.л. в състава на допуснатата с определение от 

18.06.2010 г. експертиза. От ответника са постъпили официално заверени 

преписи от документите по история на заболяването на пациента. От ищците са 

постъпили молби с допълнителни задачи към комплексната СМЕ. В с.з. на 

01.02.2012 г. са приети писмени доказателства, допуснати са допълнителни 

задачи по експертизата, освободено е назначеното с определение от 30.11.2011г. 

в.л. и за изслушване на експертизата делото е отложено за 22.05.2012 г. През м. 

март 2012 г. делото е преразпределено на съдия Теодора Нейчева /І-17 състав/, 

която е пренасрочила с.з. за 29.06.2012 г., когато са докладвани изпратените до 

Тракийския университет и болнични заведения писма и постъпилите отговори и 

за продължаване издирването на в.л. – специалисти, делото е отложено за 

01.02.2013 г. когато депозираното на 20.11.2012 г. заключение е прието и е 

назначена допълнителна СМЕ от в.л. –невролог, с клинична практика по 

вирусология на мозъка. С разпореждане от 11.06.2013 г., следващото с.з. е 

пренасрочено от 27.09.2013 г. за 25.10.2013 г., когато процесуалните действия  

са докладване на изпратени писма и върнати отговори в процеса на търсене на 

специалисти. Разпоредено е да се пишат нови писма до ВМА. В отговора на 

ВМА от 18.11.2013 г. е поискано уточнение какъв специалист точно е 

необходим, тъй като „невролог-инфекционист по вирусология на мозъка с 

клинична практика по нервни инфекции” като понятие не съществувало в 

медицината. Ищците са уведомени за писмото и са задължени да посочат какъв 

точно специалист желаят да бъде в.л. След молба от 29.01.2014 г. на ищците, 

съдът е изпратил ново писмо до ВМА, откъдето е дошъл отрицателен отговор. В 

с.з. на 11.04.2014 г. съдията е определил в.л.  по назначената допълнителна 

СМЕ, посочил е дванадесетте задачи по които да работи и го е задължил да 

отговори дали приема изготвянето на заключението. На 15.05.2014 г. и на 

28.08.2014 г. от в.л. са  получени писма, в които изразява становище по 
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сложността и обема на задачата, сочи размер на хонорарите и още две в.л., 

които да бъдат включени в експертизата. След молба на ищците от 08.10.2014 

г., в която изразяват съгласие по отношение на посочените специалисти и 

размера на претендираните хонорари, с определение от 14.10.2014 г. в.л. са 

назначени. В с.з. на 05.12.2014 г. съдът е докладвал тяхно писмо, в което 

заявяват, че по различни лични и професионални причини не могат да изготвят 

заключение, както и молба от юрисконсулта на ответника за отлагане на делото 

по здравословни причини, не е дал ход на делото, предоставил е възможност на 

ищците да посочат други в.л., вкл. от чужбина. Следващото с.з. е нарочено за 

29.05.2015 г..  

     

съдия Кристина Филипова  

Съставът е новооткрит с цитираната при І-17 състав (съдия Теодора 

Нейчева) заповед № 345/05.03.2012 г., изменена със заповед № 368/06.03.2012 г. 

на Зам. председателя на СГС, като са препазпределени делата по описания по-

горе начин. Според справка на съда, към 30.01.2015 г. на състава има висящи, 

образувани преди 01.01.2013 г. 18 броя дела, от които 9 –образувани през 2012 

г., 4 – образувани през 2011 г., 1 – през 2010 г., 3 – през 2009 г. и 1 – през 2007 г.  

Спряното в з.з. на 08.07.2014 г. гр.д. № 7523/2009 г. е насрочено в о.с.з. за 

19.03.2015 г. с разпореждане от 15.10.2014 г. Определението за спиране е 

отменено по в.ч.гр.д. № 3308/2014 г на САС и делото е върнато в СГС на 

14.10.2014 г.  

Проверени и описани по-горе са две от делата - гр.д. № 10916/2012 г. и 

гр.д. № 16225/2012 г. 

Допълнително е проверено и: 

Гр.д. № 4391/2007 г.  е образувано на 08.11.2007 г. по постъпило същия ден 

мотивирано искане от КУИППД /сега КОНПИ/, с правно основание чл. 28, ал. 1 

и ал. 5, вр. чл. 3, ал. 2, вр. чл. 4, ал. 1 и 2, чл.чл. 5, 6, 9 и 10 ЗОПДИППД, срещу 

законните наследници на починалия деец и ЮЛ, представлявано от един от 

наследниците. Делото е разпределено електронно на съдия Асен Воденичаров 

/І-1 състав/. Производството е с участие на СГП. С разпореждане от 16.11.2007 

г. на ищеца е указано да представи в срок доказателства за правосубектността 

на ответника – ЮЛ. С определение от 29.11.2007г. съдията е приел 

мотивираното искане за редовно, насрочил е първо с.з. за 01.07.2008 г. и е 

разпоредил обнародване на обявление в ДВ, с оглед предявяване на претенции 

от заинтересованите лица по отношение на запорираното имущество. В първото 

с.з. ход на делото не е даден, тъй като не е спазена разпоредбата на чл. 15, ал. 6 

ЗЗДт - не била уведомена съответната Д”СП”, предвид участието в процеса на 

непълнолетно дете /един от ответниците/. Следващото с.з. е насрочено за 

03.02.2009 г. Между с.з. от страните са постъпили молби с уточнение на 

петитума на искането, със становища по нередовността и недопустимостта на 

искането и  с доказателствени искания. В с.з. на 03.02.2009 г. съдът е приел 

всички представени до и в с.з. писмени доказателства, дал е възможност на 

страните да вземат становище по тях и по молбите за уточнение на петитума, 
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допуснал е СТЕ и САТЕ, с оглед обема на доказателствените искания на 

страните е отложил произнасянето по тях в з.з., както и о направено искане за 

главно встъпване. Делото е отложено за 05.05.2009 г. и е пренасрочено за 

20.10.2009 г./ с решение на МС 05.05.2009 г. е бил обявен за почивен ден/. До 

следващото с.з. са постъпили заключенията по експертизите, молби с 

представени писмени доказателства. В с.з. на 20.10.2009 г. съдът е приел 

писмените доказателства и е дал възможност за запознаване с тях, приел е 

заключението по САТЕ и  е разширил експертизата в тройна по искане на 

ответниците, дал е възможност на в.л. по СТЕ да изготви заключение, насрочил 

е съвместен оглед на 29.10.2009 г. и е отложил делото за 13.04.2010г. В 

следващото с.з. съдът е констатирал, че не са представени заключения по СТЕ и 

по тройната САТЕ, дал възможност да бъдат изготвени, отново е насрочил 

съвместен оглед, конституирал е в процеса едно ФЛ като главно встъпило по 

отношение на лек автомобил – част от имуществото, допуснал е допълнителна 

задача към тройната САТЕ по искане на ищеца, приел е представени под опис 

писмени доказателства от ответниците. Следващото с.з. е насрочено за 

19.10.2010 г., когато е прието заключението по тройната САТЕ, за пореден път е 

дадена възможност на в.л. по СТЕ да изготви заключението си, тъй като не му 

бил даден достъп до имотите, за пореден път са приети писмени доказателства и 

е дадена възможност за запознаване с тях. Следващото с.з., на 22.03.2011 г. 

отново е отложено, тъй като заключението все още не е изготвено, поради 

неизвършен съвместен оглед. Съдията, на основание чл. 65, ал. 1 ГПК /отм./ е 

осъдил ответницата, възпрепятствала огледа, да заплати ДДТ в размер на 16 687 

лева и е отложил делото за 04.10.2011 г. На тази дата делото е било върнато от 

САС след произнасяне по частна жалба на ответницата срещу определението за 

налагане на глобата, поради което с.з. не се е провело. С разпореждане от з.з. на 

05.10.2011г. о. с.з. е насрочено за 14.02.2012г. Заключението по СТЕ е 

депозирано на 06.02.2012 г., което доказва ефекта от предприетата 

дисциплинираща мярка чрез налагане на глоби в голям размер.  В с.з. на 

14.02.2012 г. заключението е прието и към същото в.л. са допуснати 

допълнителни задачи, формулирани по молба на ответниците. Следващото с.з. е 

насрочено за 05.06.2012 г. През м. март 2012 г. делото е преразпределено на 

новооткрития І-18 състав и е пренасрочено за 28.06.2012 г., когато е прието 

заключението по допълнителната задача на СТЕ и на ответниците е дадена 

възможност да формулират претенцията си за допускане на тройна СТЕ. Тройна 

СТЕ е допусната от съда с определение от з.з. на 29.08.2012 г. В с.з. на 

24.01.2013 г. съдът е констатирал, че няма данни за внесен депозит по тройната 

СТЕ и е докладвал молби на в.л. с оглед невъзможността им да изготвят 

заключение. Следват последователни замени на назначените в.л.  В с.з. на 

25.04.2013 г. на вещите лица е дадена възможност да изготвят заключение, като 

им е указано да заявят в срок дали ще работят по задачите. На 08.10.2013 г. е 

депозирано заключение от в.л. Костадинов, а на 11.10.2013 г. – от в.л. Аврамова 

и Дачева. В с.з. на 17.10.2013 г. съдът е приел поотделно двете заключения и за 

изготвяне на ССчЕ е отложил делото за 06.03.2014 г., също отсрочено заради 
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неизготвено заключение от в.л. по здравословни причини за 26.06.2014 г., пак 

отложено заради неизготвено заключение, този път заради искане за увеличение 

на хонорара. Заключението е депозирано на 30.10.2014 г. и е прието в с.з. на 

06.11.2014 г., когато са допуснати допълнителни задачи  и във връзка с 

възражения на ответниците, на ищцовата страна е указано да заяви изрични 

искания и твърдения по обстоятелствената част на исковата молба досежно 

данъчните престъпления. Следващото с.з. е насрочено за 12.03.2015 г. На 

19.12.2014 г. от ответниците е постъпила молба с искане за оставяне на 

производството без движение поради явна нередовност на мотивираното 

искане. С разпореждане от з.з. на 12.01.2015 г. съдът е дал указания на ищеца да 

уточни исканията  и твърденията си. 

 

съдия Златина Рубиева  

След откриване на състава, със заповед № 1164/29.05.2012 г. са и били 

преразпределени граждански дела, които са насрочени за последните съдебни 

заседания на съставите от ГО, както следва: 35 дела от І-7, 20 дела от І-4, по 11 

дела от І-1, І-5, І-8 до І-14 вкл, по 10 дела от І-6 и І-16 състави, или общо – 174 

дела. Така преразпределените дела, са образувани съответно: 2012 г. – 14, 2011 

г. – 89, 2010 г. – 32, 2009 г. – 10, 2008 г. – 14, 2007 г. -7, 2006 г. – 2: гр.д. № 

4424/2006 г. и гр.д. № 2475/2006 г., 2005 г. – 2: гр.д. № 2671/2005 г. и гр.д. № 

2245/2005 г., 2004 г. – гр.д. № 2001/2004 г. и гр.д. № 1514/1995 г.   

Съгласно предоставената от съда справка, на състава, към 30.01.2015 г. има 

47 дела, образувани преди 01.01.2013 г. и неприключени. От тях образуваните 

през 2012 г. са 15, образуваните през 2011 г. са 11, образуваните през 2010 г. са 

6, през 2009 г. – 3, през 2008 г. – 6, през 2007 г. – 3, през 2006 г – 2, както и гр.д. 

№ 1514/1995 г.  

Проверени и описани преди изготвяне на справката са: гр.д. № 

10231/2012г. и гр.д. № 14815/2012 г.  

По гр.д. № 552/2007 г., гр.д. № 2424/2008 г. и гр.д. № 8504/2009 г. са 

постановени решения, съответно на  23.12.2014 г. и  07.01.2015 г.   

По обявените за решаване на 24.03.2014г. гр. д. № 5220/2008г. и на 

02.06.2014г. гр. д. № 5793/2008 г., към 21.01.2015г. няма постановени решения. 

Проверени бяха и:  

Гр.д. № 1514/1995 г. е образувано по постъпила на 22.02.1995 г. искова 

молба от Параходство „Българско речно плаване” срещу 5 ФЛ и 1 ЮЛ. 

Предявени са обективно съединени искове по чл. 45 и чл. 49 ЗЗД за солидарно 

осъждане на ответниците за причинени от тях вреди за сумата от 537 998 лева 

/неденоминирани/, ведно със з.л. от датата на увреждането – 24.02.1992 г. 

Няколко пъти производството е оставено без движение за отстраняване на 

нередовности по исковата молба. Спряно е в с.з. на 29.01.1998г. на основание 

чл. 182, ал. 1, б. „д” ГПК /отм./ На 15.02.2006 г. в СГС са постъпили  НОХД № 

226/1993 г. на ОС – Враца, НОХД № 24/1994г. на ОС – Враца и сл.д. № 

212/1992г.  на ОП – Враца. С разпореждане от 16.02.2006г. делото е насрочено в 

о.с.з. на 01.06.2006г. На 21.03.2006 г. производството отново е спряно, този път 
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на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” ГПК /отм./, поради смъртта на един от 

ответниците, възобновено с определение от 17.10.2006г. Конституирани са 

наследниците на мястото на починалия ответник и делото е насрочено за 

20.03.2007 г., когато не е даден ход, поради нередовна процедура по 

призоваването на ответницата Г.Г. и е отложено за 23.10.2007 г. На 27.03.2007г. 

съдия Колев е разпоредил ответницата Г. да се призове чрез ДВ, изпълнено на  

бр.35/27.04.2007г., назначен й е служебен защитник нва 15.04.2008г. С 

определение от 08.10.2008 г. съдът се е произнесъл по доказателствени искания,  

допуснал е свидетел до разпит, СИЕ и СХЕ. С молби назначените от съда в.л. са 

поискали да бъдат заменени, тъй като поставените задачи са извън 

притежаваната от тях компетентност. На 09.06.2009 г. отново не е даден ход на 

делото, този път, поради непризоваване на особения представител и следващото 

с.з. е насрочено за 23.03.2010 г. /след 9 месеца/. Назначаваните от съда в.л. по 

СИЕ последователно са правили самоотводи, като причината е липса на 

компетентност. Осъществен е разпикт по делегация от РС – Русе, а в с.з. на 

23.03.2010 г. е прието е заключението по СХЕ, назначено е поредното в.л. по 

СИЕ и за изготвянето й следващото с.з. е насрочено на 14.12.2010 г. 

Последователно са назначени и заличени още три вещи лица. В с.з. на 

14.12.2010 г. вещото лице по СИЕ отново е заменено, като съдия Неделчева е 

разпоредила да се изпрати писмо до Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията  за посочване на специалисти в 

областта на водния транспорт. След няколко замени на вещите лица, на 

16.11.2011 г. съдията е назначил за в.л. по СИЕ  Росен Стоянов, който е 

депозирал заключение на 05.12.2011г., прието в с.з. на 13.12.2011г. 

Заключението е прието и съдът, по искане на ответниците, е допуснал 

изслушване на тричленна транспорна  и икономическа експертиза с идентични 

задачи. Съдебното заседание на 10.04.2012 г. е отложено, тъй като депозитът  не 

е платен, насрочено е с.з. за 06.12.2012г. През м. май  2012 г. делото е 

преразпределено на новооткрития І - 19 състав  и е пренасрочено за 29.04.2013 

г. В с.з. съдията е отменил протоколното определение от миналото с.з. по 

депозита и е задължил ЮЛ – ответник да внесе още 600 лева, като е определил 

двумесечен срок за това. Съдът е допуснал поисканото в предходното с.з. 

изменение на исковете и е отложил с.з. за 10.02.2014 г. На 15.05.2013 г. 

ответникът – ЮЛ е представил документ за внесения депозит и с разпореждане 

от 27.05.2013 г. съдията-докладчик е назначил тройния състав по СИЕ. По 

молба на едно от в.л. от 04.11.2013 г., съдията с разпореждане от същата дата го 

е освободил от възложената задача. Заключение, изготвено и подписано от 

останалите две в.л., е постъпило на 07.02.2014 г. и в с.з. на 10.02.2014 г. в.л. не 

са изслушани, поради неспазване на срока по чл. 157 ГПК /отм./, дадена е 

възможност на страните да формулират допълнителни въпроси по експертизата, 

разпоредено е делото да се докладва за определяне на в.л. със специалност 

„речно плаване” и следващото с.з. е насрочено за 03.11.2014 г. С разпореждане 

от 17.09.2014 г. е пренасрочено за 19.12.2014 г., когато не е даден ход на делото, 

като е уважена молба на процесуалния представител на ищеца за отлагането му 
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по здравословни причини. На 08.12.2014г. по делото е депозирано 

допълнително заключение от двете в.л. Следващото с.з. е насрочено за 

18.05.2015 г. 

Гр.д. № 4424/2006 г. е образувано на 12.01.2007 г. по постъпила на 

28.12.2006 г. искова молба с предявени обективно и субективно съединени 

искове с правно основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 72, ал. 1 ЗС, чл. 99 ЗЗД и чл. 

100 ЗЗД. Разпределено на І-9 състав – съдия Мария Георгиева. Делото е 

насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 25.10.2007 г., когато поради 

нередовна процедура по призоваването ход не му е даден и е отложено за 

27.03.2008 г., когато ход пак не е даден, с оглед разпоредбата на чл. 107, ал. 2 

ГПК/отм./ Следващото с.з. е насрочено за 30.10.2008 г. До тогава са постъпили 

становища по исковата молба от ответниците и молби от страните с 

доказателствени искания. Проведени са четири с.з. по доказателства. В с.з. на 

21.10.2010 г. съдът е отменил допуснатата СТЕ, допуснал е тройна СИТЕ със 

задачите по оспорената единична СТЕ и делото е отложено за 02.12.2010 г. 

Депозирано е заключение, подписано само от двете в.л., които са се явили в с.з. 

на 02.12.2010 г. Съдия Желязкова  е наложила глоба в размер на 100 лева на в.л. 

О. С., неучаствало в изготвяне на заключението, неподписало го и неявяващо се 

в с.з. и го е отвела от участие в състава на тройната СИТЕ. С оглед разпоредбата 

на чл. 157, ал. 2 ГПК /отм./ и на основание чл. 65, ал. 1, вр. чл. 110 ГПК/отм./ е 

наложена глоба в размер на 1/3 от д.т. и на ответника, посочил това в.л.  Заради 

неизготвено от вещите лица заключение и неявяването им, делото е отлагано в 

три поредни с.з. Същото е преразпределено е на съдия Рубиева след откриване 

на състава и тя с разпореждане от 09.10.2012 г. е пренасрочила с.з. за 

22.04.2013г. Със същото разпореждане на ищците са дадени указания да 

посочат какво се включва в претендираната сума по пера за отделните обекти и 

да опишат подробно изпълнените СМР в отделните обекти, по вид и 

количество, към релевантния за спора момент. Указанията са изпълнени с молба 

от 16.11.2012 г. и преписи от нея са изпратени на ответниците за становище. В 

с.з. на 22.04.2013 г. заключението по тройната СТЕ е прието, допуснато е 

уточнение на исковите претенции, съобразно подадената на 16.11.2012 г. молба. 

Новият съдия-докладчик е отменил наложените на в.л. глоби в размер на  200 

лв. всяка. В с.з. на 16.12.2013 г. са приети допълнителни заключения, допусната 

е тройна експертиза със същите задачи, без уважение е оставено искане за 

привличане на нов ответник по делото. Следващото с.з. е насрочено за 

20.10.2014 г. С определение от з.з. на 07.02.2014 г. е поправен процесуален 

пропуск от страна на предишния докладчик, като е открито производство по 

оспорване автентичността на подписите в договор за прехвърляне на вземане и 

е допусната съдебно-почеркова експертиза. В с.з. на 20.10.2014 г. е прието 

заключението на в.л. по СПЧЕ и е допусната допълнителна задача към него. 

Поради отказ на страните от поисканата тройна СТЕ, същата е отменена. 

Следващото с.з. е насрочено за 16.03.2015 г. 

 

съдия Мария Райкинска  
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След откриването на състава, със заповед № 1560/28.06.2012 г. са му 

преразпределени 157 дела, които ”не са били преразпределяни”. В тях се 

включват по 10 броя дела от І-1 до І-16 състави, с изключение на І-3 и 7 броя 

дела от І-18 състав. Преразпределените образувани през 2012 г. дела са 39, 

образуваните през 2011 г. – 71, през 2010 г. – 25, през 2009 г. – 7, през 2008 – 11, 

през 2007 – 2: гр.д. № 5081/2007 г. и гр.д. № 4516/2007 г., както и гр.д. № 

457/2005 г.  

В хода на проверката гр.д. № 74/1999 г.  и гр.д. № 141/2009 г. са обявени за 

решаване, съответно на 24.11.2014 г. и на 08.12.2014 г. Решението по гр.д. № 

7373/2009 г. е постановено на 10.11.2014 г. 

Към 30.01.2015 . на състава, според справката на съда, има 13 граждански 

дела, образувани преди 01.01.2013 г. и все още неприключени. От тях 4 са 

образувани през 2012 г., 5 – през 2011 г., 2- през 2009 г. и по едно през 2008 г. и 

2007 г. Проверени бяха и: 

Гр.д.№ 4516/2007 г.  е образувано на 19.11.2007 г. по постъпила на 

15.11.2007 г. искова молба с предявени искове от две ФЛ срещу друго ФЛ за 

заплащане на парично обезщетение за ползване без правно основание на 

собствения на ищците недвижим имот за определен период от време  и  по чл. 

86, ал. 1 ЗЗД. Разпределено е на 15.11.2007 г. на І - 7 състав. С определение от 

29.01.2008 г. е уважена молба на ищците за допускане на обезпечение, което 

определение е отменено с определение от 12.01.2009 г. на САС по в.ч.гр.д. № 

2162/2008 г. След обжаването му, състав на ВКС с определение от 25.03.2010 г. 

по гр.д. № 1002/2009 г., е оставил без разглеждане молбата за отмяна, на 

основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК. 

Поради факта, че делото се е намирало във ВКС, с.з. от 23.06.2009 г. не е 

проведено. След връщането му, с определение от 16.04.2010 г. съдия Галина 

Ташева е определила служебно третия експерт, като е приела, че ищците не са 

го посочили своевременно и е насрочила с.з. за 25.01.2011 г., което е 

председателствано от съдия Мариета Неделчева. След редица процесуални 

пречки, заключението по тройната експертиза е прието без възражения в с.з. на 

29.11.2011г. и е допуснато изготвяне на допълнителна тройна СТЕ от същите 

в.л. Последвали са замени на вещи лица, като с.з. на 03.04.2012 г. е проведено от 

съдия Гергана Никова, с оглагане на заседанието за 06.11.2012г. Със заповед № 

1560 от 28.06.2012 г. делото е преразпределено на новооткрития І-20 състав. С 

разпореждане от 27.07.2012г. съдия Райкинска го е пренасрочила  от 

06.11.2012г. за 19.11.2012 г.  

Поради създаденият хаос в назначенията на вещите лица, в периода м. 

ноември 2012г. до м. март 2014г., са отложени шест съдебни заседания, в 

последното от които, проведено на 24.03.2014г., е приета повторната тройна 

СТЕ, допусната е нова тройна СТЕ с нови в.л., за изслушване на които делото е 

отложено за 23.06.2014 г. От новоназначените три в.л. Стефанов, Пальов и 

Събев на 20.06.2014 г., е постъпило заявление, че поради разногласия и 

неясноти по поставените задачи, не са изготвили заключение. В с.з. на 

23.06.2014 г. съдът е дал възможност на в.л. да изготвят заключение като е 
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указал по кои задачи следва да работят. В с.з. на 06.11.2014 г. съдът е докладвал 

постъпилото заключение, неподписано от в.л. Стефанов и при неспазен срок.  

След възражение на ищците относно срока, делото е отложено за 

08.12.2014 г. Депозираното на 31.10.2014 г., вече подписано и от трите в.л. 

заключение е прието в с.з. на 08.12.2014 г. 

Допусната е ССЕ за изчисляване на мораторните лихви върху главницата в 

три варианта, според приетите заключения по СТЕ. За изслушване на ССЕ 

делото е отложено за 06.04.2015 г. 

Гр.д. № 2976/2008 г. е образувано и разпределено на 10.07.2008 г. по 

постъпила на 08.07.2008 г. искова молба от двама ЕТ срещу 85 ФЛ, 1 ЕТ и 4 

ООД /общо 90 ответници – физически и юридически лица/, с предявен 

установителен иск за собственост на недвижим имот. За докладчик е 

определена съдия Йорданка Моллова – І-4 състав. След връщане на 

съобщенията по чл. 131 ГПК, исковата молба на няколко пъти е оставяна без 

движение, с указания към страните. От уведомените ответници са постъпили 

отговори и насрещни искови молби,  предприети са били и действия по 

призоваване чрез ДВ. С определение от 25.04.2012 г. съдия Моллова е спряла 

производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК, за срок от шест 

месеца. Производството по делото е възобновено на 12.04.2013 г. и със същото 

определение са конституирани наследници на починали ответници. С 

определение от 04.06.2013 г. съдия Моллова е оставила исковата молба без 

движение, с указания за посочване на ЕГН на ответниците, точните адреси за 

призоваване на нередовно уведомените  и обосноваване на правен интерес от 

водене на делото. С определение от 25.06.2013 г. съдията, на основание чл. 210, 

ал. 2 ГПК, е разделил производството по делото, с оглед големия брой 

ответници и невъзможността да бъде насрочено, като на разглеждане по 

настоящото дело са останали исковете срещу първите шест ФЛ по исковата 

молба. На четирима от ответниците е назначен служебен защитник. Отговор на 

исковата молба от особения представител  и от ответници са постъпили на 

13.11.2013 г.  и на 21.11.2013г. На 13.11.2013 г. от един от ответниците е 

направено искане за отвод на съдията, поради допуснати, според молителят, 

нарушения на ГПК. С определение от 27.11.2013 г. съдия Моллова се е отвела 

от разглеждане на делото, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК и на 29.11.2013 г. 

е определен нов докладчик – съдия Петя Георгиева /І-16 състав/. С 

разпореждане от 06.01.2014 г., съдия Георгиева е наредила изготвяне на справка 

от деловодната програма на съда за образуваните граждански дела със страни 

по първоначалната искова молба, образувани ли са дела след разделяне на 

производството, по кои искове и с какви страни, образувани ли са дела между 

същите страни и същия предмет по други искови молби и постановени ли са 

съдебни актове. След изготвяне на справката се е установило, че има 

образувано още едно гр.д. № 9185/2013 г., по което всички определени състави 

са се отвеждали. С определение от 06.01.2014 г. съдия Георгиева се е 

отстранила от разглеждане на гр.д. № 2976/2008г., поради несъгласие с 

разделянето на производството и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. От 
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разглеждане на делото са се отвели още съдиите Геновева Николаева, Росен 

Димитров и Жорж Гигов. Следващият докладчик-съдия Кристина Филипова с 

разпореждане от 12.02.2014 г. е наредила делото да се изпрати на І-6 състав, с 

оглед взето на 07.02.2014 г. решение на Общото събрание на ГК на СГС 

относно отводите, а препис от определението – на председателя на СГС и 

ръководителя на ГО за предприемане на мерки по продължаване на 

процесуалните действия. С разпореждане от з.з. на 20.02.2014 г. на съдия Гигов, 

делото и разпореждането са върнати на І-18 състав. С определение от 04.03.2014 

г. съдия Филипова е присъединила към делото гр.д. № 9185/2013 г., по което са 

се отвели седем съдии – Кюркчиев, Желязкова, Иванов, Димитров, Иванова, 

Гигов и Рубиева, указала е на ищците да представят актуални данни и адреси за 

ответниците, вкл. наследници на починалите ответници, да уточнят предмета на 

спора и участниците в него. Молбата, в изпълнение на указанията, е депозирана 

на 14.04.2014 г. С определение от 16.04.2014 г. съдия Филипова е приела 

указанията за частично изпълнени и отново е дала конкретни указания до 

ищците. По подадена молба от 27.05.2014 г.  от пълномощници на трима от 

ответниците, е с определение от 29.05.2014г. съдия Филипова се е отвела от 

разглеждането му. Съдия Мария Райкинска е определена за докладчик, след 

проведено на 31.05.2014 г. електронно разпределение. С разпореждане от 

12.06.2014 г., тя е оставила исковата молба без движение, с указания за 

отстраняване на нередовностите. Молба, в изпълнение на указанията, е 

подадена в съда на 31.07.2014 г. Следва определение от 30.09.2014 г., с указания 

до ищците. С определение от 10.11.2014 г., производството по отношение на 

починала през 2002г. ответница е прекратено, като недопустимо, конституирани 

са наследници на починали ответници, наредено е изготвяне на съобщения за 

обнародване в ДВ за ответници, живеещи в чужбина, приети са представени 

пълномощни и други, указано е на ищците да представят съответния брой 

документи за връчване на новоконституираните ответници. С разпореждане от 

08.12.2014 г. е наредено изпращане на преписи от ИМ и уточнителната молба от 

31.07.2014г. на посочените в същото ответници, чиито адреси са били 

установени чрез служебни справки. Част от съобщенията са върнати в цялост, 

докладвани са и е разпоредено връчване на нови съобщения по реда на чл. 47, 

ал. 1 ГПК. 

        

съдия Вергиния Мичева-Русева 

След откриване на състава, със заповед № 428/19.03.2013 г. са и 

преразпределени „последните девет” броя дела от 20-те състава на ГО, с 

изключение на І-3 състав. Общо са преразпределени 171 дела, от които 

образуваните през 2013 г. са 11, през 2012 г. – 101, през 2011 г. – 38, през 2010 г. 

– 11 и през 2009 г. – 4, заедно с гр.д. № 1010/2008 г., гр.д. № 2659/2008 г., гр.д. 

№ 5101/2007 г., гр.д. № 2434/2005 г. и гр.д. № 4573/1997 г.  

Към 30.01.2015 г. образуваните преди 01.01.2013 г. и несвършени до сега 

граждански дела на състава са 24 броя, като образуваните през 2012 г. са 20. 
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Останалите четири са: гр.д. № 8019/2011 г., гр.д. № 1365/2009 г., гр.д. № 

2981/2008 г. и гр.д. № 577/2007 г., като последните две са описани по-долу.  

В справката не са включени гр.д. № 2316/2008 г. и гр. д. № 8873/2009 г., 

насрочени за 05.02.2015 г. И по двете дела ищец е Калин Божков и делата са на 

доклад на съдия Мичева, след многобройните отводи на съдиите от ГО. 

Гр.д. № 577/2007 г. Производството се води по ГПК /отм./ и е образувано 

на 21.02.2007 г. по постъпила на 19.02.2007 г. искова молба от ФЛ срещу 

застрахователно дружество, след приключено с влязла в сила присъда 

наказателно производство срещу причинилото вредите лице. Първоначално е 

било разпределено на съдия Нина Стойчева, която го е оставила без движение, 

провела е първо о.с.з. на 26.03.2008г., след което са проведени три съдебни 

заседания и на 02.06.2010г., на основание чл. 182, ал. 1, б.”г” ГПК /отм./, до 

произнасяне на ВКС по тълкувателно дело № 1/2010 г. по въззивни частни 

жалби, делото двукратно е изпращане в САС и ВКС, върнато е на 02.04.2012г. 

С определение от 09.08.2012 г. е възобновено производството по 

първоинстанционното дело, като е съобразил ТР №2 от 06.06.2012 г. по т.д. № 

1/2010 г. на ОСТК на ВКС и с.з. е проведено на 31.10.2012 г. Съдът е дал ход на 

делото, докладвал е молба от 31.10.2012 г.,  с искане за увеличение на размера 

на иска на 350000 евро и е указал на ищците, че следва да изразят претенциите 

си в лева, след което е оставил без уважение искането и не е допуснал 

увеличение на размера на предявената претенция на 70 0000 лева. Предвид 

изявление на ищците, че ще обжалват определението, съдът не е дал ход на 

делото по същество и го е отложил за 20.03.2013 г. С определение от з.з. на 

07.11.2012 г. съдия Стойчева се е отвела от разглеждане на делото, като е 

уважила искането, формулирано обидно в молба на ищците от 05.11.2012 г. На 

същатата дата е определен нов докладчик – съдия Теодора Нейчева /І-17 

състав/, която го е пренасрочила за 10.05.2013 г. и е администрирала  

постъпилата частна въззивна жалба. Делото е изпратено на САС по 

компетентност на 26.02.2013 г., образувано е в.ч.гр.д. № 843/2013 г., което е 

приключило с определение от 25.03.2013 г., оставящо в сила обжалваното 

първоинстанционно определение. В СГС делото е върнато на 11.12.2013 г. и с 

разпореждане от 10.01.2014 г. е насрочено в о.с.з. на 06.06.2014 г. След даване 

ход на делото съдията-докладчик се е отвел от разглеждането му по искане на 

ищците. На 16.06.2014 г. делото е преразпределено на съдия Вергиния Мичева-

Русева, която с разпореждане от 11.07.2014 г. го е насрочила в о.с.з. на 

11.12.2014 г. Съдебното заседание е председателствано от съдия Красимир 

Мазгалов, в изпълнение на заповед на председателя на СГС, поради 

преминаване на съдия Русева на друга работа. Делото е отложено за 

02.04.2015г. без да му се дава ход, като без уважение е оставена молба на 

ищците за спиране на производството, но са администрирани подадените две 

частни жалби от ищците, за изпращането им в САС, по компетентност. 

Гр.д. № 2981/2008г. е образувано на 10.07.2008г. по постъпила на 

09.07.2008 г. искова молба с предявени искове по чл. 188, вр. чл. 79 ЗЗД или 

евентуално чл. 45, ал. 1 ЗЗД. Делото е било разпределено на І-6 състав – съдия 
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Жорж Гигов. С определение от з.з. на 05.11.2008 г. производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до постановяване на влязъл в сила 

съдебен акт по в.гр.д. № 354/2007 г. по описа на САС, ГО, 2 състав. Справка по 

движението на преюдициалното дело е направена на 09.02.2010 г. и съгласно 

отговор на САС от 22.02.2010 г., делото е решено, но решението е обжалвано 

пред ВКС. С молба от 06.07.2010 г. ищецът е поискал възобновяване на делото, 

като е представил определение № 667 от 29.06.2010 г. по гр.д. № 485/2010 г. на 

ВКС, с което не е допуснато касационно обжалване на решението на САС по 

в.гр.д. № 354/2007 г. Съдията е указал да представи препис от влязло в сила 

решение. На 26.07.2010 г. е постъпила молба от ищеца по чл. 389 ГПК, с искане 

за допускане на обезпечение на предявените искове, която съдията на 

следващия ден е оставил без движение до представяне на документ за платена 

д.т. На 05.08.2010г. са постановени две определения – за допускане на 

обезпечение и за възобновяване на производството, продължило с 

администриране на исковата молба и на подадената насрещна искова молба. С 

определение по чл. 140 ГПК от 27.09.2011 г., делото е насрочено в о.с.з. на 

13.12.2011 г. В с.з. е даден ход на делото, докладвано е, приети са писмените 

доказателства, приложено е преюдициалното дело, разпитани са свидетели, 

производството е прекратено частично по отношение заявено възражение за 

прихващане и следващото с.з. е насрочено за 22.05.2012 г. На 07.03.2012 г. 

делото е преразпределено на съдия Теодора Нейчева, която е провела две с.з.   и 

с определение от з.з. на 02.04.2013 г. се е отвела от разглеждане на делото. 

Преразпределено е отново на 08.04.2013 г. и за докладчик е  определен съдия 

Петър Петров / І-21 с-в/, който е пренасрочил с.з. за 10.10.2013 г., когато са 

приети представени в с.з. писмени доказателства, изискана е пр. пр. № 

35326/2003 г. на СРП и е отложено за 06.02.2014 г. Даден е ход на делото и 

възможност на вещите лица да изготвят заключение. В с.з. на 17.04.2014 г., 

председателствано от съдия Русева, е даден ход на делото, страните са 

задължени да представят оригинали на определени документи, необходими на 

в.л. за работа по заключението, допуснати са свидетели за разпит в следващото 

с.з. е насрочено за 10.07.2014 г. Тогава са изслушани  вещите лица-графолози и 

са приети заключенията им, снети са обяснения от страните. За изслушване на 

свидетелите, които не са били доведени, делото е отложено за 20.11.2014 г., 

пренасрочено с разпореждане за 06.11.2014 г., когато са изслушани свидетели и 

за събиране на нови доказателства е отложено за 12.03.2015 г. 

 

І- ви брачен въззивен състав - съдия Марияна Ангелова, съдия Галя 

Митова, съдия Валентина Ангелова 

 

При проверката на дела, избрани на случаен принцип, по състави в 

Брачно отделение, се установи: 

 

съдия  Марияна Ангелова 

  Спрени производства 
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Гр. дело № 4809/2014г. е образувано на 07.04.2014г. по постъпила на 

04.04.2014г. искова молба с правно основание чл. 336, ал.1 ГПК, във вр. чл. 5 от 

ЗЛС. С разпореждане по чл. 131 ГПК от 08.04.2014г. препис от исковата молба е 

изпратена на ответника за отговор в едномесечен срок. С определение в з.з. от 

16.07.2014г. производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1,т.6 

ГПК, до приключване на конституционно дело № 10/2014г. по описа на 

Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на Република България за 

установяване на противоконституционност на чл. 5,ал.3 от ЗЛС. След 

постановяване на решение на КС, с определение в з.з. от 06.10.2014г. съдът е 

възобновил производството по делото и е указал ответникът да даде отговор в 

едномесечен срок. Към момента на проверката тече срок за отговор. 

Гр. дело № 6769/2014г. е образувано на 19.05.20914г. по постъпила 

предходния ден искова молба с правно основание чл. 336, ал.1 ГПК, във вр. чл. 

5 от ЗЛС. С разпореждане в з.з. от 20.05.2014г. делото е оставено без движение 

за отстраняване на нередовности в 7-дневен срок. След изпълнение на 

указанията, с разпореждане по чл. 131 ГПК от 04.06.2014г., препис от исковата 

молба е изпратена на ответника за отговор в едномесечен срок. Отговорът на 

исковата молба е постъпил по делото на 10.07.2014г. С определение в з.з. от 

16.07.2014г. производството по делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.6 

ГПК, до приключване на конституционно дело № 10/2014г. по описа на 

Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на Република България за 

установяване на противоконституционност на чл. 5, ал.3 от ЗЛС. След 

постановяване на решение на КС, с определение в з.з. от 08.10.2014г. съдът е 

възобновил производството по делото и с друго определение от същата дата е 

допуснал представените с исковата молба доказателства, дал е указания на 

страните и е насрочил о.с.з. за 09.12.2014г.  

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 15739/2014г. е образувано и разпределено на 14.10.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 62,ал.2 СК за 

оспорване на произход. С разпореждане в з.з. от 16.10.2014г. делото е оставено 

без движение за отстраняване на нередовности, за което на 16.10.2014г. е 

изпратено съобщение до ищеца. Към момента на проверката тече 7-дневния 

срок по чл. 129,ал.2 ГПК.  

Гр. дело № 14231/2014г.  е образувано и разпределено на 19.09.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба, с правно основание чл. 62, ал.2 и чл. 69 СК. 

С разпореждане от 08.10.2014г. исковата молба е оставена без движение с 

указания да се отстранят нередовностите в 7-дневен срок. Ищецът е уведомен 

на 22.10.2014г. и към момента на проверката тече определения срок за 

изпълнение на указанията, на основание чл. 129 ГПК. 

  Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 3713/2012г. е образувано и разпределено на 08.03.2012г. по 

постъпила в предходния ден искова молба, с правно основание чл. 336 ГПК – 

поставяне под запрещение. С разпореждане в з.з. от 12.03.2012г. препис от 
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исковата молба е изпратена на ответника за отговор. С определение по чл. 140 

ГПК от 02.07.2012г. са допуснати представените с исковата молба 

доказателства, дадени са указания и делото е насрочено в о.с.з. за 23.10.2012г. – 

след два месеца и половина. С протоколно определение  от 25.06.2013г. е 

назначена майката на лицето за временен попечител до приключване на делото. 

Назначена е СПЕ, но поради невъзможност да се установи контакт между 

вещото лице и ответникът, заключението по нея не е било изготвено и делото е 

отложено, като с протоколно определение от 11.03.2014г. е указано да се 

уведоми ОД „Охрана” за оказване на съдействие за принудително довеждане на 

ответника за следващото с.з. на 22.04.2014г. В това с.з. ответникът се е явил и 

делото е отложено по доказателствата за 03.06.2014г. Изготвената СПЕ е 

депозирана по делото на 26.05.2014г., заключението по която е прието в с.з. на 

03.06.2014г. и е назначена тройна СПЕ, а делото е отложено за 28.10.2014г. С 

определение в з.з. от 15.07.2014г. производството по делото е било спряно, на 

основание чл. 229, ал.1, т.6 ГПК, до приключване на конституционно дело № 

10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на 

Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5,ал.3 

от ЗЛС. След постановяване на решение на КС, с разпореждане в з.з. от 

16.10.2014г. производството по делото е възобновено, назначени са вещите лица 

по тройната експертиза и е насрочено с.з. за 27.01.2015г.  

 Насрочени дела в о.с.з. на 27.11.2014г. и  04.11.2014г. 

-гр.дело № 8204/2014г. и гр.дело № 5753/2014г. - 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за избор, подписан от разпределящия съдия. Гр.дело № 5753/2014г. е 

образувано по иск с правно основание чл. 336, ал.1 СК, а гр.дело № 8204/2014г. 

с пр. основание чл. 72 СК. Първоначално делата са оставени без движение за 

отстраняване на нередовности и след изпълнение на указанията,  с 

разпореждане по чл. 131 ГПК, препис от исковите молби за изпратени на 

ответниците за отговор. По гр.дело № 8204/2014г.  е депозиран отговор на 

ответника на 22.07.2014г., ден след уведомяването му. С определение от 

24.07.2014г. /след депозиране на отговора, но преди изтичане на едномесечния 

срок/ съдът е насрочил о.с.з. за 18.11.2014г. – след близо 4 месеца, допуснал е 

представените с исковата молба доказателства и е дал указания на страните. По 

второто дело не е депозиран отговор от ответника и с определение от 

03.07.2014г. са допуснати представените с исковата молба доказателства и 

делото е насрочено за 18.11.2014г. 

- гр.дело № 15663/2014г. и гр.дело № 16411/2014г. – 

Делата са образувани и разпределени ден след постъпване на исковите 

молби в съда, съответно на 10.10.2014г. и на 22.10.2014г., по молби с правно 

основание чл. 118 СК. С определения от 16.10.2014г. и от 24.10.2014г. са 

допуснати представените доказателства и е насрочено с.з. за 18.11.2014г. 

 Дела с отменен ход по същество 

Видно от предоставената справка, няма първоинстанционни дела с 

отменен ход по същество с докладчик съдия М. Ангелова.  
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 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 1725/2014г. е образувано и разпределено на 07.02.2014г. по 

жалба срещу действия на ЧСИ – насочване на принудително изпълнение към 

несеквестируем доход от трудово възнаграждение. С решение от 21.02.2014г. 

съдът е оставил жалбата без уважение. Решението не е обжалвано и е влязло в 

законна сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 7983/2014г. е образувано на 10.06.2014г. по жалба срещу 

действия на ЧСИ  М. Б. С решение от 14.07.2014г.  съдът е оставил без уважение 

жалбата срещу постановлението на ЧСИ по изпълнително дело № 3348/2014г. 

Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила, за което е положен печат.  

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 3421/2014г. е образувано и разпределено на 12.03.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение на СРС, 47 състав по гр.дело № 

6830/2013г., с което е прекратено производството по делото. С определение в 

з.з. от 25.03.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

Ч.гр.дело № 770/2014г. е образувано и разпределено на 20.01.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу разпореждане на СРС, 24 състав по гр.дело № 

41366/2010г., за връщане на частна жалба по същото дело. С определение в з.з. 

от 27.01.2014г. частната жалба е оставена без уважение. 

Въззивни дела  

 Спрени дела  

Гр. дело № 15006/2012г. е образувано на 08.11.2012г. по въззивна жалба 

срещу решение  от 05.07.2012г. по гр.дело № 20211/2011г. по описа на СРС, 80 

състав, постановено по предявен иск с правно основание чл. 49 СК. С 

ръкописно разпореждане от 13.11.2012г. съдът е насрочил делото за 15.04.2013г. 

– след 5 месеца. С протоколно определение от 15.04.2013г. производството по 

делото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК до приключване на 

производство, образувано по искова молба с вх. № 7155 от 12.04.2013г., с която 

бил предявен иск за обявяване на сделка /дарение/ на семейното жилище за 

недействителна. Към момента на проверката – 28.10.2014г. - повече от 1 година 

и 6 месеца, не е извършвана проверка по движението на преюдициалното дело. 

По искане на проверяващите, на 29.10.2014г. бе извършена проверка, която 

установи, че преюдициалното дело е изпратено по жалба във СГС, където е 

образувано гр.дело № 12135/2013г., ГО, 21 състав, насрочено за 26.02.2015г. 

 Ненасрочени дела –  

Няма ненасрочени въззивни дела на доклад на съдия М. Ангелова, 

според предоставената справка. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 3997/2010г. е образувано по въззивна жалба срещу решение от 

19.07.2010г. на СРС, 83 състав по гр.дело № 10657/2009г., постановено по 

предявен иск с правно основание чл. 72 СК. По делото не се съдържа протокол 

за избор. След отстраняване на нередовностите, с определение в з.з. от 

11.04.2011г. съдът е оставил без уважение доказателствените искания за 
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допускане на свидетел и за допускане на съдебно-психологическа експертиза и 

е насрочил делото за 09.05.2011г. Определението е подписано от въззивния 

състав. Д”СП” Костинброд е била нередовно призована за първото по делото 

о.с.з., не е изпратила представител, депозиран е социален доклад от 30.09.2011г. 

С протоколно определение от 03.10.2011г. производството е спряно на 

основание чл. 229, ал.1, т.1 ГПК и с молба от 02.04.2012г. е поискано 

възобновяването му. Проведени са няколко с.з. по доказателствата - 

15.10.2012г., 04.03.2013г. /след 4 месеца и половина/, 17.06.2013г., /отложено 

поради отсъствие на непълнолетното дете и невъзможността да бъде изслушано, 

съобразно чл. 15 ЗЗДт. С определение от 04.12.2013г. съдът е оставил без 

разглеждане молбата на бащата с правно основание чл. 323 ГПК /привременни 

мерки/, като недопустима.  Срещу определението е подадена частна жалба пред 

ВКС, състав на който с определение от 17.03.2014г. по ч.гр.дело № 643/2014г. е 

отменил определението и е върнал делото за произнасяне на молбата за 

постановяване на привременни мерки по отношение режима на лични 

отношения между бащата и детето. В о.с.з. на 07.04.2014г. редовно призована на 

03.12.2013г. Д”СП”-Костинброд не е изпратила представител, поради което 

детето /доведено в с.з./ не е било изслушано, съобразно изискването по чл. 15 

ЗДДт. и делото е отложено за 02.06.2014г. Поради подадената ч.жалба срещу 

определението на ВКС от 17.03.2014г. по ч.гр.дело № 643/2014г., делото е било 

изпратено на ВКС и след като молбата е била оставена без уважение, е върнато 

на 02.06.2014г. в СГС и пренасрочено за 03.11.2014г. Страните са били 

уведомени съответно на 13.06.2014г., 11.06.2014г., а двете Д”СП” посочени в 

списъка като „трети заинтересовани страни” – съответно на 12.06.2014г. и на 

17.06.2014г. 

Гр. дело № 12650/2011г. е образувано и разпределено на 30.09.2011г. по 

въззивна жалба срещу решение от 25.05.2012г. на СРС, 84 състав по гр.дело № 

3826/2003г., постановено по предявен иск с правно основание чл. 97,ал.1, чл. 96, 

ал.1,т.1, вр. чл. 13,ал.1,т.1 СК (отм.). С разпореждане в з.з. от  10.10.2012г. 

делото е насрочено за 05.03.2012г., когато ход на делото не е даден, поради 

смърт на ответница по делото. Съдът е дал едномесечен срок на адвоката на 

ответниците да представи удостоверение за наследници на починалата и е 

насрочил делото за 18.06.2012г. След изпълнение на указанията, е даден ход на 

с.з. на 18.06.2012г., когато с протоколно определение е спряно производството 

по делото, на основание чл. 430, ал.1,б.”б” ГПК(отм.) Определението е 

обжалвано пред ВКС, състав на който, с определение от 04.01.2013г. по 

ч.гр.дело № 492/2012г.,  го е отменил и е върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. В с.з., проведено на 03.06.2013г., съдът е дал 

възможност да се уточнят въпросите за съдебната поръчка до Руската 

федерация и е отложил делото за 09.12.2013г. Това съдебно заседание, след като 

съдът е констатирал, че не е изпълнена молбата за правна помощ, тъй като от 

Руската федерация не е изпратен съответният документ, е отложил с.з. за 

28.04.2014г. На 21.12.2013г. по делото е постъпило писмо от МП с приложени 

документи, получено от МВнР, дирекция „Консулски отношения”. В о.с.з. на 
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28.04.2014г., съдът след като е задължил въззиваемата страна да извърши 

превод на постъпилата справка от МП на Руската федерация и е дал възможност 

на страните в 7-дневен срок от постъпване на превода да направят съответните 

искания, е отложил делото за 06.10.2014г.  В това о.с.з. отново е дадена 

възможност на адвоката на ответната страна да извърши превод на постъпилите 

документи до следващото о.с.з.  и е отложил делото за 08.12.2014г. 

 Дела с кратки процесуални срокове 

-гр. дело № 12819/2014г. е образувано на 21.08.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение № ІІІ-86144 от 25.06.2014г. по гр.дело № 3388/2014г., СРС, 86 

състав, постановено по иск по чл. 7 от ЗЗДН. С разпореждане в з.з. от 

08.10.2014г. съдът е насрочил делото в с.з. за 08.12.2014г. - в двумесечен срок и 

е указал социалната служба по местоживеене на детето да изготви социален 

доклад. ДСП – Възраждане е било уведомено на 15.10.2014г. и към момента на 

проверката не е депозиран все още социален доклад. 

-гр. дело № 14545/2014г. е образувано на 26.09.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение от 04.06.2014г. по гр.дело № 11639/2014г.  на СРС, 86 състав, 

постановено по иск по чл. 7 от ЗЗДН. С разпореждане в з.з. от 08.10.2014г. 

съдът е насрочил делото в с.з. за 08.12.2014г. - в двумесечен срок и е указал да 

се призоват страните. По делото са приложени отрязъци от съобщения, от които 

е видно, че страните са уведомени. 

 Насрочени дела 

- гр.дело № 8356/2014г. и гр.дело № 12489/2014г., насрочени в о.с.з. 

съответно за 17.11.2014г. и за 26.01.2015г. 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за случаен избор, подписан от разпределящия съдия. С ръкописно 

разпореждане от 17.06.2014г. по гр.дело № 8356/2014г., съдът е насрочил делото 

за 17.11.2014г., указал е да се призоват страните и съответната социална 

служба, която да изготви социален доклад. Страните са уведомени.   По второто 

дело, образувано на 14.08.2014 г., с разпореждане от 08.10.2014г.  съдът е 

насрочил с.з. за 26.01.2015г. и страните са уведомени. 

  Въззивни дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 15934/2011г. и гр. дело № 11067/2011г. – 

Делата са върнати на първоинстанционния съд. Видно от предоставените 

деловодни разпечатки и препис от постановените съдебни актове, бе 

установено, следното: 

-гр.дело № 15934/2011г. е образувано на 24.11.2011г.  по въззивна жалба 

срещу решение на СРС, ІІІ ГО, 84 състав по гр.дело №7858/2009г. В открито 

съдебно заседание на 17.06.2013г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще 

се произнесе с решение. С определение в з.з. от 01.07.2013г. съдът е отменил 

определението за даване ход по същество, поради това, че детето, навършило 10 

годишна възраст, не е било изслушано на основание чл. 15 ЗЗДт. Задължил е 

въззиваемия да доведе детето за изслушване и е насрочил с.з. за 30.09.2013г., 

когато е даден ход по същество /след изслушването му/ и делото е обявено за 

решаване. Решението е постановено на 15.10.2013г. 
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-гр. дело № 11068/2011г. е образувано на 24.11.2011г.  по въззивна жалба 

срещу решение на СРС по гр.дело №12479/2010г., 113 състав. В открито 

съдебно заседание на 13.02.2012г. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще 

се произнесе с решение. С определение в з.з. от 05.03.2012г. съдът е отменил 

определението за даване ход по същество, поради това, че ответникът не е бил 

изслушан по реда на чл. 133,ал.2 СК. Делото е насрочено за 02.04.2012г., когато 

е обявено за решаване и решението е постановено на 12.04.2012г. 

 

съдия  Галя Митова 

 Спрени производства 

Гр. дело № 4970/2014г. е образувано на 09.04.2014г. по постъпила на 

08.04.2014г. молба с правно основание чл. 336, ал.1 ГПК, във вр. чл. 5 от ЗЛС. 

Първоначално, с определение от 14.04.2014г. делото е оставено без движение за 

отстраняване на нередовности в едноседмичен срок. След изпълнение на 

указанията с молба от 21.05.2014г., с разпореждане от 12.06.2014г. е 

конституирана СГП като контролираща страна и е указано на основание чл. 131 

ГПК препис от молбата с доказателствата да се изпрати на ответника за отговор 

в едномесечен срок. С определение в з.з. от 26.06.2014г. производството по 

делото е спряно, на основание чл. 229, ал.1,т.6 ГПК, до приключване на 

конституционно дело № 10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от 

Омбудсмана на Република България за установяване на 

противоконституционност на чл. 5,ал.3 от ЗЛС. След постановяване на решение 

на КС, с определение в з.з. от 03.10.2014г., съдът е възобновил производството 

по делото и е указал ответникът да бъде уведомен за възможността да даде 

отговор в едномесечен срок. Към момента на проверката тече срок за отговор. 

Гр. дело № 10205/2014г. е образувано на 11.07.20914г. по постъпила 

предходния ден искова молба с правно основание чл. 336, ал.1 ГПК, във вр. чл. 

5 от ЗЛС. С определение в з.з. от 15.07.2014г. производството по делото е 

спряно на основание чл. 229, ал.1, т.6 ГПК до приключване на конституционно 

дело № 10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на 

Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал.3 

от ЗЛС. След постановяване на решение на КС, с разпореждане в з.з. от 

03.10.2014г. съдът е възобновил производството по делото, оставил е молбата 

без движение за отстраняване на нередовности в 7-дневен срок. С молба от 

14.10.2014г. указанията са изпълнени частично и с разпореждане от 15.10.2014г. 

е дадена повторна възможност за отстраняване на нередовностите.  

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 15798/2014г. е образувано и разпределено на 15.10.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 62,ал.4 СК за 

оспорване на произход. С разпореждане в з.з. от 21.10.2014г. делото е оставено 

без движение за отстраняване на нередовности, за което на 22.10.2014г. е 

изпратено съобщение до ищеца. Към момента на проверката тече 7-дневния 

срок по чл. 129, ал.2 ГПК.  
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Гр.дело № 15574/2014г.  е образувано и разпределено на 10.10.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба, с правно основание чл. 62, ал.2 СК. С 

разпореждане от 13.10.2014г. исковата молба е оставена без движение с 

указания да се отстранят нередовностите в 7-дневен срок. На 22.10.2014г. е 

изпратено съобщение до ищеца и към момента на проверката тече 7-дневния 

срок по чл. 129, ал.2 ГПК.  

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 4280/2011г. е образувано на 05.04.2011г. по искова молба с 

правно основание чл. 62, ал.2 СК. По делото не се съдържа протокол за избор. 

След три месеца, с разпореждане в з.з. от 11.07.2011г. съдия Росица Георгиева е 

оставила исковата молба без движение за отстраняване на нередовности. Няма 

данни кога е връчено съобщение на процесуалния представител, но с молба от 

28.12.2011г. указанията са изпълнени. Поради това, че не е администрирано 

делото след отстраняване на нередовностите, на 03.02.2012г., процесуалният 

представител на ищеца е подал молба за даване ход на производството, като на 

основание чл. 255 ГПК молбата да се счита, алтернативно, като молба за 

определяне на срок при бавност. С разпореждане в з.з. от 15.02.2012г. делото е 

насрочено за 04.06.2012г., 08.10.2012г. и за 10.12.2012г., като ответникът да се 

призове чрез съдебна поръчка, дадени са указания за ответника и е наредено да 

се изготви писмо до САК за назначаване на особен представител на двамата 

малолетни ответници. На 13.08.2012г. по делото е постъпило писмо от МВнР, 

видно от което датата на писмото от СГС е от 28.02.2012г., но съдебната 

поръчка е донесена в МВнР от куриер на СГС на 06.08.2012г., поради което 

искането е да се направи корекция в датите на съдебните заседания във всички 

документи и в преводите им. С определение в з.з. от 23.07.2012г.,,  е назначен 

особен представител на двама от ответниците и е указано препис от исковата 

молба да се изпрати за отговор, на основание  чл. 131 ГПК. На 22.08.2012г. е 

изпратена в МП съдебната поръчка за връчване на книжата на единия ответник. 

Съдебното заседание на 10.12.2012г., председателствано от съдия Мария 

Иванова, е отложено, поради нередовна процедура на призоваване на единия 

ответник и насрочено за 18.02.2013г. На 10.12.2012г. е изпратено писмо до МП 

с искане на информация по какви причини до момента съдебната поръчка за 

ответника по брачното дело все още не е изпълнена, като министерството е 

уведомено и за следващото с.з., насрочено за 18.02.2013г. На 28.12.2012г. е 

изпратено писмо от МП с приложени книжа от компетентния орган на 

Република Турция, а с писмо от 15.01.21013г. от МП съдът е уведомен, че 

съдебната поръчка първоначално е върната без изпълнение от МП на Р. Турция 

с бележка, че датата на съдебното заседание е много ранна. Съдебната поръчка 

е била отново изпратена на 15.10.2012г. от МП, с оглед посочените резервни 

дати. На 18.02.2013г. е постъпила молба чрез процесуалния представител на 

ищеца, в която е посочено, че по информация на МП, съобразно 

законодателството на Република Турция, следва да се посочат дати, подходящи 

на изискването за уведомяване от 3 месеца преди насроченото дело, поради 
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което моли съдът да се съобрази с това изискване и да насрочи следващото с.з. 

след поне 6 месеца, за да може да бъде извършено редовно и валидно 

призоваване. Съдът не се е съобразил с молбата на адвоката и изискването на 

турската страна, по данни на българското МП и съдебното заседание на 

18.02.2013г. е отложено поради нередовна процедура на призоваване за 

10.06.2013г. и за 07.10.2013г., като е указано да се изготви съдебна поръчка за 

призоваване. С.з. на 10.06.2013г. отново е отложено поради нередовна 

процедура на призоваване за 07.10.2013г. Видно от изпратеното писмо от МП, 

поръчката е изпратена до Република Турция на 23.08.2013г. В с.з. на 

07.10.2013г. отново ответникът е бил нередовно призован и делото е отложено 

за 09.12.2013г. и за 03.02.2014г., като отново е указано ответникът да се призове 

чрез съдебна поръчка. На 06.11.2013г. по делото е постъпила молба от 

процесуалния представител на ищеца, в която се сочи, че делото се е забавило 

по причина на съда, който не изпълнява действията по служебно движение на 

делото и всеки път се изисква нов превод на документи, тъй като за пореден път 

не са връчени в срок. Искането е да се промени датата на с.з. без извършване на 

цялостен превод, да се вземат мерки за предвижване на производството в 

разумен срок, в противен случай, да се счита молба за определяне на срок при 

бавност. На 09.12.2013г. делото отново е отложено за 03.02.2014г. , с указание 

ответникът да се призове чрез съдебна поръчка. Едва в с.з. на 03.02.2014г. / 

почти три години след образуването му/ ответникът е бил редовно 

призован и е даден ход на делото, отложено за 10.03.2014г., с оглед постъпили 

книжа, непреведени на български език. В с.з. на 10.03.2014г. е даден ход на 

делото, съдът е изготвил доклад, приел е представените доказателства, назначил 

е СМЕ, допуснал е разпит на свидетел при довеждане и е отложил с.з. за 

14.04.2014г. В това с.з. е направено искане за отвод на съда, поради забавяне на 

делото 3 години, накърняване правата на доверителката, които мотиви са 

опровергани от съда, с оглед изготвените 10 съдебни поръчки и невръчени 

своевременно книжа на ответника с протоколното определение, с което поради 

избягване на съмнения за пристрастност се е отвел от разглеждане на делото и 

същото на 24.04.2014г. е разпределено на съдия Митова. С определение в з.з. от 

14.05.2014г. съдия Митова е насрочила с.з. за 29.09.2014г., допуснала е издаване 

на исканите съдебни удостоверения и е наредила да се уведоми компетентната 

ДСП за становище. В с.з. на 29.09.2014г. е разпитан свидетел, докладван е 

постъпилия по делото социален доклад и делото е отложено по доказателствата 

за 25.11.2014г.  

Гр. дело № 3274/2012г. е образувано и разпределено на 01.03.2012г. по 

постъпила в предходния ден искова молба с правно основание чл. 336 ГПК – 

поставяне под запрещение. С разпореждане в з.з. от 07.03.2012г. съдът е оставил 

делото без движение с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с 

молба от 27.04.2012г. С разпореждане в з.з. от 10.05.2012г. е конституирана 

СГП като контролираща страна и е указано препис от исковата молба да се 

изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Изготвена е 

служебна справка за адреса на ответника, на който съдът е указал да се изпрати 
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повторно препис от исковата молба. Ответникът е уведомен на 11.07.2012г. и с 

определение в з.з. от 23.10.2012г. делото е докладвано, дадени са указания,  

допуснати са представените доказателства и е насрочено с.з. за 11.12.2012г., 

като ответникът е задължен да се яви лично, на основание чл. 337,ал.1 ГПК. 

С.з.на 11.12.2012г. е отложено поради нередовно призоваване на ответника за 

19.03.2012г., когато отново поради нередовно призоваване делото е отложено за 

21.05.2013г., с указания ответникът да бъде призован в болницата в Курило. С.з. 

на 21.05.2013г. отново ответникът е бил нередовно призован и съдът е дал 

възможност на адвоката  да посочи нов адрес за призоваване, като делото е 

отложено за 08.10.2013г., когато страните са били редовно призовани, съдът е 

постановил за следващото с.з. лицето да бъде доведено принудително от 

органите на съдебната охрана и е насрочил с.з. за 04.02.2014г. В това съдебно 

заседание ответникът е бил доведен принудително и е бил разпитан, съдът е 

допуснал СПЕ, назначил е вещо лице и е отложил делото за 29.04.2014г., когато 

поради неосъществен контакт с ответника експертизата не е била изготвена, 

съдът е определил краен срок за събиране на това доказателство- СПЕ до 

следващото с.з. и е отложил делото за 10.06.2014г. В това о.с.з. отново не е било 

изготвено заключение по допуснатата СПЕ по вина на ответника и съдът е 

приключил съдебното дирене, дал е ход по същество и е обявил, че ще се 

произнесе с решение. С определение в з.з. от 26.06.2014г. е отменил 

определението за даден ход по същество и е спрял производството, на 

основание чл. 229,ал.1,т.6 ГПК, до приключване на конституционно дело № 

10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на 

Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5,ал.3 

от ЗЛС. След постановяване на решение на КС, с определение в з.з. от 

15.08.2014г. съдът е възобновил производството по делото и е насрочено с.з. за 

04.11.2014г.  

 Дела с кратки процесуални срокове 

-гр. дело № 1195/2014г. е образувано и разпределено на 29.01.2014г. по 

въззивна жалба срещу решение от 21.10.2013г. по гр.дело № 24176/2012г., СРС, 

88 състав, постановено по искове с правно основание чл. 127, ал.2 СК и чл. 149  

СК. С определение в з.з. от 04.02.2014г. съдът е насрочил делото в с.з. за 

19.05.2014г. и е изискал да бъдат представени актуални социални доклади от 

ДСП – Оборище и от ДСП-Плевен  /не е спазено изискването по чл. 312,ал.1,т.1, 

вр. чл. 317 ГПК за насрочване на делото в триседмичен срок/. В проведеното с.з. 

на 19.05.2014г., е даден ход на делото, приети са представените социални 

доклади и е даден ход по същество, като съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение. Съдебният акт е постановен на 01.08.2014г. – не са спазени 

изискванията по чл. 315, ал.2, чл. 316 , вр. чл. 317 ГПК. 

-гр. дело № 10669/2014г. е образувано на 18.07.2014г. по постъпили две 

въззивни жалби срещу решение от 27.05.2014г. по гр.дело № 667/2014г.  на 

СРС, 80 състав, постановено по иск по чл. 144, вр. чл. 149 СК. С разпореждане в 

з.з. от 15.09.2014г. съдът е насрочил делото в с.з. за 08.12.2014г. – след почти 3 

месеца. Не е спазено изискването по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 
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 Насрочени дела в о.с.з. на 25.11.2014г. и  17.11.2014г. 

-гр.дело № 6324/2014г. и гр.дело № 9179/2013г. - 

Гр.дело № 6324/2014г.  е образувано на 12.05.2014г. по иск с правно 

основание чл. 340, ал.2 ГПК и след назначаване на особен представител на 

ответницата и постъпване на отговор по исковата молба, е насрочено о.с.з. за 

25.11.2014г. с определение в з.з. от 06.10.2014г. С цитираното определение 

делото е докладвано, допуснати и приети са представените с исковата молба 

доказателства,  и ответницата е задължена на основание чл. 337, ал.1 ГПК да се 

яви лично за разпит. Второто дело - гр.дело № 9179/2013г., образувано и 

разпределено на 05.07.2013г. по иск с правно основание чл. 336 ГПК, вр чл. 5 

ЗЛС и с определение в з.з. от 27.06.2014г. производството по делото е спряно на 

основание чл. 229, ал.1, т.6 ГПК до приключване на конституционно дело № 

10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на 

Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5,ал.3 

от ЗЛС. След постановяване на решение на КС, с определение в з.з. от 

03.10.2014г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил за 

25.11.2014г. за разпит на ответницата извън сградата на съда и събиране на 

допуснатите доказателство. 

- гр. дело № 16406/2014г. и гр.дело № 15670/2014г. – 

Делата са образувани и разпределени ден след постъпване на исковите 

молби в съда, съответно на 23.10.2014г. и на 13.10.2014г., по молби с правно 

основание чл. 118 СК. С определения от 23.10.2014г. и от 15.10.2014г. са 

допуснати представените доказателства и е насрочено с.з. за 25.11.2014г. и за 

17.11.2014г. 

  Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 1857/2013г. е образувано и разпределено на 08.02.2013г. по 

постъпила в предходния ден искова молба с правно основание чл. 336 ГПК – 

поставяне под запрещение. С разпореждане в з.з. от 11.02.2013г. съдът е оставил 

делото без движение с указания за отстраняване на нередовности, изпълнени с 

молба от 20.02.2013г. С разпореждане в з.з. от 21.02.2013г. е конституирана 

СГП като контролираща страна и е указано препис от исковата молба да се 

изпрати на ответника за отговор, на основание чл. 131 ГПК. Изготвена е 

служебна справка за адреса на ответника и след уведомяването му на 

10.09.2013г., с определение в з.з. от 15.11.2013г. делото е докладвано, дадени са 

указания,  допуснати и приети са представените доказателства и е насрочено с.з. 

за 18.03.2014г., като ответницата е задължена да се яви лично, на основание чл. 

337,ал.1 ГПК. С.з.на 18.04.2014г. е допуснато изслушване на СПЕ и делото е 

отложено за 10.06.2014г., когато е прието заключението и съдът е приключил 

съдебното дирене, е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение. С определение в з.з. от 26.06.2014г. съдът е отменил 

определението за даден ход по същество и е спрял производството, на 

основание чл. 229,ал.1,т.6 ГПК, до приключване на конституционно дело № 

10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на 

Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5,ал.3 
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от ЗЛС. След постановяване на решение на КС, с определение в з.з. от 

03.10.2014г. е възобновено производството по делото и е насрочено с.з. за 

25.11.2014г.  

Гр. дело № 8204/2013г.  е образувано и разпределено на 17.06.2013г. по 

искова молба с правно основание чл. 336 ГПК. В с.з. на 29.04.2014г. е даден ход 

по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. С определение в 

з.з. 26.06.2014г. е отменен хода по същество и производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1,т.6 ГПК, до приключване на конституционно 

дело № 10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на 

Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5,ал.3 

от ЗЛС. След постановяване на решение на КС, с определение в з.з. от 

30.09.2014г. е възобновено производството по делото и е насрочено с.з. за 

25.11.2014г. По молба на адвоката, делото е пренасрочено за по-ранна дата – 

04.11.2014г., с разпореждане на съда от 22.10.2014г.  

  Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 7981/2014г. е образувано и разпределено на 10.06.2014г. по 

жалба срещу постановление на ЧСИ, с което е отказано редуциране на 

определените в изпълнителното производство разноски за адвокатско 

възнаграждение, платими на взискател, поради прекомерност на същите. С 

решение от 14.07.2014г. съдът е потвърдил постановлението, обективирано в 

Протокол от същата дата по изпълнителното дело. Решението не е обжалвано и 

е влязло в законна сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 2864/2014г. е образувано на 28.02.2014г. по жалба срещу 

постановление за възлагане на недвижим имот по дело, по описа на ЧСИ Д.В. С 

решение от 27.03.2014г. съдът е оставил без уважение жалбата производството 

по делото е прекратено, тъй като в изпратеното от ЧСИ копие на 

изпълнителното дело не се съдържа обжалвания акт. Решението не е обжалвано 

и е влязло в законна сила, за което е положен печат.  

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 14854/2013г. е образувано и разпределено на 04.11.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу разпореждане от 27.08.2013г. на СРС, 31 състав по 

гр.дело № 35460/2013г., с което е отхвърлено заявлението за издаване на 

заповед за изпълнение. С определение в з.з. от 24.01.2014г. разпореждането  на 

първоинстанционния съд е потвърдено.  

Ч.гр.дело № 11143/2014г. е образувано и разпределено на 24.07.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение от 03.07.2014г. на СРС, ІІІ ГО, 89 състав, с 

което е прекратено производството по гр.дело № 5006/2014г., поради 

непредставяне на справка за адресна регистрация на ответницата по делото. С 

определение от 13.08.2014г. е потвърдено определението на 

първоинстанционния съд.  

Въззивни дела 

 Спрени въззивни дела  

Гр. дело № 15301/2012г. е образувано на 16.11.2012г. по въззивна жалба 

срещу решение  от 30.03.2012г. по гр.дело № 15235/2009г. по описа на СРС, 86 
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състав, постановено по предявен иск с правно основание чл. 49 СК. С 

протоколно определение от 17.06.2013г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 229,ал.1, т.4 ГПК, до приключване на производство по в. гр.дело 

№ 2394/2012г. по описа на САС, 4 състав, образувано в СГС по иск с правно 

основание чл. 336 ГПК. В протоколното определение не се съдържа номера на 

делото по описа на СГС. На 26.05.2014г. е извършена проверка от деловодител 

за висящността на преюдициалното дело пред САС, при която се е установило, 

че делото е насрочено. Следващото писмо от 27.10.2014г. е до СГС, V брачен 

състав, с което е изискано гр.дело № 1127/2010г., върнато от САС. Към момента 

на проверката - 05.11.2014г. няма данни дали са отпаднали пречките за 

движение на делото.  По искане на проверяващите бе извършена допълнителна 

справка, от която е видно, че решението по преюдициалното дело е влязло в 

сила на 10.06.2014г. и след половин година- с определение от 18.11.2014г. 

производството по делото е възобновено и насрочено за 09.03.2015г. 

Гр. дело № 7807/2011г. е образувано и разпределено на 14.06.2011г. по 

въззивна жалба срещу решение  по гр.дело № 488/2011г. по описа на СРС, ІІІ 

ГО, 92 състав., образувано по иск с правно основание чл. 30 ЗЗДт. Изискани са, 

представени и приети с протоколно определение от 02.04.2012г. доклади от 

компетентните ДСП.  С определение в същото с.з. производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК, до приключване на гр.дело № 

4292/2012г. на СРС, ІІІ ГО, 84 състав. С писмо от 23.05.2013г. съдът е уведомен, 

че делото е висящо- постъпила е жалба срещу постановения съдебен акт. 

Последното писмо за информация е от 23.10.2014г., до СГС относно 

висящността на преюдициалното дело, но към момента на проверката 

04.11.2014г. все още няма отговор. 

 Ненасрочени дела –  

От предоставената справка е видно, че няма ненасрочени въззивни дела на 

доклад на съдия Митова. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г.- от предоставената справка е видно, че няма „стари” дела. 

 Насрочени дела. Дела с отменен ход по същество 

- гр.дело № 9157/2013г. и гр.дело № 10368/2014г., насрочени в о.с.з. 

съответно за 17.11.2014г. и за 08.12.2014г. 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за случаен принцип, подписан от разпределящия съдия. С ръкописно 

разпореждане от 06.08.2013г. по гр.дело № 9157/2013г., съдът е насрочил делото 

за 09.12.2013г., указал е да се призоват страните и съответната социална 

служба, която да изготви актуален социален доклад. В това с.з. е приключено 

съдебното дирене и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С 

определение от 08.01.2014г. е отменен хода по същество и съдът е спрял 

производството, на основание чл. 229,ал.1,т.4 от ГПК, до приключване на 

производството по подадената по делото ч.жалба срещу прекратително 

определение по насрещна претенция. Указанието на съда е делото да се върне 

на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените 
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действия по жалбата и след приключване на производството да се докладва. С 

ръкописно трудно-четливо определение от 15.09.2014г., е възобновено 

производството, след отпадане на пречките за движението му и е насрочено с.з. 

за 17.11.2014г.  

Второто дело е образувано на 14.07.2014 г. по въззивна жалба срещу 

решение на СРС, 85 състав по гр.дело № 8621/2013г., по предявен иск с правно 

основание чл. 131,ал.1 СК. С ръкописно разпореждане от 15.09.2014г. съдът е 

насрочил с.з. за 08.12.2014г. Указал е да бъдат уведомени страните и двете 

компетентни ДСП за представяне на актуален социален доклад и становище за 

майката, като родител. Страните са уведомени. 

 

съдия  Валентина Ангелова 

  Спрени производства 

Гр. дело № 6047/2014г. е образувано на 30.04.2014г. по постъпила на 

29.04.2014г. искова молба с правно основание чл. 336, ал.1 ГПК, във вр. чл. 5 от 

ЗЛС. С разпореждане от 12.05.2014г. исковата молба е оставена без движение с 

указание за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок. След изпълнение 

на указанията, с определение от 09.07.2014г. производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1,т.6 ГПК, до приключване на конституционно 

дело № 10/2014г. по описа на КС. След приключване на конституционното 

дело, с определение от 24.10.2014г. производството по делото е възобновено, 

СГП е конституирана като контролираща страна и е наредено препис от 

исковата молба с приложенията да се изпрати на ответника за отговор. Към 

момента на проверката тече срок за представяне на отговор. 

Гр. дело № 9670/2014г. е образувано на 03.07.2014г. по постъпила 

предходния ден искова молба с правно основание чл. 336, ал.1 ГПК, във вр. чл. 

5 от ЗЛС. С определение в з.з. от 09.07.2014г. производството по делото е 

спряно, на основание чл. 229, ал.1, т.6 ГПК, до приключване на конституционно 

дело № 10/2014г. по описа на Конституционния съд, сезиран от Омбудсмана на 

Република България за установяване на противоконституционност на чл. 5, ал.3 

от ЗЛС. След постановяване на решение на КС, с определение в з.з. от 

24.07.2014г. съдът е възобновил производството по делото, молбата е оставена 

без движение с указания да се отстранят нередовностите в 7 – дневен срок. С 

молба от 04.11.2014г. указанията са изпълнени и с разпореждане от 06.11.2014г. 

съдът е конституирал СГП като контролираща страна и е наредил препис от 

исковата молба с приложенията да се изпрати на ответника и на 

контролиращата страна за писмен отговор и становище по допустимостта и 

основателността на иска. Към момента на проверката тече едномесечния срок. 

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 11055/2014г. е образувано и разпределено на 23.07.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба в съда, с правно основание чл. 62,ал.3 СК и 

чл. 331 и сл. ГПК - оспорване на произход. С определение в з.з. от 13.08.2014г. 

делото е оставено без движение за отстраняване на нередовности, за което на 

14.08.2014г. е изпратено съобщение до ищеца. Изискано е издаване на съдебно 
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удостоверение, което да послужи пред МРРБ ГД „Гражданска регистрация” 

Национална база данни „Население”. Съдебното удостоверение е издадено и е 

определен нов едномесечен срок за отстраняване на нередовностите, който тече 

към момента на проверката.  

Гр. дело № 14230/2014г.  е образувано и разпределено на 19.09.2014г., ден 

след постъпване на исковата молба, с правно основание чл. 336, ГПК и чл. 5 

ЗЛС. С определение от 01.10.2014г. исковата молба е оставена без движение, с 

указания да се отстранят нередовностите в 7-дневен срок. Указанията са 

изпълнени с молба от 13.10.2014г. и с разпореждане в з.з. от 14.10.2014г. съдът е 

конституирал СГП като контролираща страна, указал е да се връчи препис от 

исковата молба за отговор на ответника и на контролиращата страна. СГП е 

уведомена на 24.10.2014г., а  ищецът е уведомен на 22.10.2014г. Към момента 

на проверката, тече определеният срок за изпълнение на указанията, на 

основание чл. 129 ГПК. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 14804/2012г. е образувано и разпределено на 05.11.2012г. по 

постъпила в предходния ден искова молба с правно основание чл. 336 ГПК – 

поставяне под запрещение. С определение от 31.01.2013г. исковата молба е 

оставена без движение за отстраняване на нередовности и са дадени указания на 

ищеца. След изпълнение на указанията и освобождаване от държавна такса, с 

разпореждане в з.з. от 02.07.2013г. е конституирана СГП, като контролираща 

страна и е указано препис от исковата молба и приложенията да се връчат на 

ответницата и на контролиращата страна за писмен отговор, както и да се даде 

становище по допустимостта и основателността на иска.  С определение по чл. 

140 ГПК от 09.10.2013г. са допуснати представените с исковата молба 

доказателства, дадени са указания и делото е насрочено в о.с.з. за 26.11.2013г., 

когато е отложено за 11.02.2014г., за разпит на ответницата в дома й. Това с.з. 

също е отложено за 15.04.2014г., поради неявяване на ищеца и неосигуряване на 

възможност за разпит на ответницата. По същата причина е отложено и с.з. на 

15.04.2014г., като съдът е дал последен срок- следващото с.з. на 17.06.2014г. за 

провеждане на личен разпит на ответника. В с.з. на 17.06.2014г., ищецът отново 

не се е явил, както и ответната страна, а в протокола от заседанието е посочено, 

че при изчакване на пункт, ищецът бил пристигнал с двуместен автомобил, 

поради което било невъзможно транспортирането на прокурор и съдебния 

състав. Делото отново е отложено за 11.11.2014г., когато е била докладвана 

молбата за оттегляне на иска. Съдът с протоколно определение е оставил без 

движение производството, с указание да се изпрати молбата на ответницата за 

становище. 

Гр. дело № 7112/2012г. е образувано и разпределено на 17.05.2012г. по 

постъпила в предходния ден искова молба с правно основание чл. 118,ал.2 от 

КМЧП. С определение от 13.09.2012г. съдът е оставил без движение исковата 

молба и е дал указания в едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите. 

След изпълнение на указанията с молба от 08.10.2012г., с определение едва от 
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28.05.2013г. /след 7 месеца/ делото е насрочено в о.с.з. за 05.10.2013г. /след 

повече от 5 месеца/, с резервни дати 05.11.2013г. и 26.11.2013г. Дадени са 

указания на ответниците за възможността да представят отговор в едномесечен 

срок, съгласно чл. 131 ГПК. В това с.з. не е даден ход, тъй като ищецът и 

ответниците са били нередовно призовани и делото е отложено за 05.11.2014г. 

С молба от пълномощника на молителя от 09.10.2013г., като се сочи, че 

ответниците следва да се призоват на посочения адрес в  Швейцария, което е 

обективно невъзможно за с.з. на 05.11.2013г., се иска съдът да насрочи о.с.з. за 

втората резервна дата- 26.11.2013г. Съдебните заседания на 05.11.2013г. и на 

26.11.2013г. са отложени, поради нередовна процедура на призоваване на 

ответниците, а второто с.з. /26.11.2013г./ е отложено без дата, като съдът е 

съобщил, че ще се произнесе в з.з. за насрочване на делото. С определение в з.з. 

от 19.03.2014г., с оглед направеното искане за призоваване на ответника по реда 

на чл. 35 КМЧП, съдът е насрочил делото за 17.06.2014г., за която дата е 

указано да се призове ответника чрез публикация в ДВ, а ищецът да внесе 

държавна такса в размер на 40 лв. В с.з. на 17.06.2014г. един от ответниците е 

бил призован чрез ДВ, бр. 40 от 13.05.2014г., а останалите двама ответници 

били призовани на посочения адрес в  Щвейцария. Искането на адвоката на 

молителя е да се предприемат действия за назначаване на особен представител 

на единия ответник, ход на делото не е даден и съдът го е отложил за 

21.10.2014г. На 07.08.2014г. по делото е постъпила молба от адвоката на 

молителя за определяне на депозит, който да се плати от молителя, съобразно 

определението на съда в предходното с.з., с оглед предотвратяване на поредно 

отлагане на делото. С определение в з.з. от 12.08.2014г. е допусната правна 

помощ на ответник и е указано да се внесе депозит в размер на 300 лв. 

Указанието е изпълнено с молба от 04.09.2014г., а искането е изпратено до САК 

след един месец – на 02.10.2014г. Поредното с.з. на 21.10.2014г. е отложено за 

02.12.2014г., тъй като САК не е отговорил на писмото за определяне на 

служебен защитник. На 22.10.2014г. е изпратено ново писмо до САК за 

определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ за процесуално 

представителство на един от ответниците. Към момента на проверката- 

10.11.2014г. все още не е постъпил отговор от САК и не е назначен 

представител.  

 Насрочени дела в о.с.з. на 11.11.2014г. 

-гр.дело № 11641/2014г. и гр.дело № 2328/2014г. - 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип, подписан от разпределящия 

съдия. Гр.дело № 11641/2014г. е образувано на 01.08.2014г. по иск с правно 

основание чл. 336, ал.1 СК.  С разпореждане в з.з. от 05.08.2014г. съдът е указал 

препис от исковата молба а се изпрати на ответника за отговор. Същият е 

уведомен на 21.08.2014г., отговор не е постъпил и с определение в з.з. от 

02.10.2014г., на основание чл. 140 ГПК, съдът е насрочил с.з. за 11.11.2014г., 

съобщил е доклада по делото и е дал указания на страните. Съдебното 
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заседание на 11.11.2014г. е отложено за 10.02.2015г., с указание за 

принудително довеждане на ответницата. 

Гр.дело № 2328/2014г. е образувано на 29.02.2014г. по иск с правно 

основание чл. 62, ал.4 и чл. 69 СК. С определение от 20.02.2014г. исковата 

молба е оставена без движение, с указание в едноседмичен срок да бъдат 

отстранени нередовностите. След изпълнение на указанията, с разпореждане в 

з.з. от 18.03.2014г., на основание чл. 131 ГПК, съдът е указал препис от 

исковата молба с приложенията да се изпратят на ответника за отговор. Същият 

е уведомен на 28.05.2014г., отговорът е постъпил по делото на 03.06.2014г. и с 

определение в з.з. от 12.08.2014г. /два месеца по-късно/, на основание чл. 140 

ГПК, съдът е насрочил о.с.з. за 11.11.2014г., докладвал е молбата, допуснал е 

представените с нея доказателства, както и изслушването на СМЕ и е назначил 

вещи лица. В това с.з. / 11.11.2014г./ съдът е приел заключението по 

допуснатата СМЕ, приел е представения социален доклад, дал е ход по 

същество и е обявил, че ще се произнесе с решение, без да е посочен деня, 

съгласно чл. 149, ал.2 ГПК. 

- гр.дело № 14431/2014г. и гр.дело № 14427/2014г. – 

Делата са образувани и разпределени ден след постъпване на исковите 

молби в съда – на 24.09.2014г., по молби с правно основание чл. 118 СК. С 

определения от 30.09.2014г. са допуснати представените доказателства и е 

насрочено с.з. за 11.11.2014г., когато е приключило съдебното дирене и съдът е 

обявил решението си и по двете дела. 

 Дела с отменен ход по същество 

Гр. дело № 4402/2013г. е образувано на 29.03.2013г. по искова молба с 

правно основание чл. 336 ГПК. В открито съдебно заседание на 15.04.2014г. 

съдът е дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение. 

Не е посочен деня, в който съдът ще обяви решението си, съобразно 

изискването на чл. 149,ал.2 от ГПК. С определение в з.з. от 26.06.2014г. е 

отменен хода по същество и е спряно производството по делото на основание 

чл. 229, ал.1,т. 6 от ГПК, до постановяване на решение по конституционно дело 

№ 10/2014г. на Конституционния съд. С определение от 02.10.2014г. 

производството по делото е възобновено, назначен е адвокат за особен 

представител и е насрочено с.з. за 11.11.2014г., когато е даден ход по същество 

и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. 

Гр. дело № 7149/2013г. е образувано на 28.05.2013г. по молба за поставяне 

под запрещение. С протоколно определение от 15.04.2014г. е даден ход на 

делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение, без да 

посочи деня, съобразно чл. 149, ал.2 ГПК. С определение от 26.06.2014г. съдът е 

отменил хода по същество и е спрял производството  до произнасяне на 

Конституционния съд по к.д. № 10/2014г. Възобновено е с определение от 

24.10.2014г. и делото е насрочено за 02.12.2014г.  

 Частни граждански дела  

Ч.гр.дело № 783/2014г. е образувано и разпределено на 20.01.2014г. по 

жалба срещу разпореждане на ЧСИ, с което е оставено без уважение молбата за 
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намаляване на адвокатски хонорар. С определение от 23.01.2014г. е отменено 

разпореждането на частния съдебен изпълнител и е намалено дължимото 

адвокатско възнаграждение по изпълнителното дело. 

Ч.гр.дело № 1034/2014г. е образувано на 27.01.2014г. по жалба срещу 

разпореждане на ЧСИ за връщане на две частни жалби от 02.09.2013г. и от 

04.10.2013г. С определение в з.з. от 06.02.2014г. разпореждането е отменено и е 

указано да се продължат действията по администриране на двете частни жалби. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 6914/2014г. е образувано и разпределено на 21.05.2014г. по 

частна жалба срещу определение за спиране на гр.дело № 18858/2013г. по описа 

на СРС, 52 състав, на основание чл. 229, ал.1,т.4 ГПК. С определение в з.з. от 

04.08.2014г., определението на първоинстанционния съд е потвърдено. 

Ч.гр.дело № 5634/2014г. е образувано и разпределено на 23.04.2014г. по 

ч.жалба срещу определение на СРС, 41 състав по гр.дело № 47090/2012г., с 

което е прекратено производството по делото. С определение в з.з. от 

31.07.2014г., определението на първоинстанционния съд е потвърдено. 

Въззивни дела  

 Спрени дела - няма спрени въззивни гр.дела на доклад на съдия В. 

Ангелова, видно от предоставената справка. 

 Ненасрочени дела –  няма ненасрочени въззивни дела на доклад на 

съдия В. Ангелова, видно от предоставената справка. 

   Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г.-  няма стари въззивни дела на доклад на съдия В. Ангелова, видно 

от предоставената справка. 

 Дела с кратки процесуални срокове 

Гр. дело № 10667/2014г. е образувано на 18.07.2014г., съобразно 

изискванията на ПАС. Приложен е протокол за избор на докладчик,  подписан 

от разпределящия съдия, ден сред постъпване на въззивната жалба в съда. 

Същата е подадена срещу решение от 15.04.2014г. по гр.дело № 4334/2014г. на 

СРС, 117 състав, образувано по предявен иск за издръжка. С ръкописно 

разпореждане от 21.07.2014г., съдът е насрочил о.с.з. за  17.11.2014г. Не са 

спазени изискванията на чл. 311,ал.1 и чл. 312,ал.1,т.1 ГПК, вр. с чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 6987/2014г. е образувано на 22.05.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение от 20.12.2013г. на СРС, 117 състав по гр.дело № 16710/2012г. по 

предявен иск за издръжка. С ръкописно разпореждане в з.з. от 26.05.2014г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 13.10.2014г., /не е спазена разпоредбата на чл. 

312,ал.1,т.1 ГПК, вр. чл. 317 ГПК/, когато ход не е даден, тъй като е съобразено, 

че са налице предпоставките на чл. 142, ал.2 ГПК и делото е отложено за 

26.01.2015г. 

 Насрочени дела 

 Гр. дело № 12192/2014г., насрочено в о.с.з. съответно на 01.12.2014г. 

Делото е образувано на 08.08.2014г., съобразно изискванията на ПАС. За 

избор на съдия докладчик е приложен протокол, подписан от  разпределящия 

съдия, ден сред постъпване на въззивната жалба в съда. С ръкописно 
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разпореждане от 02.10.2014г. съдът е насрочил о.с.з. за 01.12.202014г. и е указал 

да се призове компетентната ДСП, която да изготви социален доклад относно 

интересите на детето да осъществява контакт с бащата и в какъв обем. 

        Гр. дело № 15457/2014г. е образувано и разпределено на 09.10.2014г. 

по въззивна жалба  срещу решение по гр.дело № 14679/2013г. на СРС, 85 

състав. С ръкописно разпореждане в з.з. от 14.10.2014г. съдът е насрочил о.с.з. 

на 26.01.2015г. и е указал да се призове компетентната ДСП по местоживеенето 

на двамата родители, за изготвяне на становище относно родителските качества 

на всеки от тях, както и интересите на децата и е задължил страните да се явят 

лично в с.з. за изслушване по реда на чл. 59,ал.6 ГПК. 

  Въззивни дела с отменен ход по същество- няма въззивни дела с отменен 

ход по същество на доклад на съдия В. Ангелова, видно от предоставената 

справка. 

 

ІІ- ри брачен въззивен състав - съдия Таня Орешарова, съдия Иво 

Петров, съдия Росица Георгиева 

При проверката се установи следното: 

 

ІV брачен състав   

Съдия Таня Орешарова  

 спрени производства: 

Гр.д. 3136/2014 г. е образувано и разпределено на 07.03.2014 г./от 

приложения протокол за избор на докладчик  не може да се установи при какви 

опции е извършено разпределението, не е генериран номера на делото, а само 

вх. № на молбата/. Производство по реда на чл. 336 – чл. 340 ГПК. С 

разпореждане от з.з. на 14.03.2014 г. съдията-докладчик е дал възможност на 

ищеца да отстрани нередовностите по исковата молба. Указанията са изпълнени 

с молба от 21.03.2014 г. и на същата дата съдията е постановил разпореждането 

по чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на ответника на 09.04.2014 г. С 

определение от 16.05.2014 г., по чл. 140 ГПК, е насрочено първо о.с.з. на 

27.06.2014 г. Тогава не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 

1, т. 6 ГПК до приключване на конституционно дело № 10/2014 г. на КС. Съдът 

е възложил изготвяне на социална оценка и социален доклад за ответника на 

съответната ДСП. С определение от з.з. на 19.09.2014 г. производството по 

делото е възобновено, като е съобразено постановеното решение № 12 от 

17.07.2014 г.  по конституционно дело № 10/2014 г. на КС, с което е отхвърлено 

искането на омбудсмана  за установяване на противоконституционността на чл. 

5, ал. 1 и на чл. 5, ал. 3 ЗЛС. С.з. е насрочено за 07.11.2014 г.  

 ненасрочени дела: 

Гр.д. № 9669/2014 г. е образувано и разпределено на 03.07.2014 г. по 

постъпила на 02.07.2014 г. искова молба. Предявени са съединени искове с 

правно основание чл. 62, ал. 2 СК и чл. 69 СК. С разпореждане от 04.07.2014 г. 

съдията-докладчик е дал указания на ищеца за отстраняване на посочените 
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нередовности. Указанията са изпълнени с молба от 14.08.2014 г. С определение 

от 19.09.2014 г. съдията, е предоставил правна помощ на малолетния ответник 

на основание чл. 23, ал. 1 ЗПП и е разпоредил да се изпрати писмо до САК за 

определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ, освободил е 

ищеца от разноски за особен представител на малолетния ответник и е 

разпоредил до другите двама ответници да се изпрати съобщение с книжата за 

отговор, съгласно чл. 131 ГПК. Искането до САК е изпратено на 17.10.2014 г. и 

е връчено на 23.10.2014 г. Върнато е съобщението до един от ответниците, 

връчено на 27.10.2014 г. 

Гр.д. № 11057/2014 г. е образувано и разпределено на 23.07.2014 г. по 

постъпила на 22.07.2014 г. искова молба. Предявен е отрицателен 

установителен иск с правно основание чл. 62, ал. 1 СК. С разпореждане от 

24.07.2014 г. исковата молба е оставена без движение. Съобщението е връчено 

на 11.08.2014 г. и на 18.08.2014 г. е постъпила молба, с която е поискано 

удължаване на срока за изпълнение, съобразно чл. 63, ал. 1 ГПК, както и 

извършване на служебна проверка за установяване наличието на идентичност 

на настоящото дело с друго образувано гр.д. № 4123/2014 г. по описа на СГС и 

за прекратяване на по-късно заведеното дело при наличието на предпоставките 

на чл. 126, ал. 1 ГПК. Върху молбата е поставена резолюция на съдията до 

29.09.2014 г. да се докладва гр.д. № 4123/2014 г. Приложена е разпечатка от 

деловодната програма по движението на гр.д. № 4123/2014 г. по описа на СГС, 

ГО, ІІІ брачен състав, образувано на 26.03.2014 г., по което са постъпили 

отговори на исковата молба на 07.08.2014 г. и на 03.09.2014 г. и според 

забележка на деловодител, се намира на доклад при съдията. В процеса на 

проверката, с определение от з.з. на 06.11.2014 г., производството по делото е 

прекратено, на основание чл. 126, ал. 1 ГПК.  

Според деловодството на състава няма стари, висящи дела, образувани 

преди 01.01.2013 г. След допълнително изискана и изготвена справка, се 

установи, че още в началото на проверката е имало три такива дела – гр.д. № 

2133/2012 г. и гр.д. № 1240/2012 г., които са обявени за решаване преди 

свършване на проверката, както и гр.д. № 9397/2012 г., насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 30.04.2015 г. 

 насрочени дела: 

Гр.д. № 6340/2014 г. е образувано и разпределено на 13.05.2014 г. по 

постъпила на 12.05.2014 г. искова молба. Производството е по реда на чл. 336 и 

сл. ГПК, предявен е иск по чл. 5 ЗЛС. На 16.05.2014 г. съдът е постановил 

разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено 26.05.2014 г. С 

определение по чл. 140 ГПК от 04.07.2014 г., съдът е допуснал приложените 

към исковата молба писмени доказателства, дал е указания на ищеца, задължил 

е ответника да се яви лично в с.з./чл. 337 ГПК/, конституирал е като 

контролираща страна СГП и е насрочил първо о.с.з. на 24.10.2014 г. В това 

заседание страните не са се явили, освен прокурор от СГП, съдът е дал ход на 

делото, докладвал е доказателствата и доказателствените искания, изслушал е 

контролиращата страна, приел е писмените доказателства, допуснал е устни 
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доказателства, постановил е изслушване на ответника в следващото с.з. за 

12.12.2014 г. 

Гр.д. № 11640/2014 г. е образувано и разпределено на 01.08.2014 г. по 

постъпила на 30.07.2014 г. искова молба. Производството е по реда на чл. 336 и 

сл. ГПК. С разпореждане от 04.08.2014 г. съдът е дал указания за внасяне на 

дължима д.т., които са изпълнени с молба от 18.08.2014 г. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 19.09.2014 г. Съобщението е върнато връчено на ответника на 

25.09.2014 г., чрез пълнолетната му дъщеря /ищец е съпругата му/. С 

определение от 28.10.2014 г. по чл. 140 ГПК, съдът е допуснал писмените 

доказателства към исковата молба, допуснал е изслушване на съдебно-

психиатрична експертиза, дал е възможност на ищеца в определен срок да 

направи доказателствени искания, задължил е ответника да се яви лично в с.з., 

обявил е, че по искането на ищцата за назначаването й като временен попечител 

на ответника ще се произнесе след изслушване на ответника /чл. 337, ал. 2 

ГПК/, конституирал е СГП като контролираща страна и е разпоредил да се 

уведоми съответната ДСП, като я е задължил да изготви социален доклад и 

оценка, насрочил е първото о.с.з. за 05.12.2014 г. Определението съдържа 

проект за доклад. 

 насрочени дела, с кратки процесуални срокове по СК: 

Гр.д. № 16496/2014 г. е образувано и разпределено на 24.10.2014 г. по 

постъпила на 23.10.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 

31.10.2014 г. съдията-докладчик е допуснал събирането на представените 

писмени доказателства, задължил е молителите да представят актуален 

социален доклад за себе си или потвърждение от осиновителната организация 

за липса на промени или с отразените такива, да представят актуални 

медицински свидетелства за физическо и психическо здраве и свидетелства за 

съдимост. Съответната ДСП е задължена да изготви социален доклад за детето, 

съобразно чл. 118, ал. 1, вр. чл. 97, ал. 1 СК и да го представи най-късно три дни 

преди насроченото с.з. Делото е насрочено за разглеждане в о.з. на 14.11.2014 г.  

Гр.д. № 16991/2014 г. е образувано и разпределено на 30.10.2014 г. по 

постъпила на 29.10.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на дете, настанено в приемно семейство. С определение от 

31.10.2014 г. съдията-докладчик е допуснал събирането на представените 

писмени доказателства, задължил е молителите да представят актуални данни и 

доказателства, съобразно изискванията на италианското законодателство и 

съответното разрешение за осиновяване на дете при разлика във възрастта с 

повече от 45 години с психологическа оценка за възможността им да отглеждат 

дете. Съответната ДСП е задължена да изготви социален доклад за детето, 

съобразно чл. 118, ал. 1, вр. чл. 97, ал. 1 СК и да го представи най-късно три дни 

преди насроченото с.з. Делото е насрочено за разглеждане в о.з. на 14.11.2014 г. 

 дела с отменен ход по същество: 

Гр.д. № 7481/2013 г. е образувано и разпределено на 03.06.2013 г. по 

постъпила на 31.05.2013 г. искова молба. Производството е по чл. 336 и сл. 
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ГПК. Исковата молба е оставена без движение с разпореждане от 05.06.2013 г. и 

указанията са изпълнени с молба от 24.07.2013 г. Разпореждането по чл. 131 

ГПК е от 25.07.2013 г. и съобщението е връчено на ответника на 30.09.2013 г. 

На 09.10. и 11.10.2013 г. са депозирани две молби от ответника. С определение 

по чл. 140 ГПК  от 11.10.2013 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

15.11.2013 г., когато не му е даден ход. Проведени са три с.з., на 13.12.2013 г., 

21.03.2014 г. и на 30.05.2014 г., когато делото е обявено за решаване. С 

определение от з.з. на 30.06.2014 г. съдът е отменил определението си, с което е 

приключил съдебното дирене, като е спрял производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 6 ГПК, до приключване на конституционно дело № 10/2014 г. на 

КС. След постановяване на решение № 12 от 17.07.2014 г. на КС, с определение 

от 08.08.2014 г. съдът е възобновил производството и е насрочил о.с.з. на 

24.10.2014 г., когато отново е обявил делото за решаване. 

Гр.д. № 10131/2011 г., което е обявено за решаване в с.з. на 15.02.2013 г., е 

с отменен ход по същество, насрочено за разглеждане в с.з. на 19.04.2013 г. и на 

17.05.2013 г., когато е обявено за решаване отново. Актът е постановен на 

19.07.2013 г. 

  приключили с решение производства по осиновяване: 

Гр.д. № 14315/2014 г. е образувано и разпределено на 04.09.2014 г. по 

постъпила на 03.09.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на три деца, настанени в специализирана институция. С 

определение от 15.09.2014 г. съдията-докладчик е допуснал събирането на 

писмените доказателства, задължил е молителите да представят актуални данни 

и доказателства, постановил е изслушване на децата, които са навършили 

десетгодишна възраст. Съответната ДСП е задължена да изготви социален 

доклад за децата и да го представи най-късно три дни преди насроченото с.з. 

Делото е насрочено за разглеждане в о.з. на 30.09.2014 г., когато съдът е дал ход 

при закрити врата, докладвал е постъпилите молби, доказателства и социални 

доклади, изслушани са страните и явилите се социални работници, на основание 

чл. 146 ГПК съдът е докладвал делото, приел е доказателствата, изслушал е 

децата, приел е социалните доклади, приключил е съдебното дирене, дал е ход 

на устните състезания и е обявил решението си. 

Гр.д. № 14315/2014 г. е образувано и разпределено на 23.09.2014 г. по 

постъпила на 19.09.2014 г., със съпроводително писмо на заместник-министър 

на Министерство на правосъдието молба за международно осиновяване на дете,  

настанено в специализирана институция. С определение от 29.09.2014 г. 

съдията-докладчик е допуснал събирането на представените писмени 

доказателства, задължил е молителите да представят актуални данни и 

доказателства, вкл. следосиновителни доклади за осиновеното друго дете от 

България. Постановено е изслушване на детето, навършило десетгодишна 

възраст. Съответната ДСП е задължена да изготви социален доклад за децата и 

да го представи най-късно три дни преди насроченото с.з. Делото е насрочено за 

разглеждане в о.з. на 10.10.2014 г. Тогава съдът е дал ход при закрити врата, 

докладвал е постъпилите молби, доказателства, определението си, изслушал е 
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страните и явилите се социални работници, приел е доказателствата, на 

основание чл. 146 ГПК е докладвал делото, изслушал е детето, приел е 

социалния доклад, приключил е съдебното дирене, дал е ход на устните 

състезания и е обявил решението си. 

Гр.д. № 8481/2014 г. е образувано и разпределено на 17.06.2014 г. по 

постъпила на 16.06.2014 г. със съпроводително писмо от Регионална дирекция 

за социално подпомагане – София-град при АСП, молба за пълно осиновяване 

на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 18.06.2014 г. 

съдията-докладчик е допуснал писмените доказателства, на основание чл. 91, 

ал. 1 СК е постановил молителите да се явят лично в с.з., за да бъдат изслушани, 

вкл. да дадат съгласието си. Съответната ДСП е задължена да представи 

актуални социални доклади за молителите и осиновяваното дете. Делото е 

насрочено за разглеждане в о.з. на 27.06.2014 г.  СГП е конституирана като 

контролираща страна. Даден е ход на делото при закрити врата, докладвани са 

постъпилите молби, доказателства, социални доклади и актовете на съда, 

изслушани са страните, вкл. представител на РДСП, съставен е доклад по чл. 

146 ГПК, приети са доказателствата и докладите, приключено е съдебното 

дирене, даден  е ход на устните състезания и съдът е обявил решението си, 

което е приложено. Решението не е обжалвано и е влязло в сила на 05.07.2014 г. 

  приключили с решение производства по Хагската конвенция: 

Видно от срочната книга на състава през 2013 г. са му разпределени и 

разгледани четири дела по Хагската конвенция за гражданските аспекти на 

международното отвличане на деца: 

Гр.д. № 13970/2012 г., което е обявено за решаване в о.с.з. на 01.03.2013 г. 

и решението е постановено на 01.04.2013 г. 

Гр.д. № 5233/2013 г. е обявено за решаване в с.з. на 14.05.2013 г. и 

решенето е постановено на 24.06.2013 г. 

Гр.д. № 2367/2013 г. е обявено за решаване в с.з. на 17.05.2013 г. и 

решението е постановено на 02.08.2013 г. 

Гр.д. № 3043/2013 г. е обявено за решаване в с.з. на 27.06.2013 г. и 

решенето е постановено на 14.08.2013 г. 

  въззивни частни граждански дела, вкл. обжалване действията на съдия-

изпълнител: 

В.ч.гр.д. № 322/2014 г. е образувано и разпределено на 09.01.2014 г. по 

постъпила на 08.01.2014 г. чрез ЧСИ частна жалба, ведно с писмените му  

мотиви, срещу действията на ЧСИ, изразяващи се в налагане на запор върху 

вземанията на болницата срещу НЗОК за оказана болнична помощ, съгласно 

сключен договор. С решение от з.з. на 31.01.2014 г. съдебен състав с 

председател и докладчик Таня Орешарова и членове – Росица Георгиева и 

Вергиния Мичева-Русева, е отменил обжалваните действия на ЧСИ и е оставил 

без уважение искането за спиране на изпълнителното дело. Решението е 

окончателно и е влязло в сила на 31.01.2014 г.  

Ч.гр.д. № 1094/2014 г. е образувано и разпределено на 28.01.2014 г. по 

постъпила на 27.01.2014 г. чрез ЧСИ частна жалба, ведно с писмените му  
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мотиви, срещу постановление на ЧСИ за определяне на дължимите от длъжника 

разноски. С решение от з.з. на 07.02.2014 г. съдебен състав с председател и 

докладчик Таня Орешарова и членове – Росица Георгиева и Вергиния Мичева-

Русева, е отменил обжалваното постановление на ЧСИ и се е произнесъл по 

искане за присъждане на разноски в настоящото производство. Решението е 

окончателно и е влязло в сила на 07.02.2014 г.  

В.ч. гр.д. № 3381/2014 г. е образувано и разпределено на 11.03.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 10.03.2014 г. частна жалба срещу разпореждане от 

13.12.2012 г. за издаване на изпълнителен лист в заповедно производство, 

постановено по ч.гр.д. № 13133/2012 г. на СРС, 86 състав. Със същата жалба е 

направено и възражение по чл. 423 ГПК срещу заповед за изпълнение по чл. 410 

ГПК по същото дело на СРС. С разпореждане от з.з. на 12.03.2014 г. съдията-

докладчик е оставил частната жалба без движение с конкретни, ясни и точни 

указания за отстраняване на нередовностите, наредил е да се издаде поисканото 

съдебно удостоверение и от ЧСИ да се изиска заверено копие от цялото 

изпълнително дело. След изпълнение на указанията и постъпване на изисканите 

книжа и документи, с определение от з.з. на 30.04.2014 г. съдебният състав с 

председател – Таня Орешарова (докладчик) и членове – Росица Георгиева и 

Вергиния Мичева-Русева, е оставил без разглеждане възражението по чл. 423, 

ал. 1, т. 1 ГПК, както и частната жалба срещу разпореждането от 13.12.2012 г. за 

издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 13133/2012 г. на СРС, 86 с-в. Оставил 

е без уважение искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението по 

изпълнителното дело.  

В.ч.гр. д. № 11936/2014 г. е образувано и разпределено на 05.08.2014 г. по 

постъпила на 04.08.2014 г., чрез СРС, частна жалба срещу определение от 

26.06.2014 г. по ч.гр.д. № 20946/2014 г. на СРС, 124 с-в. С определение от з.з. на 

17.10.2014 г. съдебният състав с председател – Таня Орешарова (докладчик) и 

членове – Росица Георгиева и Вергиния Мичева-Русева, е оставил без уважение 

частната жалба срещу определението, с което е върната исковата молба, поради 

неизпълнени в срок указания на съда, дадени с разпореждане от 15.05.2014 г. и е 

обезсилена заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК. 

Със същото определение жалбоподателят е осъден да заплати по сметка на СГС 

д.т. в размер на 15 лева, тъй като е било установено, че платената д.т. в същия 

размер е по сметка на СРС. 

Въззивни дела 

 спрени дела: 

В.гр.д. № 12287/2013 г.  е образувано и разпределено на 13.09.2013 г. по 

постъпила на 12.09.2013 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-117-140 от 

02.07.2013 г. по гр.д. № 2761/2013 г. на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, с което 

родителските права по отношение на детето са предоставени на бащата, при 

когото да живее, определен е режим на лични контакти, издръжка, която 

въззивницата да заплаща и е отхвърлено искане за заместване съгласието за 

издаване на паспорт и за пътуване на детето зад граница. С определение от 

11.10.2013 г., в производството по чл. 258 – 273 ГПК, съдебният състав с 
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председател – Таня Орешарова – докладчик и членове – Росица Георгиева и 

Вергиния Мичева-Русева, е постановил изслушване на двамата родители на 

основание чл. 59, ал. 6 СК, задължил е съответната ДСП да изготви социален 

доклад за детето с участието на социален работник психолог и за родителите, 

дал е възможност на страните да представят определени писмени доказателства, 

дал е подробни указания за използване на медиация и е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 28.11.2013 г., когато не му е даден ход, тъй като не е бил 

назначен преводач на въззивницата и е отложено за 27.02.2014 г. Тогава е даден 

ход на делото, назначен е явилия се преводач, докладвани са постъпилите 

книжа, изслушани са родителите, допусната е СПЕ. В с.з. на 05.06.2014 г. е 

даден ход на делото и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 

ГПК – по взаимно съгласие на страните, на които е указан 6-месечния срок за 

възобновяване и прекратяване. До датата на проверката – 07.11.2014 г. не е 

постъпила молба за възобновяване на производството и делото е подготвено за 

доклад на 06.12.2014 г. 

  ненасрочени въззивни дела - няма. 

  висящи, образувани преди 01.01.2013 г. дела: 

     В.гр.д. № 9397/2012 г. е образувано и разпределено на 05.07.2012 г. по 

постъпила на 04.07.2012 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-80-

49/21.04.2012 г. по гр.д. № 4115/2008 г. на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, с което е 

отхвърлен предявения от конституираната като страна в процеса законна 

наследница на починалия в хода на делото ищец, иск с правно основание чл. 52, 

ал. 2 СК за установяване основателността на предявения  иск за развод въз 

основа на виновно поведение на преживелия съпруг. С разпореждане на 

съдията-докладчик делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 06.12.2012 г., 

като на въззивницата е дадена възможност да обоснове доказателствените си 

искания. В съдебното заседание не е даден ход на делото, с оглед 

конституиране на втори законен наследник на починалия ищец. В следващото 

с.з., на 07.03.2013 г., отново не е даден ход на делото и за изпълнение на 

процедурата по чл. 327 ГПК и съдебна поръчка, делото е отложено за 10.10.2013 

г. След продължително подготвяне на книжата за съдебната поръчка и след 

връщането й с ненадлежно оформени книжа по призоваването, на 11.12.2013 г. 

в СГС е постъпила молба от втория законен наследник, който е заявил, че желае 

да встъпи в делото на страната на преживелия съпруг, въззиваем по делото. В 

три с.з. не е даден ход на делото, поради неизпълнена надлежно съдебно 

поръчка. Ход на делото е даден в с.з. на 12.06.2014 г., като за въззиваемия втори 

наследник се е явил адвоката на въззиваемата – преживяла съпруга, с редовно 

пълномощно. Съдът е докладвал жалбата, направените доказателствени искания 

и молби, изслушал е процесуалните представители на страните, произнесъл се е 

по доказателствените искания, като е приел писмените доказателства, допуснал 

е разпит на свидетел и изслушване на съдебно-графологическа експертиза. 

Следващото с.з. е насрочено за 11.12.2014 г. 

В.гр.д. № 11240/2012 г. е образувано и разпределено на 15.08.2012 г. по 

постъпила на 14.08.2012 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-80-48 от 
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08.05.2012 г. по гр.д. № 1414/2007 г. на СРС, 80 състав, с което е отхвърлен иска 

по чл. 28, ал. 3 СК/отм./. С разпореждане на съдията-докладчик от 28.08.2012 г. 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 29.11.2012 г., когато е даден ход, 

докладвани са въззивната жалба и отговора по жалбата, изслушани са страните 

и им е дадена възможност да уточнят исканията си, задачите по експертизите, 

да вземат становище по доказателствата, приети са писмените доказателства 

към отговора. Жалбоподателката  е задължена да посочи и индивидуализира 

придобитите по време на брака движими вещи. В следващото с.з., на 28.03.2013 

г.  е даден ход на делото и е допуснато изслушването на СИЕ. На 20.06.2013 г. е 

докладвано заявление на в.л., за освобождаването му от поставените задачи, на 

ищцата е дадена последна възможност да посочи всички движими вещи, 

придобити по време на брака, датата и стойността на придобиване, на ответника 

е дадена възможност да вземе становище относно вещите. На 07.11.2013 г. е 

даден ход на делото, исковата молба е оставена без движение и на ищцата е 

дадена последна възможност да изпълни указанията в мотивите на 

определението, като посочи  и опише всички вещи и парични влогове, 

придобити от страните по време на брака им. За изслушване на допусната СИЕ 

делото е отлагано в две с.з., като на в.л. е дадена възможност да изготви 

заключението. В с.з. на 16.10.2014 г. съдът е приел писмени доказателства, 

заключението на в.л. по СИЕ, на в.л. е поставена допълнителна задача и делото 

е отложено за 11.12.2014 г. 

  насрочени дела: 

       В.гр.д. № 5540/2014 г. е образувано и разпределено на 22.04.2014 г., по 

постъпила на 17.04.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-85-202 от 

13.01.2014 г. по гр.д. № 9983/2013 г. на СРС, ІІІ ГО, 85 състав, с което не е 

уважено искане за промяна в режима на лични контакти между бащата и детето. 

С определение от з.з. на 16.05.2014 г. съдът в състав – председател Таня 

Орешарова-докладчик и членове – Росица Георгиева и Иво Петров, в 

производството по чл. 267 ГПК, е постановил изслушване на родителите, 

допуснал е един свидетел на въззивницата, задължил е съответната ДСП да 

представи доклад за детето и за всеки от родителите, дал е възможност на 

страните за доказателствени искания, подканил ги е към спогодба и е насрочил 

о.с.з. на 19.06.2014 г. Тогава е даден ход на делото, докладвани са жалбата и 

отговора, постъпили молби и постановени съдебни актове, изслушани са 

страните, допуснат е свидетел и на въззиваемата страна и за изслушването на 

свидетелите и допуснатата СПЕ е отложено за следващото с.з. на 27.11.2014 г. 

       В.гр.д. № 12695/2014 г. е образувано и разпределено на 19.08.2014 г., 

по постъпила на 18.08.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-86-151 от 

20.06.2014 г. по гр.д. № 15274/2013 г. на СРС, 86 състав, с което е определен 

режим за лични контакти между баба и внук. С разпореждане без дата на 

съдията-докладчик, делото е насрочено в о.с.з. на 27.11.2014 г. Наредено е да се 

уведомят съответните ДСП за представяне на социални доклади. Призовките са 

изпратени на 15.09.2014 г. 
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       В.гр.д. № 15868/2014 г. е образувано и разпределено на 16.10.2014 г., 

по постъпила на 15.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-117-190 от 

09.06.2014 г. по гр.д. № 9463/2014 г. на СРС, 117 с-в, с което бащата е осъден да 

заплаща на непълнолетния си син и на малолетната си дъщеря месечни 

издръжки, съответно в размер на 125 лева и на 110 лева. С разпореждане на 

съдията-докладчик от 20.10.2014 г., делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 

на 04.12.2014 г. и е наредено да се уведомят съответните ДСП за актуални 

доклади за децата, на страните е дадена възможност за представяне на актуални 

доказателства за доходи. 

      В.гр.д. № 17166/2014 г. е образувано и разпределено на 03.11.2014 г., по 

постъпила на 31.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-117-303 от с.з. 

на 04.09.2014 г.  по гр.д. № 28705/2014 г. на СРС, 117 с-в, с което е издадена 

заповед за защита, определени са задължителни мерки и ответникът е осъден да 

заплати глоба. Решението е обжалвано в частта, с която е наложена глоба по 

ЗЗДН. С разпореждане от 04.11.2014 г. на съдията-докладчик делото е 

насрочено в о.с.з. с призоваване на страните за 04.12.2014 г.  

  въззивни дела с отменен ход по същество - няма. 

 

V брачен състав   

съдия Иво Петров –  

  спрени производства, възобновени към датата на проверката: 

Гр.д. № 9552/2013г. е образувано и разпределено на 11.07.13г.                          

Производство по реда на чл. 336 – чл. 340 ГПК, предявен иск по чл. 5 ЗЛС. 

Първоначален докладчик – съдия Вергиния Мичева. С разпореждане от 

15.07.2013 г.  исковата молба е оставена без движение с указания за представяне 

на документ за доплатена д.т. и удостоверение за родствени връзки на 

ответницата. Указанията са изпълнени на 01.08.2013 г. и на 08.08.2013 г. е 

постановено разпореждането по чл. 131 ГПК, като е поискано и служебно  от 

общинската администрация да удостовери родствените връзки на ответницата. 

Съобщението по чл. 131 ГПК, след няколко опита, е връчено лично на 

ответницата на 10.10.2013 г., а на 17.10.2013 г. са постъпили служебните писма 

от съответния административен район на СО. На 27.11.2013 г. делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.02.2014 г. с призоваване на страните и 

СГП, като ищцата е задължена да доведе ответницата за изслушването й в о.с.з. 

С определение от з.з. на 18.03.2014 г. съдията-докладчик е назначил временен 

попечител на ответницата, на основание чл. 337, ал. 2 ГПК. В с.з. на 18.07.2014 

г. /председател –съдия Иво Петров/ е даден ход на делото, представен е доклад 

на временния попечител, приети са писмени доказателства и съдът на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото, до решаване на 

конституционно дело № 10/2014 г. С определение от 17.10.2014 г. 

производството е възобновено, предвид решение № 12 от 17.07.2014 г. на КС и 

е насрочено с.з. на 31.10.2014 г. Поради нередовна процедура по призоваването 

на всички страни, ход на делото не е даден и следващото с.з. е насрочено за 

20.02.2015 г. Допуснато е изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза и 
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разпит на един свидетел при довеждане. Актуализиран социален доклад за 

ответницата е постъпил в съда на 30.10.2014 г. 

Гр.д.№ 7996/2013г. е образувано и разпределено на 11.07.13г.                          

Производството е по реда на чл. 336 – чл. 340 ГПК. Спряно е в с.з. на 18.07.2014 

г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, до решаване на конституционно дело № 

10/2014 г. С определение от 17.10.2014 г. производството е възобновено, 

предвид решение № 12 от 17.07.2014 г. на КС и е насрочено с.з. на 31.10.2014 г., 

когато страните са се явили и са заявили, че въпреки неспазен срок по 

призоваването желаят да се даде ход на делото. Приет е социалния доклад, 

допуснато е изслушване на съдебно-психиатрична експертиза, допуснат е 

свидетел и делото е отложено за 20.02.2015 г. 

 ненасрочени дела: 

Гр.д. № 7797/2014 г. е образувано и разпределено на 05.06.2014 г. по 

постъпила на 04.06.2014 г. искова молба. Предявен е иск по чл. 5 ЗЛС, вр. чл. 

336 и сл. ГПК. На 01.10.2014 г. от ищеца е постъпила молба, с която е 

представен документ от същата дата за платена дължима д.т. и е направено 

искане да се разпореди връчване на книжата на ответника. С разпореждане от 

01.10.2014 г. съдията е разпоредил връчване на книжата съобразно чл. 131 ГПК. 

Разпореждането е изпълнено на 02.10.2014 г. и съобщението до ответника е 

върнато, връчено лично на 13.10.2014 г. Не е изтекъл месечния срок за отговор 

към 11.11.2014 г.  

Гр.д. № 6983/2014 г. е образувано и разпределено на 22.05.2014 г. по 

постъпила на 21.05.2014 г. искова молба. Предявен е иск с правно основание чл. 

5 ЗЛС, поставяне под пълно запрещение. С разпореждане от 01.10.2014 г. 

исковата молба е оставена без движение и на ищеца са дадени указания за 

внасяне на дължима д.т. и представяне на платежен документ. Указанията са 

изпълнени на 17.10.2014 г. и на същата дата е постановено разпореждане по чл. 

131 ГПК. Съобщението е връчено лично на ответника на 24.10.2014  и към 

11.11.2014 г. не е изтекъл едномесечният срок за отговор.   

Гр.д. № 15624/2013 г.  е образувано на 18.11.2013 г. След отстраняване на 

нередовностите по молбата за екзекватура, на 14.12.2013 г. е разпоредено 

връчване на преписи на съответната община за отговор. На същата дата е 

разпоредено  изискване на информация от МП за евентуален договор за правна 

помощ по граждански дела между Р България и ФДР Етиопия и за приложимото 

в Етиопия материално право в областта на осиновяването. Уведомително писмо 

от МП е пристигнало в съда на 11.03.2014 г. С разпореждане от 10.02.2015 г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 06.03.2015 г. с призоваване на страните. 

Гр.д. № 17084/2013 г. е образувано на 14.12.2013 г. и разпределено на 

съдия Мичева. След оставяне на исковата молба без движение, освобождаване 

на ищцата от внасяне на д.т. и разноски по производството и  размяна на 

книжата, с определение от 28.05.2014 г. делото е насрочено за разглеждане в 

о.с.з. на 04.07.2014 г., пренасрочено за 18.07.2014 г. В с.з. съдия Петров е 

оставил производството без движение. С разпореждане от 12.09.2014 г. са 

изискани удостоверение за наследници на ищцата от районната администрация 
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- СО, изготвяне на справка от НБДН за адресите на наследниците и е наредено 

уведомяването им за протоколното определение от 18.07.2014 г. Писмото от 

СО/РА/ е постъпило в съда на 01.10.2014 г. 

 неприключени, образувани преди 01.01.2013 г. дела 

Гр.д. № 13215/2011 г. е образувано и разпределено на 10.10.2011 г. по 

постъпила на 07.10.2011 г. искова молба. Предявен е иск с правно основание чл. 

69 СК за установяване на произхода на ищцата /навършила 18 г./ от ответника – 

албанец по произход, живущ в Канада. Предявени са искове за издръжка за 

минало време и за в бъдеще. Ответникът е получил препис от исковата молба и 

доказателствата на 05.12.2012 г. в Канада, връчени чрез съдебна поръчка по 

реда на Конвенцията за връчване в чужбина на съдебни и несъдебни документи 

по граждански и търговски дела от 15.11.1965 г. Ответникът не е депозирал 

писмен отговор, нито е посочил адрес в България. По делото през МП, са 

изпратени на няколко пъти съдебни поръчки до  Канада и до Албания. В 

Канада, на установения на ответника адрес е изпратен препис от определението 

от 28.03.2013 г. по чл. 140 ГПК и призовки за явяване в с.з., със съдебна 

поръчка от 29.04.2013 г. В с.з. на 20.09.2013 г. ход на делото не е даден, като е 

прието, че ответникът не е редовно призован, тъй като поръчката не е върната. 

На 31.10.2013 г. са изпратени молби за правна помощ към МП за Канада и за 

Албания. На 29.11.2013 г. повторно е изпратена поръчката за Канада с 

отстранени нередовности до МП. В с.з. на 11.04.2014 г. ход на делото не е 

даден, тъй като постъпилите от Канада и Албания документи не са били 

преведени на български език. В с.з. на 25.04.2014 г. ход на делото пак не е 

даден, като съдът е констатирал, че документите не са връчени на ответника при 

направени три неуспешни опита за това, и е приел ответника за нередовно 

призован. Делото е било разглеждано от съдия В.Вълков и съдия Вергиния 

Мичева. В с.з. на 17.10.2014 г. съдия Иво Петров е дал ход на делото, приел е 

заключението по САГЕ, приел е писмени доказателства и е отложил за 

събиране на поискани от процесуалния представител на ищцата доказателства 

с.з. за 12.12.2014 г.  

 насрочени дела: 

Гр.д. № 6050/2014 г. е образувано и разпределено на 30.04.2014 г. по 

постъпила на 29.04.2014 г. искова молба. Предявен е иск по чл. 69, вр. чл. 72, ал. 

2 СК. На 16.05.2014 г., съдията-докладчик е оставил исковата молба без 

движение, с указания за подписването й, които са изпълнени на 20.05.2014 г. С 

разпореждане от 21.05.2014 г. е наредено да се издадат поисканите съдебни 

удостоверения. След представяне на удостоверение за наследници на починалия 

биологичен баща с молба от 05.06.2014 г., съдът е постановил разпореждане по 

чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на ответника – единствен законен 

наследник, на 15.07.2014 г. и на 08.08.2014 г. е депозиран писмения му отговор. 

С разпореждане от 10.10.2014 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

12.12.2014 г. с призоваване на страните.  

Гр.д. № 2561/2014 г. е образувано и разпределено на 25.02.2014 г. по 

постъпила на 24.02.2014 г. искова молба, производство по реда на чл. 336 и сл. 
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ГПК. Първоначално делото е разпределено на съдия Вергиния Мичева. На 

27.02.2014 г. съдията е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК. Съобщението 

е връчено на ответника на 18.03.2014 г. С определение от з.з. на 10.10.2014 г. 

съдия Иво Петров е насрочил делото в о.с.з. на 28.11.2014 г. с призоваване на 

страните и СГП като контролираща страна, допуснал е събирането на 

представените с молбата писмени доказателства, указал е доказателствената 

тежест, задължил е ответницата да се яви лично в с.з. и е обявил, че ще 

пристъпи към допускане и събиране на останалите поискани доказателства след 

изслушване на ответницата.   

 насрочени дела, с кратки процесуални срокове по СК: 

Гр.д. № 16993/2014 г. е образувано и разпределено на 30.10.2014 г. по 

постъпила на 29.10.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 

з.з. на 06.11.2014 г. съдията-докладчик е допуснал събирането на представените 

с молбата писмени доказателства и е насрочил делото за разглеждане в първо 

о.с.з. на 28.11.2014 г. Наредено е призоваване на съответната ДСП с указания за 

изготвяне на актуален социален доклад, с оглед установяване интересите на 

детето.  

Гр.д. № 17404/2014 г. е образувано и разпределено на 05.11.2014 г. по 

постъпила на 04.11.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 

з.з. на 06.11.2014 г. съдията-докладчик е допуснал събирането на представените 

с молбата писмени доказателства и е насрочил делото за разглеждане в първо 

о.с.з. на 28.11.2014 г. Наредено е призоваване на съответната ДСП с указания за 

изготвяне на актуален социален доклад, с оглед защита интересите на детето.  

 дела с отменен ход по същество за периода 2012 г. – 2014 г. според 

брачното деловодство няма. 

 приключили с решение производства по осиновяване: 

Гр.д. № 12938/2014 г. е образувано и разпределено на 25.08.2014 г. по 

постъпила на 22.08.2014 г. със съпроводително писмо от Регионална дирекция 

за социално подпомагане – София-град при АСП, молба за пълно осиновяване 

на дете, настанено в специализирана институция/ чл. 100, ал. 2, т. 2, вр. чл. 101 

СК/. С определение от 11.09.2014 г. съдията-докладчик е допуснал писмените 

доказателства, задължил е молителите да представят в с.з. актуален социален 

доклад от  ДСП и е насрочил с.з. за 03.10.2014 г. Тогава е даден ход на делото, 

/в протокола не е отбелязано дали при закрити врата/, докладвани са 

постъпилите молби и доказателства, изслушани са страните, вкл. представител 

на СГП, приети са писмените доказателства и е даден ход на устните 

състезания. С определение е допуснато пълно осиновяване на малолетното дете 

от молителите-съпрузи, постановено е съставяне на нов акт за раждане от 

съответната община с посочване името на детето, вписване на молителите като 

родители, както и отразяване на промените в регистрите за гражданско 

състояние. Обявено е решение № 17385/03.10.2014 г., влязло в сила на 

13.10.2014г.   
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Гр.д. № 13434/2014 г. е образувано и разпределено на 03.09.2014 г. по 

постъпила на 02.09.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО”, молба за международно 

осиновяване на дете,  настанено в приемно семейство. С определение от з.з. на 

11.09.2014 г. съдията-докладчик е допуснал събирането на представените с 

молбата писмени доказателства и е насрочил делото за разглеждане в първо 

о.с.з. на 03.10.2014 г. Наредено е призоваване на съответната ДСП с указания за 

изготвяне на актуален социален доклад. В о.с.з. на 03.10.2014 г. е даден ход на 

делото/ в протокола не е отбелязано дали при закрити врата/, докладвана е 

молбата, изслушани са страните, вкл. представител на СГП, редовно призована, 

изслушано е навършилото 10-годишно възраст дете, приети са писмените 

доказателства и е даден ход на устните състезания, като с определение е 

допуснато пълно осиновяване на детето от молителите, постановено е съставяне 

на нов акт за раждане от съответната община с посочване името на детето и 

вписване на молителите като родители. Обявено е решение № 17376/03.10.2014 

г., влязло в сила на 13.10.2014 г.   

 въззивни частни граждански дела: 

В.ч. гр.д. № 9625/2014 г. е образувано и разпределено на 03.07.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 02.07.2014 г. частна жалба срещу определение от 

20.05.2014 г., постановено по гр.д. № 21708/2014 г. на СРС, 85 състав, в частта 

му, с която е отказано освобождаване от заплащане на дължима д.т. в размер до 

50 лева. С определение от з.з. на 18.09.2014 г. съдебният състав с председател – 

Татяна Нецова и членове – Иво Петров – докладчик и Тодор Тодоров, е 

потвърдил определението в обжалваната част.  

В.ч.гр. д. № 4325/2014 г. е образувано и разпределено на 28.03.2014 г. за 

определяне на компетентен за произнасяне съд по искова молба, след повдигнат 

спор за подсъдност между РС – Дупница /гр.д. № 2549/2013 г./ и СРС /гр.д. № 

11878/2014 г./ С определение от з.з. на 17.11.2014 г. съдебният състав с 

председател – Татяна Нецова  и членове – Иво Петров – докладчик и мл. съдия 

Мария Запрянова, е определил РС – Дупница като компетентен да разгледа 

спора, заявен с искова молба  от Т.М.Й. против ГД „Изпълнение на 

наказанията” за изплащане на възнаграждение за извънреден труд и 

обезщетение  за забава, като е върнал на този съд делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Препис от определението е изпратен и на СРС, 

за сведение.    

В.ч.гр.д. № 9909/2014 г. е образувано и разпределено на 08.07.2014 г. по 

постъпила на 07.07.2014 г., чрез СРС, частна жалба срещу разпореждане от 

06.06.2014 г., постановено по ч.гр.д. № 29695/2014 г. по описа на СРС, І ГО, 31 

състав, с което е отхвърлено заявление за издаване на заповед за изпълнение въз 

основа на документ по чл. 417 ГПК. С определение от з.з. на 17.11.2014 г. 

съдебният състав с председател – Татяна Нецова  и членове – Иво Петров – 

докладчик и мл. съдия Мария Запрянова, е оставил без уважение частната 

жалба. 

Въззивни дела 

 спрени дела – няма; 
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 ненасрочени въззивни дела –няма; 

 висящи, образувани преди 01.01.2013 г. дела –няма; 

 насрочени дела: 

Въззивните състави насрочват около 15 дела за разглеждане в едно с.з. 

В.гр.д. № 13548/2014 г. е образувано и разпределено на 05.09.2014 г., по 

постъпила на 04.09.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-86-145 от 

04.06.2014 г. по гр.д. № 9366/2014 г. на СРС, ІІІ ГО, 86 състав, в частта, с която 

е постановено издръжката да се заплаща от датата на влизане в сила на 

решението, а не от датата на депозиране на исковата молба – 21.02.2014 г. С 

ръкописно разпореждане върху протокола за избор на докладчик, от з.з. на 

03.10.2014 г. съдията-докладчик е насрочил о.с.з. на 20.11.2014 г. с призоваване 

на страните. 

В.гр.д. № 16200/2014 г. е образувано и разпределено на 21.10.2014 г., по 

постъпила на 20.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-117-212 от 

16.06.2014 г. по гр.д. № 20354/2014 г. на СРС, ІІІ-то ГО, 117 състав, в частта 

относно определения от първоинстанционния съд размер на присъдената 

издръжка с правно основание чл. 144 СК. С ръкописно разпореждане върху 

протокола за избор на докладчик, съдията е насрочил делото в о.с.з. на 

12.02.2015 г. с призоваване на страните и компетентната ДСП с актуален 

социален доклад.  

В.гр.д. № 16622/2014 г. е образувано и разпределено на 27.10.2014 г., по 

постъпила на 24.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-92-16 от 

25.06.2014 г. по гр.д. № 16693/2013 г. на СРС, 92 с-в, с което са изменени 

мерките относно режима за лични отношения между баща и деца.  С ръкописно 

разпореждане върху протокола за избор на докладчик, съдията е насрочил 

делото в о.с.з. на 29.01.2015 г., с призоваване на страните и компетентната ДСП, 

със задължение да изготви актуален социален доклад. 

В.гр.д. № 10665/2014 г. е образувано и разпределено на 18.07.2014 г., по 

постъпила на 17.07.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-89-76 от 

17.04.2014 г.  по гр.д. № 15709/2013 г. на СРС, ІІІ ГО, 89 с-в, с което е прекратен 

бракът между страните като дълбоко и непоправимо разстроен и на съпругата е 

предоставено ползването на семейното жилище. С ръкописно разпореждане 

върху протокола за избор на докладчик, от з.з. на 03.10.2014 г. съдията-

докладчик е насрочил  о.с.з. с призоваване на страните за 11.12.2014 г. 

Съобщенията са изпратени на 08.10.2014 г. 

В.гр.д. № 3203/2014 г. е образувано и разпределено на 07.03.2014 г. по 

постъпила на 06.03.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-92-119 от 

04.11.2013 г., постановено по гр.д. № 24986/2012 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 92 

състав, с което е прекратен бракът между страните като дълбоко и непоправимо 

разстроен. С разпореждане от з.з. на 12.04.2014 г. съдията  е насрочил о.с.з. на 

24.04.2014 г. с призоваване на страните. Наредено е издаване на поисканото от 

въззивника съдебно удостоверение. В с.з. на 24.04.2014 г.  е даден ход на 

делото, докладвани са постъпилите въззивна жалба и отговор, изслушани са 

страните, допуснати са до разпит при довеждане в следващото с.з. двама 
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свидетели и е отложено за 02.10.2014 г. В с.з. на 02.10.2014 г. е даден ход на 

делото, отменен е хода на делото в с.з. от 24.04.2014 г., поради нередовна 

процедура по призоваването на въззивника, отново е докладвана въззивната 

жалба, отново са допуснати двама свидетели до разпит при довеждане, съдът е 

задължил въззивника да се яви лично в следващото с.з. за изслушване. 

В.гр.д. № 4973/2014 г. е образувано и разпределено на 09.04.2014 г. на 

съдия Иво Петров, по постъпили на 08.04.2014 г. въззивни жалби срещу 

решение № ІІІ-113-278 от 26.11.2013 г., постановено по гр.д. № 26410/2012 г. по 

описа на СРС, ІІІ ГО, 113 с-в, с което е прекратен бракът между страните 

поради дълбокото му и непоправимо разстройство, има произнасяне по вината, 

определен е режим за лични контакти между бащата и детето, определена е 

месечна издръжка на непълнолетното дете за минало и бъдеще време. С 

жалбите и отговорите са представени писмени доказателства и са направени 

доказателствени искания. С разпореждане от з.з. 23.06.2014 г. съдията-

докладчик е насрочил о.с.з. на 02.10.2014 г. с призоваване на страните и 

компетентната ДСП, със задължение да изготви актуален социален доклад. На 

11.03.2014 г. по делото в СРС е постъпила молба за изменение на 

определението от 22.08.2013 г относно привременните мерки. Според 

резолюцията на районния съдия от 12.03.2014 г., по молбата следвало да се 

произнесе въззивната инстанция. На 29.04.2014 г. пред СГС е депозирано 

искане делото да бъде върнато на СРС за произнасяне по молбата за намаляване 

размера на д.т. върху присъдената издръжка и за изменение на привременните 

мерки. На 30.04.2014 г. върху молбата е поставена резолюция да се докладва с 

делото, а на 23.06.2014 г. – „В о.з.”.  В о.с.з. на 02.10.2014 г. е даден ход на 

делото, докладвани са въззивните жалби и отговорите, изслушани са страните, 

включително по молбата за изменение на привременните мерки. Съдът е 

обявил, че по доказателствените искания ще се произнесе след изготвяне на 

съвместния социален доклад, задължил е страните да се явят лично за 

изслушване, да представят доказателства за доходи и имущество, обявил е, че 

по привременните мерки ще се произнесе в следващото с.з., насрочено за 

04.12.2014 г. 

 дела с отменен ход по същество - няма. 

 

VІ брачен състав   

съдия Росица Георгиева 

 спрени производства: 

Гр.д.№ 2602/2013 г. е образувано и разпределено на 25.02.2013 г. 

Производството е по реда на чл. 336 – чл. 340 ГПК. С разпореждане от з.з. на 

27.02.2013 г. исковата молба е оставена без движение за довнасяне на дължима 

д.т. Указанията са изпълнени с молба от 13.05.2013 г. и на 27.05.2013 г. съдията 

е постановил разпореждането по чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на 

ответника едва на 19.02.2014 г., след като многократно е търсен на домашен 

адрес и в лечебно заведение. С определение от 12.05.2014 г., на основание чл. 

140 ГПК, съдът е допуснал писмените доказателства и изслушване на съдебно-
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психиатрична експертиза, задължил е ответника да се яви лично в с.з., допуснал 

е до разпит поисканите от ищцата свидетели, конституирал е като 

контролираща страна СГП и е насрочил първо о.с.з. на 09.06.2014 г. Тогава 

съдът е дал ход на делото, докладвал го е, изслушал е страните, разпитал е 

ответника на основание чл. 337 ГПК и на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК 

производството по делото е било спряно по взаимно съгласие на страните. На 

06.11.2014 г. от ищцата е постъпила молба за възобновяване на производството 

и с разпореждане без дата, върху молбата, е насрочено с.з. на 08.12.2014 г.  

  ненасрочени дела: 

Гр.д. № 8350/2014 г. е образувано и разпределено на 16.06.2014 г. по 

постъпила на 13.06.2014 г. искова молба. Предявени са искове с правно 

основание чл. 62, ал. 4 СК и чл. 69 СК. С разпореждане от 22.07.2014 г. съдията-

докладчик е оставил исковата молба без движение с указания за внасяне на 

дължима д.т. Указанията са изпълнени с молба от 29.07.2014 г.  и 

разпореждането по чл. 131 ГПК е от 01.08.2014 г. Със същото разпореждане е 

наредено да се изготви писмо до САК за определяне на особен представител на 

ищцата. Съобщенията до двамата ответници са връчени съответно на 08.09.2014 

г. и на 02.10.2014 г. Писма до САК са връчени на 21.08.2014 г. и на 10.10.2014 

г., но към датата на проверката няма постъпил отговор. На 22.10.2014 г. е 

постъпил писмен отговор от един от ответниците.  

Гр.д. № 12171/2014 г. е образувано и разпределено на 08.08.2014 г. по 

постъпила на 07.08.2014 г. искова молба. Предявен е отрицателен 

установителен иск с правно основание чл. 62, ал. 1 СК. С разпореждане от 

26.09.2014 г. исковата молба е оставена без движение и на ищеца са дадени 

указания за отстраняване на констатираните нередовности. На 06.10.2014 г. 

указанията са изпълнени и на 09.10.2014 г. е постановено разпореждането по чл. 

131 ГПК. Съобщенията до тримата ответници са връчени на 23.10.2014 г.  

Гр.д. № 7113/2013 г. е образувано на 27.05.2013 г. Исковата молба е 

оставена без движение два пъти – с разпореждания от 07.06.2013 г. и от 

23.08.2013 г. Уточнителни молби с искания и приложения са постъпили на 

09.09.2013 г., 18.03.2014 г. и 16.05.2014 г. На 04.08.2014 г. е постановено 

разпореждане по чл. 131 ГПК. С определение от 29.01.2015 г. е наредено 

изпращане на писмо до САК за посочване на адвокат за особен представител на 

малолетната ищца, който е назначен с определение от 23.02.2015 г. 

Гр.д. № 3483/2013 г. е образувано на 13.03.2013 г. С разпореждания от 

24.04.2013 г., 07.06.2013 г. и 17.07.2013 г. исковата молба е оставена без 

движение. Последната молба в изпълнение на указанията е постъпила на 

18.12.2013 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 14.02.2014 г. Особен 

представител на малолетния ищец в спора за произход, е назначен с 

определение от 01.08.2014 г. Отговор на исковата молба от ответника е 

депозиран в съда на 16.01.2015 г. С разпореждане от 09.02.2015 г. 

производството е оставено без движение с указания до ищеца да посочи адрес 

за призоваване на ответника. 
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След допълнително изискана и предоставена справка, се установиха 

следните дела, по които производството е без движение: 

Гр.д. № 9500/2012 г./запрещение/ е образувано на 09.07.2012 г. и с 

разпореждане от 23.07.2012 г. исковата молба е оставена без движение с 

подробни указания за отстраняване на многобройни недостатъци и привеждане 

в съответствие с изискванията на закона. 

Гр.д. № 4636/2013 г./запрещение/ е образувано на 03.04.2013 г. и с 

разпореждане от следващия ден исковата молба е оставена без движение с 

указания за представяне на вносен документ за платена дължима д.т. на 

26.02.2015 г. делото е предадено на доклад за прекратяване на производството. 

Гр.д. № 17406/2011 г./спор за произход/ е образувано на 19.12.2011 г. С 

разпореждане от 24.02.2012 г. исковата молба е оставена без движение с 

указания за уточняване на искането и внасяне на д.т. На 26.02.2015 г. делото е 

докладвано за прекратяване. 

  висящи дела, образувано преди 01.01.2013 г.: 

Гр.д. № 9112/2012 г. е образувано и разпределено на 29.06.2012 г. по 

постъпила на 28.06.2012 г. искова молба. Предявен е отрицателен 

установителен иск с правно основание чл. 62, ал. 2 СК. С разпореждане от 

09.07.2012 г. исковата молба е оставена без движение. С молба от 19.09.2012 г. 

указанията са изпълнени. С определение от 12.12.2012 г. е допуснато 

предоставяне на правна помощ на малолетното дете и до САК е изпратено 

писмо за определяне на адвокат, връчено на 23.01.2013 г. На 27.03.2013 г. в СГС 

е депозирано уведомителното писмо. С определение от 28.04.2013 г.  

малолетното дете, чийто произход от бащата се оспорва, е конституирано като 

ответник по делото. С друго определение от същата дата определеният от САК 

адвокат е назначен за особен представител на малолетния ответник  и е 

разпоредено да му се изпратят книжата за отговор на исковата молба. С 

разпореждане от 27.05.2013 г. е наредено изпращане на преписи от исковата 

молба и приложенията на ответника–баща за отговор на исковата молба. 

Отговорите съответно са постъпили на 10.06.2013 г. и на 26.08.2013 г. С 

определение от з.з. на 10.02.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдът е допуснал 

писмените доказателства, свидетел при довеждане, задължил е ищцата да 

представи заверено копие от документ и е указал да направи доказателствени 

искания за допускане на акушерогинекологична и кръвногрупова експертизи, 

разпоредил е призоваване на съответната ДСП със задължение за изготвяне на 

социален доклад и изпращане на представител. Първото по делото о.с.з. е 

насрочено за 17.03.2014 г., когато е даден ход, докладвано е, докладвани са 

всички постъпили книжа, изслушани са становищата на страните и 

доказателствените им искания, приети са писмените доказателства, допуснат е 

свидетел и на ответника, допуснати са СМАГ експертиза и СМ-серологична 

експертиза и за събиране на доказателствата е отложено за 12.05.2014 г. В с.з. 

на 09.06.2014 г. е приета АГ експертизата. Три с.з. са отложени поради 

неизпълнена задача по допуснатата серологична експертиза, като на ответника е 

дадена последна възможност да се яви за кръвна проба в определен ден. С.з. на 
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10.11.2014 г. е отложено, тъй като заключението не е изготвено, този път 

поради незаплатено от страните допълнително възнаграждение за в.л. Следващо 

с.з. е насрочено за 02.02.2015 г. 

  насрочени дела: 

Гр.д. № 6828/2014 г. е образувано и разпределено на 20.05.2014 г. по 

постъпила на 19.05.2014 г. искова молба. Предявен е иск по чл. 62, ал. 2 СК.  На 

27.05.2014 г., е постановено разпореждане по чл. 131 ГПК по отношение на 

първия ответник-баща, с което е наредено изпращане на писмо до САК, 

предвид назначаване на особен представител на втория ответник–малолетното 

дете. С определение от 21.07.2014 г. съдът е назначил особения представител, 

като с разпореждане от същата дата е наредено изпращане на книжата до него 

по чл. 131 ГПК. Отговорът на особения представител е депозиран в съда на 

06.08.2014 г., а на другия ответник – на 26.08.2014 г. С определение от 

13.10.2014 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил първото о.с.з. на 10.11.2014 г. 

Призована е съответната ДСП. Делото е отложено е за изслушване на свидетел 

и изготвяне на допуснатата в с.з. ДНК-експертиза за 08.12.2014 г.  

Гр.д. № 9564/2014 г. е образувано и разпределено на 02.07.2014 г. по 

постъпила на 01.07.2014 г. искова молба. Предявен е иск по чл. 62, ал. 1 СК. С 

разпореждане от 21.07.2014 г. съдът е оставил исковата молба без движение и е 

дал указания, които са изпълнени с молба от 29.07.2014 г. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 01.08.2014 г. На 04.09.2014 г. е постъпил писменият отговор на 

първата ответница – майка, за себе си и за малолетната й дъщеря – втората 

ответница. С определение от 13.10.2014 г. по чл. 140 ГПК, съдът е допуснал 

писмените доказателства, допуснал е АГ експертиза и един свидетел при 

довеждане, наредил е призоваване на съответната ДСП и е насрочил първото 

с.з. за 10.11.2014 г. Тогава е даден ход на делото, докладвано е, приети са 

писмените доказателства, допусната е ДНК експертиза, прието е заключението 

по АГ експертизата. Делото е отложено за 08.12.2014 г. за изготвяне на 

заключението по ДНК експертизата и за социален доклад.   

  насрочени дела, с кратки процесуални срокове по СК: 

Гр.д. № 16412/2014 г. е образувано и разпределено на 23.10.2014 г. по 

постъпила на 22.10.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на две деца, настанени в две различни специализирани 

институции. С определение от 03.11.2014 г. съдията-докладчик е допуснал 

събирането на доказателства, задължил е молителите да представят актуални 

документи за здравословно състояние и документи за съдимост. Съответната 

ДСП е задължена да изготви социални доклади за децата и делото е насрочено 

за разглеждане в о.з. на 10.11.2014 г. В с.з. е даден ход на делото, докладвано е, 

приети са писмените доказателства. Делото е отложено за представяне на 

указани доказателства от ДСП – Карнобат за 01.12.2014 г. 

  дела с отменен ход по същество: 

Според деловодството, дела с отменен ход по същество за периода  2012 г. 

– 2014 г. няма. Според срочната книга  на състава за 2013 г., бе установено едно 

дело: 
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Гр.д. № 3785/2012 г. е образувано и разпределено на 09.03.2012 г. по 

постъпила на 08.03.2012 г. искова молба. Предявени са установителни искове за 

оспорване на произход – чл. 62, ал. 2 СК и за установяване на произход – чл. 69 

СК. С разпореждане от 14.03.2012 г. исковата молба е оставена без движение и 

са дадени указания за внасяне на дължима д.т., които са изпълнени на 

06.04.2012 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 09.07.2014 г. С определение 

от з.з. на 23.08.2012 г., на основание чл. 140 ГПК, съдията е допуснал 

приложените към исковата молба доказателства, допуснал е АГ и 

кръвногрупова експертизи, двама свидетели при довеждане. Компетентната 

ДСП е призована със задължение да изготви социален доклад и изпрати 

представител в с.з., насрочено за 07.10.2013 г. Тогава е даден ход на делото, 

докладвано е, докладът на съда е приет без възражения от страните, които са 

изслушани, приети са писмените доказателства, заключенията по двете 

експертизи, разпитани са свидетелите, съдебното дирене е приключено и е 

даден ход на устните състезания, като съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение. С определение от 06.11.2013 г. е отменено определението от с.з., с 

което е даден ход на делото по същество и е насрочено с.з. на 02.12.2013 г. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че един от пълнолетните ответници 

не е бил редовно призован за с.з. на 07.10.2013 г., тъй като изпратената призовка 

не е била върната и приложена по делото. На 02.12.2013 г. не е даден ход на 

делото, тъй като този път нередовно призовани са били ищцата, другия 

пълнолетен ответник и малолетния ответник. С.з. на 03.02.2014 г. е отложено 

поради неявяване на вещите лица. В следващото с.з., на 10.03.2014 г., след като 

е повторил всички процесуални действия, при редовна процедура по 

призоваването на страните, съдът отново е обявил делото за решаване.  

Решението е постановено на 11.04.2014 г. Върху него е поставен печат, че е 

влязло в сила на 17.06.2014 г. На 04.07.2014 г. е постъпила молба от един от 

ответниците за допускане на поправка в диспозитива на решението по 

отношение на неговото ЕГН. В з.з. на 18.07.2014 г. съдията е дал указания до 

молителя за представяне на още 3 броя преписи от молбата. На 07.08.2014 г. е 

постъпило писмо от районната администрация в СО, че след получаване на 

препис от решението е констатирано противоречие между името и ЕГН на 

признатия за биологичен баща, поради което не може да бъде извършено 

надлежно вписване в регистрите по гражданско състояние. Указанията от 

18.07.2014 г. са изпълнени от молителя на 07.08.2014 г. и на 26.09.2014 г. 

съдията е разпоредил да се изпратят преписи на страните за отговор в 

едноседмичен срок. Разпореждането  е изпълнено на  20.11.2014 г.  

  приключили с решение производства по осиновяване: 

Гр.д. № 13427/2014 г. е образувано и разпределено на 03.09.2014 г. по 

постъпила на 02.09.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 

23.09.2014 г. съдията-докладчик е допуснал събирането на представените 

писмени доказателства, задължил е молителите да представят определени 

доказателства. Съответната ДСП е задължена да изготви актуален социален 
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доклад за децата и да представи конкретно посочени доказателства. Делото е 

насрочено за разглеждане в о.з. на 06.10.2014 г., когато съдът го е докладвал, 

приел е доказателствата, приключил е съдебното дирене, дал е ход на устните 

състезания и е обявил решението си. Същото е влязло в сила на 14.10.2014 г. 

Гр.д. № 11646/2014 г. е образувано и разпределено на 01.08.2014 г. по 

постъпила на 31.07.2014 г., чрез Дирекция „МПЗДМО” молба за международно 

осиновяване на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 

07.08.2014 г. делото е насрочено за разглеждане в о.з. на 29.09.2014 г., когато 

съдът е дал ход, докладвал го е, приел е доказателствата, приключил е 

съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е обявил решението си. 

Решението е влязло в сила на 07.10.2014 г. 

Гр.д. № 11894/2014 г. е образувано и разпределено на 05.08.2014 г. по 

постъпила на 04.08.2014 г. със съпроводително писмо от Регионална дирекция 

за социално подпомагане – София-град при АСП, молба за пълно осиновяване 

на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 07.08.2014 г. 

съдията-докладчик е допуснал писмените доказателства, на основание чл.91, ал. 

1 СК е постановил молителите да се явят лично в с.з. Съответните ДСП са били  

задължени да представят  актуални социални доклади за молителите и 

осиновяваното дете. Делото е насрочено за разглеждане в о.з. на 29.09.2014 г., 

когато съдът е обявил решението си, което не е обжалвано, влязло в сила на 

07.10.2014 г. 

Гр.д. № 5098/2014 г. е образувано и разпределено на 11.04.2014 г. по 

постъпила на 10.04.2014 г. със съпроводително писмо от Регионална дирекция 

за социално подпомагане – София-град при АСП, молба за пълно осиновяване 

на дете, настанено в специализирана институция. С определение от 22.04.2014 г. 

делото е насрочено за разглеждане в о.з. на 12.05.2014 г., когато е докладвано, 

изслушана е молителката,  приети са доказателствата и докладите, приключено 

е съдебното дирене, даден  е ход на устните състезания и съдът е обявил 

решението си, което като необжалвано, е влязло в сила на 20.05.2014 г. 

  приключило с решение дело по Хагската конвенция: 

Гр.д. № 14888/2013 г. е образувано и разпределено на 05.11.2013 г. по 

постъпила на 04.11.2013 г. молба  с правно основание чл. 6 и чл. 7, вр. чл. 8 от 

Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на 

деца от 25.10.1980 г. С определение от з.з. на 11.11.2013 г. съдията е насрочил 

делото в о.с.з. на 09.12.2013 г. с призоваване на молителя чрез МП, ответницата, 

контролиращата страна – СГП и съответната ДСП, разпоредил е връчване на 

препис от молбата и приложенията на ответницата, указал е на молителя, че в 

негова тежест е доказването на твърдението за международно отвличане и е 

указал на страните, че несвоевременно наведени обстоятелства и 

доказателствени искания ще бъдат отхвърлени. На 09.12.2013 г. ход на делото 

не е даден, поради липса на доказателства, че явилият се преводач е 

заклет/лицензиран/. На 10.02.2014 г.  съдът е дал ход на делото, поставил е 

въпроси на страните за изясняване на фактите с възможност да допълнят и 

конкретизират твърденията си, докладвал е делото с оглед разпоредбата на чл. 
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146 ГПК, приел е писмените доказателства, допуснал е свидетели, СПЕ, 

изслушал е явилият се социален работник, приел е социалния доклад, дадена е 

възможност на молителя да осъществи среща с децата, дал е възможност на МП 

да представи социален доклад за молителя и е отложил делото за 07.04.2014 г. 

Тогава е прието  заключението по СПЕ, приети са писмени доказателства и 

социални доклади, вкл. писмо на централния орган, разпитани са свидетели, 

приключено е съдебното дирене, даден е ход на устните състезания и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение. С решение № 3731 от 26.05.2014 г. съдът 

е отхвърлил молбата за връщане на децата в държавата  по обичайното им 

местопребиваване – Кипър. Актът е влязъл в сила на 08.10.2014 г., когато е 

постановено решение № 1849 по в.гр.д. № 3087/2014 г. на САС, ГО, VІІІ с-в, с 

което първоинстанционното решение е потвърдено. 

  Въззивни частни граждански дела, вкл. обжалване действията на съдия-

изпълнител: 

В.ч.гр.д. № 7707/2014 г. е образувано и разпределено на 04.06.2014 г. по 

постъпила на 03.06.2014 г. чрез ЧСИ частна жалба, ведно с писмените му  

мотиви, срещу постановление на ЧСИ за размера на разноските по 

изпълнителното дело, с което е отказано намаляване на адвокатския хонорар и 

дължимите такси и разноски. С решение от з.з. на 13.08.2014 г. съдебен състав с 

председател – Таня Орешарова и членове – Росица Георгиева – докладчик  и 

Вергиния Мичева-Русева, е отменил частично обжалваното постановление на 

ЧСИ от 16.05.2014 г.  и е оставил без уважение жалбата в частта за таксите и 

разноските към съдебния изпълнител. Решението е окончателно и е влязло в 

сила на 13.08.2014 г.  

В.ч.гр.д. № 8754/2014 г. е образувано и разпределено на 20.06.2014 г. по 

постъпила на 19.06.2014 г. чрез ЧСИ частна жалба, ведно с писмените му  

мотиви, срещу действията на ЧСИ, изразяващи се в налагане на запор върху 

несеквестируем размер на пенсия от 340 лева и върху добавката за социална 

интеграция  по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания. С 

решение от з.з. на 24.07.2014 г. съдебен състав с председател – Таня Орешарова 

и членове – Росица Георгиева-докладчик и Вергиния Мичева-Русева, е оставил 

без уважение жалбата, както и направеното искане за спиране на изпълнението. 

Решението е окончателно и е влязло в сила на 24.07.2014 г. 

В.ч. гр.д. № 12396/2014 г. е образувано и разпределено на 12.08.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 11.08.2014 г. молба за определяне на срок при бавност, 

след като е била върната за надлежно администриране. Постъпилата на 

15.05.2014 г. в СРС молба по чл. 255 ГПК, е била изпратена на СГС заедно със 

становището на съдията-докладчик от СРС и издадения обратен изпълнителен 

лист. С определение от з.з. на 27.10.2014 г. съдията е прекратил производството 

по ч.гр.д. № 12396/14 г. поради липса на предмет за произнасяне и е върнал 

делото на СРС, за да може молителят да получи искания от него изпълнителен 

лист. На 30.10.2014 г. от молителя е постъпила нова молба по чл. 255 ГПК, този 

път за определяне на срок за произнасянето от СГС. На 03.11.2014 г. съдията е 
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разпоредил страната да бъде уведомена за издадения съдебен акт, което е 

изпълнено чрез изпращане на съобщение на 04.11.2014 г.  

В.ч.гр. д. № 7879/2014 г. е образувано и разпределено на 06.06.2014 г. по 

постъпила на 05.06.2014 г., чрез СРС, частна жалба срещу разпореждане от 

27.02.2014 г.. по гр.д. № 22492/2003 г. на СРС, ІІ ГО, 55 състав, с което е 

върната въззивна жалба срещу решение № ІІ-55-12 от 25.06.2012 г. по същата 

дело. С определение от з.з. на 01.08.2014 г. съдебният състав с председател – 

Таня Орешарова и членове – Росица Георгиева - докладчик и Вергиния Мичева-

Русева, е оставил без уважение частната жалба.  

 

Въззивни дела 

Според справката на деловодството, на състава, с докладчик съдия Росица 

Георгиева, няма спрени дела, ненасрочени дела, стари висящи, образувани 

преди 01.01.2013 г. дела, както и дела с отменен ход по същество за периода 

2012  г. – 2014 г.  

 насрочени дела: 

В.гр.д. № 3202/2014 г. е образувано и разпределено на 07.03.2014 г., по 

постъпила на 06.03.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-87-265 от 

09.12.2013 г. по гр.д. № 4459/2013 г. на СРС, ІІІ ГО, 87 състав, с което е 

отхвърлен предявения иск с правно основание чл. 59, ал. 9 СК за изменение 

режим на лични отношения. С разпореждане от з.з. на 10.04.2014 г. на съдията-

докладчик, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 29.05.2014 г. с 

призоваване на страните, на които да се съобщи да се явят лично, както и с 

призоваване на компетентната ДСП за изготвяне на актуален социален доклад. 

В с.з. на 29.05.2014 г. не е даден ход на делото поради нередовно призоваване 

на ответника по жалбата и следващото с.з. е насрочено за 13.11.2014 г. С 

разпореждане от 17.10.2014 г., без посочване на причините, с.з. е пренасрочено 

за 04.12.2014 г.   

В.гр.д. № 3540/2014 г. е образувано и разпределено на 14.03.2014 г., по 

постъпила на 13.03.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-113-171 от 

12.07.2013 г. по гр.д. № 19042/2012 г. на СРС, ІІІ ГО, 113 с-в, с което, на 

основание чл. 128, ал. 1 СК са определени мерки за лични отношения между 

баба и внуче. С разпореждане на съдията-докладчик от 10.04.2014 г. делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 29.05.2014 г. с призоваване на страните, на 

които да се съобщи да се явят лично, както и с призоваване на компетентната 

ДСП за изготвяне на актуален социален доклад. В с.з. на 29.05.2014 г. ход на 

делото не е даден, поради непризоваването на един от ответниците, невключен 

в списъка за призоваване. С разпореждане от 17.10.2014 г. на съдията-

докладчик  следващото с.з. на 13.11.2014 г., е пренасрочено за 11.12.2014 г., 

като не са посочени причините. 

В.гр.д. № 13055/2014 г. е образувано и разпределено на 27.08.2014 г., по 

постъпила на 26.08.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-89-154 от 

24.06.2014 г.  по гр.д. № 5447/2013 г. на СРС, ІІІ ГО, 89 с-в, с което са 

отхвърлени предявените искове с правни квалификации чл. 143, ал. 2, вр. чл. 
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149 СК и чл. 146, ал. 1, изр. 2 СК.  С разпореждане от 09.10.2014 г. на съдията-

докладчик делото е насрочено в о.с.з. с призоваване на страните за 11.12.2014 г. 

Наредено е и призоваване на компетентната ДСП за изготвяне на актуален 

социален доклад. 

В.гр.д. № 14544/2014 г. е образувано и разпределено на 26.09.2014 г., по 

постъпила на 25.09.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІІ-117-103 от с.з. 

на 20.03.2014 г. по гр.д. № 7537/2014 г. на СРС, ІІІ ГО, 117 с-в, с което 

ответницата е задължена да се въздържа от извършване на насилие срещу майка 

си, като й се забранява да влиза в определени помещения на сградата  и е 

осъдена да заплати на СРС глоба в размер на 500 лева.  С разпореждане на 

съдията-докладчик от 17.10.2014 г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

29.01.2015 г. с призоваване на страните.  

 

Административно отделение  

 

В Административно отделение са сформирани три съдебни състави – ІІІ Б, 

ІІІ-В и ІІІ-Г, които разглеждат заварените, образувани в СГС до създаване на 

административните съдилища през 2007г., административни дела, както и 

въззъвни граждански дела. Със заповед № 336/29.03.2010 г. на Председателя на 

СГС, считано от 01.04.2010 г., 20% от постъпленията на делата на ГО – 

въззивни състави се разпределят на съдиите от АО. С друга заповед № 

2364/06.10.2010г., постъпленията на граждански въззивни дела на съдиите от 

АО, считано от 07.10.2010 г., са се увеличили на 30%. От 18.04.2011 г., 

постъпленията на този вид дела са се увеличили на 50 %, на основание заповед 

№ 674/11.04.2011 г., а със заповед № 3164/05.10.2011 г., считано от 10.10.2011 

г., поетапно с по 5% всяка календарна седмица, процентите са вече 75%. От 

03.01.2012 г. постъплението на граждански въззивни дела на съдиите от АО е 

100%, на основание заповед № 4282/21.12.2011 г. на Председателя на СГС.  

 

ІІІ Б състав – съдия Анелия Маркова, съдия Любомир Василев, съдия 

Теменужка Симеономва 

 

Голямата част от разглежданите от състава, „заварени” административни 

дела, са приключени.  През 2013 г. са постановени решенията по адм. дела № 

2475/2004 г., №947/2000 г., № 1983/2003 г., № 16/2001 г., №0508/2006 г., № 

16/2012 г., № 2079/2008 г., № 37/2006 г., № 2/2013 г.  Видно от срочната книга 

на състава по административни дела за календарната 2014 г., са проведени две 

о.с.з. В с.з. на 25.02.2014 г. са насрочени за разглеждане 11 дела, от които 5 са 

обявени за решаване и 6 са отложени: 3 поради нередовна процедура по 

призоваването и 3 – за доказателства и приемане на заключения на в.л.  В с.з. на 

28.10.2014 г. са насрочени за разглеждане 4 броя дела, от които  2 са обявени за 

решаване и 2 са отложени за приемане на заключения по допуснати експертизи. 

През 2014 г. са постановени решения по адм. дела № 3379/2003 г./изпратено по 

жалба във ВАС на 24.11.2014 г./, № 215/2002 г.,  № 204/2004 г., № 1525/2008 г., 
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№ 22/2009 г., № 7/2013 г. и № 9/2013 г.  По адм. д. № 204/2004 г. с решение от 

24.11.2014 г. е отхвърлена молба от 04.03.2014 г. на СОС за поправка на ОФГ в 

решението от 23.08.2008 г. по същото административно дело, по описа на СГС, 

ІІІ-З състав. Висящи все още са производствата по: адм. д. № 1988/2004 г.  и 

адм.д. № 1992/2004 г. – спрени, адм.д. № 1/2013 г. и № 2/2013 г., насрочени в 

о.с.з. на 17.02.2015 г., адм.д. № 4/2014 г., насрочено в о.с.з. на 28.04.2015 г.  

 

Съдия Анелия  Маркова 

Съгласно предоставена справка в началото на проверката и списък от 

административно деловодство, за проверявания период няма:  ненасрочени и 

дела с отменен ход по същество.  

  спрени производства: 

Адм. дело № 1988/2004 г. е образувано на 16.06.2004 г., след разделяне на 

производството по а.х.д. № 532/2001 г. по описа на СГС, АО, ІІІ-ж състав, по 

постъпила на 06.03.2001 г. с писмо от административния орган жалба от 

06.04.2000 г., подадена от наследниците на бивши акционери на 

застрахователни дружества против мълчалив отказ на Областния управител – 

София. /чл. 6, ал. 6 ЗОСОИ/. На 25.06.2004 г.  адм.д. № 1988/2004 г., с предмет 

на разглеждане заявлението за обезщетяване само относно един от посочените 

недвижими имот, находящ се в гр. София, ул. „Момина скала”, № 12, е 

насрочено в о.с.з. на 03.11.2004 г. Тогава, както и в още три последователни с.з./ 

две през 2005 г. и едно – през 2006 г./ не е даден ход на делото, поради 

нередовна процедура по призоваване страни. В с.з. на 26.02.2007 г. ход на 

делото не е даден, въпреки, че всички страни са били уведомени, но не са се 

явили. Дадена е последна възможност на пълномощника на част от 

жалбоподателите да изпълни указанията на съда от последното с.з., както и на 

жалбоподателите да посочат доказателства и направят доказателствени искания. 

С определение от з.з. на 26.04.2007 г., съдът е допуснал изслушване на СТЕ. В 

с.з. на 10.12.2007 г. съдът е дал ход на делото и го е докладвал, приел е 

писмените доказателства и е дал възможност на в.л. да изготви заключението си 

по СТЕ. Следващото с.з. е насрочено за 09.06.2008г., когато на жалбоподателите 

е указано да внесат депозит на в.л. в пълния му посочен размер, на в.л. е дадена 

възможност да работи по задачите  и във връзка с направено искане за спиране 

на производството е указано да се представи съдебно удостоверение. С 

определение от 07.05.2009 г. вещото лице е заменено. В с.з. на 11.05.2009 г. е 

даден ход на делото и за приемане на заключението на новоназначеното в.л. 

следващото с.з. е насрочено за 14.12.2009 г., отново отложено заради 

неизготвено заключение. На 17.05.2010 г.  ход на делото не е даден, тъй като 

един от жалбоподателите е починал. Дадена е възможност на процесуалния 

представител на жалбоподателите да посочи наследниците по закон на 

починалия, наредена е и служебна справка. Следващото с.з. е насрочено за 

16.11.2010 г. С определение от з.з. на 17.06.2010 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. г” ГПК /отм./, до 

постановяване на влязъл в сила съдебен акт по гр.д. № 27184/2007 г. по описа на 
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СРС, ГО, 31 състав. Справки по движението на преюдициалното дело са 

правени от 2012г. по два пъти или веднъж годишно. Според справка от 

22.07.2014 г. делото е било обявено за решаване. С разпореждане от 18.11.2014 

г. съдията-докладчик, отбелязвайки, че делото му е докладвано на същата дата, 

е наредил да се изпрати нова справка и се поиска препис от решението. 

В.гр.д. № 6407/2013 г. е образувано на 14.05.2013 г. по постъпила на 

10.05.2013 г. въззивна жалба срещу решението от 05.03.2013 г., постановено по 

гр.д. № 33622/2011 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 76 състав, с което е допусната 

делба на два недвижими имота  - прекратена СИО. С разпореждане от 

15.05.2013 г. на съдията-докладчик делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 

24.09.2013 г. На страници 14-16 се намира доклад по въззивното дело на 

съдията-докладчик. В с.з. на 24.09.2013 г. съдът е докладвал въззивната жалба и 

доклада, изслушал е страните, „приобщил е доклада към делото”, приел е 

първоинстанционното дело. Във връзка с твърденията във въззивната жалба, че 

неправилно СРС не е спрял производството по делото,  е докладвано и гр.д. № 

14137/2012 г. по описа на СГС, ГО, І-5 състав, между същите страни, по иск по 

чл. 21 СК /отм./ На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, съдът е спрял 

производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д. 

№ 14137/2012 г. по описа на СГС, ГО, І-5 състав. С определение № 

805/11.12.2013 г., постановено по ч.гр.д. № 7441/2013 г. по описа на ВКС, Трето 

гражданско отделение, протоколното определение на СГС за спиране на 

въззивното производство е оставено в сила. По движение на преюдициалното 

дело е извършена служебна справка, от която е видно, че към 29.10.2014 г. по 

него е постановено разпореждане, с което ищецът в срок е задължен да 

представи данъчни оценки на процесните недвижими имоти, с оглед определяне 

цената на иска, дължимата д.т. по с/ка на СГС и по с/ка на АВ. На 18.11.2014 г. 

съдията-докладчик е констатирал, че преюдициалното дело не е приключило. 

  стари, образувани преди 01.01.2013 г. граждански дела:  

В.гр.д. № 1906/2009 г. е образувано и разпределено на 04.03.2009 г. 

/първоначално на ІV-Б състав, докладчик–съдия Бойкинов/, по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решение от 29.12.2008 г. по гр.д. № 

30090/2007 г. по описа на СРС, ГО, 50 състав, с което са отхвърлени 

предявените искове по чл. 26, ал. 1, предл. 1-во ЗЗД, за прогласяване 

нищожността на сключен договор за продажба на недвижим имот, сключен с 

нотариален акт. С разпореждане от 16.03.2009 г. съдията-докладчик е насрочил 

делото в с.з. за 20.10.2009 г. Констатирайки, че по отношение на един от 

въззиваемите не е била изпълнена процедурата по чл. 201 ГПК/отм./, съдията е 

наредил да му се изпрати препис от жалбата за възражение в срок. От върнатото 

съобщение е установено, че лицето е починало и на 31.03.2009 г. съдията е 

разпоредил служебно да се изискат от съответната районна администрация 

удостоверение за наследниците му. С определение от 11.05.2009 г. съдът, на 

основание чл. 120 ГПК/отм./, е конституирал като страни по делото 

наследниците по закон на починалия въззиваем. На 29.10.2009 г. /докладчик – 

съдия Коджабашева/ е даден ход на делото, докладвани са жалбата и 
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възраженията, изслушани са страните, приети са писмените доказателства и 

делото е отложено за 29.04.2010 г. Проведени са пет с.з. / две -2010 г. и по едно 

през 2011г., 2012 г. и 2013 г./, в които са събирани доказателства и е давана 

възможност за нови доказателствена искания. Със заповед № 2673 от 07.10.2013 

г. на председателя на СГС, е наредено да се извърши преразпределение на 

посочени дела на ІV-Б състав. Видно от протокол за избор на докладчик от 

18.10.2013 г. за такъв е определена съдия Анелия Маркова, която с 

разпореждане от з.з. на 23.10.2013 г. е пренасрочила с.з.  от 03.02.2014 г. за 

11.02.2014 г. С определение от з.з на 10.01.2014 г. съдът е конституирал 

наследници на починала страна – чл. 120 ГПК /отм./ С разпореждане  от 

15.01.2014 г. съдия Маркова се е отвела от разглеждане на делото, което й е 

върнато. За да се отстрани от разглеждането му тя е приела, че причинете, 

довели до преразпределението са отпаднали, тъй като съдия Коджабашева е на 

работа и въззивният състав е комплектован. В с.з. на 11.02.2014 г.  и на 

24.04.2014 г., ход на делото не е даден. С определение от з.з. на 10.07.2014 г. 

съдът е оставил исковата молба без движение за посочване на адресите за 

призоваване на новоконституираните страни или за призоваването им чрез ДВ. 

Делото е насрочено за 11.12.2014 г. 

  неприключили административни производства: 

Адм. дело № 4/2014 г. е образувано на 11.11.2014 г. и на същата дата е 

разпределено на съдия Анелия Маркова – ІІІ Б състав. Делото е образувано след 

отмяна на решението по адм.д. № 865/2003 г. по описа на СГС и връщането му 

за ново разглеждане от друг състав на същия съд. На 15.05.2002 г. в СГС, чрез 

административния орган, са постъпили пет броя жалби срещу заповед от 

30.09.1999 г. на Главния архитект на София, с която е одобрен проект за ЗРКП 

на м. „Христо Ботев”, отнасящи се за различни имоти от кв. 120. По тях е 

образувано адм.д. № 3067/2002 г. по описа на СГС, АО, ІІІ-з състав. С 

определение от 13.12.2002 г. производството е разделено по жалби против 

заповедта и молба за възстановяване на срок, като по делото за разглеждане е 

останала молбата за възстановяване на срок по чл. 40, ал. 2 ЗАП/отм./. Делото е 

приключило с определение от 30.03.2004 г., с което молбата за възстановяване 

на срока за обжалване на заповедта е оставена без уважение. След разделяне на 

производството  е образувано и адм.д. № 2180/2003 г.– СГС, АО, ІІІ-з с-в. Адм. 

дело № 865/2003 г. е образувано на 13.02.2003 г. и е разпределено на ІІІ-Б 

състав с докладчик – съдия Донка Чакърова и производството по него е спряно 

на 05.08.2003 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК/отм./ до постановяване 

на влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 3067/2002 г. С определение от 

22.06.2004 г. производството е възобновено, без движение са оставени някои от 

жалбите, насрочено е  о.с.з. на 22.11.2004 г. по другите жалби, когато не е даден 

ход.  В следващите две о.с.з., както и в з.з., са установявани и конституирани 

заинтересовани страни. В с.з. на 07.11.2005 г. и 10.04.2006 г. не е даден ход на 

делото, поради нередовна процедура по призоваване на заинтересовани лица. 

Ход на делото е даден за първи път в с.з. на 06.11.2006 г., но то е отложено, 

предвид отсъствие на страни и в тази връзка невъзможност да се изслуша 
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експертизата по депозираното извън срока заключение. Ход на делото поради 

нередовна процедура по призоваване на заинтересована страна не е даден в с.з. 

на 16.04.2007 г., 26.11.2007 г., 12.03.2008 г., 03.11.2008 г., 09.02.2009 г. На 

25.05.2009 г. е прието  заключението по СТЕ, приети са писмени доказателства 

и е даден ход по същество. На 18.06.2009 г. е постановено решение, според 

което докладчик е съдия Иванка Иванова, с което са отхвърлени жалбите и 

производството е прекратено като процесуално недопустимо спрямо едно от 

заинтересованите лица.  В един дълъг период са връчвани съобщения за 

изготвеното решение и са администрирани касационни жалби. На 11.03.2013 г. 

делото е изпратено във ВАС по компетентност.  С разпореждане от 18.04.2013 г. 

по пр. № 4147/12.03.2013 г. на председателя на ІІ отделение на ВАС, едни от 

жалбите са оставени без разглеждане. С определение от 30.10.2013 г. по адм. д. 

№ 12480/2013 г. на ВАС, Петчленен състав, ІІ колегия разпореждането е 

оставено в сила. С решение №7760/09.06.2014 г. по адм. дело № 14873/2013 г. 

на ВАС, Второ отделение решението на СГС е отменено в частта за отхвърляне 

на останалите  жалби  и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на 

съда. След връщането му е образувано адм.д. № 4/2014 г. С определение от з.з. 

на 21.11.2014 г. е допуснато изслушване на СТЕ, поставени са служебно задачи, 

определен е срок за депозиране на заключението и е насрочено с.з. на 

17.02.2015г. В з.з. експертизата е допълнена със задачи на страните. С 

определение от з.з. на 16.02.2015 г., съставът, като е взел предвид депозираното  

на 11.02.2015 г. заключението на в.л., е отменил определението си за 

конституиране на едни заинтересовани лица  и е конституирал други. В с.з. на 

17.02.2015 г. не е даден ход на делото  и е отложено за 28.04.2015 г.  

  насрочени дела: 

В.гр.д. № 12829/2014 г. е образувано на 22.08.2014 г. по постъпила на 

20.08.2014 г. въззивна жалба срещу решение № І-50-60/21.01.2014 г., 

постановено по гр.д. № 17544/2011 г. по описа на СРС, І ГО, 50 състав, с което 

изцяло са отхвърлени предявените искове по чл. 284, ал. 2, пр.ІІ ЗЗД и по чл. 86, 

ал. 1 ЗЗД. Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 20.01.2015 г. 

В.гр. д. № 11499/2014 г. е образувано на 04.08.2014 г. по постъпила на 

30.07.2014 г.- въззивна жалба срещу решение № ІІ-54-65/01.04.2014 г., 

постановено по гр.д. № 40689/2012 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 54 с-в, с което  

първоинстанционният съд се е произнесъл по предявените обективно и 

субективно съединени искове за намаляване на извършено в полза на ответната 

страна дарение на недвижими имоти  и за възстановяване на запазената част на 

ищците от наследството  и искове за делба на недвижим имот. С разпореждане 

от 13.08.2014 г. на съдията-докладчик делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. 

на 20.01.2015 г. 

В.гр.д. № 18548/2014 г. е образувано на 20.11.2014 г. по постъпила на 

18.11.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІ-57-155/23.09.2014 г., 

постановено по гр.д. № 29988/2013 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 57 състав, с което 

са отхвърлени предявените обективно кумулативно съединени искове, с правно 

основание чл. 344, ал. 1, т. 1, чл. 344, ал. 1, т. 2, чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 225, 
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ал. 1 КТ и чл. 344, ал. 1, т. 4 КТ и чл. 86 ЗЗД. С разпореждане от з.з. на 

24.11.2014 г. на съдията-докладчик делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

20.01.2015 г. 

 В.гр.д. № 6236/2014 г. е образувано на 10.05.2014 г. по постъпила на 

07.05.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 06.02.2014 г., постановено по 

гр.д. № 8910/2008 г. по описа на СРС, ІІ ГК, 68 с-в, с което е отхвърлен изцяло 

като неоснователен предявеният против СО иск по чл. 34, ал. 1 ЗС за съдебна 

делба на недвижим имот. С разпореждане от 12.05.2014 г. на съдията-докладчик 

делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 07.10.2014 г. С разпореждане от 

07.10.2014 г. делото е пренасрочено за 27.01.2015 г., като заседанието на 

07.10.2014 г. не е проведено, поради ограничаване на достъпа в сградата, след 

съобщение за взривно устройство. Към корицата на делото е пришит доклад по 

в.гр.д. № 6236/2014 г., без дата, подписан от съдията-докладчик. 

 В.гр.д. № 18956/2014 г. е образувано на 26.11.2014 г. по постъпила на 

24.11.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 01.09.2014 г., постановено по 

гр.д. № 10173/2013 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 66 състав, с което са уважени 

предявените на основание чл. 224, ал. 1 КТ и са отхвърлени исковете по чл. 344, 

ал. 1, т. 1 КТ, по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ и по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ. Разпределено е 

на 25.11.2014 г. с други въззивни дела – общо 34, от които на АО – 8 и на ВО – 

26. С разпореждане от з.з. на 26.11.2014 г. делото е насрочено за разглеждане в  

о.с.з. на 03.02.2015 г. и на въззивника е указано, че носи тежестта за доказване 

на обстоятелствата по иска по чл. 225, ал. 1 КТ. Съдията-докладчик се е позовал 

на ТР № 6/2013 г. от 15.07.2014 г. 

  приключили въззивни частни производства 

В.ч.гр.д. № 15508/2014 г. е образувано и разпределено на 09.10.2014 г. по 

постъпила на 08.10.2014 г. с придружително писмо от ЧСИ, ведно с обяснения, 

частна жалба срещу постановление на ЧСИ за отказ по писмено възражение за 

неприсъждане на разноски на взискателя по изпълнителното дело. С решение в 

з.з. на 20.10.2014 г. съдът е оставил без уважение жалбата. Решението е 

окончателно и е влязло в сила на 20.10.2014 г. 2.В.ч.гр.д. № 7173/2014 г. е 

образувано и разпределено на 26.05.2014 г. по постъпила с писмо и становище 

на ЧСИ на 23.05.2014 г. частна жалба срещу действия на ЧСИ, извършени по 

изпълнително дело и изразяващи се в „инкасиране на наличните суми от 

запорираните от него банкови сметки” преди изтичане на срока за доброволно 

изпълнение. С определение в з.з. на 11.06.2014 г. съдът е оставил без 

разглеждане жалбата. Определението не е обжалвано и е влязло в сила на 

03.10.2014 г.  

 

съдия Любомир Василев 

Съгласно предоставена в началото на проверката справка и списък от 

деловодството, за проверявания период няма ненасрочени дела и дела с отменен 

ход по същество.  

  спрени административни производства: 
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Адм.дело № 1992/2004 г. е образувано на 16.06.2004 г. по постъпила на 

06.03.2001 г. в съда с писмо на зам.областния управител на София-област жалба 

от наследниците на бившите акционери на застрахователно дружество „Балкан-

Живот” срещу мълчалив отказ на областния управител на София-град. 

Производството е по чл. 6 ЗОСОИ. Делото е образувано след връщане на адм.д. 

№ 532/2001 г. по описа на СГС, АО, ІІІ-ж състав и  разделяне на  

производството по него. На 08.07.2004 г.  делото е насрочено от ІІІ-Б състав за 

разглеждане в о.з. на 24.01.2005 г. Тогава и в следващото с.з. не е даден ход, 

поради нередовна процедура по призоваването. Конституирани са наследници 

на починали жалбоподатели, прекратено е производството по отношение на 

един от тях. На 05.12.2005 г. е даден ход на делото, прекратено е 

производството по отношение на още един жалбоподател, приети са писмените 

доказателства по административната преписка и представените от ответници, 

допусната е СТЕ. В следващите три с.з. са конкретизирани задачите на в.л., 

комплектована е административната преписка и са уточнявани искания и 

твърдения в жалбите.  В с.з. на 05.03.2008 г. производството по делото е 

оставено без движение за уточнение на страните и предмета на спора. С 

определение от з.з. на 21.01.2009 г. съдът е оставил без разглеждане молбата в 

изпълнение на указанията от един от процесуалните представители, поради 

липса на доказателства за представителна власт, без движение е оставено 

производството по жалбата на „представляваните” от него жалбоподатели  до 

изпълнение на указанията от с.з. на 05.03.2008 г.,  като заинтересована страна е 

конституиран ЦКС. С определение от з.з. на 11.03.2010 г. съдия Любомир 

Василев е върнал жалбата на част от жалбоподателите, неизпълнили указанията 

и в тази част е прекратил производството по делото. Многократно уточнителни 

молби на жалбоподателите са оставяни без движение. С определение от з.з. на 

23.06.2011 г., съдът е спрял производството по делото до приключване с влязло 

в сила решение на гр.д. № 27185/2007 г. на СРС, 47 състав / спор за 

собственост/. Съобщенията с препис от определението и указания за 

обжалването му са изпратени и получени от страните най-късно през м. 

септември 2011 г. Справка по движението на преюдициалното дело е наредена 

на 01.07.2014 г. и същия ден е изпратено писмо до СРС. Няма приложен отговор 

на писмото, нито следващи справки.  

 неприключили административни производства: 

Адм.дело № 3/2013 г. е образувано на 07.03.2013 г., след като на 19.12.2012 

г. от ВАС се е върнало адм. дело № 3915/1999 г. по описа на СГС, АО, ІІІ-Г 

състав. Това дело е било образувано на 03.12.1999 г. по постъпили жалби срещу 

заповед на главния архитект на София от 06.07.1993 г., с която е одобрен проект 

за ЧИЗРП на три квартала от гр. Банкя. Делото е обявено за решаване в 

публично заседание на 11.05.2010 г., решението е постановено на 20.07.2010 г. и 

е обжалвано. С решение № 16194 от 18.12.2012 г. по адм. дело № 8016/2011 г., 

ВАС, Второ отделение, е отменил решението на СГС  и е върнал делото за ново 

разглеждане от друг състав на съда за отстраняване на допуснатите 

процесуални нарушения. На 07.03.2013 г. делото е разпределено на съдия 
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Любомир Василев – ІІІ-Б състав, АО. С разпореждане от з.з. на 22.03.2013 г. той 

е оставил без движение производството, като е указал на жалбоподателя да 

уточни дали определено ЮЛ е съсобственик в имота или е собственик на сграда 

в него и да посочи актуален адрес за призоваването му. Заличени са 

конституираните заинтересовани страни, като загубили това си качество, 

предвид многобройните частични прекратявания и отдалечеността на имотите 

им от този на жалбоподателя. Изискани са данни от общината за съседните 

имоти, техните собственици и адреси за призоваване. Писмото на районната 

администрация е постъпило на 17.04.2013 г. и с разпореждане от следващия ден 

делото е насрочено за разглеждане в с.з. на 13.06.2013 г. До с.з. са постъпили 

молби от заинтересованите страни с приложени към тях доказателства, както и 

молба от кмета на район Банкя за конституирането им като заинтересована 

страна. Съдът в з.з. е заличил заинтересовани страни и на тяхно място е 

конституирал нови. В с.з. на 13.06.2013 г. не е даден ход на делото, поради 

нередовно призовани страни. Съдът е заличил починали заинтересовани страни 

и на тяхно място е конституирал наследниците им. Оставил е без уважение 

искането на кмета на район Банкя. В с.з. на 05.11.2013 г.,  на 25.02.2014 г. и на 

22.05.2014 г.  ход на  делото не е даден поради нередовна процедура по 

призоваването на заинтересовани страни. В с.з. на 28.10.2014 г. ход на делото е 

даден, докладвано е, извършен е повторен разпит на предишното в.л., прието е 

заключението по допълнителна СТЕ, приети са писмени доказателства, съдът се 

е произнесъл по доказателствени искания и е дал възможност на част от 

заинтересованите страни да поставят допълни задачи на в.л., като е отложил 

делото за 17.02.2015 г.  

  насрочени дела: 

В.гр.д. № 17544/2014 г. е образувано на 07.11.2014 г. по постъпила на 

05.11.2014 г. въззивна жалба срещу решение № І-026-28/13.08.2014 г., 

постановено по гр.д. № 44296/2013 г. по описа на СРС, І ГО, 26 състав, с което е 

уважен установителен иск по чл. 422 ГПК. Приложено е и заповедното 

производство. Делото е разпределено на 06.11.2014 г. от съдия Желявска. 

Разпределени са общо 40 броя въззивни дела, от които 32 – на ВО и 8 – на АО. 

С разпореждане от з.з. на 10.11.2014 г., съдията-докладчик е насрочил о.с.з. на 

20.01.2015 г.  

В.гр.д. № 17523/2014 г. е образувано на 10.11.2014 г. по постъпила на 

04.11.2014 г. молба за отмяна на постановеното в о.с.з. на 29.01.2014 г. по гр.д. 

№ 48035/2013 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 62 състав, неприсъствено решение, с 

което е уважен предявен иск за заплащане на обезщетение за вреди от лошо 

изпълнени СМР. Приложен е протокол за избор на докладчик от 06.11.2014 г. С 

определение от з.з. на 10.11.2014 г., подписано от съдебния състав, делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 27.01.2015 г. и мотивирано без уважение е 

оставено искането на молителя за разпит на един свидетел.  

 В.гр.д. № 18115/2014 г.  е образувано на 18.11.2014 г. по постъпили на 

13.11.2014 г. въззивна жалба и насрещна въззивна жалба срещу решение от 

09.06.2014 г., постановено по гр.д. № 56731/2012 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 58 
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състав, с което частично е уважен установителен иск по чл. 422 ГПК. 

Приложено е и заповедното производство. Делото е разпределено на 14.11.2014 

г. от съдия Димов. С ръкописно разпореждане, на гърба на разпореждане от 

09.07.2014 г. на районния съдия, съдията-докладчик е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 27.01.2015 г. и е оставил без движение насрещната 

въззивна жалба с указания за отстраняване на нередовностите. 

В.гр.д. № 6227/2014 г. е образувано на 09.05.2014 г. по постъпила на 

30.04.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 19.12.2013 г., постановено по 

гр.д. № 55546/2012 г. по описа на СРС, І ГО, 47 състав, с което е уважен 

предявения установителен иск по чл. 422 ГПК. С определение от з.з. на 

12.05.2014 г., съдът  е насрочил делото в о.с.з. на 17.06.2014 г. Изискано е 

заповедното производство. Без разглеждане е оставена частна жалба срещу 

определение на СРС, с което без уважение е оставено искане за допускане и 

назначаване на ССЕ, като на въззивниците е указано, че могат да направят 

същите доказателствени искания пред СГС. Върнатите на 04.06.2014 г. в съда 

невръчени на страните призовки, са докладвани на съдията-докладчик, който 

върху едни от тях е поставил резолюции на 10.06.2014 г. да се считат за връчени 

с оглед чл. 50, ал. 2 ГПК, а по други- че съдът ще се произнесе в о.с.з. На 

17.06.2014 г. ход на делото не е даден, поради нередовна процедура по 

призоваването и делото е отложено за 07.10.2014 г., когато заседание не е 

проведено поради бомбена заплаха. Следващо с.з. е насрочено за 27.01.2015 г., 

като съдията-докладчик е посочил адресите, на които да се призоват страните. 

Разпоредено е делото да се докладва до 15.11.2014 г. за последващо изискване 

на заповедното производство. С разпореждане от 13.11.2014 г. е наредено 

делото да се докладва отново до края на годината за проверка на ч.гр.д. № 

3357/2014 г. по описа на ВКС, ІІ ТО и относно призоваването на страните. 

 насрочени дела с кратки процесуални срокове или по реда на бързото 

производство: 

  В.гр.д. № 17176/2014 г. е образувано на 05.11.2014 г. по постъпили на 

31.10.2014 г. въззивни жалби срещу решение № ІІІ-113-131 от 01.09.2014 г., 

постановено по гр.д. № 25340/2014 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 113 състав, с 

което са уважени предявените искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, по чл. 344, ал. 1, 

т. 2 КТ и по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, вр. чл. 225, ал. 1  КТ – частично.  С 

разпореждане на съдията – докладчик от 07.11.2014 г. делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 20.01.2015 г. 

  В.гр.д. № 17702/2014 г. е образувано на 10.11.2014 г. по постъпила на 

06.11.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 02.09.2014 г., постановено по 

гр.д. № 45015/2013 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 79 състав, с което са отхвърлени 

предявените обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-

3 КТ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Делото е разпределено на 07.11.2014 г. от съдия 

Желявска – общо 30 въззивни граждански дела, от които  22- на ВО и 8 – на АО. 

С разпореждане от 11.11.2014 г. на съдията-докладчик делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 20.01.2015 г. 
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 В.гр.д. № 18536/2014 г. е образувано на 20.11.2014 г. по постъпила на 

18.11.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІ-79-51 от 16.09.2014 г. по гр.д. 

№ 11465/2013 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 51 състав, с което е уважен предявения 

по чл. 357 КТ иск. Разпределено е на 19.11.2014 г. С разпореждане на съдията-

докладчик от 24.11.2014 г. делото е насрочено в о.з. на 03.02.2015 г. С 

въззивната жалба са представени писмени доказателства. 

  приключили частни граждански производства 

От деловодство – частни жалби  по заявката за дела за проверка на няколко 

пъти е отговаряно, че дела на съдия Василев няма, тъй като се произнася 

своевременно, в бързи срокове и делата се връщат на СРС или на СИ. 

Проверени са: 

В.ч.гр.д. № 902/2014 г. е образувано на 22.01.2014 г. по постъпила на 

21.01.2014 г. в съда, чрез ЧСИ жалба срещу негови действия, ведно с мотиви на 

ЧСИ по жалбата. С решение от з.з. на 23.01.2014 г. е отхвърлена като 

неоснователна жалбата на длъжника по изпълнително дело на ЧСИ срещу запор 

върху трудовото му възнаграждение.  

В.ч.гр.д. № 14916/2014 г. е образувано на 01.10.2014 г. по постъпила на 

30.09.2014 г.  в съда, чрез ЧСИ, жалба срещу изпълнителни действия, ведно с 

мотиви на ЧСИ по нея. С решение от з.з. на 06.10.2014 г. съдът е отменил 

постановлението от 30.04.2014 г. по изпълнително дело на ЧСИ в частта, с 

която е оставено без уважение искането на жалбоподателя за оставяне на 

разноски по изпълнението за сметка на взискателя. Оставил е без разглеждане 

жалбата срещу същото постановление на ЧСИ, в частта с която е оставено без 

уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на изпълнителното 

производство по чл. 433, а. 1, т. 1 ГПК.  

съдия Теменужка Симеонова 

Съгласно предоставена справка и списък от деловодството, за 

проверявания период няма спрени, ненасрочени и дела с отменен ход по 

същество.  

  неприключени административни производства 

Адм. дело № 1/2013 г. е образувано на 19.02.2013 г., след като на 

23.01.2013 г. от ВАС се е върнало адм. дело № 672/2007 г. по описа на СГС, АО, 

ІІІ-Г състав. Това дело е било образувано на 23.02.2007 г. по постъпила жалба 

срещу ЕР на НЕЛК от 05.04.2006 г., в частта, с която е отказана временна 

неработоспособност за периода от 12.12.2005 г. до 02.03.2006 г. Делото е 

обявено за решаване в публично заседание на 08.02.2011 г. Решението е 

постановено на 28.03.2011 г. и е обжалвано. С решение № 980 от 21.01.2013 г. 

по адм. дело № 5519/2012 г., ВАС, Шесто отделение, е отменил решението на 

СГС, с което жалбата срещу ЕР на НЕЛК е била отхвърлена и е върнал делото 

за ново разглеждане от друг състав на съда. След постъпване на делото в СГС, 

същото е разпределено на съдия Теменужка Симеонова – ІІІ-б състав. С 

разпореждане на докладчика от 30.02.2013 г. делото е насрочено за разглеждане 

в о.с.з. на 26.03.2013 г. и е наредено със служебно писмо от УМБАЛ да се 

изиска посочване на двама специалисти, един от които да бъде назначен за вещо 



 

 

260 

лице, което е сторено на 14.03.2013 г. В с.з. на 26.03.2013 г. към производството 

са приложени адм.д. № 672/2007 г. и адм.д. № 5519/2012 г. и за депозиране на 

заключението по СМЕ, е отложено за 13.06.2013 г. На 29.04.2013 г. е 

депозирана молба от вещото лице за освобождаване  му от възложената задача, 

заради здравословни проблеми. Повторена е процедурата по определяне на в.л., 

което е назначено в с.з. на 13.06.2013 г. В с.з. на 05.11.2013 г. е даден ход на 

делото, констатирано е, изискани са обяснения от връчващото съобщения 

длъжностно лице относно невърнатата призовка на в.л. Следващото с.з. е 

насрочено на 25.02.2014 г., когато е констатирано нередовно призоваване на 

вещото лице  и е решено да се иска посочване на нови трима специалисти от 

друга болница. Следващото в.л. е назначено на 07.04.2014 г. и по негова молба е 

заменено  на 08.04.2014 г. В с.з. на 22.05.2014 г.  е даден ход на делото и отново 

е отложено, поради неизпълнена задача от вещото лице, което е било редовно 

уведомено, но не е депозирало заключение, нито пък обяснение за това. В.л. е 

задължено  писмено да уведоми съда дали ще работи по задачата и е 

предупредено за възможността да бъде глобено при неизпълнение. Заменено е 

на 13.10.2014 г. На 28.10.2014 г. делото отново е отложено, тъй като 

новоназначеното вещо лице, поради пътуване в чужбина не е работило по 

задачата. Дадена му е възможност да работи и делото е отложено за 17.02.2015г. 

  дела с отменен ход по същество, установени след проверка на срочната 

книга за 2013 г.: 

В.гр.д. № 5131/2012 г. е образувано на 04.04.2012 г. по постъпила на 

03.04.2012 г. въззивна жалба срещу решение по гр.д. № 6997/2005 г. по описа на 

СРС, 24 състав, с което са отхвърлени предявените искове с правно основание 

чл. 108 и чл. 73 ЗС.  С определение от 15.03.2013 г. съдебният състав се е отвел 

от разглеждане на делото на основание чл. 22, т. 5 ГПК, тъй като един от 

съдиите от състава е постановил обжалваното първоинстанционно решение. 

Делото е докладвано за преразпределение и на 22.03.2013 г. за докладчик е 

определена съдия Теменужка Симеонова. С разпореждане от 04.04.2013 г. 

съдията е задължил въззивниците-ищци да депозират двата нотариални акта, за 

които твърдят, че са приложени към исковата молба, но липсват по делото. 

Делото е пренасрочено за 14.05.2013 г., когато поради нередовна процедура по 

призоваването, ход не е даден. В следващото с.з., на 01.10.2013 г. е даден ход по 

същество. В срока за произнасяне, на 02.10.2013 г. с определение на съдията-

докладчик е отменен дадения ход по същество, тъй като е констатирано 

неизпълнение на разпореждането от 04.04.2013 г. Въззивниците отново са 

задължени да представят липсващите по делото два нотариални акта, този път 

индивидуализирани и делото е насрочено в о.с.з. на 28.01.2014 г., когато му е 

даден ход. Представените копия от нотариални актове са приети по делото и 

страната  е задължена в следващото с.з. да представи оригиналите. За тогава е 

призовано и вещото лице по делото за преразпит. В с.з. на 08.04.2014 г. е 

изслушано в.л. по СТЕ от първоинстанционното дело, което е отговорило и на 

въпросите за конкретните нотариални актове. Въззивниците не са представили 

актовете в оригинал  и им е дадена възможност да сторят това най-късно в 
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следващото с.з., на 12.06.2014 г., когато делото е обявено за решаване. 

Решението е постановено на 16.06.2014 г. и с него е отменено обжалваното 

решение, като предявените искове по чл. 108 ЗС, съединени с исковете по чл. 

59, ал. 1 ЗЗД са уважени. На 23.07.2014 г. и на 01.08.2014 г. са постъпили 

касационни жалби срещу въззивното решение, които са администрирани 

своевременно.  

  насрочени дела 

В.гр.д. № 16637/2014 г. е образувано на 28.10.2014 г. по постъпила на 

24.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІ-55-112 от 04.08.2014 г., 

постановено по гр.д. № 43114/2013 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 55 състав, с което 

е уважен предявения осъдителен иск с правно основание чл. 213, ал. 1 КЗ. 

Датата за с.з. на 03.02.2015 г. е записана на корицата на делото. Изготвени са 

списък на страните по делото и списък на лицата за призоваване на 03.02.2015 г. 

В.гр.д. № 16998/2014 г. е образувано на 31.10.2014 г. по постъпила на 

29.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 31.07.2014 г., постановено по 

гр.д. № 13381/2012 г. по описа на СРС, І ГО, 32 състав, с което е уважен 

предявения осъдителен иск с правно основание чл. 74 ЗЧСИ. Изготвеният 

списък на страните е допълнен от съдията-докладчик с третото лице – помагач, 

конституирано в първоинстанционното производство. В з.з. на 03.11.2014 г. 

съдията-докладчик е насрочил  делото за разглеждане в о.з. на 03.02.2015 г.  

В.гр.д. № 6726/2014 г. е образувано на 19.05.2014 г. по постъпила на 

15.05.2014 г. въззивна жалба срещу решение № І-31-1129 от 30.01.2014 г., 

постановено по гр.д. № 33519/2013 г. по описа на СРС, І ГО, 31 състав, с което е 

уважен предявения осъдителен иск с правно основание чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗЗД. По 

делото не се намери съдебен акт за насрочването му за разглеждане в първо 

о.с.з. От корицата и съгласно изготвен списък на лицата за призоваване по 

делото, е видно, че то е насрочено за 07.10.2014 г. С разпореждане от з.з. от 

07.10.2014 г. на съдията-докладчик с.з. е пренасрочено за 27.01.2015 г., заради 

сигнал за наличие на взривно устройство в Съдебната палата. 

В.гр.д. № 8929/2014 г. е образувано на 26.04.2014 г. по постъпила на 

20.06.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 21.02.2014 г., постановено по 

гр.д. № 31915/2011 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 57 състав, с което на основание 

чл. 34, ал. 1 ЗС е допуснато извършване на делба между трима съделители по 

отношение на апартамент в гр. София и е отхвърлена претенция с правно 

основание чл. 344, ал. 2 ГПК. В з.з. на 27.06.2014 г. съдебният състав, с 

определение се е произнесъл по доказателствените искания във въззивната 

жалба, като ги е оставил без уважение  и делото е насрочено за разглеждане в 

о.з. на 28.10.2014 г. Тогава му е даден ход, докладвана е въззивната жалба, 

страните са изслушани за становища и с оглед изявлението им, че са в 

преговори за спогодба, делото е отложено за 03.02.2015 г.  

  насрочени дела с кратки процесуални срокове  или бързо производство: 

В.гр.д. № 7396/2014 г. е образувано на 30.05.2014 г. по постъпила на 

28.05.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 03.01.2014 г., постановено по 

гр.д. № 29979/2013 г. по описа на СРС,  ІІ ГО, 52 състав, с което са уважени 
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предявените осъдителни искове с правно основание чл. 128 КТ, чл. 245, ал. 2 КТ 

и чл. 285 КТ. Няма нарочен съдебен акт за насрочването му за разглеждане в 

първо о.с.з. От корицата и съгласно изготвен списък на лицата за призоваване 

по делото, е видно, че е насрочено за 07.10.2014 г. С разпореждане от 07.10.2014 

г. на съдията-докладчик о.з. е пренасрочено за 27.01.2015 г.  

В.гр.д. № 15889/2014 г. е образувано на 20.10.2014 г. по постъпила на 

15.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение от 15.08.2014 г. по гр.д. № 

38460/2012 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 72 състав, с което са уважени предявените 

по чл. 344, ал. 1, т. 1  и т. 2 КТ искове, като прекратяването на трудовия договор 

е признато за незаконно  и лицето е възстановено на заеманата длъжност. Бил е 

уважен и осъдителния иск по чл. 225, ал. КТ. С ненаименуван ръкописен 

съдебен акт върху списъка на страните по делото, от з.з. на 21.10.2014 г., 

подписан от съдебния състав, е насрочено с.з. на 20.01.2015 г. и служебно е 

допусната СГЕ с определени задачи, предвид твърденията във въззивната жалба 

за необоснованост на фактическите изводи в първоинстанционното решение / т. 

3 от ТР № 1 от 09.02.2013 г. по т.д. № 4/2012 г./ 

В.гр.д. № 17075/2014 г.  е образувано на 03.11.2014 г. по постъпила на 

30.10.2014 г. въззивна жалба срещу решение № ІІ-79-25 от 24.07.2014 г., 

постановено по гр.д. № 25071/2013 г., с което са отхвърлени предявените искове 

по чл. 344, ал. 1, т. т. 1-3 КТ. С определение от 05.11.2014 г. съдебният състав е 

насрочил делото за разглеждане в о.з. на 03.02.2015 г., като е дал указания на 

въззивника-ищец да ангажира доказателства във връзка с твърдението за 

злоупотреба с право от работодателя, а на въззиваемата страна е указано да 

ангажира доказателства за причините, довели до изменението на изискванията 

за заемане на длъжността.  

 В.гр.д. № 17455/2014 г. е образувано на 06.11.2014 г. по постъпила на 

04.11.2014 г. въззивна жалба срещу решение  № ІІ-119.168 от 28.08.2014 г., 

постановено по гр.д. № 44113/2013 г., с което са уважени изцяло исковете по чл. 

344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ и частично е уважен искът по чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. чл. 

225, ал. 2 КТ. Датата за  с.з. на 10.02.2015 г. е нанесена на корицата на делото, 

по което има изготвени списък на страните и списък на лицата за призоваване. 

 приключили въззивни частни граждански производства 

 В.ч.гр.д. № 7814/2014 г. е образувано и разпределено на 05.06.2014 г. по 

постъпила на 04.06.2014 г. с придружително писмо от ЧСИ с мотиви, частна 

жалба срещу действия на ЧСИ – прекратяване на изпълнителното производство.  

С решение в з.з. от 10.06.2014 г. съдът е отменил постановлението от 09.04.2014 

г. на ЧСИ, с което е прекратено изпълнителното производство. Съдебният акт 

като необжалваем е влязъл в сила, според поставения печат на 11.06.2014 г.  

В.ч.гр.д. № 14587/2014 г. е образувано  и разпределено на 26.09.2014 г. по 

постъпила с писмо и становище на ЧСИ на 25.09.2014 г. жалба срещу 

постановление за разноските в изпълнителното дело, в частта  относно 

размерите на адвокатските възнаграждения за образуване на делото и 

процесуално представителство. С решение в з.з. от 30.09.2014 г. съдът е уважил 

частично жалбата, като е отменил постановлението за разноски от 03.10.2013 г., 
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потвърдено с постановление от 30.04.2014 г., с което без уважение е останало 

искането за намаляване на размера на разноските за адвокатско възнаграждение 

за образуване и водене на изпълнителното дело за разликата над 800 лева до 

3000 лева. Според поставения печат решението е влязло в сила на 01.10.2014 г.  

В.ч.гр.д. № 18825/2014 г. е образувано и разпределено на 24.11.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 21.11.2014 г. частна жалба срещу разпореждане от 

27.10.2014 г. на СРС, постановено по гр.д. № 57785/2014 г. на Първо ГО, 44 

състав. С определение № 24436 от з.з. на 27.11.2014 г. съдебният състав е 

оставил без уважение частната жалба срещу разпореждането в частта, с която 

СРС е оставил  без уважение искането на ищеца по делото за освобождаване от 

дължима д.т.. Подлежащото на обжалване пред ВКС определение е изпратено 

на жалбоподателя със съобщение от 02.12.2014 г., което не е върнато към датата 

на проверката. 

В.гр.д. № 19182/2014 г. е образувано и разпределено на 28.11.2014 г. по 

постъпила чрез СРС на 27.11.2014 г. въззивна частна жалба срещу 

разпореждане от 20.10.2014 г. по гр.д. № 7223/2012 г. по описа на СРС, Първо 

ГО, 120 с-в, с което е върната въззивна жалба на основание чл. 262, ал. 2, т. 2, 

вр. чл. 261, ал. 1, т. 4 ГПК. С определение № 24537 от з.з. на 01.12.2014 г. 

съдебният състав  е оставил без уважение частната жалба. Съобщението е 

изпратено на 03.12.2014 г. и към датата на проверката – 11.12.2014 г. не е 

върнато в съда. 

 

Административно отделение ІІІ В състав – съдия Николай Димов, 

съдия Велина Пейчева, съдия Олга Кадънкова 

 

Проверени бяха следните дела, по състави както следва: 

 

 съдия  Николай Димов – 
Видно от предоставената справка към м. 18.09.2014г., общо несвършените 

административни дела на доклад на съдия Димов към момента на проверката са 

11 броя, от които образувани през 1997г. – 3 бр. спрени производства, през 

1998г. –  едно дело, по което производството е спряно; през 2000г. – 2 бр. 

спрени дела и едно без движение; през 2003г. – 2 бр. спрени дела; през 2004г. –  

едно дело, по което производството е спряно; през 2006г. – едно дело „без 

движение”; през 2008г. – едно дело „без движение”. 

Адм. дело № 2213/2001г. е образувано на 01.10.2001г. по жалба срещу 

мълчалив отказ на заявление за обезщетение по ЗОСОИ – за  имот, за който са 

предявени искове по чл. 7 от ЗВСОНИ. Първоначално жалбата е оставена без 

движение, с указание за отстраняване на нередовности. Производството 

продължава повече от 13 години, като по делото не се съдържа протокол от 

проведено съдебно заседание. Няма информация за движение на делото в 

продължение на 7 години: от 01.04.2002г., когато с молба от адвоката на 

жалбоподателите /във връзка с дадени указания за представяне на подадено 

заявление и окомплектоване на преписката/ се иска съдът служебно да я изиска 
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от Областния управител, до писмо от 27.05.2009г. от Областния управител, с 

което  на основание чл. 39,ал.3 от ЗАП е изпратено заверено копие от 

административната преписка. С разпореждане в з.з. от 15.07.2009г. съдът е 

указал в 7-дневен срок адвокатът да представи пълномощно за 

жалбоподателката и доказателства за спазване на срока за обжалване, като при 

неизпълнение, производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението е 

получено лично на 23.09.2009г. и с молба от 22.02.2010г. указанията са 

изпълнени. Разпореждането на съда върху молбата е „к.д.” С разпореждане в з.з. 

от 25.01.2010г. съдът е указал „да се изиска адм. дело № 1339/1993г. и адм. дело 

№ 1345/1993г., след което да се докладва”. По делото е представено съдебно 

удостоверение от 22.02.2010г., от което е видно, че едното от изисканите дела – 

адм. дело № 1339/1995г. е приключило с влязъл в сила съдебен акт и 

архивирано. Върху удостоверението  има ръкописно разпореждане от 

06.04.2010г., с което е даден 7-дневен срок жалбоподателят да удостовери и 

представи доказателства дали има влязъл в сила съдебен акт по двете дела, 

сочени в жалбата, свързани с продажбата на апартамента, като в противен 

случай жалбата ще бъде върната. С молба от 16.04.2010г. от адвоката на 

жалбоподателите е изпълнено указанието и е искано спиране на производството 

до приключване на гр.дело № 32514/2008г. на СРС, 35 състав и гр.дело № 

5450/2009г. С определение от 27.04.2010г. III В състав, с председател Николай 

Димов и членове Велина Пейчинова и Мирослава Кацарска- докладчик по 

делото, е спряно производството, на основание чл. 182, б. „г” ГПК (отм.), до 

приключване с влезли в сила решения по гр.дело № 5450/2009г. на СГС, І ГО, 8 

състав и гр.дело № 32514/2008г. на СРС, 35 състав. С разпореждане в з.з. от 

20.01.2011г. е указано да се извърши служебна справка и се изиска информация 

дали спорът по двете граждански дела е приключил с влязъл в сила съдебен акт. 

С писмо от 25.01.2011г. от СГС, 8 състав, съдът е уведомен, че спорът по гр. 

дело № 5450/2009г. на СГС, І ГО, 8 състав е приключил с влязло в сила 

решение. Към момента на проверката /повече от 4 години/ няма данни  дали 

производството по гр. дело № гр.дело № 32514/2008г. на СРС, 35 състав е 

приключило. Не е изискана служебно информация и не е постъпвала молба с 

искане от страните или от адвоката им. По настояване на проверяващите, бе 

направена справка, при която се установи, че преюдициалното дело все още е 

висящо, като върнато за ново разглеждане. Разпореждането на съдия Димов от 

05.12.2014г. е за нова справка през м. януари 2015г. 

Адм. дело № 124/2008г. е образувано на 20.02.2008г. по жалба срещу Акт 

на Главния архитект на СО-район Надежда, с който е отказано попълване на 

кадастрална основа за кв. 16 м. НПЗ „Военна рампа-запад”. При предходните 

две проверки- планова и контролна съответно през 2008г. и 2009г. на ИВСС, по 

същото дело е било констатирано, че основната причина за оставяне на 

производството без движение, е процесуалното поведение на ответника, който 

за период от повече от три години не е изпълнил задължението си да представи 

административната преписка в цялост. При контролната проверка е установено, 

че с определение от 09.06.2009 г. е било прекратено производството по делото, 
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след като съдът е приел, че обжалвания акт не подлежи на съдебен контрол. 

Определението е обжалвано с частна жалба и състав на ВАС, състав на който с 

определение от 17.11.2009 г. го е отменил и е върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Насрочено е било открито съдебно заседание 

за 26.04.2010 г.  С разпореждане в з.з. от 28.05.2010г. съдът е пренасрочил с.з., 

„с оглед преразпределение на делото на друг съдия-докладчик”, за 20.10.2010г., 

когато е даден ход на делото и същото е отложено за събиране на доказателства 

за 02.03.2011г. Послодното отново е отложено по доказателствата за 

08.06.2011г., отложено пак за 19.10.2011г. и с протоколно определение от 

14.12.2011г., производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал.1, 

б.”г” ГПК (отм.), до приключване на гр.дело № 12474/2006г. по описа на СРС, 

46 състав. Няма данни да са извършвани ежемесечни проверки за движението 

на преюдициалното дело. С разпореждане на съда от 18.10.2012г. е указано да 

се извършва периодична справка от деловодителя на състава, чрез изпращане на 

съобщение до СРС, 46 състав относно хода на гр.дело № 12474/2006г. на СРС, 

46 състав. Не е изпълнено разпореждането на съдията-докладчик. Към 

18.11.2014г., повече от две години след разпореждането на съда, по делото не се 

съдържат изготвяни и изпращани писма за информация относно висящността на 

преюдициалния спор. По искане на проверяващите е извършена справка, от 

която е видно, че преюдициалното дело не е приключило. Съдия Димов с 

разпореждане от 12.12.2014г. е указал да се извърши проверка и делото да се 

докладва отново през януари 2015г. 

 

Бяха проверени и останалите дела, по които производството е спряно към 

18.11.2014г., по предоставена от Съда справка, на доклад на съдия Димов: 

Адм. дело №3715/2003г. е образувано по постъпила на 18.09.2003г. жалба 

срещу решение по протокол от 30.03.2001г. на СОС, с което е одобрен 

кадастрален, улично регулационен план на м. Кръстова вада. С разпореждане в 

з.з. от 18.09.20103г. на Зам. Председателя на СГС - съдия Маркова, делото е 

оставено без движение за отстраняване на нередовности. С определение в з.з. 

въззивният състав е насрочил открито съдебно заседание за 25.03.2004г. 

/съдебен състав с председател и докладчик по делото съдия Нецова/, когато не е 

даден ход на делото, съдът е дал възможност /поради смърт на жалбоподателя/ 

да се представи удостоверение за наследници. С протоколно определение от 

19.10.2004г. производството по делото е спряно, на основание чл. 182, 

ал.1,б.”б.” от ГПК (отм.), като е даден едномесечен срок на жалбоподателите да 

предоставят удостоверения за наследници на двама от починалите 

жалбоподатели, с точни имена и адреси за призоваване. След 5 години, с 

разпореждане в з.з. от 16.02.2009г. е указано да се изискат служебно 

удостоверение за наследници на починалите жалбоподатели по последното им 

местоживеене. Изпратени са две писма до Кмета на район „Триадица”, с искане 

да се представи удостоверение с трите имена и адреси за призоваване на 

наследници на А.Н.М. с посочен ЕГН и Ц.Н.М. с посочен ЕГН, като е указано, 

че при неизпълнение ще бъде наложена санкция. И двете писма са получени и 
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подписани от юрисконсулт, но няма отговор, депозиран по делото. Следващото 

разпореждане е постановено след 5 години -  в з.з. от 13.11.2014г. съдия Димов 

е наредил да се извърши справка н НБД „Население” относно посочените лица, 

с оглед конституиране на наследниците им по закон като страни. След 

изготвяне на справката делото да се докладва за евентуално възобновяване на 

производството. Проверката установи, че производството по делото е спряно 

преди 10 години и не е администрирано съобразно нормативните изисквания. 

По настояване на проверяващите, бе извършена проверка от НБД 

„Население”, издирени са наследниците, делото е възобновено с определение на 

25.11.2014г., насрочено е в о.с.з. за 12.02.2015г. 

Същото бе констатирано по останалите спрени производства –  

Адм. дело № 2214/2000г. е спряно с протоколно определение на 

28.09.2001г., поради висящ преюдициален спор, без да се сочи номер на това 

дело. С разпореждане в з.з. от 30.09.2004г. е указано да се извърши служебна 

справка и се изиска информация от СРС приключили ли са делата -гр.дело № 

528/1998г. и гр.дело № 542/1993г. по описа на СРС, с влезли в сила решения и 

ако да - да се изискат служебно заверени копия от решенията. Липсва отговор 

от СРС. Следващото разпореждане е от 01.09.2006г. – да се изготви ново писмо 

до СРС за движението на двете преюдициални дела. Същото е изпратено на 

27.09.2006г. до СРС с искане за информация относно движението на 

преюдициалните дела. Следващото разпореждане на съда е в з.з. от 24.11.2008г., 

с което спряното дело е оставено без движение с указания „в 7 дневен срок от 

съобщението жалбоподателите да заявят дали поддържат жалбата си, на какво 

основание и да индивидуализират отчуждените (одържавени имоти) по плана, 

действащ при одържавяването им и по настоящия действащ план. Следва 

връщане на жалбата.” Делото не е номерирано, съдържа в насипен вид 

извлечения от деловодна програма на преюдициално дело, писма до СРС от 

2009г., 2013г., отговор от адвокат К.М. от 09.12.2008г., в който се сочи, че 

поддържа подадената жалба,  и че едното преюдициално дело / 542/1993г. на 

СРС, 54 състав е висящо пред СГС, /спряно/, а второто –гр.дело № 538/1993г. 

/номерът е различен от сочения в съдебните разпореждания и в писмата до СРС 

до този момент/ е било висящо пред ВКС по касационна жалба, като с тази 

молба отново се иска спиране на производството. Разпореждането на съда от 

11.12.2008г. е „да се представи в месечен срок от съобщението съдебно 

удостоверение, от което да е видно, че делата са преюдициални”. След изтичане 

на срока, делото да се докладва. Няма данни да е било издадено и представено 

такова удостоверение. По искане на проверяващия екип, съдържащите се по 

делото книжа в насипен вид, са подредени и номерирани в делото. Видно от 

приложена деловодна разпечатка е, че с решение от 09.10.2014г. по гр.дело № 

3106/2012г. са отменени решения от 12.10.1996г. и от 16.07.2010г., постановени 

по гр.дело № 542/1993г.  С разпореждане на съдия Димов от 18.11.2014г. е 

указано делото да се докладва след влизане в сила на решението. По искане на 

проверяващите е извършена проверка, от която е видно, че не е приключило 

преюдициалното дело. Наредено е делото да се докладва м. януари 2015г. 
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Адм. дело № 225/2008г. е образувано по изпратено по подсъдност адм.дело 

№ 611/2008г. на АССГ, по реда на чл. 304, ал. 2 АПК- налагане на 

административно наказание – глоба на ръководителя на административния 

орган- НЕЛК, за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение по адм.дело № 

1592/2005г. на СГС, АО, ІІІ Д състав. По разпореждане на съдия Димов е 

изпратено писмо до Председателя на НЕЛК, с възможност да даде писмени 

обяснения. Отговор от директора на НЕЛК е постъпил на 09.08.2008г., след 

което в продължение на 6 години не е предприето никакво процесуално 

действие и в хода на проверката, с определение в з.з. от 19.11.2014г. жалбата е 

оставена без разглеждане, като процесуално недопустима и производството по 

делото е прекратено. 

Адм. дело № 167/1997г. – С окончателно решение по гр.дело № 

1412/1994г. на 48 състав, СРС е отхвърлена жалбата на Н.М.Ш., по реда на чл. 

14,ал.3 от ЗСПЗЗ, срещу решение на Общинска Поземлена комисия при ТОА 

„Панчарево”, като неоснователна. Подадена е молба за преглед по реда на 

надзора на постановеното решение, по която е образувано административното 

дело в СГС.  С определение в з.з. от 07.12.1999г. VІ- 1 състав е отменил дадения 

в с.з. на 04.10.1999г. ход по същество на делото  и е спрял производството по 

молба на жалбоподателката, на основание чл. 182,ал.1,б.г ГПК(отм.), до 

приключване на производството по гр.дело № 3466/1998г. на СГС- ІІ Б. По 

делото не се съдържа никаква информация относно висящността на 

преюдициалното дело, образувано пред същия съд през 1998г. По искане на 

проверяващите, делото е администрирано и с разпореждане от 10.12.2014г. е 

указано  в 7 - дневен срок молителката с писмена молба да заяви дали поддържа 

молбата за преглед по реда на надзора по решението на СРС, 48 състав и да 

уточни правния си интерес, като изложи обстоятелства за това. Проверката по 

настояване на проверяващите, относно висящността на преюдициалното дело 

по описа на СГС, установи, че по същото има решение от 15.11.2000г. на ВАС 

по адм. дело № 947/2000г., с което е оставено в сила въззивно решение от 

07.12.1999г. по гр.дело № 3466/1998г. на СГС. Делото е образувано преди 17 

години, преюдициалният спор е приключил преди 15 години, но едва сега в 

хода на проверката, с определение от 15.01.2015г. производството по делото е 

прекратено. 

Адм. дело № 4224/2004г. е образувано на 23.12.2004г. по жалба срещу 

заповед за прекратяване на служебно правоотношение.  С протоколно 

определение от 17.04.2007г. съдебен състав – председател съдия Галина 

Иванова и членове - съдия Олга Кадънкова и съдия Анелия Маркова – 

докладчик, е спрял производството по делото, на основание чл. 182, ал.1, б. „г” 

ГПК (отм.). до приключване с влязъл в сила съдебен акт по адм.д. № 

5240/2006г. по описа на СГС, АО, ІІІ Д състав. Има данни, че преюдициалното 

дело е изпратено във ВАС на 07.04.2009г. и към 04.11.2009г. все още не е било 

върнато. Справката е подписана от М. Тодорова. След април 2009г. до 

20.11.2014г. – 5.5 г. по делото няма данни относно висящността на 

преюдициалния спор. В хода  на проверката е постановено разпореждане от 
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12.11.2014г. на съдия Димов, делото да се докладва заедно с адм.дело № 

5240/2006г. След намесата на проверяващия екип, се установи, че 

преюдициалното дело е приключило с влязъл в сила съдебен акт от 13.09.2009г. 

и след повече от 5 години производството е възобновено и прекратено, тъй като 

съдът е приел, че жалбата е процесуално недопустима. 

Адм. дело № 644/1998г. е образувано на 18.05.1998г. по жалба срещу 

решение на Патентното ведомство по подадена молба за заличаване на 

търговска марка, по реда на ЗТМПО и ЗАП. С протоколно определение от 

09.06.1999г. производството по делото е спряно на основание чл. 182,ал.1,б.”г” 

от ГПК(отм.), до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.дело № 

404/1999г. на СГС, ТГ, 10 състав. Последната информация относно 

преюдициалният спор, съдържаща се по делото е писмо от 09.07.2010г., според 

което т.дело № 404/1999г. е изпратено на САС и не е върнато. Делото не е 

номерирано, част от книжата по него са в насипно състояние. Следващото 

писмо е до СГС, ТО, VІ състав от 20.06.2012г., с което се иска преюдициалното 

дело, след връщане на състава, да се изпрати незабавно за послужване. 

Последното разпореждане на съдия Димов е постановено в хода на проверката – 

13.11.2014г. и е указано да се изиска справка за прилагане на настоящото дело 

т.дело № 404/1999г. на СГС, ТО, VІ- 10 състав. След юни 2010г. до момента на 

проверката - 24.11.2014г. – повече от 4 години по делото няма данни относно 

висящността на преюдициалния спор. След извършената по искане на 

проверяващите справка, бе установено, че решението по преюдициалното дело 

е влязло в сила на 24.06.2013г. и след повече от година, с определение в з.з. от 

11.12.2014г. производството по делото е възобновено и насрочено за 

25.02.2015г. 

Адм. дело № 1203/1997г. е образувано на 16.07.1997г. по жалба на 

потребителна кооперация срещу заповед на Кмета на Столична община, на 

доклад на съдия Маруся Димитрова- председател на въззивния състав / членове 

съдия Галина Матейска и съдия Владимир Вълков/. С определение в з.з. от 

16.01.1998г. производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал.1,б.”г” 

от ГПК(отм.), до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.дело № 

7348/1996г. на СРС, 42 състав. Изпращани са писма до СРС, 42 състав, с които е 

изискано преюдициалното дело – от 18.01.2000г., в отговор на което съдът е 

уведомен, че делото е изпратено на СГС,  по подадена въззивна жалба на 

22.05.1999г.; от 05.12.2008г., /на което е получен същия отговор./; от 

05.12.2008г./на което деловодител от СРС, 42 състав е отговорил, че няма такъв 

номер/; от 10.02.2009г. /на което отново е отговорено, че делото е изпратено на 

СГС на 22.05.1999г./; от 15.05.2009г., в отговор на което съдът е уведомен, че 

делото се намира във въззивно отделение ІІ В- СГС, гр.дело № 1462/2002г., 

насрочено за 18.11.2009г. Последното разпореждане на съдия Димов, 

постановено в хода на проверката, е от 13.11.2014г. Наредено е делото да се 

докладва заедно с гр.дело № 7348/1996г. на СРС, 42 състав, което дело е 

приложено по адм. дело № 1204/1997г. по описа на СГС, ІІІ В състав /решено/.    
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В продължение на 5 години не е извършена проверка за висящността на 

преюдициалното дело. След намесата на проверяващия екип, се установи, че с 

определение от 28.10.2014г., влязло в сила на 13.12.2014г., е било прекратено 

производството по преюдициалното дело. С определение в з.з. от 27.11.2014г. 

съдът е възобновил производството по делото и е насрочил о.с.з. за 05.02.2015г. 

Адм. дело № 716/2003г. е образувано на 17.02.2003г. по жалба срещу 

решение на Началника на Столична РДНСК, на доклад на съдия Нина Стойчева 

/ съдия Никола Попов и съдия Таня Нецова - Председател на въззивния състав /. 

С определение в з.з. от 29.01.2004г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 182, ал.1, б.”г” от ГПК (отм.), до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт на гр.дело № 4525/2002г. на СГС, ІІ В отделение. По делото има 

данни, че преюдициалното дело към м. февруари 2009г. е било във ВКС от 

16.01.2008г., а с направената на 11.05.2009г. справка е установено, че делото е 

било върнато от ВКС на 24.07.2006г. под нов номер – гр.дело № 3726/2005г., 

СГС, ІІ Б отделение.  Изпратени са още две писма за справки до СРС, 48 състав- 

от 15.05.2009г. и от 29.10.2009г., на които липсва отговор. Следващото 

разпореждане е постановено след 5 години, от съдия Димов в хода на 

проверката- на 13.11.2014г., за изпращане на ново писмо за справка до СРС. По 

искане на проверяващите, е извършена справка, от която е видно, че 

преюдициалното дело е приключило с влязъл в сила съдебен акт от 2008г. 

/решение на ВКС от 30.05.2008г. по гр.дело № 1580/2001г./ и 6 години по-късно, 

с определение в з.з. на 05.12.2014г. производството по делото е възобновено и 

насрочено в о.с.з. на 25.02.2015г. 

Адм. дело № 1959/2000г. е образувано на 03.08.2000г. по жалба срещу 

заповед № 733/09.05.2000г. на Областния управител на Област гр. София, /на 

доклад на съдия Маруся Димитрова- председател на въззивния състав и членове 

съдия Любка Бакърджиева и Валентин Бойкинов/. С протоколно определение от 

13.12.2000г. производството по делото е спряно, на основание чл. 182, ал.1, 

б.”г” от ГПК(отм.), до приключване с влязъл в сила съдебен акт на ах.дело № 

1750/2000г. на СГС, ІІІ Ж отделение. По делото има данни /писмо от 

05.02.2009г./, че адм.д. № 1750/2000г. на СГС, АО, ІІІ Ж състав е било 

приложено като доказателство по гр.дело № 10810/2004г. по описа на СРС, ГО, 

26 състав, като решението по последното все още не е влязло в сила. С 

последното разпореждане е на съдия Димов, постановено в хода на проверката - 

на 13.11.2014г., е наредено делото да се докладва заедно с гр.дело № 

1750/2000г. на СГС, АО, ІІІ Ж състав. 

В продължение на 4 години не е извършена проверка за висящността на 

преюдициалното дело. По искане на проверяващите бе извършена проверка, 

при която се установи, че преюдициалното дело е влязло в сила м.март 2003г. – 

С окончателно определение № 1359/18.02.2003г. по адм.дело № 10610/2002г. на 

ВАС е оставено в сила определението на СГС по адм.дело № 1750/2000г., с 

което е отказано възобновяване на срока за обжалване на решението. 

Преюдициалното дело е било архивирано под № 360/2004г. и в продължение на 

повече от 10 години, въпреки, че са отпаднали пречките, производството не е 
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било възобновено. С определение от 08.12.2014г. жалбата е оставена без 

разглеждани и е прекратено производството по делото, като недопустимо. 

Адм. дело № 146/1997г. е образувано на 12.09.1997г. по молба за преглед 

по реда на надзора по жалба срещу решение по гр.дело № 9734/1994г. на СРС, 

50 състав. С определение в з.з. от 1997г. /датата не се чете/ производството по 

делото е спряно, поради смърт на молителя. На 10.06.1999г. е изпратено писмо 

до кмета на СО- Район „Лозенец”, с което се иска да бъде изпратено 

удостоверение за наследници на молителката, във връзка със спряното на това 

основание производство. Отговор не е постъпил по делото. Второ писмо до 

кмета на Район „Лозенец” е от 12.01.2006г., на което също няма отговор. 

Следващото разпореждане е след 7 години - от 28.11.2014г. на съдия Димов и 

с него се указва да се изиска служебна справка в НБД „Население”,  за 

наследниците на починалата молителка и за техните адреси. От служебните 

проверки направени за молителката, е видно, че дъщеря й също е починала. С 

поредно разпореждане на 11.12.2014г., съдия Димов е указал да се изпрати 

съобщение до двамата братя на молителката, като в 7- дневен срок от 

получаването му с писмена молба да заявят дали поддържат подадената през 

1997г. молба за преглед по реда на надзора от тяхната наследодателка и да 

изложат обстоятелствата за това. В същия срок е разпоредено да уточнят и 

правния си интерес от поддържане на подадената молба към настоящия момент. 

Съобщението е изпратено и до двамата на 13.12.2014г., като към момента на 

проверката – 11.02.2015г. е уведомен само единия наследник. Делото не е 

администрирано повече от 8 години. Не са спазвани изискванията на 

ПАРОАВАС /отм./ и ПАС за проверка на ненасрочените дела от съдебните 

служители, докладване на съда и решаването му в разумен срок. Необходимо е 

спешно да бъдат предприети необходимите действия за приключване на 

производството, образувано преди повече от 17 години. 

 Насрочени дела в о.с.з. на 04.02.2015г. 

-гр.дело № 14440/2014г. и гр.дело № 14139/2014г. - 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС и съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип, подписан от разпределящия 

съдия. Насрочени са с разпореждане в з.з. от 03.11.2014г. за след 3 месеца – на 

04.02.2015г., призовките са изпратени на 15.11.2014г.  

 Дела с отменен ход 

Адм. дело № 1204/1997г. е образувано по жалба срещу заповед на Кмета на 

Столична община за изземване на павилион в с. Панчарево, построен върху 

общинска земя, без правно основание и без строителни книжа. Производството 

по делото е спряно с протоколно определение от 14.10.1998г., до приключване 

на гр.дело № 7348/1997г., СРС, 42 състав. До 2009г. са изпращани писма на СРС 

за информация по гр.дело № 7348/1997г., СРС, 42 състав, на които е отговаряно, 

че по описа за 1997г. няма такъв номер дело. Информацията от деловодител М. 

Тодорова от 02.11.2009г. е за справка по гр.дело № 7348/1996г., СРС, 42 състав, 

което е било изпратено в СГС, образувано под № 1962/2002г. и насрочено за 

18.11.2009г. Следващото писмо за информация е било изпратено до СРС на 
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20.06.2012г., върху което е отбелязан архивният номер на преюдициалното 

дело. Същото е изпратено в СГС на 14.11.2013г. и с определение от 16.12.2013г. 

е възобновено делото и е насрочено в о.с.з. за 12.02.2014г. Съдебното дирене е 

приключено на 02.10.2014г. и съдът е обявил, че ще се  произнесе с решение. С 

определение в з.з. от 28.10.2014г. е отменен хода по същество, жалбата е 

оставена без разглеждане, като недопустима /тъй като съдът е приел, че 

жалбоподателят не е адресат на оспорената заповед и не е собственик или 

държател на процесния павилион/ и производството по делото е прекратено. 

Адм. дело № 2061/2006г. е образувано па жалба срещу кмета на район 

Витоша, Столична община. В открито съдебно заседание на 16.05.2013г. съдът е 

дал ход на устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение. С 

определение от 18.07.2013г., съдът като е установил, че по отношение на 

жалбоподателя не е налице активна процесуална легитимация и правен интерес 

от обжалване на процесната заповед, е отменил хода по същество, оставил е без 

разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Адм. дело № 254/2002г. е образувано на 04.02.2002г. по жалба срещу кмета 

на СО- район Банкя. Видно от съдържащия се по делото акт № 11/25.10.2013г. е 

констатирано, че делото е изгубено. С определение от 21.05.2014г. съдия Олга 

Кадънкова се е отвела от разглеждане на делото по искане на заинтересована 

страна с молба от 17.10.2013г., с оглед избягване на всякакви съмнения в 

безпристрастността и обективността. Следващото с.з. е било проведено на 

28.03.2014г. и от протокола му е видно, че докладчик по делото е съдия Димов. 

Не се съдържа протокол за ново разпределение на делото или заповед на 

административния ръководител. Следващото насрочено с.з. е на 10.12.2014г., 

като съдът е указал да се призоват страните, без заинтересованата страна- В.Р. , 

тъй като същият е бил редовно призован чрез публикация в Държавен вестник. 

Наредено е да се изпрати писмо до СА, който в 7-дневен срок да посочи 

адвокат, за назначаването му за особен представител. Призовките са изпратени 

на 31.12.2014г. 

Адм. дело № 4879/2006г. е образувано на 31.03.2006г. по жалба на Етажна 

собственост, представлявана от управителя – Б.К. срещу заповед на Главния 

архитект на СО. С определение в з.з. от 17.03.2011г. е наложена глоба на 

Главния архитект на СО, която е отменена с решение от 19.04.2011г. След този 

съдебен акт не се съдържа информация за движение на делото до 05.11.2014г., 

когато с определение в з.з. жалбата е оставена без разглеждане, тъй като по 

отношение на жалбоподателя не е налице активна процесуална легитимация и 

правен интерес от обжалване на процесната заповед. Съобщенията до страните 

са изпратени на 18.11.2014г. 

 

Изискани бяха и останалите „стари” дела на доклад на съдия Димов и от 

предоставената информация от деловодството е видно следното: 
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- адм.дело № 2380/2003г. е било обявено за решаване в с.з. на 06.11.2014г. 

и към момента на проверката – 11.02.2015г. не е постановен съдебен акт; 

- адм. дело № 10/2013г., обявено за решаване на 15.10.2014г. и към 

момента на проверката – 11.02.2015г. не е постановен съдебен акт; 

- адм. дело № 3478/2006г. – с протоколно определение от  05.02.2015г., 

производството по делото е прекратено, поради оттегляне на подадената жалба; 

- адм.дело № 18/2011г. – постановено решение на 11.12.2014г. 

 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 6226/2014г. е образувано и разпределено на 09.05.2014г. по 

жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ И.Ч. С 

определение от 10.06.2014г. съдът е оставил без разглеждане жалбата срещу 

постановлението на ЧСИ. Определението /за разлика от практиката при други 

въззивни състави, които постановяват решение/ не е обжалвано и е влязло в 

законна сила, за което е положен печат.  

Ч.гр.дело № 604/2014г. е образувано на 15.01.2014г. по жалба срещу 

действия на ЧСИ. С определение от 29.01.2014г. съдът е оставил без 

разглеждане жалбата като недопустима. Определението е обжалвано пред САС, 

състав на който с определение от 15.04.2014г. по ч.гр.дело № 1381/2014г. е 

потвърдил определението на първоинстанционния съд. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 10411/2014г. е образувано и разпределено на 15.07.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение по гр.дело № 4981/2013г. на СРС, 68 

състав, с което е отхвърлено искането на ищеца за отмяна на определението за 

назначаване на особен представител. Първоначално жалбата е оставена без 

движение и след отстраняване на нередовностите с молба от 11.09.2014г., 

докладвана на съда на 01.10.2014г., с определение № 23110 от 11.11.2014г. 

съдът е оставил без разглеждане частната жалба и е прекратил производството 

по делото. Съобщения до страните са изпратени на 13.11.2014г. 

 

съдия  Велина Пейчинова 

 Спрени производства 

Адм. дело № 11566/2009г. е образувано на 24.11.2009г. по жалба против 

решение от 07.10.2009г., постановено по гр.дело № 31750/2009г., 62 състав, 

СРС. С разпореждане в з.з. от 11.02.2010г. на докладчика съдия Здравка 

Иванова, делото е насрочено за 21.06.2010г., когато не е даден ход, поради 

нередовна процедура на призоваване на въззивника и с.з. е отложено за 

17.02.2011г. /след 8 месеца/. С определение в з.з. от 04.02.2011г. производството 

по делото е спряно, на основание чл. 637, ал.1 ТЗ, според който с откриването 

на производство по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражни 

производства по имуществени, граждански и търговски дела. По делото има 

данни, че е „изпратено на регистратура за преразпределение, съгласно Заповед 

№ 2673/07.10.2013г.”, приложен е и протокол за избор от 11.10.2013г. 

Съобщенията са изпратени, но отговор не е получен. Следващото разпореждане 

е от 04.12.2013г., подписано от съдия Пейчинова и гласи да се изпратят 
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съобщения до страните в едноседмичен срок да представят доказателства за 

наличия на условия по чл. 637,ал.2 или ал.3 от ТЗ, с оглед извършване на 

процесуални действия по делото. С разпореждане от 01.10.2014г. е указано да се 

изпрати ново съобщение до страните в едноседмичен срок да представят 

доказателства дали вземането предмет на настоящия иск е прието при условията 

на чл. 693 ТЗ или не е включено в приетите от синдика вземания в одобрения от 

съда списък по чл. 629 ТЗ, с оглед продължаване на съдопроизводствените 

действия по делото.  

Адм. дело № 14/2006г. е образувано на 14.02.2006г. по касационна жалба 

срещу решение от 06.01.2006г. по адм. дело № 6238/2004г., на доклад на съдия 

Десислава Корнезова. По молба на пълномощника на жалбоподателите за 

спиране на делото поради висящ преюдициален спор, с протоколно 

определение от 28.02.2007г. /видно от протокола, докладчик по делото вече е 

съдия Пейчинова/, производството по делото е  спряно на основание чл. 

182,ал.1,б.”г” ГПК(отм.), вр. чл. 45 ЗАП, до приключване на гр.дело № 

16417/2006г. на СРС, 32 състав. Периодично са правени справки и по делото е 

приложено влязло в сила на 03.06.2009г. определение от 08.04.2009г. С 

определение от 30.11.2009г. производството по делото е възобновено и жалбата 

е оставена без движение, с указания до жалбоподателите относно наличието на 

правен интерес. След постъпване на молбата, с разпореждане в з.з. от 

15.01.2010г. съдът е насрочил делото за 14.04.2010г., отложено по 

доказателствата за 06.10.2010г., отново отложено „за събиране на 

доказателства” за 16.02.2011г. В това о.с.з. производството по делото е спряно с 

протоколно определение, на основание чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК(отм.), вр. чл. 45 

ЗАП, до приключване на гр.дело № 22214/2009г. по описа на СРС, 37 състав. По 

разпореждане на съдията-докладчик са изпращани писма за справки, в отговор 

на които на 20.10.20143г. е изпратено влязло в сила решение по 

преюдициалното дело. Разпореждането на съда от 22.10.2014г. с указание до 

касаторите в едноседмичен срок да изложат дали поддържат жалбата, като след 

изтичане на срока, делото да се докладва. 

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 8392/2014г. е образувано и разпределено на 16.06.2014г., ден 

след постъпване на въззивната жалба в съда, срещу решение по гр.дело № 

11214/2012г. на СРС, 38 състав, по иск с правно основание чл. 49 ЗЗД. С 

разпореждане в з.з. от 19.06.2014г. на съдията-докладчик, е указано постъпилата 

втора въззивна жалба да се изпрати за отговор и след изтичане на 2-седмичния 

срок, делото да се докладва. След три месеца и половина е постановено ново 

разпореждане в з.з. от 01.10.2014г. препис от въззивната жалба да се изпрати на 

въззивника, както и до 3-то лице помагач, за отговор в 2-седмичен срок. 

Въззивникът е бил уведомен на 03.11.2014г. 

Гр. дело № 16042/2014г.  е образувано и разпределено на 17.10.2014г., ден 

след постъпване на въззивна жалба срещу решение по гр.дело № 26170/2013г. 

на СРС, 31 състав. С разпореждане в з.з. от 12.11.2014г. /след близо месец/ е 
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наредено препис от въззивната жалба да се изпрати на 3-то лице помагач за 

отговор в двуседмичен срок, след изтичане на който, делото да се докладва. 

  Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 16204/2012г. е образувано и разпределено на 03.12.2012г., по 

две въззивни жалба срещу решение по гр.дело № 62601/2010г. на СРС, 56 

състав. 

С разпореждане в з.з. от 04.12.2012г. на съдията докладчик е насрочено 

о.с.з. за 05.06.2013г. /след половин година/, когато е отложено за 13.03.2014г. – 

след 8 месеца. По делото е подадена частна жалба срещу определението, с което 

е върната въззивна жалба като просрочена. Проведеното на 13.03.2014г. с.з. е 

отложено за 10.12.2014г., тъй като все още определението, с което е върната 

въззивната жалба не е влязло в сила. 

Адм. дело № 18/2011г. е образувано и разпределено на 16.12.2011г. след 

решение на ВАС по адм.дело № 11058/2010г. с което е отменено решение на 

СГС от 11.12.2009г. по адм. дело № 02343/2006г. на СГС в частта, изменяща 

заповед № 409/05.04.2006г. на Кмета на СО, район Искър. Проведени са 6 о.с.з., 

последното от които е било на 14.05.2014г., с 13 жалбоподатели, като в хода на 

производството е изисквана справка от НБД „Население”, с определение  в з.з. 

от 19.05.2014г. са конституирани  наследници на починал жалбоподател. 

Следващото о.с.з. е насрочено за 11.12.2014г. 

 

Изискани бяха и останалите „стари” дела на доклад на съдия 

Пейчинова и от предоставената информация от деловодството е видно 

следното: 
- адм. дело № 01800/2006г. – постановено решение на 30.01.2015г.; 

- адм. дело № 8/2013г. – постановено решение на 05.02.2015г.; 

- адм. дело № 3207/2004г. – след връщане на делото от ВАС на 

29.12.2014г., с разпореждане в з.з. от 22.01.2015г. е насрочено в о.с.з. за 

13.05.2015г.;  

- адм. дело № 1214/2004г. –в о.с.з. за 12.02.2015г. –  е приключило 

съдебното дирене и делото е обявено за решаване.  

 Насрочени дела в о.с.з. на 10.12.2014г. и  12.02.2015г. 

- гр.дело № 13189/2013г. и гр.дело № 9475/2013г. - 

Двете дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип, подписан от разпределящия 

съдия. Гр.дело № 13189/2013г. е образувано  на 03.10.2013г. по въззивна  жалба 

срещу решение  по гр.дело № 32580/2010г. на СРС, 46 състав. С разпореждане  

в з.з. от 07.10.2013г. е насрочено о.с.з. за 04.06.2014г. – след 8 месеца, когато не 

е даден ход, тъй като 3-тото лице помагач е било нередовно призовано и делото 

е отложено за 1012.2014г. 

Гр.дело № 9475/2013г. е образувано на 09.07.2013г. по въззивна жалба 

срещу решение по гр.дело № 31604/2012г. на СРС, 35 състав. С разпореждане в 

з.з. от 10.07.2013г. е насрочено о.с.з. за 30.04.2014г. – след повече от 9 месеца. В 
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това с.з. въззиваемата страна е била нередовно призована, не е даден ход на 

делото и същото е отложено за 12.02.2015г. – след повече от 9 месеца.  

 Дела с кратки процесуални срокове 

Гр. дело № 11398/2014г. е образувано на 29.07.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение № ІІ-58- 142 от 02.06.2014г. по гр.дело № 3394/2014г., СРС, 58 

състав, постановено по иск по чл. 344, ал.1 КТ. С определение в з.з. от 

06.08.2014г. делото е насрочено в о.с.з. за 15.10.2014г. – в двумесечен срок - не е 

спазен триседмичният срок по чл. 312, ал.1,т.1 ГПК. В това съдебно заседание е 

приключило съдебното дирене, даден е ход по същество и съдът е обявил, че ще 

се произнесе с решение в срок, без да е посочен деня, съгласно чл. 315, ал.2 от 

ГПК. Съдебният акт е постановен на 12.11.2014г.- в едномесечен срок, а 

съгласно чл. 316, вр. чл.317 ГПК, решението следва да бъде обявено в 

двуседмичен срок. 

Гр. дело № 4718/2014г. е образувано на 03.04.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение от 17.04.2013г. по гр.дело № 22683/2013г. на СРС, 76 състав, 

постановено по иск по чл. 344,ал.1 КТ. Срещу решението е подадена и 

насрещна въззивна жалба. С определение от 30.04.2014г. съдът е докладвал 

делото, насрочил го е в с.з. на 10.06.2014г. - в двумесечен срок /а не в 

двуседмичен, според чл. 312,ал.1,т.1, вр. чл. 317 ГПК/ и е указал да се призоват 

страните. В това съдебно заседание е даден ход по същество и съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение след съвещание. Решението е постановено на 

24.07.2014г. – след месец и половина, вместо в двуседмичен срок по чл. 316, вр. 

чл. 317 ГПК. 

 Дела с отменен ход по същество 

Няма първоинстанционни дела с отменен ход по същество с докладчик 

съдия Пейчинова, видно от предоставената справка.  

 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 11826/2014г. е образувано и разпределено на 04.08.2014г. по 

жалба срещу постановление за определяне на разноски по изпълнително дело по 

описа на ЧСИ М.П. С решение от 11.08.2014г. съдът е намалил разноските по 

изпълнителното производство и е определил пропорционална такса по 

изпълнителното дело. Решението е влязло в законна сила, положен е печат  за 

издаден изпълнителен лист. 

Ч.гр.дело № 14391/2014г. е образувано на 23.09.2014г. по жалба срещу 

постановление за прекратяване на изпълнително дело по описа на ЧСИ Л.М. С 

определение от 29.10.2014г. съдът е оставил без разглеждане като процесуално 

недопустима подадената жалба. Съобщението е изпратено до жалбоподателя на 

30.10.2014г. и все още отрязък от него не е върнат по делото. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 15626/2014г. е образувано и разпределено на 10.10.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу определение на СРС, 40 състав по гр.дело № 

15331/2014г., с което е оставена без уважение молбата за внасяне на държавна 

такса. С определение в з.з. от 10.11.2014г. е отменено постановеното от 
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първоинстанционния съд определение и ищецът е освободен от заплащане на 

държавна такса. 

Ч.гр.дело № 15016/2014г. е образувано и разпределено на 02.10.2014г. по 

по въззивна ч.жалба срещу разпореждане на СРС, 24 състав по гр.дело № 

41366/2010г., за връщане на частна жалба по същото дело. С определение в з.з. 

от 05.11.2014г. частната жалба е оставена без разглеждане и е прекратено 

производството по делото. На 06.11.2014г. е изпратено съобщение до 

жалбоподателя. 

 

съдия  Олга Кадънкова  

 Спрени производства 

Адм. дело № 21/2001г. е образувано на 05.01.2001г. по жалба против 

административен акт от 06.11.2000г. на Кмета на СО, с който е отказана 

реституция на част от имот. С протоколно определение от 10.12.2002г. 

производството по делото е спряно, на основание чл. 182,ал.1,б.”г” ГПК(отм.), 

вр. чл. 45 ЗАП, до приключване на гр.дело № 16417/2006г. на СРС, 32 състав. на 

основание чл. 182, ал.1,б.”г” ГПК(отм.), вр. чл. 45 ЗАП, до приключване на 

гр.дело № 4008/1999г. на СГС, ІІ Д отделение. От направените справки през 

2009г. е видно, че гр.дело № 4008/1999г. на СГС е било върнато на 20.05.2005г. 

на СРС, 39 състав – по гр.дело № 863/1995г., което е било изпратено на СГС, за 

прилагане по гр.дело № 57/2008г. ІІ Г, въззивен състав на 08.02.2008г. и не е 

било върнато към м. февруари 2009г. в  СРС. Има данни, че преюдициалният 

спор е приключил с влязло в сила решение през 2009г., тъй като е приложено по 

другото цитирано дело, а към момента на проверката все още не е възобновено 

производството по адм. дело № 21/2001г. С писма до СРС на няколко пъти са 

изисквани заверени решения по цитирани различни дела, като върху едно от 

писмата от 29.10.2014г. е отбелязано, че е подписано от служител в „междинна 

архива” на 04.11.2014г. Последното разпореждане в з.з. от 28.10.2014г. е да се 

изиска от СРС, 39 състав гр.дело № 863/1995г. Необходимо в най-кратък срок 

да се изиска и предостави архивираното дело и да се възобнови производството. 

 Ненасрочени дела 

Гр. дело № 17704/2014г. е образувано и разпределено на 07.11.2014г., по 

въззивна жалба срещу решение по гр.дело № 51048/2012г. на СРС, 63 състав, по 

иск с правно основание чл. 415 ЗЗД. Предстои насрочване, което към момента 

на проверката – 01.12.2014г. все още не е администрирано. 

Гр. дело № 17705/2014г. е образувано и разпределено на 07.11.2014г.4г. по 

въззивна жалба срещу решение по гр.дело № 18210/2013г. на СРС 44 състав. И 

по това дело предстои насрочване - към момента на проверката – 01.12.2014г. 

все още не е администрирано. 

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 8284/2012г. е образувано и разпределено на 11.06.2012г. по 

въззивна жалба срещу решение от 24.02.2011г. по гр.дело № 3498/1993г.г. на 

СРС, с което е отхвърлен иск по чл. 30,ал.1 от ЗН, за възстановяване на правото 
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на Х.М.А. на запазена част от наследството на наследодателя М.А.С. Проведени 

са с.з. на 30.01.2013г., когато не е даден ход, поради нередовна процедура на 

призоваване, на 29.05.2013г., отложено за 16.10.2013г., отложено по 

доказателствата за 27.03.2014г., отложено за 05.11.2014г., когато е дадена 

последна възможност на въззивницата в 7 -дневен срок с писмена молба да 

определи имотите, които следва да се включат в наследствената маса на 

наследодателя и същото е отложено за 04.02.2015г. 

Адм. дело № 15/2010г. - ВАС с решение от 08.03.2010г. е отменил решение 

от 01.07.2004г. и допълващо го решение от 31.10.2007г. по адм. дело № 

458/2000г. и е постановил връщане на делото за ново разглеждане от друг 

състав на СГС. Делото е върнато в СГС на 10.03.2010г., където е образувано 

адм.дело № 15/2010г. Страните по делото са 6 жалбоподатели и един ответник. 

С протоколно определение от 28.09.2011г. производството по делото е спряно, 

на основание чл. 182,ал.1,б.”г” от ГПК(отм.), до приключване с влязъл в сила 

съдебен акт по гр.дело № 3044/2011г. на СГС, ГО, ІV-Г състав. След 

представяне на влязло в сила съдебно решение по преюдициалното дело с 

молба от 24.10.2014г., производството по делото е възобновено с определение в 

з.з. от 27.11.2014г. и е насрочено за 12.02.2015г. 

Адм. дело № 1596/2000г. – образувано на 28.06.2000г., по жалба срещу 

мълчалив отказ на Областен управител на област София да се произнесе по 

искане от 13.11.1998г. за обезщетяване по ЗОСОИ.  Производството по делото е 

спряно с протоколно определение от 23.01.2001г. „ до приключване на 

гражданските производства, образувани пред СРС, като задължава 

жалбоподателите в 7-дневен срок да представят съдебно удостоверение за 

номерата на гражданските дела, с оглед изричното им допълване към 

настоящото определение”. По делото се съдържа молба от пълномощник на 

жалбоподателите, от 06.03.2009г., от която е видно, че две преюдициални дела 

по описа на СРС са приключили с решения и по подадените въззивни жалби са 

образувани дела в СГС- гр.дело № 430/2003г. на II В състав, насрочено за 

06.11.2009г. и гр.дело № 2178/2002г. на II В състав. От 02.03.2001г., когато е 

представено съдебно удостоверение от СРС до разпореждането на съда от 

12.03.2014г. – 13 години няма никакви данни по делото/ същото да е било 

администрирано, да са изисквани справки по преюдициалните дела. / Съгласно 

цитираното разпореждане от 12.03.2014г. съдът е наредил да се извърши 

справка в НБД „Население” за всеки един от жалбоподателите, след което 

същото да се докладва. Следващото разпореждане е от 21.08.2014г. и с него е 

наредено в 7 дневен срок от съобщението жалбоподателите с писмена молба 

изрично да заявят  дали поддържат жалбата срещу мълчаливия отказ на 

Областния управител. След подадената молба от 10.11.2014г. от адвоката на 

жалбоподателите за поддържане на жалбата и конституиране на наследници на 

починали жалбоподатели, съдът, с определение в з.з. от 04.12.2014г., е 

възобновил производството, конституирал е по делото наследниците на 

починали жалбоподатели и го е насрочил за  25.02.2015г. Производството по 

делото продължава вече повече от 13 години, като няма данни да е било 
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администрирано спряното производство. Необходимо е делото да приключи във 

възможно най-кратък срок. 

 Насрочени дела  

-гр.дело № 4438/2014г. и гр.дело № 4792/2014г. - 

Двете дела са образувани съобразно изискванията и съдържат протокол за 

разпределение на случаен принцип, подписан от разпределящия съдия. Гр.дело 

№ 4438/2014г. е образувано  на 01.04.2014г. по въззивна  жалба срещу решение 

по гр.дело № 6024/2012г. на СРС, 42 състав, с предявен иск по чл. 79 ЗЗД. С 

разпореждане  в з.з. от 17.04.2014г. е насрочено о.с.з. за 11.12.2014г. – след 8 

месеца. Изпратени са призовки на 23.04.2014г., но по делото не са върнати 

отрязъци от призовките (към 03.12.2014г.), от които да е видно, че страните са 

уведомени.  

Гр.дело № 4792/2014г. е образувано на 04.07.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение по гр.дело № 49334/2013г. на СРС, 62 състав. С разпореждане в 

з.з. от 17.04.2014г. е насрочено о.с.з. за 11.12.2014г. – след близо 8 месеца. Към 

момента на проверката (03.12.2014г.) няма данни по делото да са върнати 

отрязъци от връчени призовки, изпратени на страните на 23.04.2014г. 

- гр.дело № 14245/2013г. и гр.дело № 4436/2014г. – 

Делата са образувани и разпределени съответно на 24.10.2014г. и на 

01.04.2014г., по въззивни жалби срещу решения на СРС по искове с правно 

основание чл. 240,ал.2 ЗЗД и по иск за допускане на делба. Гр.дело № 

4436/2014г. е насрочено за 05.02.2015г., с определение в з.з. от 17.04.2014г., с 

което е отхвърлено искането за допускане на ССЕ. По гр.дело № 14245/2013г. е 

проведено едно о.с.з. на 11.06.2014г., когато са конституирани като 

правоприемници по делото на мястото на починала страна и е насрочено о.с.з. 

за 12.02.2015г. – след 7 месеца. 

 Дела с кратки процесуални срокове 

Гр. дело № 7913/2014г. е образувано на 09.06.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение по гр.дело № 2227/2014г., СРС, 54 състав, постановено по иск 

по чл. 344,ал.1 КТ. С разпореждане в з.з. от 10.07.2014г. - един месец по-късно) 

в з.з. от 10.07.2014г. делото е насрочено в о.с.з. за 01.10.2014г. – след близо 3 

месеца - не е спазен триседмичният срок по чл. 312,ал.1,т.1 ГПК. В това съдебно 

заседание е приключило съдебното дирене, даден е ход по същество и съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение след съвещание, без да е посочен деня, 

съгласно чл. 315,ал.2 от ГПК. Съдебният акт е постановен на 24.11.2014г.- след 

близо два месеца, вместо в двуседмичен срок, съгласно чл. 316, вр. чл.317 ГПК.  

Гр. дело № 17090/2014г. е образувано на 03.11.2014г. по въззивна жалба 

срещу решение по гр.дело № 42334/2013г. на СРС, 70 състав, постановено по 

иск по чл. 245,ал.2 от КТ. С разпореждане в з.з. от 06.11.2014г. делото е 

насрочено в о.с.з. за 05.02.2015г. – след 3 месеца- не е спазен триседмичния 

срок по чл. 312,ал.1,т.1, вр. чл. 317 ГПК. 

  Дела с отменен ход по същество 

Няма първоинстанционни дела с отменен ход по същество с докладчик 

съдия Кадънкова.  
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 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 7946/2014г. е образувано и разпределено на 09.06.2014г. по 

жалба срещу разпореждане на съдебен изпълнител, с което е оставена без 

уважение молбата за прекратяване на изпълнително производство по отношение 

на него, по из.дело по описа на ЧСИ Н.К. С определение от 16.06.2014г. съдът е 

върнал жалбата и е прекратил производството по делото. Определението е 

влязло в законна сила, за което е положен печат. 

Ч.гр.дело № 6444/2014г. е образувано на 14.05.2014г. по жалба срещу 

действия на ЧСИ С.С., по изпълнително дело по описа й за 2012г. С решение от 

30.05.2014г. съдът е оставил без уважение, като неоснователна, подадената 

жалба и решението е влязло в законна сила, за което е положен печат. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 12739/2014г. е образувано и разпределено на 19.08.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу разпореждане на СРС, 42 състав по гр.дело № 

25983/2014г., с което е отхвърлено подаденото от жалбоподателя заявление по 

реда на чл. 417 ГПСК. С определение в з.з. от 07.10.2014г. върната частната 

жалба и производството по делото е прекратено.  

Ч.гр.дело № 9629/2014г. е образувано и разпределено на 03.07.2014г. по 

частна жалба срещу определение по гр.дело № 20621/2014г. на СРС, 90 състав, с 

което е прекратено производството по делото. С определение от 20.10.2014г. 

частната жалба е оставена без уважение и е прекратено производството по 

делото. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ  ІІІ-Г състав 

 

съдия Галина Ташева 

  Спрени дела 

Ч.гр.дело № 1215/2013г. Образувано е на 28.01.2013г., по жалба на 

физическо лице, срещу постановление на Частен съдебен изпълнител (ЧСИ), за 

възлагане на недвижим имот. По делото са представени мотивите на ЧСИ, 

писмено възражение от пълномощник на взискателя ОББ и изпълнителното 

производство. По уважена молба от 20.03.2013г., с разпореждане от з.з. на 

12.04.2013г., съдът е насрочил делото в о.с.з. за 15.10.2013г. В него, по 

направено искане, с оглед заведен преюдициален спор пред СГС, ГО, І-1 с-в 

(гр.д. № 3882/2013г.), досежно идентичността на процесните имоти (ап. 19 и ап. 

20, впоследствие обединени), съдът е спрял настоящето производство, до 

окончателното му приключване. На протокола от с.з. е поставен печат за 

влизане в сила на определението - на …30.12.2014г. Годината вероятно е 

сгрешена, тъй като в з.з. на 06.06.2014г., съдът е постановил разпореждане за 

насрочване на о.с.з. за 09.12.2014г., с призоваване на страните, без изричен акт 

за възобновяване на производството. Последното не е обяснимо, тъй като на л. 

60 по делото е приложено незаверено копие от решение без номер на І-1 състав 

по гр.д. № 3882/2013г., на което е отбелязано, че към 02.06.2014г. същото е 

„изпратено в САС”. На изготвения списък на лицата за призоваване също е 
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отбелязано, че съдебният акт по преюдициалния спор не е влязъл в сила, с оглед 

което и след направено в с.з. с писмена молба изрично искане, с протоколното 

определение от 09.12.2014г., съдът е отменил определението от 06.06.2014г. и 

отново е спрял делото, до постановяването на краен съдебен акт по гр.д. № 

3882/2013г. на СГС. 

Адм. дело № 3169/2006 г. е образувано на 10.07.2006г., след отменително 

решение по адм. д. № 7396/2005год. на ВАС, с указания при новото 

разглеждане на делото. То е продължило с докладчик съдия М.Георгиева и 

проведени о.с.з. по доказателствата на 06.03.2007г., на 23.10.2007г., на 

20.05.2008г. и на 06.02.2009г. В това заседание, на основание чл. 182, ал. 1, б. 

„д” ГПК (отм.), съдът е спрял производството, във връзка с данните по 

удостоверение за образувана пр.пр. № 5050/2005г. По делото са приложени 

писма-отговори от СГП, (след непериодични в годините разпореждания на съда 

за справки дали е приключила прокурорската проверка). Сведенията са, че 

същата не  е приключила, че е „пред приключване”, а на 03.07.2013г. прокурор 

Ив.Аврамов е уведомил съда, че  преписката „е приключила и след получаване 

на делото в СГП, наблюдаващият прокурор ще осъществи правомощията си по 

чл. 243 НПК, като го реши по същество”. След тези данни са изпращани 

запитвания до СГП само на 26.09.2013г. и на 18.12.2014г. Отговор на 

последното е получен на 14.01.2015г. – че „с постановление на СГП е 

прекратено разследването по досъдебно производство № 15071/2009г. по описа 

на 5-то РПУ-СДВР, пр.пр. № 5050/2005г. по описа на СГП и, че същото е 

обжалвано пред СГС-НК, до което са изпратени материалите с писмо от 

21.11.2014г. До момента няма произнасяне.” 

След извършена, по настояване на проверяващите, справка в деловодството 

на НК на СГС се установи, че по жалбата срещу постановлението за 

прекратяване е образувано дело № 5209/2014г., по което няма произнасяне до 

момента. 

Адм. дело № 1828/2002г. е образувано по жалба на трима наследници на 

Х.А.Г., подадена на основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ, срещу заповед № РД-9-

120/29.03.2002г. на кмета на Р-н „Овча купел”, за поправка на кадастрална 

основа. След проведени две с.з. по доказателствата, през 2002 и 2003г., с 

изготвено на ръка определение от з.з. на 12.04.2004г., на основание чл. 182, ал. 

1, б. „г” ГПК  и данни за висящ пред СРС спор за собственост върху имота, 

предмет на заповедта, производството е спряно до окончателното решаване на 

гр.д. № 21771/2003г. на СРС, 43 състав. С писма от м. август и октомври 2008г. 

СРС е уведомил, в отговор на отправени запитвания, че цитираното 

преюдициално дело е изпратено по   постъпила въззивна жалба в СГС, на 

10.01.2006г. Данните от удостоверение, издадено от ІІ-ри А въззивен състав на 

10.08.2009г. са, че по въззивната жалба е било образувано в.д. № 94/2006г., по 

което е било постановено (след поправка на ОФГ), решение № 3848 от 

31.07.2009г., което не е влязло в сила. След тази справка е направено запитване 

до ІІ-ри А въззивен състав на СГС, в изпълнение на разпореждане от з.з. на 

12.11.2012г., отговор на което не е наличен в делото. Последното писмо-
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запитване за движението на прецененото като преюдициално дело е изпратено 

на 19.12.2014г. до СРС, на което до момента на проверката – 21.01.2015г. 

отговор не е получен. 

По указание на проверяващите бе направена справка и представена 

разпечатка за движението на въззивното гр.д. № 94/2006г., от която е видно, че 

ВКС, с определение № 501/17.05.2010г. по гр.д. № 13/2010г., не е допуснал 

касационно обжалване и на 21.05.2010г. делото е върнато на 

първоинстанционния съд. На 29.01.2015г. на екипа бе предоставено отново 

делото, с приложено гр.д. № 21771/2003г. на СРС. На 22.01.2015г. на гърба на 

писмото-запитване от 2012г., е изготвена резолюция на докладчика, с указание 

към поименно посочените трима жалбоподатели и адресът им, които в 7 дневен 

срок да заявят дали поддържат подадената жалба срещу заповедта от 2002 год. 

Възобновяване на производството не е направено. 

  Ненасрочени дела  на доклад на съдия Ташева - няма. 

  Висящи, неприключени дела, образувани преди 01.01.2013г.  

В.гр. дело № 253/2012г. е образувано на 09.01.2012г., след решение на ВКС 

по гр.д. № 1588/2010г., за частично обезсилване на решение на СГС по гр.д. № 

12289/2009г. Видно от приложения протокол, за докладчик е била определена 

съдия Ташева, с изключване на съдиите постановили първоначалния съдебен 

акт. След близо месец, с определение от 02.02.2012г. производството е оставено 

без движение, дадени са указания към съделител, във връзка с тези, изложени в 

решението на касационната инстанция, (изпълнявани цели седем месеца), до 

02.10.2012г., когато с определение  производството е било спряно, поради смърт 

на ищцата С.А.Т. Възобновено е месец по-късно, конституирани са страните и е 

насрочено с.з. за 14.05.2013г., отложено за 11.02.2014г., когато не е даден ход на 

делото с новоконституирана страна. Следващото заседание е определено за 

14.10.2014г., непроведено поради нередовна процедура по призоваването, с 

отлагане за 25.11.2014г., което отново не е проведено, поради данни за 

настъпила смърт на жалбоподател, чиито наследници са посочени от 

пълномощника. За с.з. на 24.02.2015г. съдът е указал призоваването им. 

Гр. дело № 14633/2012г. е образувано на 01.11.2012г., по въззивна жалба 

срещу решение на СРС 118-ти състав, постановено след обезсилване на 

решението на първоинстанционния съд и връщане за ново разглеждане. 

Протоколът за разпределение на делото е от 31.10.2012г. С определение от з.з. 

на 20.11.2012г., съдът е допуснал извършване на СТЕ и разпит на свидетели, 

разпоредил е издаването на съдебно удостоверение и е насрочил о.с.з. за 

30.05.2013г., което не се е състояло, поради постъпил сигнал за взривно 

устройство в сградата на съда. В насроченото за 11.03.2014г. заседание ход на 

делото също не е даден, тъй като е починала въззиваема страна, заменено е и 

вещото лице, а с.з. е насрочено за 25.11.2014г. Наследниците на починалата са 

конституирани в з.з. от 12.03.014г., уведомени са същите, но на 19.11.2014г. 

вещото лице е уведомило съда, че поради отсъствие от страната не е успяло да 

изготви експертизата и да направи оглед на имота. В с.з. е даден ход на делото, 
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докладвано е, изразени са становищата на страните и за изготвяне на СТЕ, то е 

отложено за 21.04.2015г. 

  Насрочени  в о.с.з. дела  - за 26.05.2015г., за 24.02.2015г.  

Гр. дело № 17011/2014г. е образувано на 31.10.2014 г., по въззивна жалба 

на две физически лица от гр. София, против решението по гр.д. № 30432/2013г. 

на СРС, 77-ми състав. Видно от протокол за случаен избор, подписан от Зам. 

Председател, за докладчик по делото е определена съдия Ташева. Към жалбата 

са приложени доказателства, отговор от ответните страни от 23.10.2014г. по 

нея, изпълнени са били и указания за внасяне на ДТ. С определение от 

17.11.2014г., съдът е приел жалбата за отговаряща на изискванията на чл. 261, 

ал. 1 ГПК, произнесъл се е по доказателствени искания и е насрочил о.с.з. за 

26.05.2015г.  

  Гр. дело № 13076/2014 г. е образувано на 28.08.2014г., по въззивна жалба 

на застрахователно дружество със седалище в гр. София, против решението от 

07.05.2014г. по гр.д. № 61444/2012г. на СРС, 43-ти състав. С разпореждане от 

з.з. на 30.09.2014г. е насрочено о.с.з. за 24.02.2015г. Видно от изготвения списък 

на лицата за призоваване, призовките са изпратени на 01.10.2014г., до момента 

няма приложени върнати отрязъци. 

  Гр. дело № 2333/2013 г. е образувано на 20.02.2013г., по въззивна жалба 

от пълномощник на физическо лице, против решението по гр.д. № 248/2008г. на 

СРС, 58-ми състав. С разпореждане от з.з. на 25.02.2013г. е насрочено о.с.з. за 

29.10.2013г., в което е даден ход на делото, докладвана е жалбата и за събиране 

на доказателство чрез издаване на съдебно удостоверение е насрочено о.с.з. за 

18.02.2014г., в което е допусната експертиза за оценка на процесните имоти. На 

21.10.2014г. заключението е прието, възложена е на експерта допълнителна 

задача и с.з. е отложено за 10.02.2015г. 

 Гр. дело № 6229/2014 г. е образувано на 09.05.2014г., по жалба на НЕК 

срещу решението по гр.д. № 46568/2013г. на СРС, 58-ми състав. С 

разпореждане от з.з. на 10.05.2014г. е насрочено о.с.з. за 18.11.2014г. 

Последното е редовно проведено и по доказателствата делото е отложено за 

17.02.2015г. 

По отношение на делата с отменен ход по същество, в изготвената справка 

е посочено, че съставът е отменил хода по гр.д. № 7990/2012г., на доклад на 

съдия Ташева, което не е проверено, тъй като е върнато в СРС. От 

компютърната му разпечатка е видно, че производството е образувано на 

07.06.2012г., по въззивна жалба срещу решението на СРС по гр.д. № 

55795/2009г., обявено е за решаване в първото по делото заседание, след което с 

определение от 12.03.2013г. ходът по същество е отменен и е насрочено с.з. за 

18.06.2013г., в което делото е приключено. На 24.06.2013г. е постановено и 

решение № 4810, за потвърждаване на решението на първоинстанционния съд. 

  Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 10094/2014г. е образувано на 10.07.2014г., по частна жалба на 

М.Н.П., срещу действие на Частен съдебен изпълнител (ЧСИ). По делото са 

приложени мотивите на ЧСИ, възражение по частната жалба и изпълнителното 
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дело. Съставът на СГС, с участието на мл.с-я Нора Маринова,  се е произнесъл с 

решение № 5307  от 14.07.2014г. 

Ч.гр.дело № 3600/2014г. е образувано на 17.03.2014г., по частна жалба на 

ЕООД – ипотекарен длъжник по конкретното изп. дело, по описа на Частен 

съдебен изпълнител (ЧСИ), срещу негови действия по разпределение на сума от 

извършени публични продани на недвижими имоти. По делото са приложени: 

протокол за разпределение на делата (на четири листа, с общ брой – 70 дела, 

голяма част от които с отводи), възражение-становище по жалбата, мотиви на 

ЧСИ. Съставът на СГС, с участието на мл.с-я Анелия Янева,  се е произнесъл с 

решение № 3225 от 28.04.2014г. 

  Приключени частни дела въззивна инстанция не бяха предоставени за 

проверка, върнати са на първоинстанционните съдилища. 

 

Съдия Анна Ненова 

Съгласно заповед № 1444/01.07.2013г., във връзка със заповед № 

1443/01.07.2013г. на председателя на СГС, (с която съдия Бодикян е определена 

за председател на VІ-5 състав в ТО) и заповед № К-531/01.07.2013г., на 

председателя на АС-София, (с която съдия Анна Владимирова Ненова – 

Вълканова е командирована на длъжност съдия в СГС), същата е определена за 

член – съдия на ІІІ-Г състав в АО на СГС, считано от 03.07.2013г. и на тази дата 

същата е включена в електронното разпределение на делата. 

 Спрени дела 

В.гр.дело № 2878/2013г. Образувано е на 04.03.2013г., по въззивна жалба 

срещу решението по гр.д. № 34727/2011г. на СРС, 30 състав. С разпореждане от 

04.03.2013г. е насрочено с.з. за 29.10.2013г., в което ход на делото не е даден, а 

с протоколно определение  производството е спряно, до „приключване на 

тълкувателно дело по постановеното тълкувателно решение № 2/2013г. на 

ОСГТК”. По делото  няма последвали каквито и да било действия, напротив, то 

е номерирано и прошнуровано и „съдържа 30 листа”, е отбелязал деловодител.  

Адм. дело № 1862/2000г. е образувано на 03.08.2000г., по жалба от Е.Т.Т., 

срещу заповед на кмета на СО от 08.06.2000г. за премахване на едноетажна 

стара сграда, находяща се в с. Железница. След отстраняване на нередовности, е 

проведено едно о.с.з. по делото - на 15.10.2001г., в което са приети писмените 

доказателства и е допусната СТЕ, с отлагане за 29.03.2002г. На 05.03.2002г. от 

пълномощника на жалбоподателката е депозирана молба с искане за спиране на 

делото, до произнасянето на окончателен акт по гр. дело №  956/2000г. на СРС - 

за делба, в предмета на което е включена и процесната сграда. С протоколното 

определение от 29.03.2002г., без посочване на основание и без мотиви, съдът е 

спрял производството по административния спор. Приложени са писма с 

искания за справка по движението на делбеното дело, отговори по които няма 

получени, а върху самите тях са направени отбелязвания, че по жалба делото е 

изпратено в СГС на 26.09.2002г. Под какъв номер е било образувано дело в 

СГС, кога същото е решено и върнато за втора фаза, данни не се съдържат по 

делото. С разпореждане от 08.07.2009г. са дадени указания жалбоподателката да 
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уточни дали поддържа жалбата си и дали е приключило гр. дело № 956/2000г. 

на СРС. Постъпила е молба от 17.11.2009г., с която пълномощникът е заявил, че 

жалбата се поддържа, че преюдициалният спор е във втора фаза на делбата и е 

насрочен за 29.09.2009г. С определение от 07.12.2009г., поради неизпълнени 

указания на съда, производството е било прекратено. По частна жалба пред 

ВАС е било образувано ч.адм.дело № 5094/2010г., като с определение № 

6743/25.05.2010г. прекратяването е отменено и са дадени указания за 

продължаване на производството, с акцент за служебното начало и 

задължението на съда сам да следи дали са преодоляни пречките за движението 

му. От отбелязванията на ръка, направени върху  изискваните  от СРС справки 

(такива в отговор няма приложени) е видно, че делото е било насрочено „по 

молба по чл. 288, ал. 3 ГПК, за 10.10.2014г.”, а разпореждането да се приложат 

постановените до момента актове по делбеното дело няма данни да са 

изпълнени.  

  Ненасрочени дела  

 Гр.дело № 360/2000г. – било е образувано по възражение (жалба)  от м. 

юли 1997г. на засегнато физическо лице, срещу заповед на Главния архитект на 

гр. София, за изменение на улична регулация, издадена на 23.06.1997г. Делото е 

било изгубено преди постановяването на съдебен акт по съществото му и след 

редица процесуални действия, с разпореждане от 31.10.2013г., е било насрочено 

о.с.з. за възстановяването му, по реда на чл. 108, ал. 3 ПАРОАВАС, с указания 

към страните. Същото е било  проведено на 11.02.2014г. На 19.02.2014г. 

съставът, с докладчик съдия Ненова, е постановил определение за 

възстановяване на производството, след влизането в сила на което се изискват 

доказателства и се уточняват страни, наследниците им и заинтересованите 

страни – собственици на съседните имоти. Поради трудности с установяването 

им и ненамиране на актуални адреси, все още не са налице условия за 

насрочване на о.с.з. 

От ненасрочените дела бяха проверени и възз. гр. дела № № 18552/2014г. 

и 19893/2014г., образувани съответно на 20.11.2014г. и на 12.12.2014г., 

въззивните жалби по които са оставени без движение с указания, които се 

изпълняват към момента. 

  Висящи, неприключени  дела, образувани преди 01.01.2013г.  

Гр. дело № 15891/2012г. – делото е въззивно, (не е отразено като такова), 

образувано на 28.11.2012г., по жалба срещу решението  по гр.д. № 16993/2011г. 

на СРС, 70-ти състав, разпределено на доклад на съдия Х.Бодикян, на 

26.11.2012г. С разпореждане от з.з. на 29.11.2012г., е насрочено  за 30.05.2013г., 

проведено от ІІ-ри Г състав, с докладчик съдия Елена Андреева, без данни за 

преразпределянето му. При запитване бе предоставена заповед № 

1027/28.05.2013г., съгласно която смяната в състава е наложена с оглед отпуск 

по болест на съдия Бодикян, относима за всички дела на неин доклад , 

насрочени на 30.05.2013г. Ход на делото не е бил даден, тъй като, видно от 

изготвения протокол, заседанието е проведено по-късно, в 10.24 часа, с оглед 

постъпил сигнал за бомба в сградата на съда, а следващото с.з. е определено за 
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11.02.2014г. Поради постъпила молба на ищеца по разноските, делото, с писмо 

от 11.10.2013г., е върнато на СРС, за произнасяне. С определение от з.з. на 

15.11.2013г. решението е било изменено в частта за разноските. Ответната 

страна, по реда на чл. 41, ал. 2 ГПК, е счетена за уведомена за определението, 

съгласно разпореждане от 20.05.2014г., едва след което, на 24.07.2014г. делото е 

върнато в СГС за произнасяне по въззивната жалба. С разпореждане от з.з. на 

06.08.2014г., същото е насрочено за 10.02.2015г. с докладчик съдия А.Ненова. 

Гр. дело № 1824/2000г. е образувано на 19.07.2000г., на основание чл. 39, 

ал. 1 ЗАП, вр. чл. 6, ал. 6 ЗОСОИ, по жалба на физически лица срещу мълчалив 

отказ на Областен управител на област София да се произнесе по заявление за 

възстановяване на недвижим имот, отчужден за изграждането на летище София. 

По делото са проведени с.з. на 14.12.2000г., на 27.04.2001г.и на 15.10.2001г., 

изготвена е и е приета експертиза, след което, въз основа на извършена 

служебна справка, с определение от з.з. на 07.03.2002г., (изготвено на ръка след 

протокола от с.з.), производството по делото е спряно до приключването на 

дело № 2401/2001г. на СГС, ІІІ-Д състав, Последното е било преобразувано в 

секретно, под № 27/2005год. Справки за движението на преюдициалния спор са 

правени с писма, или с отбелязване за извършени такива. На 31.01.2013г. е 

постановено решение по адм. дело № С-27/2005г., оставено в сила с решение от 

02.10.2013г. на ВАС, по адм. дело С-48/2013г. Въз основа на разпореждане от 

05.11.2013г. на съдия Ненова, е взето становище на страните, (че поддържат 

жалбата), след което производството по делото е възобновено, (в з.з. без дата) и 

е насрочено  с.з. за 25.02.2014г. Оттогава, до момента на проверката, по делото 

са проведени още две съдебни заседания по доказателствата – на 10.06.2014г. и 

на 02.12.2014г., с отлагане за 14.04.2015г. 

 Гр. дело № 2958/2006г. е образувано на 16.06.2006г., на основание чл. 138 

ЗТСУ, срещу решение на СОС за отреждане на междублоково пространство за 

паркинг, с първоначален докладчик съдия Бодикян. Решение по делото е 

постановено на 27.07.2012г., допълнено с решение от 21.06.2013г. По 

постъпилата касационна жалба се е произнесъл ВАС, с определение на ІІ 

отделение № 7820/09.06.2014г. за връщане на делото в СГС за произнасяне, 

становище, потвърдено и от петчленен състав на ВАС по адм.д. № 10742/2014г.  

В изпълнение на определението на ВАС от 09.06.2014г., с разпореждане от з.з. 

на 29.10.2014г., съдия Ненова е насрочила о.с.з за 14.04.2015г.  

  Насрочени  в о.с.з. дела  - за 10.02.2015г. и 24.02.2015г. 

Гр. дело № 5093/2014г. е образувано на 11.04.2014 г., по въззивна жалба от 

особен представител на физическо лице, против решението по гр.д. № 

20119/2013г. на СРС. Разпределено е на доклад на съдия А.Ненова, съгласно 

приложен протокол за случаен избор от 10.04.2014г. С разпореждане от 

11.04.2014г. съдът е оставил жалбата без движение, с указания към М.С.Д., с 

адрес в гр. София, да заяви поддържа ли подадената жалба и в зависимост от 

това да внесе ДТ с конкретизиран размер. След няколко поредни съобщения, 

таксата е внесена с платежен документ от 07.07.2014г. и в з.з. съдът е насрочил 

с.з. за 16.12.2014г., което не е проведено поради нередовното призоваване на 
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жалбоподателя. Следващо о.с.з. е определено за 24.02.2015г., като 

„Топлофикация София” ЕАД е задължена да заплати възнаграждение за 

особения представител, а при неизпълнение е указано, че постановеният 

съдебен акт на ДРС ще бъде обезсилен. Съобщенията са изпратени на 

18.12.2014г. Към момента на проверката на делото няма данни за редовното им 

връчване.  

 Гр. дело № 10260/2014 г. е образувано на 14.07.2014г., по въззивна жалба 

от Топлофикация София ЕАД, срещу решението от 07.01.2014г. по гр.д. № 

6830/2012г. на СРС. Видно от приложения протокол – л.2, за докладчик по 

делото е определена съдия Ненова, насрочила го, с разпореждане от з.з. на 

16.07.2014г., след преценката за наличие на условията по чл. 267 ГПК, за 

10.02.2015г., като за призоваването на Б.П.М. е изрично посочен и втори адрес. 

Видно от върнатите призовки, докладвани своевременно на съдията, съгласно 

дадените указания за по-нататъшни действия, лицето все още не може да бъде 

призовано. 

Гр. дело № 10244/2014 г. е образувано също на 14.07.2014г., по въззивна 

жалба от физическо лице, срещу част от решението от 11.03.2014г. по гр.д. № 

19148/2013г. на СРС – 71-ви състав. Видно от приложения протокол – л.1, за 

докладчик по делото е определена съдия Ненова, насрочила го, с разпореждане 

от з.з. на 16.07.2014г., след преценката за наличие на условията по чл. 267 ГПК, 

за 10.02.2015г. 

 Дела на доклад на съдия Ненова с отменен ход по същество не бяха 

представени на проверяващите. 

 Приключени частни дела  

Ч.гр.дело № 5376/2014г. е образувано на 16.04.2014г., по жалба от 

пълномощник на физически лица, срещу постановление на Частен съдебен 

изпълнител (ЧСИ), за възлагане на недвижим имот. По делото са приложени 

мотивите на ЧСИ и копие на изпълнителното дело. С окончателно решение № 

3441 от 14.05.2014г. съставът на СГС, с участието на мл.с-я Анелия Янева, е 

оставил без уважение жалбата.  

Ч.гр.дело № 3019/2014г. е образувано на 05.03.2014г., по жалба  от 

09.07.2012г. на физически лица, срещу действия на Частен съдебен изпълнител 

(ЧСИ), подадена първоначално директно в съда и върната за администриране по 

реда на чл. 436 ГПК с разпореждане от 30.07.2012г. По делото са приложени 

мотивите на ЧСИ, възражение по жалбата и копие на изпълнителното дело № 

248/2012г. С окончателно решение № 1882 от 18.03.2014г. съставът на СГ, с 

участието на мл. с-я Анелия Янева, е оставил без уважение жалбата.  

 Приключени частни дела въззивна инстанция 

Ч.гр.дело № 931/2014г. е образувано на 23.01.2014г., по въззивна частна 

жалба против определение от 04.10.2013 г. по гр.д. № 54808/2014г. по описа на 

СРС, 27-ми с-в, с което е прекратено производството като недопустимо. По 

делото е приложен протокол за случайно разпределение, подписан от съдия 

Желявска. С определение № 1859 от 24.01.2014г., съставът на СГ, с участието 

на мл.съдия И. Болгурова, е оставил без уважение частната жалба.  
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Бяха изискани и делата на доклад на младши съдия Нора Маринова – III Г 

състав: 

 Спрени дела - няма; 

 Ненасрочени дела: 

Гр. дело № 19595/2014г. е образувано и разпределено на 08.12.2014г. по 

въззивна жалба срещу решение на СРС по гр.дело № 53149/2013г., 64 състав. 

Насрочено е с определение в з.з. от 21.01.2015г. в о.с.з. на 21.04.2015г. и са 

дадени указания във връзка с пълномощника по подадената въззивна жалба; 

Гр. дело № 18791/2014г. е образувано и разпределено на 24.11.2014г. по 

въззивна жалба срещу решение на СРС, 64 състав по гр. дело № 32759/2013г. 

Насрочено е  с определение в з.з. от 22.01.2015г. в о.с.з. на 16.04.2015г. и е 

допуснал събирането на гласни доказателства; 

 Насрочени в о.с.з. на 17.02.2015г.  

Гр. дело № 15414/2014г. - образувано и разпределено на 08.10.2014г. по 

въззивна жалба срещу решение на СРС по гр.дело № 58172/2012г., 24 състав. С 

определение от 11.11.2014г. делото е докладвано, дадени са указания и е 

насрочено в о.с.з. на 17.02.2015г.;  

Гр. дело № 11237/2014г. образувано и разпределено на 25.07.2014г. по 

въззивна жалба срещу решение на СРС по гр.дело № 53149/2013г., 64 състав. С 

определение от 08.08.2014г. делото е насрочено в о.с.з. за 11.11.2014г., когато не 

е даден ход, поради нередовна процедура на призоваване. Отложено е за 

07.02.2014г.;  

 Висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. 

Гр. дело № 116/2008г. е образувано на 15.02.2008г. и разпрледелено на 

съдия Галина Ташева, която първоначално го е оставила без движение за 

отстраняване на нередовностите. С определение в з.з. от 28.04.2009г. 

производството по делото е прекратено, тъй като срещу същата заповед на 

кмета на район „Люлин” е образувано по-рано дело. Определението е отменено 

по пътя на инстанционния контрол и делото е разпределено на съдия Милен 

Василев, който с разпореждане в з.з. от 05.06.2009г. е оставил делото без 

движение с указание жалбоподателя да заяви интерес. С разпореждане на 

следващия докладчик – съдия Димов от 28.06.2010г. е наредено препис от 

жалбата да се връчи на ответника за възражение в тридневен срок. Първото по 

делото съдебно заседание се е състояло на 15.03.2011г., с докладчик съдия 

Десислава Джарова, която с определение  в з.з. от 27.01.2012г. е прекратила 

производството по делото поради липса на интерес от страна на жалбоподателя. 

Срещу определението е подадена частна жалба и ВАС с определение от 

30.07.2012г.  по адм. дело № 8023/2012г. е отменил акта на СГС и е върнал 

делото на първоинстанционния съд. С определение от 25.09.2012г. делото с 

докладчик съдия Елизабет Петрова е насрочено за 07.02.2013г. Това съдебно 

заседание, с докладчик мл. съдия Зорница Езекиева е отложено по 

доказателствата за 16.04.2013г., когато докладчик е бил мл. съдия Васил 
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Петров, отложено отново за 10.12.2013г., с докладчик мл. съдия Зорница 

Езекиева. С протоколно определение е наложена глоба в размер на 100 лв. на 

кмета на Район „Люлин” за неизпълнение разпореждане на съда. С 

разпореждане в з.з. от 28.01.2014г. /съдия –докладчик съдия Галина Ташева/, е 

наредено повторно да се дадат указания с писмо до кмета на район „Люлин” и 

до Главния архитект на гр. София, като се изпише правилно обжалвания акт – 

Заповед № РД-50-09-164/16.04.1984г. Следващото о.с.з. на 25.02.2014г., с 

докладчик мл. съдия Иванка Болгурова, е отложено за 10.06.2014г. Съдът е 

докладвал за постъпило становище от юрисконсулта на район „Люлин” и е 

установил, че указанията не са изпълнени в цялост. Съдебното заседание на 

10.06.2014г., с докладчик съдия  Никола Чомпалов, е отложено за 02.12.2014г., 

като отново е дадена възможност на страните да вземат становище по 

представените писмени доказателства. В съдебно заседание на 02.12.2014г. с 

докладчик мл. съдия Нора Маринова, съдът е констатирал, че жалбоподателят 

показва пълна незаинтересованост по делото, но за да бъде изяснено от 

фактическа страна служебно, следва да бъде допусната СТЕ. С разпореждане в 

з.з. от 05.03.2015г. /докладчик по делото  - съдия Маринова/, е допуснал 

извършването на СТЕ, определил е задачите, както и размерът на депозита - 

4500 лв., вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението.  

Проверката показва, че трима съдии-докладчици са сменени преди делото 

да е било изпратено по касационната частна жалба във ВАС, а след като е било 

върнато,  от септември 2012г. до момента /март 2015г./ по делото са сменени 3-

ма съдии и 3-ма младши съдии, като докладчик към момента на проверката е 4-

ти мл. съдия Нора Маринова. В кориците на делото не се съдържат нито един 

протокол за избор или заповед на Председателя, както и самоотводи на 

докладчици. Препоръчително е тази негативна практика да бъде преодоляна, а 

делото да приключи във възможно най-кратък срок. 

Адм. дело № 5044/2006г. е образувано на 29.11.2006г. по жалба на срещу 

мълчалив отказ на Кмета на Столична община да възложи изготвяне на нова 

оценка за определяне на припадащите се идеални части от правото на строеж на 

магазин № 3 на ул. „Пиротска” № 55. По делото е било постановено решение от 

25.07.2011г., с което жалбата е оставена без разглеждане, като недопустима. 

ВАС е отменил съдебния акт на СГС и е върнал делото, след което с 

разпореждане от 10.05.2012г., съдията докладчик Десислава Джарова е 

насрочила о.с.з. за 05.06.2012г. В това с.з., видно от съдебния протокол, съдия-

докладчик е Елизабет Петрова, направени са и приети доказателствени искания 

и делото е отложено за 16.10.2012г. В това съдебно заседание, с докладчик мл. 

съдия Васил Петров, отново са направени и приети доказателствени искания и 

делото е отложено за 16.04.2013г. – когато отново са направени и приети 

доказателствени искания и делото е отложено за 10.12.2013г. В това с.з. 

докладчик по делото е мл. съдия Зорница Езекиева, а на Кмета на СО е 

наложена глоба в размер на 100 лв. за неизпълнение на дадени указания- 

непредставяне на становище, съгласно указанията на съда. Следващото о.с.з. е 

било на 25.02.2014г., с докладчик мл. съдия Иванка Болгурова, отложено 
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поради нередовна процедура на призоваване, за 10.06.2014г. В това с.з. 

докладчик е бил съдия Никола Чомпалов, а делото е отложено за призоваване 

на заинтересована страна, за 02.12.2014г. Това с.з. докладчик е бил мл. съдия 

Нора Маринова, а делото е отложено за 14.04.2015г., поради нередовна 

процедура на призоваване на заинтересована страна. С разпореждане в з.з. от 

05.03.2015г. съдът е допуснал СТЕ с конкретизация на задачата, назначил е 

вещо лице и е определил депозит в размер на 600 лв., вносим от 

жалбоподателката в 14-дневен срок от съобщението. И по това дело бе 

констатирана честа смяна на докладчика- за периода май 2012г. – март 2015г.  

са сменени 3-ма съдии и 3- ма младши съдии, като към момента на проверката 

докладчик по делото е 4-ти мл. съдия Нора Маринова.  

При проверка и на това дело бе установено, че в кориците му не се 

съдържат нито един протокол за избор или заповед на Председателя, както и 

самоотводи на някой от докладчиците. Препоръката и в този случай е 

негативната практика да бъде преодоляна и съдебното производство, започнало 

преди 9 години, да приключи във възможно най-кратък срок. 

 Частни граждански дела (І инст.) 

Ч.гр.дело № 10762/2014г. е образувано и разпределено на 21.07.2014г. по 

жалба срещу действия на ЧСИ по налагане на запор по изпълнително дело. С 

определение от 08.08.2014г. съдът е прекратил производството и е дал указания 

на ИА „ВКВПД” за внасяне на държавна такса. 

Ч.гр.дело № 10713/2013г. е образувано и разпределено на 18.07.2013г. по 

жалба срещу действия на ЧСИ по изп. дело №  841/2014г. С определение от 

30.09.2014г. съдът е освободил молителя от заплащане на държавна такса по 

подадена от него жалба срещу действия на ЧСИ. 

 Частни граждански дела (въззивни) 

Ч.гр.дело № 10725/2014г. е образувано и разпределено на 18.07.2014г. по 

въззивна ч.жалба срещу решение, в частта, имаща характер на определение на 

СРС, 67 състав по гр.дело № 2313/2013г., с което е допуснато предварително 

изпълнение на акта в частта, в която са уважени предявените искове по чл. 200 

КТ. С определение в з.з. от 14.10.2014г. е отменено решението в частта, имаща 

характер на определение.  

Ч.гр.дело № 11526/2014г. е образувано и разпределено на 31.07.2014г. по 

частна жалба срещу определение по гр.дело № 4124/2014г. на СРС, 38 състав, с 

което е върната исковата молба и производството е прекратено. С определение в 

з.з. от 30.09.2014г., е потвърдено определението на първоинстанционния съд. 

 

Бяха проверени допълнително и старите дела на доклад на съдия Галина 

Ташева и съдия Анна Ненова: 

Адм. дело № 2674/2003г. е образувано с първоначален докладчик съдия 

Бодикян, на 05.09.2003г., на основание чл. 138 ЗТСУ, вр. §6, ал. 3 ЗУТ, по 18 

жалби срещу решение № 52, взето по протокол № 24/30.03.2001г. на СОС, с 

което е одобрен проект за ЗРКП на три квартала, м. „Солни позор”-София, в 

което производство са конституирани и шест заинтересовани страни. След 
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неколкократна смяна на съставите, двукратно  обявяване за решаване от съдия 

М. Георгиева - на 07.03.2006г. и на 23.06.2009г., с определения от з.з. на 

24.03.2006г. и от 03.07.2009г. ходът по същество е бил отменен (за назначаване 

на експертиза, след депозирането на която делото отново не било изяснено от 

фактическа страна), последвало е спирането му, с оглед настъпила смърт на 3 

жалбоподатели. След редица пречки по установяването на наследниците им, 

(тъй като двама от тях са починали в Германия и Швейцария), с.з. е проведено 

от съдия Г. Ташева на 25.02.2014г., като не е даден ход, а производството е 

прекратено по отношение на петима жалбоподатели. При поддържано искане за 

съдебна поръчка, заседанието е отложено за 10.06.2014г., в което също не е 

даден ход, тъй като СП до Швейцария и Германия не са изпълнени. За  с.з. на 

02.12.2014г. сведенията от Германия са, че молбата не може да бъде изпълнена, 

(по отношение на тази жалбоподателка производството е прекратено при данни 

за липса на наследници), а тази от Швейцария е изпълнена, изпратена за превод 

и за призоваването на лице в Цюрих, е насрочено с.з. за 14. 04.2015г. 

Адм. дело № 1695/2001г. е образувано на 26.07.2001г., по жалби на  73 

бивши акционери (и техни наследници) на издателство „Мир” АД и др., срещу 

мълчалив отказ на областен управител на област София, за обезщетение по 

ЗОСОИ, първоначално на доклад на съдия Т. Симеонова. След неколкократни 

отлагания и преодолени трудности в призоваването на страните, делото, с 

докладчик от м. февруари 2011г. съдия Г.Ташева, е обявено за решаване в с.з. на 

13.03.2012г. С решение № 84 от 12.04.2012г., мълчаливият отказ е бил отменен. 

Решението е оставено в сила от ВАС с решение № 847/22.01.2014г. по адм. дело 

№ 5884/2013г., а след връщането му за продължаване във ІІ-ра фаза, с 

разпореждане от 07.02.2014г., съдия Ташева е допуснала извършването на СТЕ, 

с конкретизиран размер на депозит, указала е, за улеснение,  уточняването на 

квотите и е насрочила делото за 10.06.2014г., в което ход не е даден при 

нередовна процедура по призоваването на част от жалбоподателите. На 

02.12.2014г. заседанието е отложено по същите причини, за 14.04.2015г., 

изпълнява се СП до Швейцария на починало там през 2011г. лице.  

По делото не са защити получени документи, в насипно състояние са, а има 

постановени съдебни актове по тях. В устен разговор бе обърнато внимание на 

деловодителя на състава. 

Адм. дело № 4/2013г. е образувано на 19.03.2013г., след като ВАС, с 

решение № 14891 от 26.11.2012г. по адм. дело № 8560/2012г., е отменил 

решение от 25.11.2011г. по адм. дело № 1571/2008г. на СГС и е върнал същото 

за разглеждане от друг състав.  Производството е по иск с основание чл. 25, ал. 

6 ППЗСПЗЗ, вр. чл. 33 и сл. ЗАП, предявен първоначално пред СРС, изпратен 

по подсъдност на 26.04.1999г. С разпореждане на Зам.председател на СГС от 

20.05.1999г. жалбата е била оставена без движение, до образуването на делото 

на 10.10.2008г. На 18.12.2009г., съдия-докладчикът отново е оставил делото без 

движение, с указания жалбоподателят да мотивира  и обоснове правния си 

интерес. След връщането на делото от ВАС, същото е разпределено на доклад 

на съдия Ташева, видно от протокол от 07.03.2013г., изготвен само за това 
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дело. С разпореждане от 20.03.2013г. е насрочено за 10.12.2013г., като е указано 

на пълномощника в месечен срок от съобщението да посочи задачите на 

експертизата. Съдебното заседание не се е състояло, поради нередовно 

призоваване на ОСЗ „Панчарево”, ново е насрочено за 10.06.2014г., когато 

отново не е даден ход на делото. Дадени са указания за уточняване на факти по 

делото досежно съответствието на заявените през 1992г. имоти с 

възстановените 8.500 дка по решението на ПК от 1996г. и о.с.з. е насрочено за 

02.12.2014г., когато е даден ход на делото, докладвана е молба на 

пълномощника, приета е изготвена при първото разглеждане на делото СТЕ и за 

събиране на доказателства, е отложено за 14.04.2015г. 

Адм.дело № 1/2014г. на СГС, ІІІ-Г състав, е образувано на 18.03.2014г., 

разпределено с протокол от 17.03.2014г. на доклад на съдия Ташева. С 

определение от з.з. на 21.03.2014г., съдът, в изпълнение на указанията на ВАС, 

дадени в решение № 103/06.01.2014г., постановено по адм. дело № 892/2013г., 

(с което е отменено решението по адм.д. № 01678/2006г. на СГС), е  

конституирал 7 лица като заинтересовани страни, прецизирал е списъкът за 

призоваване, допуснал е СТЕ, е дал указания на жалбоподателя, а с.з. е 

определено за 02.12.2014г. Ход на делото не бил даден, поради нередовна 

процедура по призоваването, указано е извършването му чрез ДВ и с.з. е 

отложено за 14.04.2015г. 

Адм. дело № 2893/2005г. е образувано на 11.10.2005г., по жалба срещу 

ДРА № 309/2005г. и решение № 1593/24.06.2005г. на РДД-София, с което е 

потвърден. С определение от з.з. на 14.10.2005г. е била допусната ССчЕ, а с 

такова от 26.02.2006г. производството е прекратено по отношение на РДД-

София и е конституирана като ответник НАП- Дирекция „Обжалване и 

управление на изпълнението”. Заключението на експерта е прието в с.з. на 

12.04.2006г. и за допълнителна задача и доказателства е отложено за 

07.02.2007г., след това – за 14.11.2007г., за 21.05.2008г., когато производството 

е спряно (от съдия А.Маркова), до постановяването на влязъл в сила съдебен 

акт по гр.д. № 1139/2004 г. на СОС. Движението на делото е възобновено с 

определение от з.з. на 13.01.2009г. и е насрочено с.з. за 16.03.2009г., отложено 

за 05.10.2009г., то пък – за 29.03.2010г., като допълнителната задача на в.л. все 

още не е изпълнена, но е постъпило искане за ново спиране на делото по повод 

образувано срещу жалбоподателката НОХД № 218809г. и производството по чл. 

390 ГПК, образувано по молба на КУИППД. Спирането е постановено с 

определение на състава на съдия Маркова от 26.01.2010г., до приключването на 

наказателното дело, цитирано по-горе, възобновено е с определение от 

14.12.2012г., след събрани доказателства, че постановената оправдателна 

присъда е била потвърдена. Насрочено е с.з. за 26.03.2013г., с указания към в.л. 

по поставената задача и изискване на гр.д. № 1139/2004г. на СОС. Последвал е 

отвод на ІІІ–Б състав, като за докладчик след преразпределяне, е определена 

съдия Ташева. В с.з. от 10.12.2013г. е даден ход на делото, издадено е 

удостоверение, което да послужи пред Агенция за възстановяване на активи на 

Обединеното кралство Великобритания, прието е заключението на в.л., 
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поставена е и е допусната допълнителна задача, а с.з. е отложено за 10.06.2014г. 

Заключението, изготвено в четири варианта на дължимия данък по приетото 

наследство, е приобщено в с.з. и за събиране на допълнителни доказателства е 

насрочено с.з. на 02.12.2014г., след това – за 14.04.2015г., при изявлението на 

процесуалния представител на жалбоподателя, че поисканата от Англия 

информация за събрани там данъци, все още не е получена. 

Адм. дело № 954/2008г. е образувано на 18.07.2008г., след като с Решение 

№ 7710/25.06.2008г., постановено по адм. дело № 968/2005г., ВАС е отменил 

решението от 15.08.2003г. и допълнителното такова от 14.07.2004г., 

постановени по адм. дело № 2019/2001г. на СГС-АО, в частта с която 

претенцията за обезщетяване по ЗОСОИ е била отхвърлена и в частта, с която е 

прекратено производството.  

След връщането на делото, първото с.з. е насрочено от съдия Т.Симеонова, 

за 04.02.2009г., в което ход не е даден поради нередовна процедура по 

призоваването, отложено е за 28.09.2009г., проведено с докладчик мл.съдия 

Шушков и отлагане за 15.03.2010г., проведено с посочен за докладчик съдия 

Спасова и отлагане по доказателствата за 29.11.2010г., пренасрочено за 

09.12.2010г., то пък е проведено с докладчик съдия Бодикян и за доказателства е 

отложено за 26.04.2011г., когато са задължени жалбоподателите да направят 

искания с цел извършване на служебна справка и установяване на съдебен акт, 

по силата на който е разделено производството по първоначалната им жалба 

срещу отказа на Областния управител за обезщетяване. Заседанието е отложено 

за 08.11.2011г., като е изискано и адм. дело 2121/2001г., следващото с.з. е 

насрочено за 13.12.2011г. и отново са изискани доказателства. В това заседание 

ход на делото не е даден, тъй като са налице противоречиви данни за 

призоваването на двама от жалбоподателите, във връзка с което са дадени 

указания и заседанието е отложено за 15.05.2012г., също отложено, тъй като 

двете жалбоподателки живеели в САЩ и не са представили пълномощия на адв. 

Попчев, представляващ майка им. Заседание е насрочено за 13.11.2012г., когато 

отново не е бил даден ход, с оглед нередовното призоваване на същите лица, а 

от пълномощника са изискани обяснения, а с.з. е определено за 16.04.2013г., 

като отново не му е даден ход – нередовно призоваване, ангажимент на адв. 

Попчев по друго дело и починала страна, във връзка с което са дадени указания 

и с.з. от 10.12.2013г. е отложено. Междувременно е получено писмо от 

Директора на Дирекция  „МПСЕВ” при МП, че изпратените две призовки до 

САЩ не могат да бъдат връчени по този начин и без превод, указана е 

утвърдената процедура за СП, изготвянето на която е разпоредено на 

09.07.2013г. С оглед тези данни, с.з. от 10.12.2013г. е било отложено, от съдия 

А.Ненова, без даден ход, за 25.02.2014г., след това за 10.06.2014г., за 

02.12.2014г. и за 14.04.2015г. Данни за изпълнение на поръчката към момента 

на проверката на делото (20.02.2015г.) няма, освен за връщането й като 

нередовна. 

Адм. дело № 83/2009г. е образувано на 08.12.2009г., след като ВАС, с 

решение № 11130 от 29.09.2009г. по адм. дело № 6131/2009г., е отменил 
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решение от 22.02.2009г. по адм. дело № 05220/2006г. на СГС и е върнал същото 

за разглеждане от друг състав. Производството е по жалба срещу ревизионен 

акт на ТД на НАП, като в отменителното решение ВАС е указал да се прецени 

връзка на делото с адм. дело № 0508/2006г. на СГС. 

След връщането на делото, същото е насрочено за 13.05.2010г., 

разпоредено е изготвянето на служебна справка за движението на посоченото 

производство, както и за адм.д. № 4460/2006г. на СГС – приложена. В с.з., ІІІ Г 

състав, с председател и докладчик съдия Бодикян, е постановил спиране на 

делото, до приключването на адм.д. № 4460/2006г. на СГС, ІІІ-б състав и на 

адм.д. № 508/2006г. на СГС, АО, ІІІ-ж състав. За движението им са извършвани 

периодични справки.  

С определение от 04.02.2015г. съдът, в лицето на съдия А.Ненова, 

отчитайки приключването на двата преюдициални спора, второто от които – на 

19.11.2014г., е възобновила производството по настоящето дело и е насрочила 

о.с.з. за 14.04.2015г. 

Адм. дело № 5/2014г. не е проверено, тъй като е предадено на вещо лице. 

От компютърната му разпечатка личи, че е образувано за обезщетение по 

ЗОСОИ, първоначално като адм.дело № 2072/2008г., върнато за ново 

разглеждане от ВАС. Разпределено е на доклад на съдия Анна Ненова. Открито 

съдебно заседание е насрочено за 14.04.2015г. 

 

 

 

 Отводи 

 

Видно от предоставената справка от административното ръководство на 

съда, информацията за отводите по делата е следната: 

 

 

I Гражданско отделение  

 

 

съдия Асен Воденичаров – за 2013г. се е отвел по 55 бр. дела, а за 2014г. – 

по 61 бр. дела или общо – по 116 бр. дела;  

съдия Евгени Д.Георгиев - за 2013г. се е отвел по 21 бр. дела, а за 2014г. – 

по 82 бр. дела или общо – по  103  бр. дела;  

съдия Богдана Желявска - за 2013г. се е отвела по 17 бр. дела, а за 2014г. – 

по 32 бр. дела или общо – по  49  бр. дела;  

съдия Йорданка Моллова - за 2013г. се е отвела по 45 бр. дела, а за 2014г. – 

по 63 бр. дела или общо – по 108  бр. дела;  

съдия Нина Стойчева - за 2013г. се е отвела по 49 бр. дела, а за 2014г. – по 

76 бр. дела или общо – по 125  бр. дела;  

съдия Жорж Гигов - за 2013г. се е отвел по 51 бр. дела, а за 2014г. – по 67 

бр. дела или общо – по  118  бр. дела;  
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съдия Милена Томова - за 2013г. се е отвела по 31 бр. дела, а за 2014г. – по 

63 бр. дела или общо – по  116  бр. дела;  

съдия Стефан Кюркчиев – за 2013г. се е отвел по 49 бр. дела, а за 2014 – по 

63 бр. дела или общо – по 112  бр. дела;  

съдия Божана Желязкова - за 2013г. се е отвела по 48 бр. дела, а за 2014г. – 

по 69 бр. дела или общо – по  117  бр. дела;  

съдия Иванка Иванова - за 2013г. се е отвела по 45 бр. дела, а за 2014г. – по 

73 бр. дела или общо – по  118  бр. дела;  

съдия Елена Иванова - за 2013г. се е отвела по 41 бр. дела, а за 2014г. – по 

12 бр. дела или общо – по 53  бр. дела;  

съдия Георги Иванов - за 2013г. се е отвел по 41 бр. дела, а за 2014г. – по 61 

бр. дела или общо – по 102  бр. дела;  

съдия Росен Димитров - за 2013г. се е отвел по 72 бр. дела, а за 2014г. – по 

58 бр. дела или общо – по  130  бр. дела;  

съдия Красимир Мазгалов - за 2013г. се е отвел по 49 бр. дела, а за 2014г. – 

по 67 бр. дела или общо – по  116  бр. дела;  

съдия Геновева Николаева – за 2013г. се е отвела по 29 бр. дела, а за 2014г. 

– по 76 бр. или общо 105 бр. дела; 

съдия Петя Георгиева - за 2013г. се е отвела по 41 бр. дела, а за 2014г. – по 

66 бр. или общо 107 бр. дела; 

съдия Теодора Нейчева - за 2013г. се е отвела по 52 бр. дела, а за 2014г. – 

по 75 бр. или общо 127 бр. дела; 

съдия Кристина Филипова - за 2013г. се е отвела по 39 бр. дела, а за 2014г. 

– по 69 бр. или общо 108 бр. дела; 

съдия Златина Рубиева - за 2013г. се е отвела по 37 бр. дела, а за 2014г. – по 

67 бр. или общо 104 бр. дела; 

съдия Мария Райкинска - за 2013г. се е отвела по 54 бр. дела, а за 2014г. – 

по 74 бр. или общо 138 бр. дела; 

съдия Петър Петров – за периода от 18.03.13г. – до края на 2013г. се е отвел 

по 25 бр. дела, а до 05.03.14г.,  се е отвел по 15 бр. дела или общо 40 бр. дела; 

съдия Вергиния Мичева – за периода от 05.03.14г. до м. септември 2014г. се 

е отвела по 40 бр. дела. 

 

 

 

 

Административно отделение 

 

 

съдия Анна Ненова – за 2013г. се е отвела по 57 бр. дела, а за 2014г. – по 60 

бр. дела или общо – по 117 бр. дела;  

съдия Хайгухи Бодикян - за 2013г. се е отвела по 44 бр. дела 

съдия Галина Ташева - за 2013г. се е отвела по 67 бр. дела, а за 2014г. – по 

58 бр. дела или общо – по  125 бр. дела;  
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съдия Николай Димов – за 2013г. се е отвел по 20 бр. дела, а за 2014г. – по 

36 бр. дела или общо – по 56 бр. дела;  

съдия Велина Пейчинова - за 2013г. се е отвела по 65 бр. дела, а за 2014г. – 

по 41 бр. дела или общо – по 106  бр. дела;  

съдия Олга Кадънкова - за 2013г. се е отвела по 82 бр. дела, а за 2014г. – по 

40 бр. дела или общо – по  122 бр. дела;  

съдия Теменушка Симеонова – за 2013г. се е отвела по 61 бр. дела, а за 

2014г. – по 65 бр. дела или общо – по 126 бр. дела;  

съдия Анелия Маркова – за 2013г. се е отвела по 62 бр. дела, а за 2014г. – по 

65 бр. дела или общо – по 127 бр. дела;  

съдия Любомир Василев – за 2013г. се е отвел по 64 бр. дела, а за 2014г. – 

по 63 бр. дела или общо – по 127 бр. дела. 

 

Брачно отделение 

 

съдия Марияна Ангелова – за 2013г. се е отвела по 27 бр. дела, а за 2014г. – 

по 36 бр. дела или общо – по 63 бр. дела;  

съдия Галя Митова - за 2013г. се е отвела по 28 бр. дела, а за 2014г. – по 39 

бр. дела или общо – по 67 бр. дела;  

съдия Валентина Ангелова - за 2013г. се е отвела по 28 бр. дела, а за 2014г. 

– по 38 бр. дела или общо – по 66 бр. дела.  

съдия Таня Орешарова - за 2013г. се е отвела по 24 бр. дела, а за 2014г. – по 

38 бр. дела или общо – по 62 бр. дела.  

съдия Иво Петров - за 2014г. се е отвел по 32 бр. дела; 

съдия Вергиния Мичева - за 2013г. се е отвела по 7 бр. дела, а за 2014г. – по 

5 бр. дела или общо – по 12 бр. дела.  

съдия Росица Георгиева - за 2013г. се е отвела по 27 бр. дела, а за 2014г. – 

по 35 бр. дела или общо – по 62 бр. дела.  

 

 

Констатиран бе значително голям брой отводи на съдиите от проверяваните 

отделения на СГС за периода 2013г. - 2014г., като прави впечатление, че 

отводите на част от съдиите са значително повече от останалите  съдии - съдия 

М.Димитров – отводи по 130 бр. дела, съдия О. Кадънкова - отводи по 122 бр. 

дела, съдия И. Иванова - отводи по 118 бр. дела и пр., докато близо два пъти по-

малко отводи са направили съдии със 100 % натовареност: съдия М. Ангелова – 

отводи по 63 бр. дела, съдия Елена Иванова – отводи по 53 бр. дела, съдия В. 

Ангелова – отводи по 66 бр. дела и пр.  

Проверяващият екип намира, че мотивите, съдържащи се в определенията 

за отвод на съда по част от делата са неясни и не сочат основателни причини за 

отвеждане на съда. По някои от делата дори липсват мотиви, а е цитирана само 

законовата разпоредба. Отводите са на основание  чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК и са 

мотивирани (в повечето случаи) със заведени персонално срещу съдии дела, с 

ответна страна – СГС, с многократно излагани съмнения по отношение 
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безпристрастността на магистратите, отправяни обиди, клевети, заплахи, 

нецензурни квалификации и пр.  

И въпреки, че буквалният прочит на разпоредбата на чл. 22, ал. 2 ГПК сочи, 

че „съдията е длъжен сам да се отстрани в случаите по ал. 1, т.1-5, а когато не 

приеме отвода по ал. 1, т. 6, да обяви обстоятелствата”, са налице и такива, в 

които въобще липсват мотиви, а е посочено само правното основание (гр. дела 

№№ 6440/2014г., 2434/2005г., 8228/2013г.). По гр.дело № 2072/2012г., 

председателят на състава се е отвел, на основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК, като в 

определение № 2669/11.02.2013г. се сочи: „Определеният съдия-докладчик 

намира, че в случая са налице предпоставките на чл. 222,ал.1,т.6 ГПК”, поради 

което се е отвел от разглеждане на делото. По гр.дело № 2434/2005г. съдията 

докладчик се е отвел с определение № 11876/06.06.2014г., в което е посочено 

само, че „намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 22, ал.1, т.6 

ГПК”, без да е обосновано защо - няма мотиви.  

 

 

 

 Постановени актове 

 

 

 

Информацията за просрочените съдебни актове, по съдии, видно от 

предоставената справка, изготвена към 08.10.2014г. въз основа на данните от 

деловодна система САС "Съдебно деловодство"- Софийски градски съд, е 

следната: 

 

Общият брой постановени съдебни актове - решения и определения по 

граждански дела, разглеждани в открито съдебно заседание по докладчици от I 

ГО, за периода 01.01.2014г. - 30.01.2015г., е както следва: 
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Постановените съдебни актове по гр.дела - решения и определения, 

разглеждани в открито съдебно заседание по съдии-докладчици от 
„Брачно отделение”, за периода 01.01.2014Г.-30.01.2015г., е както следва: 

Съдия докладчик 
Брой решения Брой 

определения 

за 

прекратяване 

Общ брой съдебни 

актове 

С-я Воденичаров 91 6 97 

С-я Георгиев 95 8 103 

С-я Желявска 20 1 21 
С-я Моллова 129 9 138 

С-я Стойчева/ 

с-я Ст. Иванова 
65 3 

68 

С-я Гигов 112 7 119 

С-я Томова 97 1 98 

С-я Кюркчиев 115 8 123 

С-я Желязкова 77 3 80 
С-я И. Иванова 111 8 119 

С-я Е. Иванова 67 2 69 

С-я Иванов 100 2 102 

С-я Димитров 113 2 115 
С-я Мазгалов 96 1 97 

С-я Николаева 77 6 82 
С-я П. Георгиева 104 6 110 
С-я Нейчева 60 7 67 

С-я Филипова 108 - 108 
С-я Рубиева 98 8 106 

С-я Райкинска 98 - 98 
С-я Мичева-Русева 
 
 

123 6 129 
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 Общ  брой постановени съдебни актове - решения и определения по 
въззивни и административни дела, разглеждани в открито съдебно заседание 
по докладчици от Административно отделение, за периода 01.01.2014 г. - 
30.01.2015 г. 

 

 

 
 
Състав 

Съдия 

 
 
Брои решения 

 
 
Определения за прекратяване 

 
 
Общ брой 

 1с-в МАРИЯНА 

АНГЕЛОВА 

 
83бр. 

 
4бр. 

 
87бр. 

2с-в ГАЛЯ МИТОВА  
69бр. 

 
5бр. 

 
74бр. 

Зс-в ВАЛЕНТИНА 

АНГЕЛОВА 

 
72бр. 

 
1 бр. 

 
73бр. 

4с-в ТАНЯ 

ОРЕШАРОВА 

 
73бр. 

 
12бр. 

 
85бр 

5с-в ИВО ПЕТРОВ  
42бр. 

 
Збр. 

 
45бр. 

бс-в РОСИЦА 

ГЕОРГИЕВА 

 
106 бр. 

 
1бр. 

 
107бр. 

 
Съдия 

докладчик 

 
 
Брой решения 

Брой 

определения за 

прекратяване 

Общ брой съдебни 

актове 

Съдия Н. Димов 
14 

8 22 

Съдия 
В.Пейчинова 157 17 174 

Съдия 
О.Кадънкова 138 19 157 

Съдия 
 Симеонова 154 13 167 

Съдия А. 
Маркова 162 10 172 

Съдия 
Л.Василев 153 19 172 

Съдия Г. 
Ташева 207 5 212 

Съдия А. 
Ненова 185 9 194 

Съдия Н. 
Маринова 20 7 27 
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Постановени/необявени съдебни актове след 1 месечен срок, по 

докладчици от I ГО към 30.01.2015г. 

 

 

В Първо гражданско отделение - 

 

I-1  състав съдия Асен Воденичаров  

-постановени 97 съдебни акта /91 решения, 6 определения/, от които 2 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 2 месечен срок; 

I-2 състав  съдия Евгени Георгиев  

-постановени 103 съдебни акта /95 решения, 8 определения/, от които 47 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок и 12 

бр. необявени решения в срок към 30.01.2015г.; 

I-3 състав  съдия Богдана Желявска  

Съдия докладчик Брой 

решения, 

постановени 

след 1-

месечен срок 

Без 

постановено 

решение в 1-

месечен срок 

Общ брой 

С-я Воденичаров 2 - 2 

С-я Георгиев 47 12 59 
С-я Желявска 8 - 8 
С-я Моллова 23 - 

23 

С-я Стойчева/с-я 
Ст. Иванова 

16 
- 

16 

С-я Гигов 57 - 
57 

С-я Томова 62 - 62 
С-я Кюркчиев 32 - 32 

С-я Желязкова - - - 
С-я И. Иванова 41 5 46 

С-я Е. Иванова 30 8 38 
С-я Иванов 17 - 

17 

С-я Димитров 41 - 41 
С-я Мазгалов 41 13 54 

С-я Николаева 8 - 8 
С-я П. Георгиева 31 9 40 
С-я Нейчева 21 13 34 

С-я Филипова - - » 

С-я Рубиева 67 55 122 
С-я Райкинска 40 - 40 
С-я Мичева-Русева 58 - 58 
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-постановени 21 съдебни акта /20 решения, 1 определение/, от които 8 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-4 състав  съдия Йорданка Моллова  

-постановени 138 съдебни акта /129 решения, 9 определения/, от които 23 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-5 съдия съдия Ст. Иванова  

-постановени 4 съдебни акта /решения/, в срок; 

I-5 състав съдия Нина Стойчева  

-постановени 64 съдебни акта /61 решения, 3 определения/, от които 16 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-6 състав  съдия Жорж Гигов  

-постановени 119 съдебни акта /112 решения, 7 определения/, от които 57 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-7 състав  съдия Милена Томова от 12.02.2013г.  

-постановени 98 съдебни акта /97 решения,1 определение/, от които 62 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-8 състав съдия Стефан Кюркчиев  

-постановени 123 съдебни акта /115 решения,8 определения/, от които 32 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-9 състав съдия Божана Желязкова  

-постановени 80 съдебни акта /77 решения, 3 определения/, в срок, 

съгласно справката; 

I-10 състав съдия Иванка Иванова  

-постановени 119 съдебни акта /111 решения,8 определения/, от които 41 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок и 5 

бр. необявени решения в срок към 30.01.2015г.; 

I-11 състав съдия Елена Иванова  

-постановени 69 съдебни акта /67 решения, 2 определения/, от които 30 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок и 8 бр. 

необявени решения в срок към 30.01.2015г.; 

I-12 състав съдия Георги Иванов  

-постановени 102 съдебни акта /100 решения, 2 определения/, от които 17 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 2 месечен срок; 

I-13 състав съдия Росен Димитров  

-постановени 115 съдебни акта /113 решения, 2 определения/, от които 41 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-14 състав съдия Красимир Мазгалов  

-постановени 97 съдебни акта /96 решения, 1 определение/, от които 41 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок и 13 бр. 

необявени решения в срок към 30.01.2015г.; 

I-15 състав съдия Геновева Николаева  

-постановени 82 съдебни акта /76 решения, 6 определения/, от които 8 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-16 състав съдия Петя Георгиева 
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-постановени 110 съдебни акта /104 решения, 6 определения/, от които 31 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок и 

необявени 9 бр. необявени решения в срок към 30.01.2015г.; 

I-17 състав съдия Теодора Нейчева  

-постановени 67 съдебни акта /60 решения, 7 определения/, от които 21  бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок и 13 бр. 

необявени решения в срок към 30.01.2015г.; 

I-18 състав съдия Кристина Филипова  

-постановени 108 съдебни акта /решения/, в срок, съгласно справката; 

I-19 състав съдия Златина Рубиева  

-постановени 106 съдебни акта /98 решения, 8 определения/, от които 67 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, като по 27 от тях забавата е над 6 

месеца – до 8 месеца, а по 40 от тях – до 6 месеца. Към 31.01.2015г., по 55 дела 

няма постановен съдебен акт, като забавата по 3 дела е вече между 6 до 8 

месеца, 10 дела са без постановен акт вече над 3 месеца и останалите 42  дела - 

между 1 и 3 месеца; 

I-20 състав съдия Мария Райкинска   

-постановени 98 съдебни акта /решения/, от които 40 бр. извън 

законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

I-21 състав съдия Вергиния Мичева (от 18.03.2013г.). 

-постановени 129 съдебни акта /123 решения, 3 определения/, от които 58 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

 

В Административно отделение - 

ІІІ-Б състав:   

съдия Теменужка Симеонова   

-постановени 167 съдебни акта /154 решения, 13 определения/, в срок; 

съдия Анелия Маркова  

-постановени 172 съдебни акта /162 решения, 10 определения/, в срок; 

съдия Любомир Василев  

-постановени 172 съдебни акта /153 решения, 19 определения/, в срок; 

     

ІІІ-В състав:  

съдия Николай Димов-  

-постановени 22 съдебни акта /14 решения, 8 определения/, от които 4 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок: 

Адм. дело № 273/2002г. – обявено за решаване в с.з. на 06.06.2013г., 

решението е обявено на 05.06.2014г. – в едногодишен срок;  

Адм. дело № 6/2013г. – обявено за решаване в с.з. на 06.11.2013г., 

решението е обявено на 25.08.2014г. – в срок над 8 месеца;  

Адм. дело № 25/2009г. – обявено за решаване в с.з. на 11.12.2013г., 

решението е обявено на 19.05.2014г. – в срок над 5 месеца;  

Адм. дело № 349/2008г. – обявено за решаване в с.з. на 09.04.2014г., 

решението е обявено на 19.08.2014г. – в срок над 4 месеца; 
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съдия Велина Пейчинова 

-постановени 174 съдебни акта /157 решения, 117 определения/, от които 

128 бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на до 3 – 4 месеца, 

съобразно информацията по-долу;  

съдия Олга Кадънкова  

- постановени 157 съдебни акта /138 решения, 19 определения/, от които 

126 бр. извън законоустановения 30 дневен срок, над разумния срок, като 

решенията по 6 бр. дела (4 от които – по административни дела), са постановени 

след 2 и повече от 2 години, а решенията по 13 бр. дела (5 от които – по 

административни дела) – след повече от 1 година от обявяването им, видно от 

предоставената от ръководството на съда информация. 

 

Ш- Г състав 
съдия Галина Ташева 

-постановени 212 съдебни акта /207 решения, 5 определения/, от които 92 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

съдия Анна Ненова 

-постановени 194 съдебни акта /185 решения, 9 определения/, от които 68 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

съдия Н. Маринова 

-постановени 27 съдебни акта /20 решения, 7 определения/, от които 10 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

 

I брачен състав:  

съдия Марияна Ангелова  

-постановени 87 съдебни акта /83 решения, 4 определения/, в срок, 

съгласно справката; 

съдия Галя Митова 

-постановени 74 съдебни акта /69 решения, 5 определения/, от които 13 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

съдия Валентина Ангелова  

-постановени 73 съдебни акта /72 решения, 1 определение/, от които 15 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

II брачен състав:  

съдия Таня Орешарова  

-постановени 85 съдебни акта /73 решения, 12 определения/, от които 6 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

съдия Иво Петров 

-постановени 45 съдебни акта /42 решения, 3 определения/, от които 8 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок; 

съдия Росица Георгиева  

-постановени 107 съдебни акта /106 решения, 1 определение/, от които 13 

бр. извън законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 3 месечен срок. 
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Информация за постановените съдебни актове на съдия Златина Рубиева 
извън законоустановения 30 дневен срок: 

 

Номер/Година Предмет 
Обявено за 

решаване в о.с.з. на Съдия 
Дата на обявяване 
на решението 

552/2007 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

2.6.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
       23.12.2014 

109/2008 
200 

Облигационни 

искове 

27.1.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
25.8.2014 

2424/2008           800 
Други дела 

10.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
7.1.2015 

2554/2008 800 
Други дела 

3.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
29.9.2014 

3970/2008 
200 

Облигационни 

искове 

10.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
19.9.2014 

5220/2008 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

24.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

21.1.2015 

5793/2009 
200 

Облигационни 

искове 

2.6.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
30.1.2015 

7632/2009 
200 

Облигационни 

искове 

22.1.2014 ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

22.7.2014 

8504/2009 
200 

Облигационни 

искове 

7.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
7.1.2015 

8630/2009 
200 

Облигационни 

искове 

3.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
27.8.2014 

9983/2010 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

17.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
3.10.2014 

10452/2010 
200 

Облигационни 

искове 

14.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
14.1.2015 

13520/2010 
200 

Облигационни 

искове 

31.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
5.9.2014 

14590/2010 
200 

Облигационни 

искове 

12.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
23.1.2015 

1108/2011 
200 

Облигационни 

искове 

16.6.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
9.1.2015 

2362/2011 
200 

Облигационни 

искове 

14.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
13.1.2015 

4536/2011 
200 

Облигационни 

искове 

10.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
5.12.2014 

6625/2011 
200 

Облигационни 

искове 

2.6.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
29.1.2015 
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6659/2011 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

3.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
28.8.2014 

7301/2011 800 
Други дела 

16.6.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
7.1.2015 

8829/2011 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

24.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

       22.10.2014 

11116/2011 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

31.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
25.9.2014 

11177/2011 800 
Други дела 

28.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
16.1.2015 

13832/2011 
200 

Облигационни 

искове 

17.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

29.8.2014 

14473/2011 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

22.1.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
18.7.2014 

5515/2012 
200 

Облигационни 

искове 

3.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
2.9.2014 

7393/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

3.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
8.8.2014 

9117/2012 
200 

Облигационни 

искове 

27.1.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
26.8.2014 

9120/2012 

250 

Дела по ЗОДВПГ 17.3.2014 ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 

      24.10.2014 

10344/2012 

230 

Дела от и срещу 

търговци 

30.6.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
21.11.2014 

11686/2012 250 

Дела по ЗОДВПГ 

31.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
20.11.2014 

13137/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

17.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
30.12.2014 

13249/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

7.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
29.10.2014 

13598/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

6.10.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
6.2.2015 

14798/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

4.7.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
17.10.2014 

15020/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

24.2.2014 ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 

29.8.2014 

15024/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

24.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
28.7.2014 

15314/2012 
230 

Дела от и срещу 

търговци 

10.3.2014 ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

30.9.2014 

15639/2012 
200 

Облигационни 

искове 

24.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
23.12.2014 
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16240/2012 
250 

Дела по 

ЗОДВПГ 

22.1.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
25.7.2014 

16596/2012 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

10.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
1.10.2014 

17089/2012 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

22.1.2014 ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 

18.7.2014 

17124/2012 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

4.7.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
12.12.2014 

376/2013 250 28.4.2014 ЗЛАТИНА Г. 21.11.2014 

 Дела по 

ЗОДВПГ 

 РУБИЕВА  

2098/2013 
200 

Облигационни 

искове 

12.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
7.1.2015 

2416/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

13.10.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
12.2.2015 

2802/2013 
200 

Облигационни 

искове 

22.1.2014 ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 

15.7.2014 

3569/2013 
200 

Облигационни 

искове 

28.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
23.12.2014 

3606/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

19.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
23.10.2014 

3708/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

4.7.2014 
ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

23.12.2014 

3865/2013 250 

Дела по ЗОДВПГ 

17.2.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
30.7.2014 

4758/2013 800 
Други дела 

28.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

11.12.2014 

5368/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

6.10.2014 
ЗЛАТИНА Г. 
РУБИЕВА 

12.2.2015 

5880/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

27.1.2014 ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 

24.7.2014 

6103/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

24.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
24.9.2014 

6160/2013 
9000 
Жалби 

9.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
13.11.2014 

6374/2013 
9000 
Жалби 

9.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
18.11.2014 

7007/2013 
220 

Облигационн

и искове за 

10.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
1.8.2014 

 непозволено 

увреждане 
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7322/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

27.1.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
25.7.2014 

8773/2013 
9000 
Жалби 

9.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
11.11.2014 

8909/2013 
9000 
Жалби 

9.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
10.11.2014 

9140/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

14.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
25.9.2014 

10030/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

24.3.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
17.10.2014 

10612/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

19.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
10.11.2014 

10787/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

28.4.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
10.11.2014 

11374/2013 
230 

Дела от и 

срещу търговци 

16.6.2014 ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 

12.11.2014 

1542/2014 
9000 
Жалби 

9.5.2014 
ЗЛАТИНА Г. 

РУБИЕВА 
10.11.2014 

 

Ненаписани съдебни актове към 20.02.2015г. по дела на доклад на съдия 
Рубиева: 

Съдия 

Номер/Годин

а код 

Обявено за 

решаване в о.с.з. на 

Дата на обявяване 

в книгата за о.с.з. 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 2152/2007 800 6.10.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 743/2010 800 24.11.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 1156/2010 200 20.10.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 2951/2010 220 17.11.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 3650/2010 200 6.10.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 14382/2010 800 2.6.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 5354/2011 800 15.12.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 7292/2011 230 24.11.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 10009/2011 230 10.11.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 13163/2011 250 1.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 14054/2011 800 28.4.2014 
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ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 14854/2011 230 20.10.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 2000/2012 
200 

27.10.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 2779/2012 200 15.12.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 4166/2012 200 24.11.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 7381/2012 230 1.12.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 9042/2012 800 27.10.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 9051/2012 230 24.11.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 9123/2012 200 6.10.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 9995/2012 230 27.10.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 12334/2012 200 1.12.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 13051/2012 200 17.11.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 14577/2012 800 19.12.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 15859/2012 230 19.12.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 16746/2012 230 10.11.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 17085/2012 200 4.7.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 134/2013 230 8.12.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 306/2013 230 17.11.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 1507/2013 230 26.1.2015  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 3101/2013 800 6.10.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 5184/2013 200 20.10.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 5594/2013 200 10.11.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 5989/2013 250 1.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 6262/2013 200 10.11.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 7074/2013 230 15.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 8048/2013 250 27.10.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 8699/2013 250 8.12.2014 
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ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 9077/2013 230 10.11.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 9497/2013 250 19.12.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 10184/2013 230 26.1.2015 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 11052/2013 230 27.10.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 12508/2013 230 15.12.2014 

- 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 12539/2013 230 15.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 12562/2013 230 24.11.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 12907/2013 230 15.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 13007/2013 230 26.1.2015 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 13798/2013 250 15.12.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 14491/2013 250 19.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 14891/2013 300 19.12.2014 

 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 16145/2013 200 24.11.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 553/2014 230 15.12.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 835/2014 230 15.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 946/2014 230 1.12.2014  

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 7253/2014 800 10.11.2014 
 

ЗЛАТИНА Г. РУБИЕВА 7757/2014 200 26.1.2015 
 

 
Информация за постановените съдебни актове на съдия Олга Кадънкова  

извън законоустановения 30 дневен срок: 
 

 

Вид дело 

Номер/ 

Година 

Обявено за 

решаване в о.с.з. на 

Съдия- 

докладчик 

Дата на обявяване 

на решението  

.Адм.дело 
859/2006 9.2.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
30.9.2014 

Адм. дело 
41/2010 28.3.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
30.9.2014 

Г ражданско 
дело (В) 14988/2011 

29.3.2012 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

7.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
1199/2012 18.4.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
11.9.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
1899/2012 23.5.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
29.4.2014 
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Административ

н о дело 
3467/2003 4.10.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
2.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
6992/2012 17.10.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
19.9.2014 

Административ

н о дело 
3/2012 18.10.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
20.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
5971/2012 15.11.2012 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
19.2.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
8953/2012 30.1.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
30.12.2014 

Административ

н о дело 
1990/2004 7.2.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
21.8.2014 

Г ражданско 

Дело(В) 10468/2012 
13.3.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
20.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 12686/2012 
13.3.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
27.5.2014 

Административ

н о дело 
5/2012 14.3.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
2.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 11993/2012 
14.3.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
13.5.2014 

Г ражданско 

Дело(В) 
4810/2012 27.3.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
21.2.2014 

Г ражданско 
дело (В) 

13589/2012 27.3.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

23.5.2014 

Г ражданско 

дело(В) 14315/2012  
10.4.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
11.2.2014 

Г ражданско 

дело(В) 14503/2012  
10.4.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
4.2.2014 

Г ражданско 

дело (В) 14809/2012  
10.4.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
11.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 15614/201  

24.4.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

20.2.2014 

Г ражданско 
дело (В) 15892/2012  

25.4.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

5.2.2014 

Административ

н о дело 
1987/2004 

 
16.5.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
21.8.2014 

Административ
н о дело 

478/2006 
 
16.5.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
30.9.2014 

Г ражданско 

дело(В) 14337/2012  
16.5.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
3.10.2014 

     Г ражданско 

дело(В) 
1563/2013 

 
6.6.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
4.2.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
3355/2013 

 
6.6.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
24.2.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
4023/2013 

 
6.6.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
27.1.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
320/2013 

 
2.10.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
13.5.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
468/2013 

 
2.10.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
3.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
635/2013 

 
2.10.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
12.8.2014 

Г ражданско 

дело (В) 
4026/2013 

 
2.10.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
30.1.2014 
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Г ражданско 

дело(В) 
5659/2013 

 
2.10.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
5.2.2014 

Г ражданско 

Дело(В) 
509/2013 

 
3.10.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
31.7.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
153/2013 

 
16.10.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
12.8.2014 

Г ражданско 
дело (В) 

1248/2013  17.10.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

15.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

6664/2013 

 

 17.10.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

26.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

      11055/2012  7.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

5.8.2014 

Г ражданско 
дело (В) 

2136/2013  7.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

14.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

2216/2013  20.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

18.3.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

4321/2013  20.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

12.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

17069/2012  21.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

5.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

2379/2013  21.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

3.10.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

2877/2013  21.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

27.1.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

3034/2013  21.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

2.10.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

4407/2013  21.11.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

28.1.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

3586/2013  5.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

29.7.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

5081/2013  5.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

3.2.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

5198/2013  5.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

22.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

6406/2013  5.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

19,9.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

3331/2013  11.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

4.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

4431/2013  11.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

27.1.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

4857/2013  11.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

29.1.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

4118/2013  12.12.2013 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

19.2.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

4759/2013  12.12.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

31.7.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

4856/2013  12.12.2013 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

5.8.2014 

Гражданско 

дело (В) 

9152/2013  5.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

3.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

9386/2013  5.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

2.4.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

14876/2013  5.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

20.3.2014 
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60 Г ражданско 

дело(В) 

5354/2013  6.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

23.4.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

5667/2013  6.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

19.9.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

65.56/2013  6.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

29.7.2014 

Г ражданско 

дело (В) 

8706/2013  6.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

8.8.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

14211/2012  12.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

23.4.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

6242/2013  12.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

23.4.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

6838/2013  12.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

12.5.2014 

Г ражданско 

дело (В) 

11847/2013  12.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

12.5.2014 

Г ражданско 

дело (В) 

14881/2013  12.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

31.7.2014 

Г ражданско 

дело (В) 

15621/2013  12.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

25.8.2014 

Г ражданско 

дело (В) 

6558/2013  27.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

31.3.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

7126/2013  27.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

3.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 

12478/2013  27.2.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

17.3.2014 

Г ражданско 

дело (В) 

7390/2013  12.3.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 

13.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

5670/2013 13.3.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

8.8.2014 

Г ражданско 

дело (В) 
7251/2013 

 
13.3.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
20.5.2014 

Гражданско 

дело(В) 
8033/2013 

 
26.3.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
13.8.2014 

Гражданско 

дело(В) 
8041/2013 

 
26.3.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА.;, 
22.5.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
9916/2013 

 
26.3.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
14.8.2014 

Г ражданско 

дело(В) 12222/2013  
27.3.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
27.5.2014 

Г ражданско 
дело(В) 12878/2013  

27.3.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

19.9.2014 

Г ражданско 
Дело(В) 

9474/2013 
 
9.4.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
1.12.2014 

Г ражданско 

дело(В) 10463/2013  
10.4.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
23.7.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
1046/2014 

 
10.4.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
7.5.2014 

Г ражданско 

дело(В) 
8938/2013 

 
30.4.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
19.9.2014 

Г ражданско 

Дело(В) 10639/2013  
30.4.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
20.5.2014 

Г ражданско 

дело(В) 10700/2013  
14.5.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
13.8.2014 
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Г ражданско 
дело(В) 10908/2013  

14.5.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
9.7.2014 

Г ражданско 

дело (В) 11084/2013  
14.5.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
11.11.2014 

Г ражданско 

дело(В) 13130/2013  
14.5.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
11.9.2014 

Г ражданско 

дело(В) 11077/2013  
15.5.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
19.9.2014 

Г ражданско 

дело(В) 11433/2013  
15.5.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
31.10.2014 

Г ражданско 

дело(В) 11510/2013  
15.5.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
28.10.2014 

Г ражданско 
дело (В) 

11806/2013  15.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

9.7.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

2427/2014  15.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

11.11.2014 

Гражданско 
дело (В) 

12921/2013  28.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

11.9.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

13190/2013  28.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

30.6.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

11745/2013  29.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

9.7.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

12162/2013  29.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

30.6.2014 

Г ражданско 
Дело(В) 

12948/2013  29.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

29.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

13304/2013  29.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

11.11.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

2629/2014  29.5.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

18.12.2014 

Г ражданско 
дело (В) 

2304/2010  4.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

4.9.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

13634/2013  4.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

4.9.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

13764/2013  4.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

16.12.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

14296/2013  4.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

11.8.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

3183/2013  5.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

5.9.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

14006/2013  5.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

23.7.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

14301/2013  5.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

5.9.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

15922/2013  5.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

23.7.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

14562/2013  11.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

19.12.2014 

Г ражданско 
дело (В) 

14701/2013  11.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

11.11.2014 

Г ражданско 
дело(В) 

17091/2013 11.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

26.11.2014 
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Г ражданско 

дело(В) 14935/2013  
12.6.2014 

ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
19.12.2014 

Гражданско 

дело(В) 15034/2013  
12.6.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
23.7.2014 

Г ражданско 

дело (В) 15319/2013  
12.6.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА - 
23.7.2014 

Г ражданско 
дело (В) 15463/2013  

12.6.2014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

31.10.2014 

Г ражданско 
дело(В) 13833/2013  

1.102014 ОЛГА В. 
КАДЪНКОВА 

3.10.2014 

Г ражданско 
дело(В) 16141/2013  

1.10.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
3.10.2014 

Г ражданско 

дело (В) 
4046/2014 

 
1.10.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
20.1.2015 

Г ражданско 

дело (В) 
7913/2014 

 
1.10.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
26.11.2014 

Г ражданско 
дело(В) 16029/2013  

2.10.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
16.12.2014 

122Г ражданско 

дело(В) 16545/2013  
2.10.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
15.1.2015 

Г ражданско 

дело(В) 
8285/2014 

 
5.11.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
20.1.2015 

Г ражданско 

дело(В) 
3529/2014 

 
6.11.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
20.1.2015 

Г ражданско 

дело(В) 
2733/2014 

 
10.12.2014 ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 
15.1.2015 

Гражданско 

дело(В) 

126 бр. 
5090/2014 

 

11.12.2014 

ОЛГА В. 

КАДЪНКОВА 15.1.2015 

 

Видно от гореизложеното, голяма част от съдебните актове на 

проверяваните съдии са постановявани в законоустановения 30 дневен срок по 

чл. 235, ал.5 ГПК  или в рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК. 

Похвално е старанието на съдите Кристина Филипова, Божана Желязкова, 

Марияна Ангелова, Теменужка Симеонова, Анелия Маркова и Любомир 

Василев, постановили за периода януари 2014г. – януари 2015г., всички съдебни 

решения в 30-дневния срок, а съдия Асен Воденичаров е постановил само два 

съдебни акта извън законоустановения 30 –дневен срок. 

Изключение правят:  

Съдия Николай Димов, като Зам. Председател на съда, с 10 % 

натовареност, е постановил за 13 месеца едва 22 съдебни акта – 14 решения и 8 

определения. Четири от постановените решения са извън законоустановения 30 

дневен срок, като едно от тях е постановено в едногодишен срок, другото - в 

срок над 8 месеца и по останалите две дела решенията са постановени в срок 

над 4 и над 5 месеца. 

Съдия Златина Рубиева - постановила 98 решения, от които 67 бр. извън 

законоустановения 30 дневен срок, 54 бр. от просрочените решения са със 

забава 6 и над 6 месечен срок, а по 55 от обявените за решаване дела, е изтекъл 

едномесечният срок, но все още не е постановен съдебен акт към 20.02.2015г. 
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Съдия Олга Кадънкова - постановени 138 решения, от които 126 бр. извън 

законоустановения 30 дневен срок, над разумния срок, като решенията по 6 бр. 

дела (4 от които – по административни дела), са постановени след 2 и повече от 

2 години, а решенията по 13 бр. дела (5 от които – по административни дела) – 

след повече от 1 година от обявяването им, видно от предоставената от 

ръководството на съда информация. 

В тази връзка е наложително да бъдат предприети необходимите 

дисциплиниращи мерки, за което ще бъдат направени съответните препоръки и 

предложения. 

 

 Сигнали  в ИВСС  

В хода на извършената проверка постъпиха над 20 бр. сигнали по 

граждански дела, образувани в СГС, три от които са основателни: 

 

 Сигнал с вх. № Ж-14-963/10.11.2014г., от И. Т. Т., с адрес гр. София, 

във връзка с гр. дело № 3681/2003г. по описа на СГС, Административно 

отделение. В сигнала се сочи, че делото е образувано по предявени обективно 

присъединени искове за обявяване нищожността на договор за покупко-

продажба на недвижим имот, сключен с нотариален акт, съставен през 2000г. 

по нот. дело № 6/2001г. на нотариус Б.Т., който имот без знание на собствените 

е бил продаден три пъти, в периода 09.06.2000г. – 31.01.2001г. Искът е с правно 

основание чл. 26,ал.1 ЗЗД и евентуално чл. 27, вр. чл. 29 и чл. 30 ГПК, както и 

признаване правото на собственост по отношение на последните приобритатели 

на имота, съгласно чл. 97,ал. 1 ГПК. Наследодателят на подалия сигнала е бил 

починал преди да се даде ход на делото във въззивната инстанция, на 

12.01.2004г. Па подадената  от него тъжба срещу имотната измама е била 

образувана пр.преписка - ЗМ 8106/2000г. на VI РПУ. Сочи се, че нотариусът 

бил конституиран като трето лице помагач, осъдена за подобни деяния и 

излежава наказание лишаване от свобода в Сливенския затвор. От смъртта на 

наследодателя през 2004г. до началото на 2014г. не са били конституирани 

всички законни наследници. След като е бил даден ход на делото, съдът с 

определение от 07.10.2003г. е отказал да разпита единственият свидетел, 

допуснат на ищеца, като се сочи, че същият работи в частна фирма и има 

проблем при отсъствие. Навеждат се доводи и срещу работата на назначеното 

вещо лице П.Т., който независимо че е бил депозирал две взаимно изключващи 

се заключения, отново бил включен в състава на тройната експертиза. 

Подателят пита „доколко са спазени изискванията на чл. 6 от ЕКПЧОС за 

справедлив процес в разумен срок от независим, безпристрастен съд”, дали е 

гарантирано на гражданите безпристрастно правосъдие. Сочи, че съдът следва 

да се съобрази, че страните изцяло не са защитени срещу евентуална 

недобросъвестност на експертите, които никой не контролира.  Разчита, че 

истината следва да бъде установена и с действията си съдът да гарантира на 

всички необходими  и допустими доказателства, без да предрешава съдебния 

спор. 
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При извършената предварителна проверка на изложеното в сигнала, се 

установи, че гр. дело № 5/3681/2003г. по описа на СГС, Административно 

отделение е образувано на 28.07.2003г. по въззивна жалба срещу решение  по 

гр.дело №4965/2002г.  на СРС, 33 състав. С протоколно определение от 

10.05.2007г., на основание чл. 182, ал.1, б.”б” ГПК/отм./, е спряно 

производството по делото и с определение от 19.02.2013г. въззивният съд в 

състав - председател Рени Коджабашева и съдии Хрипсиме Магърдичян и м.с. 

Васил Петров – докладчик, е възобновил производството, конституирал е 

наследниците на починалия ищец и е насрочил делото за 25.11.2013г. Със 

заповед № 2673/07.10.2013г. на Председателя на съда  за преразпределение на 

делата на състава, поради продължително отсъствие на  председателя на IV Б 

състав и липса на втори член – съдия, делото е преразпределено на III Г състав, 

който от месец октомври 2013г. е насрочил и провел пет съдебни заседания, 

приел е основна и допълнителна съдебно-почеркова експертиза. Тъй като е била 

оспорена допълнителната СПЕ, съдът е допуснал тройна съдебно-почеркова 

експертиза с протоколно определение от 21.10.2014г. и делото е отложено за 

09.12.2014г. С определение от 20.11.2014г. съдът, на основание чл. 22, ал.1,т.6 

ГПК, се е отвел от разглеждане на спора, поради това, че в подадената до съда 

молба Стефан Тошев навежда доводи за пристрастност на съда. След отвод на 

съдията, делото е разпределено на съдия Калоян Топалов и с разпореждане в з.з. 

от 28.11.2014г. е пренасрочено от 09.12.2014г. за 30.01.2014г. С определение от 

04.12.2014г. съдия Топалов се е отвел от разглеждане на делото, на основание  

чл. 12, ал.2 ГПК/отм./, поради това, че „един от членовете на въззивния състав е 

постановил решението на първоинстанционния съд”. Делото е докладвано на 

ръководството и със заповед № 93/14.01.2015г. на Зам.председателя на съда – 

Николай Димов е наредено в с.з. на 30.01.2015г. вместо съдия Калин Топалов, 

да заседава мл.съдия Полина Хаджимаринска. 

Действително, съдебното производство е продължило прекалено дълго- 

въззивното делото е образувано в СГС през 2003г. и продължава дванадесета 

година. Наред с обективните фактори, свързани с починалата страна, спиране на 

производството, издирване на наследниците и отводите на съда, както и   

прилагане на отменения ГПК, /приетият през 2008г. ГПК води до по - 

ефективен и бърз процес/, безспорно са налице и субективни причини, свързани 

с неговото администриране и движението му.  

Препоръчително е приключване на въззивното дело във възможно най-

кратък срок и предприемане на необходимите дисциплиниращи мерки от страна 

на ръководството на съда за  подобряване на работата по гражданските дела в 

Софийски градски съд. 

 Сигнал вх. № Ж-15-130/04.02.2015г., насочен срещу нарушение на 

правото на ищеца по гр.д. № 16389/2013 г. по описа на СГС, спорът да бъде 

разгледан и решен в разумен срок. Твърди се, че от образуването на делото на 

02.12.2013 г. до подаване на жалбата, тече процедура по отвеждане на съдиите в 

СГС от разглеждането му. Съдържа се  оплакване, че сезирания за проблема 
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административен ръководител на съда, не е взел никакви организационни мерки 

за съобразяване на отводите с принципа за разумен срок.  

Гражданско дело № 16389/2013 г. е образувано на 02.12.2013 г. по 

постъпила на 29.11.2013 г. искова молба от Йомер Гювеч, с която са предявени 

искове  срещу Прокуратурата на РБ с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОДОВ  

и Софийския градски съд /СГС/, с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ. 

Делото е разпределено електронно на 02.12.2013г. и за докладчик е 

определена съдия Петя Георгиева – І-16 състав, Гражданско отделение /ГО/, 

която се е отвела от разглеждането му с определение от 04.12.2013 г. 

Последвали са отводите на всички съдии от ГО, общо на брой 23, последният – 

на съдия Богдана Желявска – І-3 с-в, която се е отвела на 04.06.2014 г.  

Едноличните съдебни състави в ГО на СГС са двадесет и един на брой и 

отводите са с два повече, тъй като междувременно на мястото на съдия Петър 

Петров –І-21 с-в, преминал в ТО, за председател на състава е определена съдия 

Вергиния Мичева-Русева, която също се е отвела от разглеждане на делото. Два 

пъти делото е преразпределяно на съдия Теодора Нейчева /І-17 с-в/, която два 

пъти се е отвела. Един от съдиите се е отвел в деня на определянето му за 

докладчик, девет от съдиите са се отвели в деня, следващ преразпределението, 

трима са се отвели след два дни. Констатират се срокове от 4, 6, 7, 8 и 11 дни. 

Най-продължителният срок от преразпределяне на делото до постановяване на 

определението за отвод  е от 26 дни – съдия Росен Димитров – І-13 състав. 

 Към датата на проверката на делото – 10.02.2015 г., повече от година след 

образуването му, от разглеждането му са се отвели и 13 от съдиите от ТО на 

СГС, между които и съдия Петър Петров /VІ-13 състав/, който преди това се е 

отвел като съдия от ГО. Един от съдиите се е отвел в деня, в който делото му е 

било преразпределено, един от съдиите се е отвел на следващия ден, двама – 

след 4 дни, двама – след 5 дни, двама –след 6 дни, един – след 8 дни, един – 

след 11 дни и двама – след 32 дни /съдиите Петър Петров  -VІ-3 с-в и 

Станислава Казакова – VІ-10 с-в/. Съдия Калина Илиева – VІ-16 с-в, на която 

делото е било преразпределено на 05.01.2015 г., към 10.02.2015 г., не е 

предприемала процесуални действия. 

Продължителността на срока между постановеното от съдията определение 

за отвод и докладването на делото на Зам. председателя на СГС за 

преразпределението му е от един до три дни. По-продължителен срок се 

наблюдава около почивните дни за Великден, майските празници и Коледа, а 

така също и в периодите от 20.06.2014 г. до 02.07.2014 г., както и от 12.08.2014 

г. до 11.09.2014 г. От разпределящия Зам. председател са допуснати и 

повторните преразпределения на делото на един и същ съдия, вече направил си 

отвод от разглеждането му. 

Във връзка с подадената до председателя на СГС молба  за извършване на 

проверка по движението на делото и за създаване на организация извършваните 

отводи да бъдат съобразени с принципа за разумен срок за разглеждане и 

решаване на делото, бе констатирано, че е разпоредена проверка и е докладвано 

колко съдии са се отвели. 
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Сигналът, като основателен, е приключил със становище, в което са дадени 

препоръки до Зам. председателите на СГС, за изпълнение в едномесечен срок - 

да се организира дейността по продължаващите отводи от разглеждане на гр.д. 

№ 16389/2013 г. по описа на СГС, ГО, като максимално се съкрати времето 

между отделните процесуални действия по преразпределянето, докладването на 

новоизбрания съдия-докладчик, постановяване на определението за отвод и 

докладването на зам. председателя за ново разпределение; при други подобни 

случаи на масови отводи от разглеждане на едно дело, винаги да се създава 

стройна организация  за постигане на максимално кратки срокове между 

отделните процесуални действия, с цел съобразяване на принципа за разумен 

срок и избягване на последиците от т.н. „бавно правораздаване”. 

  Сигнал вх. № Ж-15-150/10.02.2015 г., препратен по компетентност от 

Министерство на правосъдието, с оплакване, че образуваното по искова молба  

от 06.06.2013 г. гражданско дело в Софийския градски съд/СГС/, до края на м. 

януари 2015 г. все още не е насрочено. Проверката установи следното: - гр.д. № 

7786/2013 г. по описа на СГС, ГО, І-11 състав, е образувано на 07.06.2013 г. 

по постъпила на 06.06.2013 г. искова молба вх. № 67175, с която К.Т е 

предявила осъдителни искове срещу застрахователно дружество и М. И., с 

правно основание чл. 226 КЗ, вр. чл. 267 и чл. 273 КЗ и чл. 86 ЗЗД и евентуални  

искове по чл. 45 ЗЗД. На принципа на случайното разпределение, извършено 

електронно, за докладчик е определена съдия Е. Иванова. С разпореждане от 

10.06.2013 г. исковата молба е оставена без движение  с указания, които са 

изпълнени на 19.06.2013 г. и с разпореждане от 22.06.2013 г. е наредено делото 

да се докладва на председателя на СГС за произнасяне по искането по чл. 83, ал. 

2 ГПК. С разпореждане от 26.06.2013 г. на съдия Н.Димов, Зам. председател на 

СГС ищцата е освободена от задължението за заплащане на такси и разноски по 

делото. С разпореждане от 03.07.2013 г. съдията-докладчик отново е оставил 

исковата молба без движение и указанията са изпълнени с молба от 24.09.2013 

г., като поправката в наименованието на първия ответник-застрахователно 

дружество е допусната с разпореждане от з.з. на 15.10.2013 г. От същата дата е 

и разпореждането по чл. 367, ал. 1 ГПК. Съобщението е връчено на първия 

ответник на 29.10.2013 г. и от него на 01.11.2013 г. е постъпил отговор на 

исковата молба, върху който съдията-докладчик на 08.11.2013 г. е постановил 

разпореждането си по чл. 372, ал. 1 ГПК. Съобщението до втория ответник, е 

върнато в цялост, невръчено, на 20.01.2014 г. с отбелязване, че лицето не живее 

на посочения в исковата молба адрес. С разпореждане от 06.02.2014 г. съдията е 

оставил исковата молба без движение с указания до ищцата в едноседмичен 

срок да посочи точен адрес за призоваване и връчване на книжата. 

Съобщението е получено от госпожа Т. на 12.02.2014 г. и с молба от 17.02.2014 

г. тя е потвърдила посочения в исковата молба адрес на втория ответник, от 

който той бил призован за с.з. на 26.02.2014 г. по гр.д. № 42268/2013 г. по описа 

на СРС, 52 състав и е поискала издаване на съдебно удостоверение за 

послужване пред СДВР, откъдето да се снабди с регистрираните адреси на 

ответника. Удостоверението от СДВР е депозирано в съда на 26.03.2014 г. и в 
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него като постоянен адрес на ответника е посочен адресът по исковата молба, 

като единствен регистриран адрес, но с различен номер на апартамента – вместо 

50 – 54. С разпореждане от 27.03.2014 г. съдът е наредил повторното изпращане 

на съобщението по чл. 367, ал. 1 ГПК на адреса по удостоверението. 

Изпратеното на 28.03.2014 г. съобщението е върнато в съда на 09.06.2014 г., 

отново невръчено, с отбелязване на посещенията на адреса на пет различни дати 

в рамките на един месец и посочване на съсед, който е отказал да се ангажира с 

получаване на книжата. Върху това съобщение, на 20.06.2014 г. съдията е 

разпоредил изпращане на ново съобщение с конкретни указания до връчващия 

съобщенията съдебен служител за поне три посещения на адреса  в различно 

време в рамките на един месец, при изпълнението на които, ако ответникът не 

бъде намерен на адреса и няма лице, съгласно да получи съобщението, да се 

постави уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК. Следващото съобщение е изпратено 

на 25.06.2014 г., като в него е посочен отново апартамент - № 50 /по исковата 

молба/, вместо № 54 /по удостоверението и указанията на съдията/. То е върнато 

отново невръчено в съда на 25.09.2014 г. с отбелязвания колко пъти е посетен 

адреса, отразени сведения от съсед, че в апартамент № 50 живеят други 

собственици и залепване на уведомлението на 04.08.2014г. С разпореждане от 

10.10.2014 г. върху последното съобщение,  съдията е наредил изпращане на 

ново съобщение с указанията от 20.06.2014 г. на точния адрес според 

удостоверението, като е подчертал номера на апартамента – 54. До средата на м. 

март 2015 г. съобщението не е върнато в съда, а делото не е докладвано на 

съдията-докладчик. При връчването на съобщението не е спазена процедурата и 

съдията е дал подробни указания, които да бъдат изпълнени при повторното 

връчване на съобщението и уведомлението по чл. 47 ГПК. След това са 

допуснати  грешки  от деловодителя при изготвяне на новото съобщение до 

ответника с посочване на неточния адрес. Ненасроченото дело, макар и в 

процедура по размяна на книжата, не е докладвано на съдията, при невърнато от 

м. октомври до средата на м. март съобщение, което от своя страна също е 

допринесло за натрупване на още забава в процеса.  

С оглед преодоляване на допуснатото забавяне, на съдията-докладчик  са 

дадени  препоръки за предприемане на  мерки за по-бързото насрочване на гр.д. 

№ 7786/2013 г. по описа на СГС, ГО, І-11 състав, а на ръководителя на Първо 

гражданско отделение  - за подобряване работата на съдебното деловодство и 

конкретно на деловодителя на състава. Определен е  срок за изпълнение на 

препоръките. 

 

 

ІІ. ИЗВОДИ 

 

Въз основа на изложените констатации от извършената проверка,   

ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ прави следните 

изводи: 
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Организацията на административната дейност в Софийски градски съд, в І-

во Гражданско отделение (ГО), Брачно отделение (БО) и Административно 

отделение (АО) / следва да се подобри и прецизира.  

Наред с изводите и препоръките, направени заедно с констатациите по 

отделните дела и съдебни състави, може да се направи следното обобщение: 

Гражданските дела са образувани  в деня на постъпване на книжата или на 

следващия работен ден, съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 1 ПАРОАВАС 

/отм./, респ. чл. 35, ал. 4 ПАС /обн. ДВ бр. 8 от 28.01.2014 г./., с изключение на 

малка част от тях, описани в обстоятелствената част на Акта, при които бе 

установена забава до няколко дни.  

Гражданските и административните дела са разпределяни от съдия Богдана 

Желявска - Зам.председател на СГС и съдия Димов - Зам.председател на СГС,  а 

в някои случаи – и от съдия Владимира Янева - Председател на СГС, за което в 

повечето случаи е прилаган протокол за електронно разпределение. Прави 

впечатление, че по част от делата /описани в Акта/ липсват протоколи за 

случаен избор, както и издадени от председателя заповеди за съдебните състави, 

включително и при участие на мл. съдия. Приложените протоколи съдържат в 

някои случаи 3, 4, 5 и повече страници за разпределени и преразпределени  

дела, особено по тези с отводи по молби/жалби на лица с нетипично 

процесуално поведение. Това според проверяващите е ненужно, обемните 

протоколи не доказват спазване на принципа за случаен избор. Препоръчително 

е по делата се прилага протокол за случаен избор, от който да се вижда 

поредността на случайно разпределеното дело – по мнение на проверяващите е 

достатъчно той да съдържа 3,4 дела, разпределени преди и след него, подпис на 

разпределящ съдия и дата на протокола за случаен избор. Следва по всяко дело 

да се прилагат копия на заповеди на Председателя при определяне на съдебен 

състав, каквато практика липсва, особено по административните дела. 

Съгласно Решението на ВСС  по т. 3.2 от протокол № 22 от 29.05.2014г. за 

определяне на минималната натовареност на председателите на съдилищата и 

техните заместници, за окръжните съдилища, с щат над 80 до 200 съдии и над 

110 до 400 съдебни служители, какъвто е СГС, би следвало натовареността да е 

25% на Председателя и 40% на Заместник-председателите, докато видно от 

предоставената справка за 2014г., процентната натовареност на Председателя е 

била 13 %, на Зам.председател ГО - 20% и Зам.председател АО 10 %. В тази 

връзка е необходимо Председателят на СГС да съобрази процентната 

натовареност на ръководството на СГС с решението на ВСС по т. 3.2 от 

протокол № 22 от 29.05.2014г.     

 С оглед спазване на изискването по чл. 9, ал.1 и ал.2 ЗСВ за разпределение 

на делата на принципа на случайния подбор и отстраняване на допуснати 

пропуски и грешки, е необходимо прецизиране на разпределението на делата, 

така, че то да бъде справедливо и равномерно между гражданските съдии в 

отделенията, включително и процентната натовареност на ръководството на 

съда. 
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На проверяващите не бяха предоставени вътрешни правила или заповед за 

корекция, когато е наложително, на натовареността на съдиите в трите 

отделения, както и формиране на състави и заместване на отсъстващ съдия. 

Прави впечатление, че ръководството е действало при необходимост, със 

съответни заповеди (голяма част от тях предоставени на проверяващите), без 

изричен регламент, „на парче”. Това води до неефективна организация на 

дейността /примерно – смяна на докладчик по едно дело – за 3 години 7 пъти/ и 

различна ангажираност на отделни съдии. Изводът е за наличие на недобри 

практики в дейността по управление от страна на ръководството на СГС в 

периода на проверката, по отношение на предварителното регулиране и 

последващия контрол. 

По отношение на командированите съдии бе установено, че също липсва 

системен подход и ясен регламент. При констатирани многобройни пропуски 

при движение и приключване на делата, например, съдия Нина Стойчева е била 

командирована в Софийски апелативен съд, като на нейното място в момента на 

проверката заседава съдия Станимира Иванова. 

В тази връзка и с оглед предприемане на адекватни действия за в бъдеще, 

следва изрично да бъде уведомен Председателят на Софийски апелативен съд, а 

новото ръководство на СГС да предприеме правилни, ефективни действия в 

тази посока, с оглед преодоляване на кадровия проблем, свързан с титуляри и 

командировани съдии, сформиране на състави и заместване на отсъстващ съдия. 

През периода на проверката Капка Лозева – главен специалист с придобито 

средно специално образование и  Светла Касабова - главен специалист с 

придобито средно специално образование, са изпълнявали по 1/2 вакантна 

длъжност „административен секретар” с допълнително споразумение, на 

основание чл.  119 и чл. 259, ал. 1 изр. 2 и ал. 2 от КТ, считано от 01.09.2011г. и 

с допълнително трудово възнаграждение в размер на 50 % от възнаграждението 

на вакантната длъжност. Съобразно изискванията на чл. 9, ал. 2 и ал.3 от ПАС, 

административният секретар следва да се назначи след проведен конкурс 

организиран от административния ръководител, като изискванията за 

длъжността са лицето да е български гражданин, със завършено висше 

образование, с образователна степен "бакалавър", с не по-малко от 5 години 

общ трудов стаж, да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да 

притежава необходимите нравствени и професионални качества. Правилникът 

съдържа и преходна разпоредба / § 4 от ПЗР /, според която би следвало в 

посочения двумесечен срок административният ръководител да приведе 

трудовото правоотношение на назначените на длъжстта “административен 

секретар” в съответствие с новите изисквания по чл. 9. В тази връзка и 

съобразно правомощията на административния ръководител по силата на ЗСВ и 

ПАС, е препоръчително да се спазва действащата нормативна уредба. 

Огромният обем от работа и кадровият недостиг на съдебни служители се е 

отразил върху организацията на дейността на отделните служби. Липсата на 

административен секретар е факт също повлиял върху ефективното изпълнение 
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на задълженията и конкретно по отношение на контролната функция върху 

дейността на съдебните служители. Очевидно, констатираните слабости сочат, 

че и съдебният администратор не е бил достатъчно добре ангажиран, 

неефективно е контролирал работата на съдебните служители и е бил 

контролиран. 

В това отношение дейността следва да бъде коригирана и с последващ 

непрекъснат контрол, като е наложително по съответния законов ред да бъде 

назначен и административен секретар. Необходимо е спешно предприемане на 

адекватни мерки, предвид огромните пропуски и конкретно по отношение на 

спрените и старите дела, описани в обстоятелствената част на акта. 

Регистратурата и деловодството обработват постъпващите книжа, вписват 

ги, подготвят за доклад и ги свеждат до знанието на съдиите, без да е 

установена забава. Повече от протоколите по проверените дела са изготвени 

прегледно. Постъпващите по делата книжа са прикрепвани последователно и са 

номерирани от съдебните служители, с някои отклонения.  

Проверката на деловодните книги, видно от обстоятелствената част на 

Акта, констатира следното: 

Книгите за открити съдебни заседания са водени редовно, всички графи са 

попълнени в повечето случаи четливо, но част от графите са попълнени 

непрецизно и непълно – не съдържат изискуемата информация. В част от 

книгите бе констатирано, че диспозитивите на решенията са печатен текст, на 

дребен шрифт, залепен в графа „Дата на произнасяне на решението и как е 

решено делото”, но нито едно от решенията не съдържа дата, на която същото е 

произнесено /е обявено в книгата/. В част от книгите не е положен печат върху 

диспозитива на акта, за разлика от констатираното при проверка на книгите на 

други съдебни състави от проверените отделения. Установи се, че в някои от 

книгите, малка част от диспозитивите на решенията са залепени в графа „Дата 

на произнасяне на решението и как е решено делото”, а болшинството решения 

са с вписан на ръка диспозитив. Констатирано бе, че в някои от книгите, в 

графата за резултата е вписано само „искът изцяло уважен”. Записани са 

причините за отлагане на делата, но не винаги се посоча правното основание 

/причини/ за спрените дела. В някои от книгите, основанието за спиране на 

производството е посочено по едни дела, а по други е отбелязано само „спира”. 

За прекратените производства в съответната графа е отбелязано само пр. 

„прекратено в з.з. на 15.03.2013” или „прекратено”. 

Съгласно заповед № 3379/06.11.2012г. на съдия Владимира Янева- 

Председател на съда,   издадена с цел уеднаквяване на работата по изготвяне на 

съдебните актове по търговски дела и недопускане на условия за 

несъответствие между датата на съдебния акт и посочената в срочната книга 

дата на предаването му, е наредено при изготвяне на съдебните актове по 

търговски дела и дела, образувани по частни жалби, датата на акта и номерът 

му следва да се попълва от деловодителя на съдебния състав, като датата на 

акта съответства на датата на фактическото му предаване заедно с делото, 

отбелязване в срочната книга в графа – предаване на решението 
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/определението/. Наредено е за целта, съдиите, изготвящи съответните съдебни 

актове, в полето № и дата на акта, намиращи се непосредствено под заглавната 

част на всеки съдебен акт, да оставят празно поле или многоточие. Такава 

заповед не е издавана за останалите отделения и конкретно за I ГО, АО и БО.  

Изготвените справки относно просрочените съдебни актове по съдии  също 

съдържат две дати - на съдебен акт и на връщане на делото, които не са 

идентични в голяма част от актовете по цитираните дела. 

В тази връзка и с оглед констатираното при проверката, е препоръчително 

да се извършват периодични проверки на всички деловодни книги и регистри от 

страна на упълномощено от Председателя длъжностно лице, като същите се 

удостоверяват с дата и подпис, а допуснатите пропуски да се отстранят, 

съдебните служители да полагат по-голямо старание при водене на деловодните 

книги, с оглед недопускане на пропуски в бъдеще, а Председателят на съда да 

издаде аналогична заповед, каквато е била издадена за Търговско отделение и за 

останалите отделения. За целта, ще бъде направена съответната препоръка.  

Направените констатации в хода на комплексната планова проверка по 

граждански и административни дела обосновават извода, че административното 

ръководство в СГС не е изпълнявало достатъчно ефективно ръководните си и 

контролни функции по отношение на администрацията на съда, съгласно чл. 86, 

ал.1, т.1 ЗСВ и чл. 4, ал.1 от ПАРОАВАС (отм.). Проверяващите считат, че 

съдебният администратор, упражнявайки правомощията си, не е допринесъл 

особено, за подобряване дейността на деловодните служби по администриране, 

движение и приключване на гражданските и административните дела. 

Препоръчително е в интерес на работата, тази практика да бъде променена. 

Необходимо е ръководството на съда да създаде по-добра организация за 

взаимодействие както между съдиите, така между тях и деловодните служби.  

Организацията на дейността по образуването, движението и 

приключването на гражданските и административните дела трябва да се 

прецизира и по-добре регулира и контролира от административното 

ръководство. Констатирани бяха редица пропуски в работата - Не е спазена 

разпоредбата на чл. 106 ПАРОАВАС (отм.), според която служба „Съдебно 

деловодство” ежемесечно извършва проверка на делата, които не са насрочени 

и докладва за резултатите на административния ръководител. По тази причина, 

производства по цитираните в обстоятелствената част на акта дела са 

продължили без основание с години да бъдат спрени, въпреки, че са отпаднали 

пречките за движението им.  

Администрирането и на спрените граждански дела не се осъществява 

системно и съгласно определени точни правила. Налага се извода, че по едни от 

спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК дела, в изпълнение на 

разпореждане на съдията-докладчик, се правят периодични справки по 

движението на преюдициалното дело, по други дела – не се съдържат справки в 

кориците им в продължение на години, а по трети – се съдържат разпечатки от 

деловодната програма, ако преюдициалното дело е по описа на СГС. По 

направените „служебни” справки, във вида на прикрепени листчета, не е ясно 
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кой е извършил справката и доколко е достоверна информацията. В някои 

случаи, въпреки, че по съответните дела има безспорни данни за отпадане на 

пречките за движението им, поради приключване на преюдициалните спорове 

преди години, в края на проверката все още не бяха възобновени 

производствата, съобразно изискването по чл. 230, ал.1 ГПК. По разпореждане 

на съда, се издирват и уведомяват ищците/молителите за дадената им 

възможност да изразят становище по иска. 

В компетентността на ръководството на съда е да осъществява периодичен 

контрол по движението и съхраняването на гражданските и административните 

дела, включително и тяхната наличност в деловодството на съответното 

отделение. Препоръчително е да се разпореди съответното длъжностно лице 

(съдебен администратор или друго длъжностно лице), да извършва проверка на 

гражданските и административните дела по състави. След проверката е удачно 

да се изготвя доклад, като спрените дела, делата, оставени без движение и 

ненасрочените дела, да се докладват от определен деловодител на съответния 

съдия и на административния ръководител. След изтичане на всеки календарен 

месец, отговорният деловодител да представя на съответния съдия – докладчик 

и на административния ръководител (съобразно чл. 88 ПАС)  месечно сведение 

за делата.  

По отношение на работата на призовкарите, е препоръчително да се 

предприемат мерки, за да се подобри работата им – да не се събират 

съобщенията и призовките за едни и същи адресати, а същите да се посещават 

неколкократно в месеца. Понастоящем, в гр. София призовките се връчват в 

рамките на месец, а в съдебни райони в страната, призовките и съобщенията 

достигат много по-бързо. Например, по ч.гр.д. № 9917/2014г., с жалбоподател 

ДСК, съобщението е изпратено на 01.10.2014г. и към 05.11.2014г.  (повече от 1 

месец), няма данни да е връчено, поради което е забавено изпращането на 

касационна жалба.  

Видно от предоставените справки и от Обобщения годишен доклад за 

дейността на Софийски градски съд през 2014 г., в ГО - първоинстанционни 

състави и в БО са постъпили общо 6868 дела, от които 4302 първоинстанционни 

(3548 граждански първа инстанция и 754 брачни първа инстанция), 399 

въззивни брачни дела, 1990 производства по частни жалби и 177 обезпечения.  

Към 01.01.2014г. общият брой несвършени дела от предишни години е 5204 

дела, от които 4369 граждански първа инстанция, 281 брачни първа инстанция, 

231 въззивни брачни дела и 323 производства по частни жалби. 

Или общо делата за разглеждане в СГС през 2014 г. в І ГО и в БО са били 

общо 12071, от тях - 7917 граждански първа инстанция и 1035 брачни първа 

инстанция, 630 въззивни брачни дела, 2313 производства по частни жалби и 176 

обезпечения. 

Броят на свършените дела през 2014 г. в ГО - първоинстанционни състави и 

в БО е 6340, от тях 4502 първоинстанционни  (3077 граждански и 725 брачни 

дела), 368 въззивни брачни дела, 1994г. производства по частни жалби и 176 

обезпечения. 
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През 2012 са постъпили общо 6375 бр. първоинстанционни дела, въззивни 

брачни дела, обезпечения и  производства по частни жалби, а през 2013г. 

постъпилите такива са  7411 броя. 

Анализът на данните сочи на трайна тенденция за нарастване на 

постъпващите първоинстанционни граждански дела, които през 2012г. са били 

2742 бр., през 2013г. – 3317 бр., а през 2014г. – 3548 броя, както и на 

производствата по частни жалби (за 2012г. – 1782бр., за 2013г. – 1913бр. и за 

2014г. – 1990 бр.).  

В същото време, варира броят на постъпващите брачни първоинстанционни 

и въззивни производства през последните 3 години, а по отношение на 

обезпеченията, за същия период, се наблюдава тенденция към намаляване ( за 

2012г. – 321 бр., за 2013г. – 253 бр., а за 2014г. – 177 бр.). 

Видно от предоставените справки и от Обобщения  годишен доклад за 

дейността на Софийски градски съд през 2014 г., в Административно отделение 

през 2014г. са постъпили общо 1908 дела, от които 7 административни дела, 4 

секретни дела,  573 производства по частни жалби, 178 обезпечения и 1146 

въззивни граждански дела. 

Към 01.01.2014г. общият брой несвършени дела от предишни години е 

910, от тях 86 административни дела, 3 касационни жалби, 1 секретно дело, 

77  производства по частни жалби и 743 въззивни граждански дела. Или общо 

делата за разглеждане в СГС през 2014 г. в  АО са били общо 2818 дела.  

По указание на проверяващия екип, бе изготвена справка за висящите 

административни дела към 25.02.2015г. От нея е видно, че от 86 бр. към 

01.01.2014г., са останали 36 бр. адм. дела, (2 от които са  образувани още през 

1997г. и  1 - през 1998г.).  От тях, по 8 дела производството е спряно, 3 дела са 

оставени без движение (1 от които е от 2010г. и 2 – от 2011г.), 3 дела са обявени 

за решаване в с.з. на 15.10.2014г. и през м. февруари 2015г.,  останалите 22 дела 

са насрочени в с.з. По съдии: 9 бр. дела са на доклад на съдия Димов, 8 – на 

съдия Ненова, 7 – на съдия Ташева, 4 – на съдия Пейчинова, 3 – на съдия 

Кадънкова, 2 – на съдия Василев и по 1 – на съдия Маринова, съдия Маркова и 

съдия Симеонова. 

 

Проверката на случайно избрани дела по съдебните състави установи: 

 

І - 1 състав – съдия АСЕН ВОДЕНИЧАРОВ 

Съставът няма забава, всяка молба, отговор, искане и пр. на страните се 

докладват своевременно, видно от постановените от съда резолюции или 

изготвени съдебни актове по движението на делата. Писмените доказателства се 

допускат и в с.з., в присъствието на страните или пълномощниците им се 

приемат, само че без изготвен опис на същите, което е препоръчително да се 

отстрани. По проверените две висящи дела, образувани преди 01.01.2013г., 

проверката за редовността на исковите молби е извършена дни след 

образуването им, с изчерпателни и конкретни указания към подалите ги лица. 

Определенията по чл. 140 ГПК са постановени своевременно след получен 
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отговор на ответната страна, с произнасяне по направените доказателствени 

искания. Първото от тях, след като е било обявено за решаване на 09.12.2014г., 

е с отменен ход по същество и спряно, с оглед висящо производство по иск за 

възстановяване на запазена част от наследство, второто се движи, събират се 

доказателства. Спрените дела на състава, избрани на случаен принцип, се 

проверяват регулярно, следи се за настъпване на условията за своевременно 

възобновяване или прекратяване, какъвто е конкретният случай с гр.д. № 

65/2014г. Ненасрочените проверени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирана забава на съдопроизводството, същите 

съдържат искания по чл. 83, ал. 2 ГПК, за произнасянето по които са дадени 

своевременно указания за представяне на доказателства. Условията за 

насрочване в о.с.з. все още не са налице. Не бе установено забавяне на 

съдебното производство по проверените дела с отменен ход по същество. 

Същите са с приключено в следващото с.з. съдебно дирене и актовете са 

постановени в законния месечен срок. Отмяната е била продиктувана за 

отстраняване на  пропуск, констатиран в срока за произнасяне и по уважена 

молба на страна в процеса, с оглед избягване на неравнопоставеност. 

Обобщението на проверените стари дела на доклад на съдия Воденичаров 

сочи, че споровете по тях са сложни, движени са добре, присъединявани са за 

съвместно разглеждане и други дела и насрещни искове. Основната причина за 

забавянето им е постановено спиране по за 7 и повече години до приключването 

на други дела, от значение за правилното им решаване, някои производства са 

спирани и по два пъти - и на друго основание, както и за изпълнение на съдебна 

поръчка - по последното от описаните дела. Определенията за спиране са 

обосновани и изчерпателни, произнесени едва след събирането на категорични 

доказателства за връзка със спора, движението на преюдициалните дела е 

следено периодично и своевременно са възобновявани спрените производства, 

предприемани са дисциплиниращи мерки към участниците в процеса. Следва да 

се вземат конкретни такива за приключването на  гр.д. № 286, образувано през 

2002г., с оглед данните за създаваща проблеми страна и факта на непроведени 

вече две с.з. поради нередовна процедура по призоваването й, както и да се 

насрочват с.з. по тези дела в по-кратки срокове, а не през 5-6 месеца. 

Четирите проверени частни дела са образувани съобразно изискванията на 

ПАС, съдържат протокол за случаен избор. Само първото от тях е приключено с 

решение седмица след изтичане на срока по чл. 437, ал. 4 ГПК, по останалите 

три са постановени определения преди изтичането на месец от образуването им.  

Следва да се отбележи старанието на съдия Воденичаров по отношение на 

срочността при приключване на делата - само две от решенията по дела на 

негов доклад,  за периода м. януари 2014г. – м. януари 2015г., са постановени 

извън законоустановения 30-дневен срок, с минимална забава от няколко дни.  

 

І - 2 състав – съдия ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ 
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Съставът на съдия Ст. Шекерджийски, е поет от съдия Евг. Георгиев през 

2012 год., като прави впечатление, че след разпределение, същият е разгледал 

редица дела, по които преди това  са били направени отводи от колегите му.  

Постановените съдебни актове са изготвени старателно и подробно, с 

конкретни указания. По някои от делата се наблюдават известни забавяния в 

администрирането, които е добре да бъдат преодоляни  (по гр.д. № 12448/2012г. 

отговора на ответника е получен на 24.10.2013г. и след връчването му на 

противната страна, определението по чл. 140 е от 29.01.2014г.; по гр.д. № 

2992/2014г. допълнителната искова молба е от 23.05.2014г., а изпращането й за 

отговор е наредено почти два месеца по-късно, на 18.07.2014г.; по гр. д. № 

11118/2013г. полученият отговор е бил връчен на 03.12.2013г., а определението, 

с което съдът е приел доказателствата, дал е указания и е насрочил о.с.з. за 

05.09.2014г., е от 31.03.2014г.). В з.з., с определението по чл. 140 ГПК, 

писмените доказателства се приемат, вместо да се допускат и в с.з. се приемат в 

присъствието на страните, а самото им приемане се осъществява без изготвен 

опис на същите, което също е препоръчително да се отстрани. Проверените две 

стари дела се движат, събират се доказателства.  

Към момента на проверката съставът е имал на производство само 5 бр. 

стари дела, образувани през 2006г. и 2009г. Едно от тях е прекратено. Гр.дело 

№ 1570/2006г., след неколкократна смяна на докладчиците и редица 

процесуални проблеми с експерти по допуснати различни експертизи, е било 

обявено за решаване на 24.12.2014г. и месец по-късно е постановено решението 

по спора. Гр. дело № 306/2009г. е на доклад на съдия Георгиев от м. юни 2012г., 

след като е било разглеждано от съдиите Рубиева и Шекерджийски. 

Затрудненията по движенията му са свързани с уведомяване на двамата 

ответници в Кралство Испания и определяне на специалист по испанско 

застрахователно право, за което е търсено съдействие от Института по 

държавата и правото при БАН. Желанието на докладчика да приключи 

производството личи от предприетите от него подготвителни действия за с.з. на 

22.05.2015г., като са определени и 4 резервни дати за следващи заседания. 

Останали две дела са образувани през 2008г. по молби на лицето Н.Н. срещу 

МП, РС, ОС, Държавата, МФ, Военен съд, Военно-апелативен съд и други 

субекти. Същите са на доклад на съдия Георгиев отг м. март и м. юли 2013г., 

след много направени отводи на съдии от І ГО. Насрочени са в с.з. през м. май 

2015г. 

По проверените две спрени, във връзка с  преюдициални спорове дела, са 

правени справки през няколко месеца, с цел своевременното им възобновяване, 

като са давани указания кога да се извърши следващата проверка.  

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно, условията за насрочването им в о.с.з. все още не са налице. По 

проверени частни дела, образувани съобразно изискванията на ПАС, съдебните 

актове са постановени в рамките на тримесечен срок. 

 

І - 3 състав – съдия БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА 
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За проверявания период, като Зам. председател, съдия Желявска е била за 

2012г., 2013г. и 2014г. съответно на 31 %, 18 % и 20 % натовареност. Въпреки 

намалената натовареност, в работата на състава се наблюдават липса на 

действия за процесуална икономия: не се изпълнява разпоредбата на чл. 140 

ГПК – с определението да се допускат доказателствата, за да се запознаят 

страните с тях, да подготвят евентуалните си възражения, да се отговори 

предварително на доказателствените искания, а се оставя директно приемането 

им за с.з., което при това се осъществява без опис, когато не са представени с 

такъв. Те вече са депозирани по делото от страните (с исковата молба или с 

отговора на ответника), някои от доказателствените искания също са изложени 

още с предявяването на иска, но съдът не се е произнесъл по тях с 

предварителните си действия по подготовка за с.з., а едва в самото заседание, 

което води до излишно удължаване на времето на съдебното дирене при 

евентуални възражения или искания. Освен това заседания се отлагат, след като 

участник не се е явил в с.з., за да може другата страна да се запознае с 

представено доказателство, следващото също се отлага, защото пък противната 

страна е представила нещо и т.н., т.е. толерира се бездействието на 

участниците. Въпреки, че са налице предупреждения по някои от проверените 

дела, че за следващото с.з. следва да се изчерпи представянето на доказателства, 

отново се правени компромиси, приемани са такива, след което е осигурявана 

възможност на другата страна да се запознава и да изразява становище. Гр.д. № 

9045/2013г. е насрочено за 25.02.2015г., след близо две години от образуването 

му, по гр. дело № 12705/2012г. също не са предприети дисциплиниращи мерки 

към участниците в процеса, гр. дело № 4198/2009г. отново е ярък пример за 

бездействието на съда по отношение на неизпълнение на собствените му 

указания и то от страна на общинските органи (СО, район „Сердика), с 

неколкократни отлагания на с.з., които и без това са не – повече от две на 

календарна година. Получава се така, че докато страната се снабди с данъчна 

оценка или напр. скица, срокът им изтича и започва процедура по издаване на 

нови такива. 

Допълнително проверените три стари дела, № № 1918 и 3995 са образувани 

през 2008г. По първото от делата след приемане на заключението по 

допуснатата СГЕ на 29.06.2009 г., са проведени още 23 съдебни заседания, като 

са искани и допускани съдебни експертизи, заменяни са вещи лица, приемани са 

заключения по няколко тройни СГЕ, по единична техническа експертиза, 

единична СХЕ и тройна СХЕ, като в четири с.з. съдия Желявска е била 

замествана от други съдии. Към момента на проверката делото отново е 

отложено - за 16.03.2015г. Подобно е положението и по второто цитирано дело, 

по което в края на 2009г. са приети СТЕ и СГЕ, след което са проведени още 13 

съдебни заседания по представяне, приемане и събиране на доказателства, 

включително единични и тройни СТЕ и СГЕ. В с.з. на 10.02.2014г. делото е 

било обявено за решаване, след което след повече от 5 месеца, ходът по 

същество е отменен с констатацията, че делото не е изяснено от фактическа 

страна, като са дадени указания на ищеца (СО) за представяне на доказателства, 
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свързани с предмета на спора. Това говори за недостатъчно задълбочено 

предварително проучване на наличните доказателства преди приключване на 

съдебното дирене. Третото от проверените стари дела, е образувано през 2002г. 

и е забавено до момента, с оглед двукратно изпращане съдебна поръчка до 

САЩ, върната неизпълнена. С.з. на 10.03.2014 г. е отложено, като на ищеца е 

дадена възможност да се снабди с исканите от ответника доказателства по 

частен път. По същите причини са отложени още две съдебни заседания и 

делото е насрочено за 23.03.2015 г. 

По проверените две спрени, във връзка с  преюдициални спорове дела, са 

правени справки по веднъж годишно, условията за възобновяването им все още 

не са настъпили. Първото от проверените ненасрочени дела е с определена дата 

за о.з. на 23.02.2015г., след отправяна молба с изразено становище за 

шиканиране на процеса. 

Ч.гр.д. № 5550/2014г. е приключено дни преди да изтече тримесечен срок 

от образуването му, а постановеното на  20.11.2013г. определение по  ч.гр.дело 

№ 14322/2013г. не е връчено и до настоящия момент на ответника Д.И.А. 

Адресът няма данни да е променян, но и не е правена справка в НБД. Въпреки 

многократните отбелязвания на призовкарите за чести посещения на този адрес, 

резолюциите са все „ново съобщение” – последната такава е от 29.09.2014г., а е 

изминала повече от година. 

По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 21 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава по 8 от тях, в рамките до 3 месеца. 

 

І -4 състав – съдия ЙОРДАНКА МОЛЛОВА 

Спрените дела са администрирани своевременно, но справки за движението 

на преюдициалните дела са правени през шест месеца, условията за 

възобновяването им все още не са настъпили. По гр.д. № 16883/2011г., не може 

да не се отбележи, са изтекли шест месеца преди произнасянето по искането по 

чл. 83, ал. 2 ГПК, като за това време пет пъти са давани указания за представяне 

на доказателства в тази връзка -  същите не са изчерпани в един съдебен акт, а 

доказателства са изисквани едно след друго. 

Проверените ненасрочени дела са новообразувани, докладвани в кратки 

срокове, видно от резолюциите и разпорежданията на докладчика, не бе 

констатирано забавяне на съдопроизводството. По второто от тях липсва 

протокол за случайно разпределение, върху исковата молба  на 09.07.2014г. е 

изготвено трудно разчитащо се разпореждане за оставяне на молбата без 

движение, с указания, изписани между редовете й. По описания начин са 

изготвени и разпорежданията по гр. дело № 16883/2011г. 

Проверените висящи, неприключили дела, образувани преди 01.01.2013г. 

продължават, събират се доказателства. В едни случаи, конкретно описани в 

обстоятелствената част на акта, по чл. 131 ГПК съдът се е произнасял с 

разпореждане, по други - с определение, което различие следва да бъде 

отстранено. Прави впечатление за този състав, че с.з. са насрочвани през около 
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три месеца, по-дълъг е срокът само около съдебната ваканция, което сочи на 

стремеж да се приключат старите дела. 

По отношение на допълнително проверените четири стари дела,  две от 

които са образувани през 2005г., едно през 2007г. и едно през 2009г., е 

препоръчително да се направи цалостен преглед на събрания доказателствен 

материал и да се вземат адекватни мерки за приключването им в най-кратък 

срок. Този извод се налага с оглед констатацията по гр. дело № 1231/2005г., ( по 

което след приета единична СГЕ е допусната тройна, а след нейното приемане -

нова СГЕ и в з.з. на 01.12.2014 г. е допусната още една СГЕ по поставена от 

ищцата задача), както и с оглед данните по гр.дело № 1106/2009г., за спирано  

двукратно производство по една и съща причина.  

 Четирите проверени насрочени дела са образувани съобразно изискванията 

на ПАС, съдържат протокол за случаен избор. С определението по чл. 140 ГПК 

се допускат доказателствата и след това, в с.з. се приемат, с което се спазва 

изискването на разпоредбата и смисълът й за предварителна подготовка на 

откритите заседания. Преди постановяването на същите, обаче, по някои от 

проверените дела са изтекли три, четири месеца от получаването на отговора на 

ответната страна (гр.д. 451/2014г., гр.д. № 10106/2012г.), което е добре да бъде 

избегнато.  

По отношение на проверените дела с отменен ход по същество – първото е 

с оглед констатация за неизяснена фактическа обстановка и допусната 

допълнителна експертиза, а второто – по уважена молба на страна в 

производството, с представен болничен лист на представител на НЗОК, 

решението по което дело е постановено след седем месеца и след още две 

проведени заседания. Забавянето на разглеждането на делото обаче не може да 

бъде укоримо – отмяната на хода по същество е процесуална възможност за 

поправяне на грешки и попълване на празноти в доказателствения материал, с 

оглед пълното изясняване на спора и постановяване на правилен съдебен акт. 

 Проверените частни граждански дела съдържат протокол за разпределение 

на случаен принцип, с изключение на в.ч.гр.д. № 9917/2014г., по което е 

положен само печат, с посочен докладчик съдия Моллова. Същото е образувано 

на 08.07.2014г., а определението по него е постановено на 30.09.2014г. Не се 

спазва едномесечния срок по чл. 437, ал.4 ГПК - по гр.д. № 924/2014г., 

образувано на 23.01.2014г., определението, с което е върната ч.ж. като 

преждевременно подадена, е от 04.03.2014г., след месечния срок е постановено 

и решението по ч.гр.д. № 1520/2014г.  

По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 129 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава само по 23  от тях, в рамките до 3 месеца. 

 

І- 5 – съдия НИНА СТОЙЧЕВА 

Съдия Стойчева е командирована в САпС, съгласно заповед № К-

841/22.10.2014г. на И.Ф. председателя на САпС, считано от 03.11.2014г. Във 

връзка с това са издадени заповеди: № 3131/11.11.2014г. на Зам. председателя 
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на СГС – съдия Димов - в с.з. на І-5 състав на 12.11.2014г., да заседава съдия 

Станимира Иванова и № 3140/12.11.2014г., с която, считано от 13.11.2014г.,  

съставът на съдия Стойчева да се поеме от съдия Станимира Иванова, 

командирована от СРС съгласно заповед № К-885/05.11.2014г., считано от 

13.11.2014г. и включена в системата за електронно разпределение от тази дата. 

От проверените на случаен принцип различни видове дела на доклад на 

съдия Стойчева, могат да се направят изводи за несвоевременното им 

администриране, за неизчерпателност на даваните указания, за забавено с 

месеци насрочване на първото по делото заседание, за неколкократно оставяне 

на молбите без движение по някои дела. В процесуалните действия на състава 

личи повърхностност по отношение на законовите изисквания за предварителна 

подготовка на делата за с.з., неоснователни, (установени с актове на въззивната 

инстанция) препращания на дела по подсъдност на СРС, или, по мнение на 

проверяващия екип, безпричинно разделяни производства,  небрежност в 

изготвянето на актовете от з.з. (ръкописно), с които се разпореждат действия, 

или се дават указания на страните (ярък пример - по гр. дело № 8329/2014г.), 

което затруднява последващия контрол, за тези, за които е предвиден, а и 

изпълнението им от съдебните служители.  

Тези изводи най-добре могат да бъдат илюстрирани с примери по 

конкретните проверени дела. Напр. гр. дело № 14050/2010г. първоначално е 

било прекратено и изпратено по подсъдност на СРС, след отмяната на който акт 

отново е образувано. Направени са уточнения по иска, получени са отговори на 

ответниците, вторият от които от 20.08.2012г., и едва на 15.05.2013г. – след 

повече от 8 месеца, е насрочено о.с.з. за 26.06.2013г., когато производството по 

делото е спряно. По него не са правени периодични проверки, приложена е 

компютърна разпечатка за движението на преюдициалния спор от 20.11.2014г. - 

в хода на плановата проверка на ИВСС.; По гр. дело № 3744/2013г. 

допълнителната искова молба е постъпила на 29.05.2013г., докладвана е на 

03.06.2013г. Преписът от нея е изпратен на ответника, получен на 19.06.2013г. С 

определение чак от 14.10.2013г., съдия Стойчева е насрочила о.с.з. за 

09.04.2014г.; По гр. дело № 14050/2010г. отговори от ответниците са 

депозирани на 18.07.2012г.и на 20.08.2012г., с приложени доказателства. След 

девет месеца, с определение от 15.05.2013г. съдия Стойчева е насрочила о.с.з. за 

26.06.2013г.;  По гр. дело № 11759/2013г. – отговор от ответника е депозиран в 

указания срок – на 10.12.2013г. След четири месеца, на 17.04.2014г., съдия 

Стойчева е постановила определение, с което е насрочила о.с.з. за 12.11.2014г., 

т.е. след почти година от изразеното становище на страната. Същото е 

положението и по гр.д. № 3744/2013г., по което допълнителна искова молба е 

докладвана на 03.06.2013г., получена от  ответника на 19.06.2013г., а чак на 

14.10.2013г., съдия Стойчева е насрочила о.с.з. за 09.04.2014г. 

За липса на процесуална икономия сочи проверката на гр. дело № 

625/2013г. – указанията са давани не изчерпателно, в един акт, а в 

последователност, което ненужно и не в интерес на страните удължава 

производството. Стигнало се е до там, че двукратно, с молби от  31.05.2013г. и 
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от 21.08.2013г., пълномощникът на ищеца е искал насрочване на заседание по 

делото. От отговора на ответника вече са минали четири месеца и почти три от 

изразеното становище на ищеца по отговора на ответната страна, а тепърва 

предстои насрочване на с.з., което в СГС става обикновено след 5-6 месеца. 

Едва на 14.10.2013г. съдия Стойчева е постановила определение по чл. 140 

ГПК, като доказателствата (без опис) са „приети” само в обстоятелствената част 

на определението, в нея е и произнасянето по доказателствени искания, но без 

да са отразени в диспозитива, по този начин е прието и възражението за 

съпричиняване на вредоносния резултат, дадени са указания в.л. да работят не 

само след внасянето на депозита, но и след „присъединяването на 

административната преписка”, за която не е указан номер и не е изискана, а с.з. 

е насрочено за 09.04.2014г. – година след получен отговор на ответника, 

входиран на 19.04.2013г.; Не може да не се спомене и гр.д. № 2146/2013г., в 

което определението по чл. 140 ГПК е постановено четири месеца след 

настъпване на условията за това. Доказателствата и по това дело са „приети” 

само в обстоятелствената част на определението, не и в диспозитива му  и е 

насрочено о.с.з. за 07.05.2014г., отложено. Делото е било разделено след 

образуването му и  съдия Гьошева от СРС се е произнесла по втората част от 

иска, докато по основния иск, от датата на образуването на делото е проведено 

едно с.з. и то съдия Ст. Иванова.; На 21.03.2003г. е било образувано гр. дело № 

339/2003г. – спирано два пъти, на едно и също основание, с две нарочни молби 

за възобновяване, произнасяне по които е направено на 19.11.2013г., обявено за 

решаване на 12.02.2014г., с отменен ход по същество след постъпила частна 

жалба и отказа за конституиране на страна, а след връщането на делото от 

САпС, в з.з. от 14.08.2014г., е насрочено о.с.з. за 25.03.2015г. – след повече от 

седем месеца, пренасрочено от съдия Ст. Иванова за 28.01.2015г. 

Ненасрочените дела са новообразувани, дадени са указания и са изискани 

заповедните производства, все още текат срокове, условията за насрочване не са 

налице.  

От допълнително проверените седем неприключени  дела, образувани 

2007-2009г., се налага извода за незадоволителна работа на състава по 

администрирането им, с формални разпореждания, без предприемане на други 

законови способи за уведомяване на страните, различни от тези, които не са 

дали резултат, непознаване на наличните в кориците на делото доказателства, 

молби и пр. Ярък пример за това е гр.дело № 7850/2009г. (също разделено), по 

което указание за заплащане на ДТ се е оказало безпредметно – същата е била 

внесена с подаването на иска; от 26.04.2010г. е разпореждането за връчване на 

препис от ИМ на ответника, неоткрит на посочения адрес и оттогава, до 

27.04.2012г. са изпратени, по указание на съдията, 8 „нови съобщения” до 

страната, като между някои от тях са изминали 7, дори и 9 месеца. През м. 

януари 2013г. е наредено уведомяване по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК, 

неосъществено, последвано от прекратяване на производството, поради 

неизпълнени указания, отменено от САС, тъй като с нарочна молба съдът е бил 

уведомен за оттеглени от адвокат пълномощия. Първото по това делото 
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заседание е проведено от съдия Ст. Иванова на 19.11.2014г. По гр. дело № 

227/2007г.  три пъти са били назначавани в.л. с неподходяща квалификация; за 

промяната на кода, респ. на компетентния съд по втората поръчка за разпит на 

свидетел по делегация, съдът е бил уведомен през м.май 2011г., а повторното й 

изпращане е осъществено след три години - през м. юни 2014г.; По гр.дело № 

11888/2009г., оставено БДв на 07.12.2009г., съобщението до ищеца  (банка!), е 

изпратено след повече от година - чак на 07.01.2011г.; от 17.08.2011г., до 

03.06.2013г., са изпращани четири съобщения до ответните лица (между някои 

са изтекли 10 месеца), все на един и същ адрес, при данни за месторабота на 

единия от тях. Призовките са връчени едва на 26.11.2013г., а з.з. за насрочване 

на І-вото о.с.з. е постановено след четири месеца от отпадане на пречките за 

това. Гр.дело № 3845 е от 2008 г. и по него все още не е проведено нито едно 

заседание. 

Посочените примери от проверените дела говорят за липсата на 

задълбоченост и инициативност, недобро изпълнения на задълженията по 

делата, разпределени на състава на съдия Стойчева, преди командироването й в 

САС, с оглед на които констатации следва да се изпрати копие от настоящия акт 

на Председателя на Софийски апелативен съд, за преценка, предвид статута й 

на командирован съдия в по-горен съд. 

За разлика от всичко казано дотук, по частните производства съставът се е 

произнасял своевременно, до месец от образуването на делата. По ч. гр.дело № 

9792/2014г. не е приложен протокол за случаен избор, на положен печат е 

нанесено името на докладчика – съдия Н.Стойчева и датата 07.07.2014г. 

По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 61 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава по 16  от тях, в рамките до 3 месеца. 

 

І-6 състав – съдия ЖОРЖ ГИГОВ 

Съставът няма забава, всяка молба, отговор, искане и пр. на страните се 

докладват своевременно, видно от постановените от съда резолюции, или 

изготвени съдебни актове по движението на делата. Писмените доказателства се 

допускат и в с.з., в присъствието на страните или пълномощниците им се 

приемат. Спрените дела на състава, избрани за преглед на случаен принцип, се 

проверяват регулярно, следи се за настъпване на условията за своевременното 

им възобновяване, които все още не са налице. Основателността на акта на 

спиране по първото от делата е проверен и потвърден от въззивния съд, по 

второто връзката с предмета на спора е явна, изчаква се приключването на 

образуваното нохд. 

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно, условията за насрочване в о.с.з. все още не са налице. Не бе 

констатирана забава на съдопроизводството, първото от делата е с предприети 

действия по назначаване на особен представител, второто съдържа искане по 

чл. 83, ал. 2 ГПК, за произнасянето по което са дадени своевременно указания 

за представяне на доказателства. За предпочитане е тези указания и 
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разпорежданията да се изготвят с предоставените технически средства, за 

улеснение на страните и изпълняващите ги служители. По проверените две 

висящи дела, образувани преди 01.01.2013г., проверката за редовността на 

исковите молби е извършена своевременно, с конкретни указания към подалите 

ги лица, които по гр.д. № 14671/2012г. са давани на три пъти, последно – след 

полученото становище на ответника по иска. Определенията по чл. 140 ГПК са 

постановени своевременно и изчерпателно, след получен отговор на ответната 

страна, с произнасяне по направените доказателствени искания. Производствата 

се движат, събират се доказателства. 

Не бе установено забавяне на съдебното производство по проверените дела 

с отменен ход по същество, които са вече приключени. Първото от тях е водено 

по реда на търговските спорове, с отмяна на хода, с оглед неизвършен превод на 

представени относими доказателства, въззивната жалба срещу решението по 

което е върната поради неизпълнени указания. Второто образувано 

производство е прекратено в условията на чл. 229, ал. 2 ГПК.  

Актуализираната справка на проверените четири насрочени дела показа, че 

три от тях са вече приключени, с постановени в месечен срок съдебни актове. 

Четирите проверени частни дела са образувани съобразно изискванията на 

ПАС, съдържат протокол за случаен избор. Първото от тях е приключено с 

прекратително, оставено в сила определение, постановено седмица след 

изтичане на срока по чл. 437, ал. 4 ГПК, по останалите три са постановени 

съдебни актове в двумесечен срок от образуването им, като по ч.гр.д. № 

7086/2014г. са давани указания към ЧСИ.  

По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 112 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава по 57  от тях, в рамките до 3 месеца. 

 

І-7 състав – съдия МИЛЕНА ТОМОВА 

Съставът няма забава, всяка молба, отговор, искане и пр. на страните се 

докладват своевременно, видно от постановените от съда резолюции, или 

съдебните актове по движението на делата, които са изготвени старателно на 

компютър, изчерпателни са и съдържат произнасяне по направените 

доказателствените искания.  Писмените доказателства се допускат и в с.з., в 

присъствието на страните или пълномощниците им се приемат.  

И двете проверени допълнително стари дела на състава, движени по 

ГПК(отм.), са насрочени в с.з. на 17.02.2015г. Забавата с години по гр.дело № 

2863/2006г. е в резултат на двукратно оставяне на исковата молба без движение 

за уточнения, конституиране на нови страни, частично прекратяване, отменено 

от въззивния съд, като делото е върнато в СГС през м. юни 2014г. Образуваното 

през 2008г. гр.дело № 521 първоначално е било прекратено, изпратено по 

подсъдност в СРС и върнато, спирано до приключване на НЧХД, продължило 

срещу наследници, частично прекратено, потвърдено от САС, през 2012г. – 

оставено без движение с указания и продължило за събиране на доказателства 

след 06.11.2013г. Насрочено е за 17.02.2015г.  
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Спрените дела на състава, избрани за преглед на случаен принцип, се 

проверяват през три-четири месеца, условията за възобновяването им все още 

не са налице. Първото от тях е било на доклад на съдия Неделчева, второто – 

разпределено на доклад на съдия Томова през м. март 2013г., спрени са до 

приключване на преюдициални спорове. Ненасрочените проверени дела са 

новообразувани, през м. юли и август 2014г. Администрирани са своевременно, 

условията за насрочване в о.с.з. все още не са налице. Не бе констатирана забава 

на съдопроизводството, по първото от делата е налице произнасяне по искането 

по чл. 83, ал. 2 ГПК, второто е без движение, с изчерпателни указания, изчаква 

се и вписване на исковата молба. Първото от проверените две висящи дела, 

образувани преди 01.01.2013г., е било на доклад на съдия Ташева, съдебни 

заседания по него са провели последователно съдиите Неделчева, Никова и 

Андреева, само с.з. от 25.11.2014г. е с председател съдия Томова, отложила го 

по уважена молба на ответника. Второто дело е било с първоначален докладчик 

съдия Неделчева, спряла производството, което действие е потвърдено от 

въззивния съд. Възобновяването му, с определение от 21.07.2014г. е извършено 

от съдия Томова, насрочила и провела с.з. на 11.11.2014г. От съдебния протокол 

личат процесуални действия, навеждащи на детайлно познаване на спора. 

Не бе установено забавяне на съдебното производство по проверените дела 

с отменен ход по същество, които са вече приключени. И двете са с 

първоначален докладчик съдия Никова. Първото от тях е с определение по чл. 

140 ГПК, изготвено от съдия Андреева, с насрочено с.з. за 16.04.2023г., 

проведено от съдия Томова с подробен доклад по спора. Същото е последвано 

от четири о.с.з., проведени през два месеца, в последното от които съдебното 

дирене е било обявено за приключено. В срока за произнасяне, с констатацията 

за проведено с.з. при оттеглени пълномощия, производството е било 

възобновено, делото е било обявено за решаване на 30.09.2014г., а на 

15.10.2014г. е постановено и решението по него. По второто дело съдия Томова 

е отменила хода по същество поради неизясненост от фактическа страна, 

назначила е допълнителна ССчЕ , обавила го е за решаване на 11.03.2014г., а 

решението е постановено на 25.04.2014г. 

Трите проверени частни дела са образувани съобразно изискванията на 

ПАС, съдържат протокол за случаен избор, с изключение на в.ч.гр.д. № 

9910/2014г. Първоинстанционните частни производства са приключени малко 

след месец от образуването им, въззивното, образувано на 08.07.2014г., е с 

определение от 17.07.2014г.   

По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 97 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава по 62  от тях, в рамките до 3 месеца. 

 

 І - 8 състав -  съдия  СТЕФАН КЮРКЧИЕВ 

Спрените производства на доклад на съдия Кюркчиев са администрирани 

периодично. Не са отпаднали пречките за възобновяването им. Не бе 

констатирано забавяне на производството. Като добра практика бе 
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констатирано и би могло да се прилага и от останалите състави, в 

определението за спиране на производството да се дават указания за докладване 

след изтичане на 6-месечен срок, за извършване на  служебна справка относно 

наличие на основания за възобновяване на производството, като посочения 

период следва да бъде съобразен с изискването на ПАС за извършване на 

справки - ежемесечно относно ненасрочените дела и спрените производства. 

По две от проверените стари производства (гр. дело № 2003/2007г. и гр. 

дело № 1154/2010г.), спрени на основание чл. 229,ал.1,т.7 ГПК, вр. с чл. 637, 

ал.1 ТЗ, обаче, този извод не може да се направи. На изисканата от ТО на същия 

съд информация, не е са постъпили отговори. Следва спешно деловодителят на 

състава да изиска информация и да докладва за резултатите, съобразно 

задълженията му по ПАС и при отпадане на пречките, производството по 

делото да бъде възобновено.  

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. Висящите, 

неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 01.012013г. 

продължават до момента, поради изготвянето и изслушването на заключения по 

назначените съдебни експертизи и смяна на вещи лица. Четирите проверени 

насрочени дела съдържат протокол за случаен избор. Заради двойната размяна 

на книжа по трите от тях, които се водят като търговски спорове, насрочването 

на делата в първо о.с.з. е три, до близо 4 месеца след разпределението им на 

съдията докладчик. Частните гр.дела съдържат протокол за разпределение на 

случаен принцип. Не е спазен едномесечния срок по чл. 437, ал.4 ГПК, но 

актовете са постановени в разумен срок. Съдебните актове по проверените 

въззивни частни дела са постановени в срок над три месеца от образуване и 

разпределение на делата. 

По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 115 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава по 32 от тях, в рамките до 3 месеца. 

 

      І - 9 състав - съдия  БОЖАНА ЖЕЛЯЗКОВА  

Спрените производства на доклад на съдия Желязкова не са 

администрирани съобразно разпоредбата на чл. 38, т.10 чл. 88 от ПАС, според 

която съдебният служител в служба "Съдебно деловодство" ежемесечно 

проверява делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията-

докладчик, както и съответно на ненасрочените дела, който резултат докладва 

на административния ръководител. По едно от проверените спрени 

производства липсват данни близо 5 месеца относно висящността на 

преюдициалното дело.  

По отношение на проверените стари дела - гр.дело № 632/2004г., гр. дело 

№ 1390/2008г., гр. дело № 2937/2008г., спрени поради висящ преюдициален 

спор, съответно на 02.03.2006г., на 23.03.2009г. и на 19.04.2011г., към момента 

на проверката - 27.01.2015г. няма данни дали са налице условия за 

възобновяването им. Необходимо е деловодителят на състава, в изпълнение на 
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задълженията си по ПАС, да изиска актуална информация по тези дела и да 

докладва на съдията-докладчик, още повече, че по гр. дело № 1390/2008г., се 

съдържа  информация за постановен на 22.06.2009г. съдебен акт. 

Проверените ненасрочени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. Висящите, 

неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 01.012013г., 

инспектирани в хода на проверката, продължават в посочения период, поради 

изготвянето и изслушването на заключения по назначени съдебни експертизи и 

смяна на вещи лица. Наред с обективните причини, обаче, прави впечатление, 

че не винаги са администрирани своевременно, насрочвани са в някои случаи 

през голям период от време / пр.- 5,6 месеца/. Четирите проверени насрочени 

дела са образувани съобразно изискванията на ПАС и съдържат протокол за 

случаен избор. Прави впечатление насрочването в о.с.з. след продължителен 

период от време и в някои случаи несвоевременното администриране, което 

следва да се отбележи, че не зависи единствено от съдията, с оглед обективните 

фактори . 

Проверените частни гр.дела (І инстанция) съдържат протокол за 

разпределение на случаен принцип. Спазен е едномесечния срок по чл. 437, ал.4 

ГПК. Прави впечатление, че съдия Желязкова се произнася с определение по 

жалби срещу действия на съдебен изпълнител, докато останалите състави се 

произнасят с решение. Препоръчително е съдебната практика да се уеднакви. 

Съдебните актове по проверените въззивни ч.гр.дела са постановени в деня 

на образуване на делото или в срок до 20 дни.  

Всички решения по дела на доклад на съдия Желязкова, в периода м. 

януари 2014г. – м. януари 2015г. са постановени в законоустановения 30-дневен 

срок, видно от предоставената от ръководството на съда справка. 

 

І - 10 състав - съдия  ИВАНКА ИВАНОВА 

Провереното спряно производство поради висящ преюдициален спор, на 

доклад на съдия И. Иванова /гр.дело № 15290/2012г./, не е администрирано 

ежемесечно, съобразно чл. 38,т.10 и чл. 88 от ПАС. Според цитираните 

разпоредби, съдебният служител от служба "Съдебно деловодство" ежемесечно 

извършва проверка на делата, без движение и спрените дела, както и 

ненасрочените дела и докладва резултата на съдията-докладчик, съответно на 

административния ръководител. Въпреки допуснатите пропуски, в конкретния 

случай не е налице забава на съдопроизводството, тъй като преюдициалното 

дело все още не е приключило. 

Ненасрочените дела, инспектирани в хода на проверката, са 

новообразувани. Установи се различна практика по отношение на акта, с който 

съдът изпраща исковата молба с приложенията на ответника за отговор – съдия 

И.Иванова е постановила определение по едно от проверените дела, а по 

второто дело, образувано на 02.09.2014г., все още към момента на проверката - 

13.10.2014г. /след освобождаване от заплащане на държавна такса с 

определение в з.з. на 08.10.2014г./, не е изпратена исковата молба с 
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приложенията за отговор на ответника. Необходимо е администрирането на 

делата да се извършва по-ритмично, без забава. 

  Висящите, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.012013г. са разглеждани като търговски спорове, с двойна размяна на книжа, 

но въпреки това и с оглед по-ефективно производство, е препоръчително делата 

да се администрират своевременно след постъпване на книжата по делото и 

съдебните заседания по възможност да се насрочват през по-кратък период от 

време, каквато практика бе констатирана при други проверени състави. 

Четирите проверени насрочени дела са образувани съобразно изискванията 

на ПАС и съдържат протокол за случаен избор. Прави впечатление, че не са 

администрирани своевременно, а след 2 или 3 месеца след депозиране на 

постъпилия допълнителен отговор е постановявано определението, с което е 

насрочвано делото в о.с.з. Съдебните заседания са насрочвани през голям 

период от време. По едно от проверените дела с отменен ход по същество е 

постигната извънсъдебна спогодба – не е налице забавяне на 

съдопроизводството. По второто проверено дело, би следвало да се извършва 

по-задълбочена проверка преди даване ход по същество, но независимо от това 

не е допуснато съществено забавяне на съдопроизводството. 

Проверените частни гр.дела съдържат протокол за разпределение на 

случаен принцип. Спазен е едномесечния срок по чл. 437, ал. 4 ГПК. По 

провереното въззивно ч. гр. дело, съдебният акт е постановен в едномесечен 

срок. 

 

    І - 11 състав съдия  ЕЛЕНА ИВАНОВА 

Проверените спрени производства на доклад на съдия Елена Иванова не са 

администрирани периодично. Не е спазена разпоредбата на чл. 38,т.10, чл. 88 от 

ПАС, както и аналогичният текст по отменения ПАРОАВАС (отм.) за 

ежемесечна проверка на ненасрочените дела и докладване на резултатите. 

Видно от допълнителната проверка, пречките за движението на делата не са 

отпаднали и въпреки неизпълнение на разпоредбите на Правилника, конкретно 

по тези две дела не е налице забава на съдопроизводството. 

По гр. дело № 02884/2006г. /спряно с протоколно определение от 

19.02.2008г., на основание чл. 182, ал.1, б. ”г” ГПК /отм./, е препоръчително да 

се възобнови производството възможно най-скоро, да се иска информация от 

СРС ежемесечно, съобразно правилата на ПАС, която да се докладва на 

съдията-докладчик. 

Гр. дело № 5139/2008г. не е администрирано повече от 6 години. 

Съответните съдебни служители /деловодители на състава/ не са изпълнявали 

задълженията си да проверяват всички ненасрочени дела ежемесечно, 

съобразно ПАРОАВАС /отм./ и ПАС и да докладват за резултата. През същия 

период са извършвани и инвентаризации на делата в съда и въпреки това, 

делото не е докладвано, администрирано. Необходимо е производството по 

делото да приключи във възможно най-кратък срок, а ръководството на съда да 
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предприеме съответните дисциплиниращи мерки спрямо отговорните съдебни 

служители. 

Проверените ненасрочени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. 

Проверените висящи, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г. продължават 4, съответно 5 години, като едното е разглеждано като 

търговски спор, с двойна размяна на книжа, а по второто - производството е 

било спирано, поради висящ преюдициален спор. Съдебните заседания са 

насрочвани през голям период от време – 4м., дори повече от 6 месеца. 

Препоръчително е възможно най-скоро да приключи съдебното производство 

по проверените дела. 

Четирите проверени насрочени дела са образувани съобразно изискванията 

на ПАС. Съдържат протокол за случаен избор. Констатирано бе като причина за 

продължаващото производство двойната размяна на книжата по делата, които 

се водят като търговски спорове, събиране на доказателства и насрочване на 

о.с.з. през период по-голям от 2 месеца. 

Не бе установено забавяне на съдебното производство по провереното 

делото с отменен ход по същество. 

Проверените частни граждански дела съдържат протокол за разпределение 

на случаен принцип. Не винаги се спазва едномесечния срок по чл. 437,ал.4 

ГПК - по едното от делата решението е постановено в тримесечен срок, а по 

второто – в едноседмичен срок. 

Провереното частно дело е разпределено на случаен принцип, съдебният 

акт е постановен в двумесечен срок. 

 

 І - 12  състав - съдия  ГЕОРГИ ИВАНОВ 

Спрените производства на доклад на съдия Г. Иванов, проверени на 

случаен принцип, са администрирани периодично. Не са отпаднали пречките за 

възобновяването им. Не бе констатирано забавяне на производството.  

Точно обратното бе установено по допълнително изисканите стари 

производства: 

Производството по гр. дело № 1164/1998г. (спряно с протоколно 

определение от 27.02.2002г., на основание чл. 182, ал.1 б.”г” ГПК/отм./, на 

05.05.2011г., поради висящи преюдициални спорове - гр.дело № 7075/2001г. на 

СРС, 41 състав и гр.дело № 8702/2001г. на СРС, 49 състав), следва да се 

възобнови възможно най-скоро, след като са отпаднали пречките за движението 

му – двете преюдициални дела вече са приключили (по делото се съдържа 

молба от адв. И. Л. от 15.03.2010г., в която се сочи, че за втори път иска 

възобновяване на делото, тъй като и двете преюдициални дела са приключили, а 

ищцата е заявила, че няма правен интерес да поддържа исковете срещу 

ответника). Няма данни към 23.02.2015г. производството по делото да е 

възобновено.  

Към 23.02.2015г. няма данни да е възобновено производстовто и по гр. дело 

№ 3878/2003г., спряно с определение от 20.06.2003г., до приключване на 
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гр.дело № 8292/2001г. на СРС, 64 състав, въпреки, че в отговор на писмо до 

СРС, е представено влязло в сила съдебно решение с положени печати за 

издадени изпълнителни листове по преюдициалното дело от м. януари и м. май 

2011г. 

Препоръчително е производството по гр. дело № 3902/2003г. – спряно с 

определение от 03.11.2003г., до приключване на преюдициален спор, да се 

възобнови в най-кратък срок, след като са отпаднали пречките за движението 

му. Няма данни към 23.02.2015г. това да е нваправено, въпреки, че решението 

по преюдициалното дело е влязло в сила през 2011г. и тогава е архивирано/ арх. 

№ 32168/2011г./. 

По гр. дело № 188/2005г., спряно с протоколно определение от 15.12.2005г., 

на основание чл. 182, ал.1,б.г ГПК/отм./, до приключване на гр.дело № 

6777/2000г. на СРС, 60 състав, е необходимо след като пречките за движението 

са отпаднали, да бъде възобновено производството във възможно най-кратък 

срок. 

По гр. дело № 2227/2005г. – спряно с протоколно определение от 

13.01.2006г. до решаване на спора по висящо гр.дело № 9781/2005г. на СРС, 51 

състав, е необходимо е възобновяване на производството във възможно най-

кратък срок, тъй като по същото се съдържа заверен препис от влязло в сила на 

05.12.2014г. решение по преюдициалното дело, а към 23.02.2015г. 

производството не е възобновено.  

По гр. дело № 266/2008г. – спряно с протоколно определение от 

30.09.2010г. до приключване на спора с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело № 

2639/2008г., е необходимо е производството да бъде възобновено в най-кратък 

срок, след като са отпаднали пречките за движението му. 

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирана забава на съдопроизводството. 

Наложително е висящите, неприключени дела на доклад на съдия 

Г.Иванов, /едно от делата е образувано 2005г./, да приключат във възможно 

най-кратък срок. Препоръчително е указанията да се дават изчерпателно при 

първоначалното администриране на делата, да се спазва чл. 140 ГПК - съдът 

следва да се произнесе с определение по всички предварителни въпроси и по 

допустимостта на доказателствата, а съдебните заседания да се насрочват през 

възможно по-кратък период от време, каквато е практиката има при други 

съдебни състави от І ГО. 

Четирите проверени насрочени дела са образувани съобразно изискванията 

на ПАС и съдържат протокол за случаен избор. Образувани са по искове по КЗ - 

срещу застрахователни компании и не се водят като търговски спорове. Липсват 

определения по реда на чл. 140 ГПК и делата са насрочвани в о.с.з. след 

половин година, която практика е препоръчително да бъде коригирана. 

Частните проверени дела съдържат протокол за случаен избор. Прави 

впечатление, че се спазва едномесечния срок по чл. 437,ал.4 ГПК, но актовете 

съдържат „оскъдни” мотиви, за разлика от други състави, при които съдебните 

актове са постановени след предвидения от законодателя срок, но са много 
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добре мотивирани. Съдебният акт по провереното въззивно ч. гр. дело съдържа 

кратки мотиви и е постановено в едноседмичен срок. 

 По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 100 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава само по 17 от тях, в рамките до 2 месеца. 

 

І - 13  състав - съдия  РОСЕН ДИМИТРОВ 

Проверените спрени производства на доклад на съдия Р.Димитров са 

администрирани, не са отпаднали пречките за възобновяването  им. Не бе 

констатирано забавяне на производството. Прави впечатление по едно от 

проверените дела, че са давани последователно 6 разпореждания по редовността 

на исковата молба, което е препоръчително, с оглед ефективността и бързината 

на процеса, да бъда избягвано и да се дават първоначални изчерпателни 

указания. 

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, не са администрирани 

своевременно, а повече от два месеца след образуването им и все още не са 

насрочени първите о.с.з. по делата. 

  Висящите, неприключили дела към 18.09.2014г., образувани преди 

01.01.2013г., проверени на случаен принцип, продължават поради спиране на 

производството, изготвяне на съдебна поръчка и изготвяне на заключения по 

назначени съдебни експертизи. 

Четирите проверени насрочени дела са образувани съобразно изискванията 

на ПАС и съдържат протокол за случаен избор. Развиват се по общия исков ред, 

без размяна на книжа /две от делата са образувани по искови молби срещу 

застраховател/, каквато практика се установи при проверката по дела на други 

съдебни състави, образувани срещу застраховател. Не бе констатирано забавяне 

на съдопроизводството. Частните гр. дела, проверени на случаен принцип 

съдържат протокол за разпределение на случаен принцип. Не е спазен 

едномесечния срок по чл. 437,ал.4 ГПК, но актовете са постановени в разумен 

срок и са мотивирани. Съдебните актове по проверените в.ч.гр.дела са 

постановени в двумесечен срок. 

По отношение срочността при обявяване на съдебните актове, следва да се 

отбележи, че от 113 постановени решения, видно от справката, е допусната 

забава по 41 от тях, в рамките до 3 месеца. 

 

  І - 14  състав - съдия  КРАСИМИР МАЗГАЛОВ 

Спрените производства на доклад на съдия Мазгалов са администрирани 

периодично. Не са отпаднали пречките за възобновяването  им. Ненасрочените 

проверени дела са новообразувани, администрирани своевременно. Не бе 

констатирано забавяне на съдопроизводството. Висящите, неприключили дела 

към 18.09.2014г., образувани преди 01.012013г., проверени на случаен принцип, 

продължават и поради изготвянето и изслушването на заключения по 

назначените съдебни експертизи и смяна на вещи лица, обжалване на актове 

пред въззивна и касационна инстанция. Наред с това, обаче, е допуснато 
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известно забавяне във връзка с даваните неизчерпателните указания при 

първоначално администриране на исковата молба по едно от проверените дела. 

Препоръчително е производството по старите дела, образувани преди 

01.01.2013г.  да  приключи във възможно най-кратък срок. 

Констатирано бе, че е спазвано изискването на законодателя по чл. 149, 

ал.2 ГПК. Съдебният акт по провереното дело е постановен на същата дата и е 

влязъл в сила. Направена е и надлежна бележка за издаден изпълнителен лист, 

съгласно чл. 406, ал.3 ГПК. Проверените ч.гр.дела съдържат протокол за 

разпределение на случаен принцип. Спазен е едномесечния срок по чл. 437, ал.4 

ГПК. Не се констатира забавяне на производството по провереното в.ч.гр.дело. 

 

І-15 състав ГЕНОВЕНА НИКОЛАЕВА 

По делата със спрени производства на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, 

справки по движението на преюдициалното дело се извършват през около шест 

месеца. Не се спазва разпоредбата на чл. 38, т. 10 ПАС /респ. чл. 106 

ПАРОАВАС/ за ежемесечна  проверка на спрените дела. Възобновяването на 

производството е инициирано обикновено от молби на страните, представили 

копия от влезлите в сила съдебни актове по преюдициалните дела и това е 

свързано с три-четири месечно забавяне, считано от отпадане на причините за 

спиране на делата. Справките по преюдициалните дела, на производство в 

други съдилища са извършвани чрез писма, а по тези – на производство в СГС, 

чрез разпечатка от деловодната програма. 

Към 31.01.2015г. от разпределените на състава граждански дела, 

ненасрочени са 35 броя, образувани преди 01.12.2014 г., което не е голям брой, 

като се имат предвид постъпленията. По-голямата част от тези дела са в 

процедура по размяна на книжата, често двойна. По оставените без движение, 

ненасрочени граждански дела, постъпилите съобщения и молби в изпълнение 

на указанията са докладвани своевременно. Многократното оставяне на 

исковата молба без движение по-често е следствие на неточно и непълно 

изпълнение на указанията на съдията-докладчик, отколкото на пропуски от 

негова страна. По-дългия период между образуване на делото и насрочването 

му, се дължи и на исканията на ищеца за освобождаване от задължението за 

внасяне на дължимите такси и разноски по делото, или за предоставяне на 

правна помощ, по които искания се провежда процедура по определен ред. По 

време на проверката през м. октомври 2014 г., исковата молба по образуваното 

на  08.01.2014 г.  гр.д. № 217/2014 г., е все още без движение, тъй като съдът е 

назначавал на няколко пъти особен представител на ищеца след откази на 

определените от САК адвокати да поемат защитата. Процедурата по двойната 

размяна на книжата е продължавала повече от три месеца при несвоевременно 

докладване на дело при невърнати или върнати невръчени съобщения. 

Неприключилите, образувани преди 01.01.2013 г. и разпределени на 

състава  граждански дела, към края на м. септември 2014г. са шест броя, като 

според справката, в края на проверката висящи са останали само две от 

образуваните преди 01.01.2013г. дела: гр.д. № 6768/2010г., насрочено за 
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13.02.2015г. и гр.д. № 17162/2011г., насрочено за 17.04.2015г. Гражданско дело 

№ 10423/2009 г. и гр.д. 350/2010г., по всяко от които ищец е КОНПИ са обявени 

за решаване в с.з. на 03.10.2014г. По гр.д. № 11292/2010г. на 12.01.2015г. е 

постановено решение. Голяма част от т.н. „стари дела” са били преразпределени 

м. юли 2010 г. на новооткрития състав и към завършване на проверката, 

производствата по тях са приключени. Безспорно това се дължи на отличната 

организация на дейността на съдия Николаева по движението на този вид дела. 

От проверените насрочени граждански дела е видно, че съдът своевременно 

е извършвал проверка по редовността на исковата молба и по допустимостта на 

предявените искове. В кратки срокове се е произнасял  с актовете по размяна на 

книжата между страните. В срок между петнадесет и тридесет дни  от 

приключване на процедурата по размяна на книжата, като е вземал отношение 

по представените доказателства и направените доказателствени искания, 

съдията се е произнасял с определение по чл. 140 или чл. 374 ГПК, което, 

съгласно възприетата от състава положителна практика, обикновено съдържа 

проекто-доклад по делото. По проверените дела първото с.з. е насрочвано в 

срок от два до четири месеца.   

Причината за отмяна на хода по същество по провереното гр.д. № 

9277/2013 г. е преценката на докладчика за даване възможност на страната да 

поправи пропуските си в провежданата по делото защита.  

Според отразеното в срочните книги на състава, през 2013 г. решенията, с 

малки изключения, са били постановени в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. През 

2014 г. по голямата част от делата решенията са постановени в срока по чл. 235, 

ал. 5 ГПК, като допуснатата забава в произнасянето по седем от обявените за 

решаване дела, е в рамките на 20-25 дни. 

Образуваните в.ч.гр.дела по реда на чл. 435 и сл. ГПК са разгледани в 

закрити заседания и съдебният състав се е произнесъл с решение няколко дни 

след изтичане на едномесечния срок по чл. 437, ал. 4 ГПК. По образуваните по 

реда на чл. 274 и сл. ГПК въззивни ч.гр. дела съдебният състав се е произнесъл 

с определения от з.з. в едномесечен срок от образуване на делата. 

 

I-16 състав съдия ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА  

По спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производства, служебни 

справки по движението на преюдициалните дела не са правени ежемесечно, а 

през по-дълги, различни  периоди от време.  

Ненасрочените, разпределени на състава дела, към 30.01.2015 г., са общо 

76. Повече от три месеца е продължила размяната на книжата по 13 дела, повече 

от шест месеца – по 11 дела и над една година – по гр.д. № 16151/2013г., по 

което забавянето на процеса е изцяло в резултат на недобра организация на 

дейността на състава по движение на делото. По останалите проверени 

ненасрочени дела, съдията своевременно е извършвала проверката по 

редовността на исковата молба и по допустимостта на предявените искове. В 

кратки срокове се е произнасяла с междинни актове по двойната размяна на 



 

 

343 

книжата. Периодът на предварителната подготовка на делото се удължава при 

провеждане на процедура по чл. 83, ал. 2 ГПК. 

По образуваните през 2012г. и неприключени към м. януари 2015 г. 

проверени граждански дела, производството е удължено поради ред причини: 

извършена двойна размяна на книжата, тъй като съдията-докладчик е приел  

спорът за търговски по смисъла на чл. 365, т.1 ГПК, размяна на книжа, 

продължила по едно от делата десет месеца поради  неустановен адрес на 

ответника при образуване на делото, събиране на доказателства в няколко 

съдебни заседания, неизготвени в срок заключения от в.л., обжалване на 

процедурни  определения. Към 30.01.2015 г. на състава има висящи, образувани 

преди 01.01.2013 г. 20 броя дела, от които 14 са образувани през 2012 г., т.е. те 

са постъпили и са разпределени след откриването му.  От шестте стари дела са 

проверени четири броя, образувани съответно от 2006 г. до 2009 г. Още към 

датата на преразпределяне, по тези дела вече е било допуснато забавяне на 

производството, както по обективни причини, така и поради пропуски в 

организацията на работата по движението им. Гр.д. № 346/2008 г. е било 

преразпределено на съдия Петя Георгиева на 19.12.2014 г., така че, тя няма 

отношение към забавянето му. Производството по гр.д. № 10352/2009 г. е 

спряно на 02.02.2012 г.  на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ и не е възобновено, тъй 

като не са отпаднали пречките по движението му. Другите две дела се 

разглеждат по реда на отменения ГПК и по тях са проведени многобройни с.з. 

по допускане и събиране на доказателства. По едно от тях, за период от три 

години, осем последователни с.з. са отложени без произнасяне по молби на 

страните и без предприети дисциплиниращи мерки. Проблем се е оказало 

назначаването на компетентно вещо лице, тъй като или списъкът не съдържа 

всички необходими специалности, или задачите не са обосновани и изчерпани 

от страните, които са поискали допускане на експертиза, или съдът е допуснал 

експертизата без достатъчно задълбочена преценка по нужната специалност и 

относимите задачи. Не са предприети достатъчно решителни мерки за 

дисциплиниране на вещите лица, които не изпълняват своевременно 

поставените им задачи. 

По проверените четири насрочени граждански дела, три са разгледани по 

реда на производството по търговски спорове и едно – по общия исков ред. 

След образуване на делото, съдията в кратки срокове се е произнасял по 

редовността на исковата молба. Оставянето на исковата молба без движение 

след започнала размяна на книжата не е свързано с редовността й, а с 

връчването на книжата на ответника и установяване на адреса му.  Само по гр.д. 

№ 3410/2013 г. исковата молба е оставена без движение осем месеца след 

образуването на делото и след приключила размяна на книжата с указания 

относно съществени обстоятелства по основанието на предявените искове и за 

уточняване на петитума. Междинните актове по чл. 372 и чл. 373 ГПК са 

постановявани  в срок до  няколко дни. Определенията  по чл. 140 и чл. 374 

ГПК съдът е изготвял най-късно до два месеца от приключване на размяната. 

Заседанията по делото са насрочвани през пет месеца и по-рядко в по-кратки 
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срокове. С определенията си по чл. 140, респ. чл. 374 ГПК съдията се е 

произнасял по доказателствените искания на страните, понякога е допускал, а 

понякога - приемал представените писмени доказателства. По някои от делата 

са изготвени проекто-доклади. Доказателствената тежест е разпределяна 

обикновено в първото по делото с.з. Заседанията са отлагани предимно за 

събиране на допуснати доказателства. 

По проверените дела с отменен ход по същество, се налага извод, че 

задълбочената проверка по делото е извършена от съдията-докладчик едва след 

приключване на съдебното дирене. По гр.д. № 3065/2008 г., след отмяна на хода 

по същество, производството е прекратено, а по гр.д. № 13882/2012 г. -  

исковата молба е оставена без движение и след отстраняване на 

нередовностите, е повторена процедурата по размяна на книжата, 

продължаваща и през м. октомври 2014г., което безспорно е довело до забавяне 

на производството. 

Видно от проверените въззивни частни граждански дела по обжалване 

действията на съдебен изпълнител, съдията - докладчик се е произнесъл в срока 

по чл. 437, ал. 4 ГПК, дори преди изтичане на месеца, като делата са разгледани 

в закрити заседания. В производствата по обжалване на определения на СРС, по 

реда на чл. 274 и сл. ГПК, образуваните дела са разгледани в закрити заседания 

и по тях съдебният състав се е произнесъл в срок  между един и два месеца. При 

администриране на постъпилите частни касационни жалби срещу 

определението по в.ч.гр.д. № 8852/2014г. е допуснато забавяне, заради 

невърнати съобщения до страните.  

През 2013 г., според отразеното в срочната книга на състава, решенията са 

били постановени, както в срок по чл. 235, ал. 5 ГПК, така и със забава, като 

най-голямата е до 4 месеца. През 2014 г. също има постановени извън срока по 

чл. 235, ал. 5 ГПК решения и те са повече отколкото през 2013 г., като по 

няколко дела забавата е над 3 месеца. 

 

I-17 състав съдия ТЕОДОРА НЕЙЧЕВА  

Спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производства не са 

администрирани съгласно изискванията на чл. 106 ПАРОАВАС, респ. чл. 38, т. 

10 ПАС. Служебни справки по движението на преюдициалните дела не са 

правени ежемесечно, а през три, четири месеца. Възобновяването на 

производството по едно от проверените дела е инициирано по молба на страна, 

независимо от извършените служебни справки. 

Ненасрочените граждански дела от разпределените на състава към 

30.01.2015 г. са твърде много – 168, като се има предвид, че постъпленията от 

този вид дела през 2012 г. са 131 броя средно на състав, през 2013 г. – 154 и за 

първата половина на 2014 г. – 83, според предоставени от статистическата 

служба на СГС данни. Проверката по редовността на исковата молба е 

извършвана в срок до месец, месец и половина от разпределение на делото. По 

гр.д.  № 4756/2013 г.  исковата молба е оставена без движение два пъти с 

различни указания. Процедура по чл. 82, ал. 3 ГПК по някои от делата 
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продължава по четири месеца. Исковата молба е оставяна без движение не 

едновременно с разглеждане на молбата по чл. 82, ал. 3 ГПК, а едва след 

освобождаване на ищеца от д.т. и разноски. При заведена на 07.01.2014 г. 

искова молба с непосочени ответници, съдът е започнал процедура по 

предоставяне на правна помощ едва след подадена шест месеца по-късно молба 

от ищеца, вместо още с първия си акт да го насочи към тази възможност 

/гр.д.№219/2014г./. Забавено е производството и по гр.д. № 8001/2013 г., като 

връчването на разпореждане по чл. 131 ГПК на ответник – търговско 

дружество, е продължило петнадесет месеца. 

След откриването на състава през м. март 2012г., съгласно предоставената 

актуална справка, към 30.01.2015 г. на производство са 58 броя дела, образувани 

преди 01.01.2013г. Две дела /гр.д. № 8455/2009 г. и гр.д. № 90/2009 г./ са 

обявени за решаване в с.з., съответно на 07.11.2014 г. и на 14.11.2014 г./. 

Проверката установи, че съдия Нейчева е приключила голяма част от 

преразпределените й от други състави дела. По провереното гр.д. № 1716/2010 

г., до преразпределянето му на съдия Нейчева през м. март 2012 г. няма 

проведено с.з., в което да е даден ход на делото. Исковата молба на няколко 

пъти, в различни етапи, е оставяна без движение и са уточнявани основни 

обстоятелства и исканията. След това производството е забавено /отложени три 

с.з./, заради незготвено заключение по допусната СГЕ, тъй като своевременно 

не е указано представянето на сравнителни образци. По гр.д. № 6681/2011 г., 

исковата молба е приведена в съответствие с изискванията на закона едва след 

преразпределянето му на съдия Нейчева, като на 01.02.2013 г. е проведено 

първо редовно с.з. Друга причина за продължителността на процеса е 

насрочването на с.з. по събиране на доказателствата през 6 или 8 месеца.  

По гр.д. № 4010/2009 г., след преразпределянето му през м. март 2012 г. и 

проведени две с.з., съдията-докладчик е констатирал нередовности по исковата 

молба и е указал отстраняването им, след което отново е проведена процедурата 

по чл. 131 ГПК за размяна на книжата. След приключването й, съдията се е 

произнесъл с четиримесечно закъснение с определението за насрочване на о.с.з. 

Потвърждава се изводът за работата на състава по движение на делата, 

вследствие на която се допуска забавяне на процеса. Другото проверено гр.д. № 

10204/2009 г. се явява емблематичен пример относно дейността на съда, когато 

се налага допускане на СМЕ и назначаване на в.л. – лекари. По делата  е 

извършвано проучване чрез писма и изисквана информация от Министерство на 

здравеопазването, болнични заведения и медицински университети, за нужните 

специалисти. В.л. – лекари често заявяват откази от извършване на поставените 

им задачи, дори след като сами са посочили  и обосновали по-високо 

възнаграждение, което им е заплатено от страните.  

От проверените насрочени граждански дела се налага извод, че е 

необходимо съдията-докладчик да подобри организацията на дейността си по 

движение на разпределените му за разглеждане дела. Разбира се, следва да се 

има предвид и обстоятелството, че й се е налагало често или продължително да 

ползва отпуск по болест. Проверката по чл. 129 ГПК е продължила между един 
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и два месеца. Определението за насрочване на първото с.з. е постановявано в 

различен срок – от няколко дни до три месеца, като не съдържа проекто-доклад 

и произнасяне по доказателствените искания е отлагано за следващото 

заседание. Съдебните заседания се отлагани през дълги периоди от време, по 8-

9 месеца. По гр.д. № 16592/2013 г. и по гр.д. № 16495/2013 г. са повторени 

отделни етапи, или цяла процедура по размяна на книжата между страните.  

Ходът по същество по проверените две дела е отменен във връзка с 

представени от страна молби в срока за произнасяне, веднъж с оглед даване 

възможност на ищеца да допълни защитата си, предвид предстояща публична 

продан на процесните имоти и втори път – за поправка и допълване на 

протокола. Производството по гр.д. № 7064/2010 г., по което ходът по същество 

е отменен на 07.12.2012 г., е насрочено за поредно с.з. на 19.12.2014 г., като 

четири заседания са отложени с оглед постигане на спогодба. Гр.д. № 7328/2013 

г., по което ходът по същество е отменен на 22.05.2014 г., е обявено отново за 

решаване на 03.10.2014 г. 

В производствата по чл. 435 и сл. ГПК, както и по чл. 274 и сл. ГПК, съдът 

се е произнесъл до един месец от образуване на делата, съгласно чл. 237, ал. 4 

ГПК и чл.  278, ал. 4 ГПК. Според отразеното в срочните книги на състава за 

2013 г. и 2014 г., решенията са били постановени или в срока по чл. 235, ал. 5 

ГПК, или до 3 месеца от обявяване на делото за решаване. 

 

18 състав съдия КРИСТИНА ФИЛИПОВА  

Спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производства не са 

администрирани съгласно изискванията на чл. 38, т. 10 ПАС. Служебни справки 

по движението на преюдициалните дела не са правени ежемесечно, а 

направените са формални. Възобновяването на производството по едно от 

проверените дела е инициирано по молба на страна, а по другото – по време на 

проверката. И по двете дела производствата са прекратени.  

Към 30.01.2015 г. общо ненасрочените от състава дела са 53 броя, от които 

23 – без движение и 30 – в процес на размяна на книжата. Без движение са 

производствата по 11 граждански дела, образувани между 01.12.2014 г. и 

30.01.2015 г. Дългият срок, в който исковата молба е била без движение по гр.д. 

№ 7445/2014 г. е в причинна връзка най-вече с процесуалното поведение на 

ищцовата страна и несвоевременно издаване на документи от местната районна 

администрация. От проверените, ненасрочени и насрочени граждански дела, 

определено се налага извод, че организацията на работата на състава по 

движение на делата  е  добра. Проверката по редовността на исковата молба е 

извършвана в рамките на дни. Делата са докладвани незабавно от деловодителя 

на състава и съдията своевременно се е произнасяла с актовете по чл. 129, чл. 

131, чл. 367, чл. 372-373 ГПК. До половин месец съдия Филипова се е 

произнасяла и с определения по чл. 140, респ. чл. 374 ГПК, които обикновено 

съдържат проекто-доклад и произнасяне по направените от страните 

доказателствени искания преди с.з. Първото о.с.з. е насрочвано след 4 месеца, 

като при отлагане на делата, следващи с.з. са насрочвани в срок от 2 до 5 



 

 

347 

месеца. Прави добро впечатление, че по образуваните по-стари дела, съдията 

съкращава сроковете между отделните с.з. Забавянето на производството по 

гр.д. № 7594/2009 г. се дължи на смяната на докладчиците по него, 

затрудненията на ищеца да води защитата си и отказите на назначаваните 

адвокати за особени представители на ищеца, да поемат процесуалното му 

представителство. Причини за отлагане на делата в няколко заседания са: 

неизготвени от в.л. заключения, непостъпили доказателства от чуждестранен 

съд, даване възможност на страните за нови доказателствени искания и 

събиране на допуснати доказателства. 

Според справка на съда, към 30.01.2015 г. на състава има висящи, 

образувани преди 01.01.2013 г. 18 броя дела. Само висящите, образувани през 

2012 г. дела, са постъпвали и са разпределяни на състава след откриването му, 

останалите са образувани в периода 2007г. – 2011г. Основната причина за 

забавата в производството по гр.д. № 4391/2007 г. до преразпределянето му на І-

18 с-в, са продължителните срокове между с.з., не по-малки от шест месеца, 

последователните замени на назначаваните в.л., които по различни причини не 

са изготвяли в срок заключенията си, не рядко и заради неоказано съдействие от 

страните, допускане на допълнителни задачи и разширяване на експертизи от 

един и същ вид, сочещо и на недостатъчно добра подготовка при поставяне на 

задачите. След проведени многобройни с.з. и събрани голям обем 

доказателства, по делото през м. ноември 2014 г., т.е. седем години по-късно, на 

ищцовата страна /КОНПИ/ е указано да уточни своите искания и твърдения. 

По гр.д. 10345/2012 г. ходът по същество е отменен, за да се поправи 

допуснатото нарушение на чл. 142, ал. 1, изр. 2 ГПК в заседанието, в което 

делото е обявено за решаване, а по гр.д. №  17251/2012 г. - за да се изпълнят 

дадените в определението по чл. 140 ГПК указания за представяне на 

определени доказателства от ищеца. Само по себе си отменянето на хода по 

същество не е забавило производството. В първия случай съдът незабавно е 

постановил определението си за отмяна хода по същество и е насрочил с.з. в 

същия месец. И в двата случая постановените решения са влезли в сила, като 

необжалвани, респективно не е искана отмяна на неприсъственото решение. 

Видно от срочните книги на състава за 2013 г. и 2014 г., през първата година 

ходът по същество е отменен по шест дела, а през следващата – по две.  

По разпределените на съдия Филипова въззивни частни граждански дела, 

образувани по реда на чл. 435 и сл. ГПК, както и по реда на чл. 274 и сл. ГПК, 

съдебният състав се е произнесъл в рамките на едномесечния срок, предвиден 

по чл. 437, ал. 4 и чл. 278, ал. 4 ГПК. Според отразените в срочните книги на 

състава за 2013 г. и 2014 г. данни, решенията са били постановени в срок по чл. 

235, ал. 5 ГПК, без изключение.  

Следва изрично да се подчертае старанието на съдия Филипова, която в 

периода м. януари 2014г. – м. януари 2015г., е постановила 108 решения, 

всичките в законоустановения 30-дневен срок, видно от предоставената от 

ръководството на съда справка. 
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I-19 състав съдия ЗЛАТИНА РУБИЕВА  

По спряното производството  на г.д. № 4247/2008 г., в изпълнение на чл. 

230, ал. 1 ГПК са предприети служебно необходимите мерки за отстраняване на 

пречките, но съдът е възобновил производството почти два месеца след 

отпадането им. По спряното гр.д. № 11930/2012 г., първата справка по 

движението на преюдициалното дело е извършена след девет месеца, 

следващата е разпоредена от съдията след седем месеца. Въпреки това, не е 

констатирано забавяне на производството, тъй като пречките по движението му 

не са отстранени към датата на проверката.  

По отношение на ненасрочените дела, 6 от тях са с продължителност на 

процедурата по размяна на книжата над една година, от шест месеца до една 

година – 22 броя и с продължителност от три до шест месеца – 27 броя.  

Сравнен с броя на средно постъпващите на съдия в Първо гражданско 

отделение дела, които за 2012г. са били 131, за 2013 г. – 154 и за първата 

половина на 2014 г. – 83, броят на ненасрочените от съдия Рубиева дела е 

относително висок (116 бр.). Преценката по редовността на исковата молба по 

проверените ненасрочени дела, съдията е извършила в кратки срокове, между 2 

и 10 дни, като и по двете дела се провежда двойна размяна на книжата по реда 

за разглеждане на търговските спорове. 

Част от образуваните преди 01.01.2013г. дела са вече приключени - по гр.д. 

№ 552/2007 г., гр.д. № 2424/2008 г. и гр.д. № 8504/2009 г. са постановени 

решения, съответно на  23.12.2014 г. и 07.01.2015 г.  По обявените за решаване 

на 24.03.2014 г. гр.д. № 5220/2008 г. и на 02.06.2014 г. гр.д. № 5793/2008 г., към 

21.01.2015г. няма постановени решения. По гр.д.№ 2245/2005 г. производството 

е прекратено в о.с.з. на 14.04.2014 г. „поради липса на правен интерес от водене 

на настоящия иск.”- били са необходими седем години, за да бъде извършена 

преценката относно правния интерес от предявяване на исковете и водене на 

делото. Производството по гр.д. № 10231/2012 г. все още не е приключено, тъй 

като първото о.с.з. по делото е проведено две години след образуването му 

/предвид връчване на книжа на ответник с адрес в чужбина и възстановяване на 

срока за отговор по чл. 131 ГПК/,  отложено за събиране на доказателства. 

Делата се разглеждат в повече от две с.з., които са насрочвани и провеждани 

през шест месеца. По гр.д. № 14815/2012 г., привеждането на исковата молба в 

съответствие с изискванията на закона и двойната размяна на книжата са 

продължили осем месеца.  Гр.д. № 15569/2011 г. се разглежда от съдия Рубиева 

след преразпределянето му, от м. юли 2012 г. Оттогава по делото са насрочени 

три с.з., като в две от тях не е даден ход на делото и едно не е проведено. Все 

още не е изяснена пасивната легитимация на ответната страна. 

Съгласно предоставената от съда справка, на състава, към 30.01.2015 г. има 

47 дела, образувани преди 01.01.2013 г. и неприключени. От тях образуваните 

през 2012 г. са 15, останалите – в периода 2006г. – 2011г. Все още не е 

приключено и гр.д. № 1514/1995г. Производството по допълнително 

провереното гр.д. № 1514/1995 г., след преразпределението му на І-19 с-в през 

м. май 2012 г. е забавено най-вече поради провеждането на едно с.з. на година 
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/до края на 2014 г. са проведени три/. Производствата по делата са забавени, тъй 

като след преразпределението им, новият докладчик е предприел действия по 

отстраняване на нередовности по исковата молба или по допуснати от 

предишните докладчици процесуални пропуски, непроизнасяне по определени 

искания. Неизготвените и непредставени в срок заключения на в.л., неявяването 

им в с.з., назначаването на в.л., в чиято компетентност отговорите на 

поставените въпроси не се включват, допускането на допълнителни или 

разширени експертизи по едни и същи въпроси, също са допринесл за забавяне 

на процеса. 

Проверката на исковата молба по чл. 129 ГПК, съдията извършва в срок от 

три дни до около седмица.  Актовете по размяна на книжата се постановяват 

своевременно, но съдът, с определенията по чл. 140 ГПК, респ. чл. 374 ГПК, не 

винаги  се произнася своевременно. Обикновено определението, с което делото 

се насрочва за разглеждане в о.с.з., не съдържа произнасяне по всички 

направени от страните процесуални и доказателствени искания, както и по 

допускане на всички представени с исковата молба писмени доказателства. 

Например - по гр.д. № 5989/2013г., съдържането на акта се изчерпва с 

разпореждане за насрочване на с.з. Първото с.з. е насрочвано след около четири 

месеца, като в него, след изслушване на страните, съдията се е произнасял по 

всички направени искания, докладвал е делото, приемал е и е допуснал 

доказателства и го е отлагал за събирането им. По този начин делото 

задължително се разглежда в най-малко две о.с.з. Отлагането на с.з. е за срок от 

пет до десет месеца. Причини за отлагането им са: събиране на допуснати в с.з. 

доказателства, неизготвени в срок заключения на в.л. и пр. 

В образуваните по чл. 435 и сл. ГПК частни производства, съдът се е 

произнесъл с решение от закрито заседание в едномесечния срок, предвиден по 

чл. 437, ал. 4 ГПК. Актовете по въззивните частни граждански дела, образувани 

по обжалвани определения на първоинстанционния съд, не са постановени  и  

обявени в срока по чл. 278, ал. 4 ГПК, а със забава от четири и пет месеца. 

По отношение срочността при изготвяне и обявяване на решенията по 

гражданските дела, работата на съдията търпи сериозна критика. От данните по 

срочната книга за 2013 г. е видно, че решенията са били постановени предимно 

със забава от няколко дни до осем месеца. В срока по чл. 235, ал. 5 ГПК са 

постановени решенията само по пет от делата. През 2014 г., актовете по 

обявените за решаване м. януари 9 дела, са постановени през м. юли и м. август, 

тези от м. февруари  (11 дела), едно решение е постановено през м. април, 2 – 

през м. юли, а останалите – в периода през м. август и м. септември. По 

обявените за решаване през м. март 16 дела, през м. април е постановено 1 

решение,  през м.м. септември и октомври са постановени  решенията по 10 от 

делата. Останалите 5 съдебни акта към 31.10.2014 г. не са изготвени. Не са 

обявени към посочената дата и повечето от актовете по обявените за решаване 

дела през м. април, май, юни и юли. По отношение на просрочените съдебни 

актове, подробна информация  за които е изложена в обстоятелствената част  на 

Акта, ще бъда направена съответната препоръка. 
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I-20 състав съдия МАРИЯ РАЙКИНСКА  

Според предоставената от съда справка, към 30.01.2015 г. съставът е със 

спрени производства по шест дела. От проверените е видно, че те са 

администрирани съгласно изискванията на чл. 38, т. 10 ПАС, като се проверяват 

ежемесечно за движението на преюдициалните дела.  

По отношение на ненасрочените дела, размяна на книжата с 

продължителност над една година има по 6 от тях, с продължителност между 6 

месеца и една година – по 7 броя дела, с продължителност между 3 и 6 месеца – 

по 7 броя дела и останалите са с продължителност на размяната – до 3 месеца. 

Проверени са две образувани през м. август 2014 г. дела и по тях 

производството към м. октомври 2014 г. е било в етап на размяна на книжата, 

вкл. двойна, предвид на което, не е налице забавено съдопроизводство. По гр.д. 

№ 1656/2009 г., преразпределено на състава като новооткрит, исковата молба е 

оставена без движение на 24.01.2013 г., като след изпълнение на указанията с 

уточнителна молба, производството е било прекратено, поради липса на правен 

интерес, на 27.12.2013г. След въззивна и касационна проверка на 

определението, делото е върнато в СГС на 08.12.2014 г. и е насрочено за с.з. на 

11.05.2015 г. По другото, също преразпределено на състава гр.д. № 12803/2010 

г., забавата се е натрупала преди съдия Райкинска да започне да го разглежда, 

като не е насрочвано до 22.04.2013г., когато предишният докладчик се е отвел. 

Новоопределеният докладчик е положил усилия за изясняване на пасивната 

легитимация и частично е прекратил производството - по отношение на един от 

ответниците. Проверено е изпълнението на международната съдебна поръчка, 

като на 21.11.2014 г. съдебните книжа са изпратени за връчване при 

съобразяване на относимия договор за правна помощ. Желателно е да се 

положат още усилия за по-бързото  приключване на тези дела. 

Към 30.01.2015 . на състава, според справката на съда, има 13 граждански 

дела, образувани преди 01.01.2013 г. и все още неприключени. От тях 4 са 

образувани през 2012 г., 5 – през 2011 г., 2- през 2009 г. и по едно през 2008 г. и 

2007 г. Налага се извод, че от преразпределените през м. юни 2012 г. 157 стари 

дела,  от откриването на състава до сега голямата част от тях са приключени, 

както и че неприключените, образувани и през 2012 г. дела са минимален брой – 

само 4.   

Различни са причините за забавяне на производствата по проверените две 

дела. Многократните замени на назначени в.л., вкл. по тройни експертизи, 

непосочването в срок на в.л. в състава на разширена експертиза, по гр.д. № 

4516/2007 г. са довели до неприемане на заключение в с.з., поради създадения 

хаос в назначенията. Допускани са допълнителни, разширени и повторни 

разширени експертизи. Заключенията не са изготвяни своевременно, като в.л. са 

заявявали, че има противоречие и неясноти по поставените им за изпълнение 

задачи. Целта на допуснатите СТЕ и ССчЕ е определяне на размера на 

обезщетение  за ползване на недвижим имот без правно основание за определен 

период от време.  Гр.д. № 2976/2008 г. все още не е насрочено за разглеждане в 
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първо с.з. Производството по делото е разделяно или присъединявано, в 

зависимост от виждането на съответния докладчик. Голяма част от съдиите в 

Първо ГО на СГС са се отвели от разглеждането му, може би защото 

ответниците са деветдесет- ФЛ, ЮЛ и ЕТ. Делото е на доклад на съдия 

Райкинска от м. юни 2014 г.  

През 2013 г. съдът е отменил хода по същество на 5 дела, а през 2014г. – 

няма дела с отменен ход по същество. По провереното дело, описано по-горе, не 

бе констатирано забавяне на производството. Гр.д. № 4875/2012 г. също е 

преразпределено на новооткрития състав, като ход по същество е даден в 

единственото проведено от съдия Райкинска с.з., която в срока за произнасяне е 

констатирала, че е пропуснала да извърши задължителната проверка  относно 

наличието на изискванията на закона за прехвърляне на недвижим имот. Делото 

е обявено отново за решаване след проведени две с.з., шест месеца по-късно.  

В образуваните по чл. 435 и сл. ГПК, както и по чл. 274 и сл. ГПК  частни 

производства, съдът се е произнесъл с решение, респ. определение от закрито 

заседание в едномесечния срок, предвиден по чл. 437, ал. 4 ГПК и чл. 278, ал. 4 

ГПК. Произнасянето в този срок е или след образуване на делото, или след 

отстраняване на нередовности по жалбите.  

Според данните в срочните книги, през 2013 г. решенията са били 

постановявани преимуществено в срок по чл. 235, ал. 5 ГПК. Най-дългата 

забава е от около месец. През 2014 г. решенията са постановени в срока по чл. 

235, ал. 5 ГПК, с някои изключения: гр.д. № 13721/2013 г., обявено за решаване 

на 20.01.2014 г. е с акт от 29.05.2014 г.; гр.д. № 7853/2012 г., обявено за 

решаване на 03.02.2014г. е с постановен на 27.10.2014 г. акт. Актът по 

обявеното за решаване на 17.03.2014 г. гр.д. № 7373/2009 г. към 30.10.2014 г. не 

е  изготвен/делото е от няколко тома/. По обявените за решаване през м. април 5 

дела, решенията са постановени с максимално закъснение от 1 месец. По 

обявените за решаване в о.с.з. на 06.10.2014 г. пет дела, всички решения са 

постановени до края на м. октомври. Налага се извод, че съдията постановява 

решенията си в разумен срок при фактическа и правна сложност на казусите, 

като полага усилия и по-големия брой от решенията му са постановени в срока 

по чл. 235, ал. 5 ГПК. 

 

I-21 състав съдия ПЕТЪР ПЕТРОВ 18.03.13г. - 05.03.2014г., съдия 

ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА – от 05.03.14г. (съставът е открит на 18.03.2013г.). 

По трите проверени дела производствата са спрени на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК, като по едно от тях определението за спиране не е влязло в сила, 

тъй като делото е изпратено по компетентност на САС в началото на м. 

ноември, след редица отводи  на съдии от отделението. По спрените дела се 

извършват справки през 4, 5 месеца по преюдициалното дело и не са 

констатирани забавяния, тъй като пречките по движението им не са отстранени. 

Повече от делата без движение са новообразувани, поради което по тях се 

извършват процесуални действия по привеждане на исковата молба в 

съответствие с изискванията на закона  или  по размяна на книжата, в много от 
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случаите – двойна. Гр.д. № 6506/2012 г. все още не е насрочено, тъй като след 

въззивно и  касационно  обжалване на разпореждане по чл. 83, ал. 2 ГПК от 

22.06.2012 г. делото е върнато в СГС на 14.08.2014 г. Ищец по делото е К. Б. и 

съдиите от отделението са се отстранили от разглеждането му. Другите две все 

още не са насрочен, тъй като е провеждана процедура по чл. 83, ал. 2 ГПК, 

исковата молба е била нередовна, производството е оставяно без движение и за 

посочване на актуални адреси на ответника.   

По двете проверени дела, преразпределени на състава през м. март 2013 г., 

производствата са забавени поради лоша организация на дейността по 

движението им. Първото с.з. по гр.д. № 1365/2009 г. е насрочено на 18.03.2013 

г. за 18.06.2013 г. Процедурата двойната размяна на книжа е започнала на 

09.11.2009 г. и в етапа на провеждане съдиите са се произнасяли по  постъпили 

искания по чл. 83, ал. 2 ГПК, за предоставяне на правна помощ, за 

конституиране на страни, за назначаване на особени представители, вкл. и по 

молба за бавност. В първите две с.з. ход на делото не е даден, заради 

конституиране на страни и оставяне на исковата молба без движение. 

Проведени са три с.з. за събиране на допуснатите доказателства, като проекто-

доклад по делото е съставен в з.з. на 29.09.2014 г. По гр.д. № 4007/2012 г. са 

проведени осем с.з., в които са събирани и допускани доказателства.  

Към 30.01.2015 г. образуваните преди 01.01.2013 г. и несвършени до сега 

граждански дела на състава са 24 броя, от които 20 са образувани през 2012 г. В 

справката не са включени гр.д. № 2316/2008 г. и гр. д. № 8873/2009 г., 

насрочени за 05.02.2015 г. И по двете дела ищец е К. Б. и делата са били 

преразпределени на съдия Мичева, след многобройните отводи на съдиите от 

ГО. 

Провереното гр.д. № 577/2007 г. е преразпределено на съдия Мичева-

Русева на 16.06.2014 г., след отводи, като тя го е насрочила за разглеждане в с.з. 

на 11.12.2014 г., но е преминала на друга работа. Делото все още не е 

приключило, тъй като е било спирано за около две години, разглеждано е от 

различни съдии, във връзка с извършените отводи, на няколко пъти е било по 

частни жалби във въззивна и касационна инстанция, като прави впечатление, че 

по две постъпили в един и същ ден частни жалби делото е изпращано в горната 

инстанция последователно, за произнасяне по всяка жалба поотделно. Гр.д. № 

2981/2008 г. е преразпределено на І-21 с-в на 08.04.2013 г., след отвод, като след 

това са проведени пет с.з. за събране на доказателства, които са провеждани 

през интервали от два до пет месеца. 

По проверените насрочени дела, съдът е извършвал проверката по чл. 129 

ГПК в кратки срокове. Своевременно са постановявани актовете по размяна на 

книжата, както и определението за насрочване на първото о.с.з.  Съдията-

докладчик е установил добра практика, в това определение да се произнася не 

само по допускане на доказателства, но и по всички направени доказателствени 

искания, да отделя спорното от безспорното и да разпределя доказателствената 

тежест, както и да прави проекто-доклад по делото. Първото с.з. е насрочвано 
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до два, максимум до четири месеца. С.з., с редки изключения са отлагани през 

по-кратки срокове / от 1 месец до 3 месеца/. 

През 2013 г., съставът е председателстван от съдия Петров. Производството 

по гр.д. № 12562/2012 г. е забавено, поради неизяснена пасивна легитимация по 

предявените искове, както и поради различните виждания на съдиите относно 

подсъдността на делото. Делото е разглеждано в РС – Бургас, СРС и СГС, като е 

повдигана и препирня за подсъдност, разрешена от САС. 

В образуваните по чл. 435 и сл. ГПК частни производства, съдът се е 

произнесъл с решение от закрито заседание в срок, по-кратък от едномесечния 

срок, предвиден по чл. 437, ал. 4 ГПК, дори когато са се извършвали действия 

по привеждане на жалбата в съответствие с изискванията на закона. Актовете 

по въззивните частни граждански дела, образувани по обжалвани определения 

на първоинстанционния съд,  са постановени  и  обявени в тримесечен срок.  

Според данни от срочната книга за 2014 г., съдия Мичева-Русева е обявила 

решенията си в предвидения по чл. 235, ал. 5 ГПК срок, или в тримесечен срок. 

 

І- ви брачен въззивен състав - съдия Марияна Ангелова, съдия Галя 

Митова, съдия Валентина Ангелова 

 

съдия  МАРИЯНА АНГЕЛОВА 

Спрените производства на доклад на съдия М. Ангелова са възобновени 

своевременно след отпадане на пречките за движението им и едното от тях е 

насрочено след 2 месеца. Към момента на проверката няма други спрени 

производства на състава. 

Проверените ненасрочени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. Има едно 

висящо дело, неприключило към 18.09.2014г., образувано преди 01.01.2013г. По 

обективни причини, свързани с ответника по образуваното производство по чл. 

336 ГПК- поставяне под запрещение, както и поради спирането му, 

производството продължава повече от две години. Четирите проверени 

насрочени дела са образувани съобразно изискванията на ПАС. Прави 

впечатление, че съдът е насрочил с.з. по две от делата след продължителен 

период от време /4 месеца/, както и че определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано преди изтичане на едномесечния срок, за разлика от практиката 

по проверени дела на други състави, които се произнасят с определението по 

чл. 140 ГПК след изтичане на срока за отговор. Администрирането е 

извършвано своевременно. 

Проверените частни гр.дела съдържат протокол за разпределение на 

случаен принцип. Решенията са постановени в рамките на едномесечния срок 

по чл. 437, ал.4 ГПК. Съдебните актове по в.ч.гр.дела, проверени на случаен 

принцип, са постановени в едноседмичен и в двуседмичен срок. 

Проверени въззивни дела на доклад на съдия М. Ангелова:  

Спряното дело не е администрирано периодично. Не е спазена 

разпоредбата на чл. 38, т.10, чл. 88 от ПАС, според която служба "Съдебно 
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деловодство" ежемесечно извършва проверка на делата, които не са насрочени 

/на спрените дела/ и докладва резултата съответно на съдията докладчик и на 

административния ръководител. Забавяне на производството не е констатирано, 

тъй като преюдициалното дело все още не е приключило. Няма ненасрочени 

въззивни дела на доклад на съдия М. Ангелова, според предоставената справка. 

По двете проверени въззивни дела се установи, че е налице забавяне на 

съдопроизводството по причина на Дирекция „Социално подпомагане” /по 

едното от делата/ и по второто - поради изпълнение на съдебна поръчка. 

Препоръчително е съдът да предприеме всички необходими мерки, 

включително и дисциплиниращи, с цел приключване на съдебните 

производства, продължили повече от три години. По двете насрочени въззивни 

дела, не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. 

Похвално е старанието на съдия М. Ангелова, която според представената 

справка, е постановила 83 решения, всички в законоустановения 30 – дневен 

срок. 

съдия  ГАЛЯ МИТОВА 

Спрените производства на доклад на съдия Митова са възобновени 

своевременно, след отпадане на пречките за движението им и в момента на 

проверката тече срок за отговор или за отстраняване на нередовности, на 

основание чл. 129 ГПК. 

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. 

Проверените висящи дела, неприключили към 18.09.2014г., образувани 

преди 01.01.2013г., са забавени по причина на първоначалния докладчик, който 

е допуснал забава при администрирането на едното дело и не е предприел 

необходимите, зависещи от него мерки за своевременно изпълнение на 

съдебната поръчка, по едно от делата и по второто - по обективни причини, 

свързани с ответника по образуваното производство по чл. 336 ГПК- поставяне 

под запрещение, както и поради спирането му на основание чл. 229,ал.1,т.6 

ГПК, до приключване на конституционно дело № 10/2014г. по описа на 

Конституционния съд. Препоръчително е да се предприемат необходимите 

дисциплиниращи мерки за приключване на производствата, продължили повече 

от 2, съответно 3 години, във възможно най-кратък срок. 

По двете проверени дела /бързи производства/, на доклад на съдия Митова 

бе констатирано, че не са спазвани изискванията на чл. 312,ал.1,т.1, чл. 315, 

ал.2, чл. 316, във връзка с чл. 317 ГПК. В хода на проверката бяха изтъкнати 

като причини натовареността на съдебните състави и липса на зали. 

Четирите проверени насрочени дела са образувани съобразно изискванията 

на ПАС и съдържат протокол за случаен избор. Администрирането е 

извършвано своевременно. Не бе установено забавяне на съдебното 

производство. 

Не бе установено забавяне на съдебното производство по делото с отменен 

ход по същество, на доклад на съдия Митова. 
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Ч. гр.дела на доклад на съдия Митова съдържат протокол за разпределение 

на случаен принцип. Решенията са постановени в рамките на едномесечен срок, 

съобразно чл. 437, ал.4 ГПК. 

Съдебните актове по в.ч.гр.дела на доклад на съдия Митова са постановени 

в едноседмичен и в двуседмичен срок. 

Въззивни дела - Спрените производства на доклад на съдия Митова не са 

администрирани ежемесечно. Липсва информация дали не са отпаднали 

пречките за възобновяването  на производствата по делата. Не е спазена 

разпоредбата на чл. 38,т.10 и чл. 88 от ПАС, според която съответният съдебен 

служител от служба "Съдебно деловодство" ежемесечно извършва проверка на 

делата, които не са насрочени /спрените дела/ и докладва резултата на съдията-

докладчик и на административния ръководител. 

От предоставената справка е видно, че няма ненасрочени въззивни дела, 

както и „стари” на доклад на съдия Митова. 

Проверените въззивни дела на доклад на съдия Митова, са насрочени  в 

о.с.з. 4 месеца след образуване и разпределението им. По едно от насрочените 

дела е отменен хода по същество и с оглед констатираното, би било удачно по-

задълбочено предварително проучване, за предотвратяване на необходимостта 

от отмяна хода по същество и забавяне на съдебното производство. 

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия Митова 

е постановила 69 решения, 13 от които извън законоустановения 30- дневен 

срок, в рамките до 3 месеца. 

 

съдия  ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА 

Спрените производства на доклад на съдия В. Ангелова са възобновени 

своевременно след отпадане на пречките за движението им. Към момента на 

проверката няма други спрени производства на състава, видно от 

предоставената справка.  

Прави впечатление, че по някои от делата съдът конституира Дирекция 

„Социално подпомагане”, като контролираща страна, а по други – уведомява 

Дирекцията като заинтересована страна. 

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. 

Впечатление прави установената различна съдебна практика - по делата на 

доклад на съдия В. Ангелова - актът, с който исковата молба се оставя без 

движение е наименован определение, а контролиращата страна /СГП/ е 

конституирана с разпореждане, в което е указано препис от исковата молба да 

се изпрати за отговор и на контролиращата страна, която да изложи становище 

по допустимостта и основателността на иска. 

По едно от проверените и описани по-горе дела, образувано на 17.05.2012г. 

по иск с правно основание чл. 118 КМЧП  вече повече от две години все още не 

е даден ход. Делото не е било администрирано своевременно. По обективни, но 

и по субективни причини, производството е забавено. В тази връзка, е 
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препоръчително съдия В. Ангелова да предприеме необходимите, адекватни 

мерки за приключване на съдебното производство във възможно кратък срок. 

Четирите проверени насрочени дела са образувани съобразно изискванията 

на ПАС и съдържат протокол за случаен избор.  Не винаги делата се 

администрират своевременно, определението по чл. 140 ГПК с.з. се насрочва до 

два, три месеца след постъпване на отговор от ответника или след изтичане на 

едномесечния срок. Не се прилага чл. 149,ал.2 от ГПК. 

Не бе установено забавяне на съдебното производство по делото с отменен 

ход по същество, на доклад на съдия В. Ангелова. 

Проверените и описани по-гори частните гр.дела на доклад на съдия В. 

Ангелова съдържат протокол за разпределение на случаен принцип. По тях са 

постановени определенията /за разлика от други докладчици, чиито 

постановени актове са наименовани решения/, преди изтичане на едномесечния 

срок по чл. 437, ал.4 ГПК. 

Съдебните актове по въззивните ч.гр.дела са постановени в срок от 2, 3 

месеца от разпределението на делата. 

От предоставената справка е видно, че няма спрени, ненасрочени и „стари” 

въззивни дела, на доклад на съдия В. Ангелова. 

Дела с кратки процесуални срокове - Констатирано бе в хода на 

проверката, че не се спазват разпоредбите на чл. 312,ал.1,т.1 ГПК, вр. чл. 317 

ГПК. 

По проверените насрочени въззивни дела, не бе констатирано забавяне на 

съдопроизводството. 

Няма въззивни дела с отменен ход по същество на доклад на съдия В. 

Ангелова, видно от предоставената справка. 

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия В. 

Ангелова е постановила 72 решения, 13 от които извън законоустановения 30- 

дневен срок, в рамките до 3 месеца. 

 

ІІ - ри брачен въззивен състав - съдия Таня Орешарова, съдия Иво Петров и 

съдия Росица Георгиева. 

 

съдия  ТАНЯ ОРЕШАРОВА 

Спряното на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК производство по 

провереното дело на доклад на съдия Орешарова е възобновено два месеца след 

отстраняване на пречката по движението му, т.е. два месеца след постановяване 

на конституционното решение по к.д. № 10/2014 г. Към момента на проверката 

няма други спрени производства на състава. 

Проверените ненасрочени дела са новообразувани, администрирани 

своевременно. Не бе констатирано забавяне на съдопроизводството. Според 

деловодството на състава няма стари, висящи дела, образувани преди 

01.01.2013г. Проверените насрочени дела за запрещение са администрирани 

своевременно, проверката по чл. 129 ГПК съдът е извършвал в кратки срокове – 

до няколко дни. Своевременно са постановени актовете по размяна на книжата. 
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С определение за насрочване на първото с.з. съдията се е произнасял  от един до 

два месеца след размяната на книжата, допускал е писмените доказателства и се 

е произнасял по доказателствените искания. Първото с.з. е насрочвано в срок до 

2, 3 месеца. Делата са отлагани заради лично изслушване на неявил се ответник. 

По делата, като контролираща страна, е конституирана СГП и в с.з. са се 

явявали нейни представители. Проверените дела за международно осиновяване 

са насрочвани в открито с.з. няколко дни  след изтичане на 14-дневния срок по 

чл. 97, ал. 1 СК. 

Ходът по същество по гр.д. № 7481/2013 г. е отменен, тъй като съдът е 

следвало да спре производството по делото, на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 СК, 

до приключване на к.д. №10/2014 г. След произнасяне на конституционното 

решение производството е възобновено и на 24.10.2014 г. отново е обявено за 

решаване. 

Проверените частни гр. дела съдържат протокол за разпределение на 

случаен принцип. Решенията са постановени в рамките на едномесечния срок 

по чл. 437, ал.4 ГПК, а определенията по образуваните по реда на чл. 274 и сл. 

ГПК производства – в едномесечен и двумесечен срок. Проверени въззивни 

дела на доклад на съдия Т. Орешарова:  

Производството по провереното дело  е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК и делото е подготвено за доклад след изтичане на шестмесечния срок, 

в който не са постъпили молби за възобновяването му, от което може да се 

направи извод, че деловодтелят на състава проверява спрените дела и ги 

докладва своевременно на съдията.  

Няма ненасрочени въззивни дела на доклад на съдия Т. Орешарова. В 

началото на проверката въззвните дела, образувани преди 01.01.2013 г. и 

неприключили са три – гр.д. № 2133/2012 г. и гр.д. № 11240/2012 г., които са 

обявени за решаване преди свършване на проверката, както и гр.д. № 9397/2012 

г., насрочено за разглеждане в о.с.з. на 30.04.2015 г. По двете проверени 

въззивни дела, образувани преди 01.01.2013 г., се установи, че е налице 

забавяне на съдопроизводството във връзка с конституирането на наследници 

на преживелия съпруг, по предявения на основание чл. 52, ал. 2 СК иск,  за 

съставяне и изпълнение на съдебна поръчка, привеждане на исковата молба в 

съответствие с изискванията на закона, като на страната са давани многократни 

възможности и за събиране на допуснати в с.з. доказателства. Препоръчително е 

съдът да предприеме всички необходими мерки, включително и 

дисциплиниращи, с цел приключване на съдебните производства, 

продължаващи трета годна. 

По проверените насрочени въззивни дела, не бе констатирано забавяне на 

съдопроизводството, освен по бързите производства. Налага се извод, че 

съставът не провежда подготвително заседание, по смисъла на чл. 267 ГПК.  

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия 

Орешарова е постановила 73 решения, 6 от които извън законоустановения 30- 

дневен срок, в рамките до 3 месеца. 
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съдия  ИВО ПЕТРОВ 

Спрените производства на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК,  на доклад на 

съдия Петров, са възобновени три месеца след отпадане на пречките за 

движението им, респ. след произнасяне на конституционното решение.  

По всички проверени ненасрочени граждански дела са констатирани 

пропуски в организацията на работата по движенето им. Срокът за проверка на 

исковата молба по чл. 129 ГПК е продължавал от пет до шест месеца, като 

ищецът е правил изрични искания към съдията за произнасяне. 

Провереното висящо дело, неприключило към 18.09.2014г., образувано 

преди 01.01.2013г., е забавено при разглеждането му от първоначалните 

докладчици - съдиите Вълков и  Мичева, най-вече заради изготвяне  и  

изпълнение на съдебни поръчки до Канада и Албания. На доклад на съдия 

Петров, делото е разпределено от м. октомври 2014 г. 

По проверените насрочени дела се установи забавяне и при произнасянето 

с определението за насрочване на делото в първо о.с.з. По делата за 

осиновяване не се спазва 14-дневен срок по чл. 97, ал. 1 СК, но откритото с.з. е 

насрочвано  в срок до един месец. Дела с отменен ход по същество според 

деловодството няма.  

По проверените въззивни частни граждански дела, не се спазва срока по чл. 

278, ал. 4 ГПК, като просрочието е от един до осем месеца.   

Въззивни дела - на доклад на съдия Иво Петров бяха проверени само 

насрочени въззивни граждански дела, тъй като според деловодството спрени, 

ненасрочени и висящи, образувани преди 01.01.2013 г. и дела с отменен ход по 

същество - няма. 

Делата са насрочвани с ръкописни разпореждания на докладчика, което 

потвърждава извода, че съставът не провежда подготвително заседание по 

смисъла на чл. 267 ГПК. Дори когато в жалбите са направени изрични 

доказателствен искания, за първи път по тях съдът се произнася в първото о.с.з., 

като делото се отлага и за следващи с.з. По бързите производства не се спазват 

изискванията за насрочване на делата по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, за изготвяне на 

писмен доклад по чл. 312, ал. 1, т. 2 ГПК.  

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия Петров е 

постановил 42 решения, 8 от които извън законоустановения 30- дневен срок, в 

рамките до 3 месеца. 

 

съдия  РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 

Производството по провереното дело е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК и е възобновено незабавно след постъпване на молба от една от 

страните с искане за това. Според справката няма спрени прозводства по чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК. 

Ненасрочените проверени дела са в процедура по размяна на книжата, като 

по образуваните през 2014 г. дела исковите молби са били оставяни без 

движение. Проверката на исковата молба по чл. 129 ГПК  съдията извършва в 

срок до около един месец. Производствата по другите две дела са забавени, 
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поради несвоевременно произнасяне по постъпили уточнителни молби в 

изпълнение на разпореждане, с което исковата молба е оставена без движение.  

По делата за произход несвоевременно  е бил назначаван особен представител 

на малолетните страни. Сериозни нарушения на изискването за разумен срок 

бяха констатирани по три дела: гр.д. № 17406/2011 г., гр.д. № 9500/2012 г. и 

гр.д. № 4636/2013 г. След оставяне на исковата молба без движение, респ. 

изпращане  и връчване на съобщението да ищеца, по делата не са извършени 

други процесуални действия, като две от тях са докладвани за прекратяване в 

края на м. февруари 2015 г.  

Производството по провереното, образувано преди 01.01.2013 г. дело, е 

забавено при провеждане на процедурата по назначаване на особен 

представител на малолетна страна, както и заради  произнасянето с определение 

по чл. 140 ГПК шест месеца след приключване на забавена процедура по 

размяна на книжата. Делата са отлагани през кратки срокове, но за сметка на 

това многократно, заради неизпълнение на задачите от в.л. по допуснатите 

експертизи, както и поради недобросъвестно поведение на страна, отказваща да 

съдейства при извършване на експертиза. Не са прилагани адекватни 

дисциплиниращи мерки. 

По проверените насрочени дела, съдията в по-кратки срокове е извършвал 

проверката по редовността на исковата молба. Определението по чл. 140 ГПК се 

постановява до два, три месеца след постъпване на отговор от ответника.  

Съдебните заседания са насрочвани през кратки интервали от един, до два 

месеца, включително  първото с.з. Разглеждането на делата за осиновяване е 

насрочвано както  според изискването по чл. 97, ал. 1 СК, с отклонение до 

няколко дни, така и в рамките до два месеца от постъпване на молбата. 

Ходът по същество по гр.д. № 3785/2012 г. /единствено на състава/, е 

отменен поради констатираната нередовна процедура по призоваване на страна 

за заседанието, в което делото е обявено за решаване, едва в срока за 

произнасяне. Решението е постановено след четири месеца. Заради допусната 

грешка в ЕГН на признатия за биологичен баща, се провежда процедура по 

отстраняването на ЯФГ, която не е приключила при проверката на делото. 

По образуваните по чл. 435 и сл. ГПК частни граждански дела, съдът се е 

произнасял в срок до два месеца, като не е спазван едномесечният  срок  по чл. 

437, ал.4 ГПК.  В същите срокове са постановени и актовете в прозводствата по 

чл. 274, и сл. ГПК.  

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия 

Георгиева е постановила 106 решения, 13 от които извън законоустановения 30- 

дневен срок, в рамките до 3 месеца. 

 

  АДМИНИСТРАТИВНО ОТДЕЛЕНИЕ 

Административно отделение ІІІ Б състав – съдия Теменужка Симеонова, 

съдия Анелия Маркова, съдия Любомир Василев  

 

Съдия ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА 
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На доклад на съдия Симеонова има само едно неприключено 

административно дело / № 1/2013 г./, образувано на 19.02.2013 г., след като от 

ВАС е върнато  за ново разглеждане адм. дело № 672/2007 г. по описа на СГС, 

АО, ІІІ-г състав. По делото, до м. февруари 2015 г.вкл.,  са проведени шест с.з., 

отлагани заради вещите лица, които са отказвали изпълнение на поставените 

задачи или не са ги изпълнили в срок. Интервалите между с.з. са от три до осем 

месеца. Следва да се предприемат допустими и адекватни мерки, вкл. за 

дисциплиниране на участниците в процеса, с оглед по-бързото приключване на 

делото.  

Съгласно предоставена справка от деловодството, за проверявания период 

няма спрени и ненасрочени  въззивни граждански дела. Единственото дело с 

отменен ход по същество бе установено след проверка на срочната книга за 

2013 г. Ходът по същество по в.гр.д. № 5131/2012 г. е отменен, тъй като едва в 

срока за произнасяне съдията-докладчик е констатирал неизпълнение на 

разпореждане, с което е задължил въззивниците –ищци да представят конкретно 

посочени писмени доказателства. Делото отново е обявено за решаване след 

десет месеца, като са проведени няколко заседания, в които на същите страни са 

давани възможности да изпълнят указанията. Производството е забавено. 

Три от проверените четири въззивни граждански дела са насрочени с 

разпореждане на съдията-докладчик или направо на корицата е записана датата 

на с.з. По в.гр.д. № 8929/2014 г. съдебният състав, с определение се е 

произнесъл по доказателствените искания във въззивната жалба, като ги е 

оставил без уважение,  а делото е насрочено за разглеждане в о.з. на 

28.10.2014г. Подготвително заседание по чл. 267 ГПК е провеждано само, 

когато в жалбата са направени доказателствени искания, като за насрочването 

на делата за разглеждане в о.с.з. в останалите случаи понякога не е изготван 

нарочен съдебен акт. Съдебните заседания са насрочвани от четири до шест 

месеца. По бързите производства не се спазват изискванията за насрочване на 

делата по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, за изготвяне на писмен доклад по чл. 312, ал. 

1, т. 2 ГПК. По въззивните частни граждански дела, докладвани от съдия 

Симеонова, независимо дали са образувани по реда на чл. 435 и сл. ГПК или по 

чл. 274 и сл. ГПК, съдът се е произнасял в едноседмичен срок. 

Не може да не се отчете много добрата работа на състава, въпреки голямата 

натовареност. Всички решения по дела на доклад на съдия Симеонова, в 

периода м. януари 2014г. – м. януари 2015г., са постановени в 

законоустановения 30-дневен срок, видно от предоставената от ръководството 

на съда справка. 

 

Съдия АНЕЛИЯ  МАРКОВА 

На доклад на съдия Маркова има две неприключени административни дела, 

производството по едно от които е спряно. Справки по движението на 

преюдициалното дело са правени от 2012 г. по два пъти или веднъж годишно. 

Според справка от 22.07.2014 г., делото е било обявено за решаване. С 

разпореждане от 18.11.2014 г. съдията-докладчик, отбелязвайки, че делото й е 
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докладвано на същата дата, е наредила да се изпрати нова справка и е изискала 

препис от решението. Тези обстоятелства обуславят извод, че спрените дела не 

се администрират съгласно изискванията на чл. 38, т. 10 от ПАС, не се 

проверяват ежемесечно от деловодителите, поради което съдията-докладчик е 

напомнил за изпълнение на задълженията. Другото неприключено адм. д. № 

4/2014 г. е образувано на 11.11.2014 г., след отмяна на решението по адм.д. № 

865/2003 г. по описа на СГС и връщането му за ново разглеждане от друг състав 

на същия съд. По делото, след депозирано заключение от назначено служебно 

от съда в.л., са конституирани заинтересовани страни. Отлагането на 

заседанието е във връзка с нередовното им призоваване.  

Съгласно предоставена справка от административно деловодство, за 

проверявания период няма  ненасрочени дела и такива с отменен ход по 

същество.  

Спряното въззивно гражданско дело е администрирано съгласно 

изискванията и според справките по преюдициалното дело. Пречките по 

движението не са отстранени. Производството по провереното, образувано 

преди 01.01.2013 г. въззивно гражданско дело, е забавено поради провеждани 

заседания веднъж годишно, допускани и събирани във всяко с.з. доказателства, 

конституиране на наследници  на мястото на починали страни.  

По проверените насрочени въззивни граждански дела, първото о.с.з. е 

насрочено с разпореждане на съдията-докладчик, като по едно тях са дадени на 

жалбоподателя указания относно доказателствената тежест. Не се провеждат 

подготвителни заседания по чл. 267 ГПК. Съдията-докладчик е изготвял 

писмени доклади, без това да е императивно предвидено /както делата, 

разглеждани по реда на бързото производство/. Първото с.з. е насрочвано след 

три, до пет месеца. 

По въззивните частни граждански дела, образувани по реда на чл. 435 и сл. 

ГПК, съдът се е произнасял в двуседмичен срок, при положение, че срокът е 

едномесечен. 

При проверката се установи много добра работа на състава. Всички 

решения по дела на доклад на съдия Маркова, в периода м. януари 2014г. – м. 

януари 2015г., са постановени в законоустановения 30-дневен срок, видно от 

предоставената от ръководството на съда справка. 

 

съдия ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ 

На доклад на съдия Василев има две неприключени административни дела, 

производството по едно от които е спряно. Справки по движението на 

преюдициалното дело не са правени от спирането му през 2011г. до 

01.07.2014г., когато е наредено извършването на такава. Няма приложен 

отговор към м. ноември 2014 г., но нова справка не е извършена. Делото не е 

администрирано, съгласно изискванията на чл. 38, т. 10. ПАС.  Другото 

неприключено  адм.дело № 3/2013 г., е образувано на 07.03.2013 г., след като на 

19.12.2012 г. ВАС е върнал адм. дело № 3915/1999 г. по описа на СГС, АО, ІІІ-Г 

състав, за ново разглеждане от друг състав, с указания за отстраняване на 
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допуснатите процесуални нарушения. Указано е жалбоподателят да 

отстраняване непълноти и неточности по твърденията в жалбата, заличени са 

заинтересовани страни и са конституирани нови такива. С.з. са отлагани поради 

нередовна процедура по призоваването на заинтересовани страни или 

допуснати допълнителни задачи по приети заключения.  

Съгласно предоставена от деловодството справка, за проверявания период 

няма ненасрочени, спрени, стари въззивни граждански дела и дела с отменен 

ход по същество.  

По три от проверените четири насрочени въззивни граждански дела, 

първото о.с.з. е насрочено с разпореждане на съдията-докладчик. Не се 

провеждат подготвителни заседания по чл. 267 ГПК. По в.гр.д. № 6227/2014 г. - 

с определение от з.з. на 12.05.2014 г., съдът  е насрочил делото в о.с.з. на 

17.06.2014 г., като с това определение без разглеждане е оставена частна жалба 

срещу определение на СРС. Първото с.з. е насрочвано след един до три  месеца. 

По въззивните частни граждански дела, образувани по реда на чл. 435 и сл. 

ГПК, съдът се е произнасял в двуседмичен срок. 

По бързите производства не се спазват изискванията за насрочване на 

делата по чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, за изготвяне на писмен доклад по чл. 312, ал. 

1, т. 2 ГПК. По въззивните частни граждански дела, образувани по реда на чл. 

435 и сл. ГПК, съдът се е произнасял в едноседмичен срок, а понякога  на 

следващия ден. 

Всички решения по дела на доклад на съдия Василев, в периода м. януари 

2014г. – м. януари 2015г., са постановени в законоустановения 30-дневен срок, 

видно от предоставената от ръководството на съда справка. 

 

Административно отделение ІІІ В състав – съдия Николай Димов, съдия 

Велина Пейчева, съдия Олга Кадънкова 

 

съдия  НИКОЛАЙ ДИМОВ 

За проверявания период, като Зам. председател, съдия Димов е имал за 

2012г., 2013г. и 2014г. съответно на 10 %, 10.5 % и 10 % натовареност. Въпреки 

изключително ниската натоваренот /под определената с решението на ВСС  по 

т. 3.2 от протокол № 22 от 29.05.2014г. за определяне на минималната 

натовареност на председателите на съдилищата и техните заместници/, в 

работата на състава се наблюдават редица пропуски. 

От констатациите по проверените дела с отменен ход по същество може да 

се направи препоръка за предварително, по-задълбочено проучване преди 

постановяване на определението за ход по същество, с оглед предотвратяване 

забавяне на съдебното производство. 

Съдебният акт по провереното въззивно ч.гр.дело на доклад на съдия 

Димов е постановен в четиримесечен срок, след отстраняване на 

нередовностите и връщане на съдията-докладчик от отпуск. 

При проверката на спрените и „старите” дела, образувани преди 

01.01.2013г.,  на доклад на съдия Димов, се установи, че голяма част от тях не са 
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администрирани с години, в нарушение на разпоредбите на действащите през 

съответните години правилници за съдебната администрация – 

ПАРОАВАС(отм.) и ПАС. В следствие на това, видно от констативната част на 

акта, продължителен период от време след отпадане на пречките за движение на 

делата, производствата не са били възобновени (пр. адм. дело № 644/1998г.,  

адм.дело № 167/1997г., адм. дело № 716/2003г., адм. дело № 225/2008г., адм. 

дело № 3715/2003г., адм.дело № 1959/2003г., адм.дело № 146/1997г.). Забавата е 

в рамките от една година и достига до 5г., 6г., 10г., дори до 17 г. по дело, по 

което производството е спряно през 1997г., поради смърт на молителя, чиито 

наследници са установени и са им изпратени съобщения едва в хода на 

проверката - в края на 2014г.  

По адм.дело № 2213/2001г., към момента на проверката /повече от 4 

години/ няма данни дали производството по второто от преюдициалните дела - 

гр.дело № 32514/2008г. на СРС е приключило. Не е изискана служебно 

информация и не е постъпвала молба с искане от страните или от адвоката им. 

По настояване на проверяващите е извършена проверка, от която е видно, че 

ВКС е върнал преюдициалното дело на СГС за ново разглеждане, след което е 

образувано производство по гр.дело № 17412/2013г. Все още няма влязъл в сила 

съдебен акт.  

Същото е положението и по адм.дело № 124/2008г., по което в 

продължение на повече от две години, към 18.11.2014г., не е са изпълнявани 

задълженията да се следи движението на преюдициалния спор. 

Проверката по адм. дело № 3715/2003г., спряно с протоколно определение 

от 19.10.2004г., на основание чл. 182, ал.1,б.”б.” от ГПК (отм.), установи, че 

производството по делото е спряно преди 10 години и не е администрирано 

съобразно изискванията на действащите правилници за съдебната 

администрация - не са спазвани изискванията на чл. 106 от  ПАРОАВАС (отм.), 

съответно чл. 38, т.10 и чл. 88 от ПАС, съгласно които съдебните служители от 

служба деловодство имат задължението ежемесечно да извършват проверка за 

ненасрочените /спрени/ дела и да докладват за резултатите. По искане на 

проверяващите бе извършена проверка от НБД „Население”, издирени са 

наследниците, делото е възобновено с определение едва от 25.11.2014г., 

насрочено е в о.с.з. за 12.02.2015г. 

Не по-марко укоримо е поведението на докладчика и по адм. дело № 

225/2008г., по което в продължение на 6 години не е предприето каквото и да 

било процесуално действие след постъпил от Директора на НЕЛК отговор на 

09.08.2008г. След намесата на екипа, с определение в з.з. от 19.11.2014г. 

жалбата е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима и 

производството по делото е прекратено. 

По адм. дело № 167/1997г., образувано преди 17 години, преюдициалният 

спор е приключил преди 15 години, но едва сега в хода на проверката, с 

определение от 15.01.2015г. производството по делото е прекратено. 

След април 2009г. до 20.11.2014г. – 5 години и половина по адм. дело № 

4224/2004г.  няма данни относно висящността на преюдициалния спор. В хода  
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на проверката е постановено разпореждане от 12.11.2014г. на съдия Димов, 

делото да се докладва заедно с адм.дело № 5240/2006г. По искане на 

проверяващите бе установено, че преюдициалното дело е приключило с влязъл 

в сила съдебен акт от 13.09.2009г. и едва сега, след повече от 5 години, 

производството по делото е възобновено и прекратено, тъй като съдът е приел, 

че жалбата е процесуално недопустима. 

Проверки за висящността на преюдициалния спор не са били извършвани 

повече от 4 години и по спряното адм. дело № 644/1998г. В резултат на 

извършената по искане на проверяващите справка, бе установено, че решението 

по преюдициалното дело е влязло в сила на 24.06.2013г. и след повече от 

година, с определение в з.з. от 11.12.2014г. производството по делото е 

възобновено и насрочено за 25.02.2015г. 

По адм. дело № 1203/1997г., в продължение на 5 години, не е извършена 

проверка за висящността на преюдициалното дело. По искане на проверяващите 

бе извършена справка, от която е видно, че с определение от 28.10.2014г., 

влязло в сила на 13.12.2014г., е било прекратено производството по 

преюдициалното дело. С определение в з.з. от 27.11.2014г. съдът е възобновил 

производството по делото и е насрочил о.с.з. за 05.02.2015г. 

По спряното адм. дело № 716/2003г., следващото разпореждане /след 

29.10.2009г./, е постановено след 5 години, от съдия Димов в хода на 

проверката- на 13.11.2014г., за изпращане на ново писмо за справка до СРС. По 

искане на проверяващите, е извършена справка, от която е видно, че 

преюдициалното дело е приключило с влязъл в сила съдебен акт от 2008г. и 6 

години по-късно, с определение в з.з. на 05.12.2014г. производството по делото 

е възобновено и насрочено в о.с.з. на 25.02.2015г. 

По спряното адм. дело № 1959/2000г., в продължение на 4 години не е 

извършена проверка за висящността на преюдициалното дело. По искане на 

проверяващите бе извършена проверка, при която се установи, че 

преюдициалното дело е влязло в сила м. март 2003г. Същото е било архивирано 

под № 360/2004г. и в продължение на повече от 10 години, въпреки, че са 

отпаднали пречките, проверяваното дело не е било възобновено. С определение 

от 08.12.2014г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил 

производството по делото, като недопустимо. 

Неприемливо дълго време – повече от 8 години, не е администрирано адм. 

дело № 146/1997г.  Необходимо е спешно да бъдат предприети необходимите 

действия за приключване на производството, образувано преди повече от 17 

години. 

При проверката бе констатирано, че някои дела са в  насипно състояние, с 

неномерирани страници, в нарушение на нормативните изисквания по 

ПАРОАВАС(отм.) и ПАС - пр. адм. дело № 2214/2000г. 

Налице е сериозна опасност страните или техните наследници по някои от 

делата да се възползват от механизма по Глава 3а от ЗЗСВ и Държавата да 

плаща предвидените обезщетения за забавено правосъдие. 
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Отговорност за допуснатите нарушения носи Зам.председателят на СГС и 

ръководител на АО -  съдия Димов, който е и докладчик по делата. В кориците 

на делата няма никакви данни за разпределението им или за 

преразпределението им през годините /ако има такова/ - липсват протоколи за 

разпределение или за преразпределение, заповеди на административния 

ръководител за възлагане. Ако това е обяснимо за разпределението на делата 

при образуването им от 1997г. до 2007г., то за преразпределението им в 

последствие /каквито данни се съдържат по част от делата/, е следвало да бъдат 

приложени протоколи за случаен избор, но такива липсват. 

Има данни, че голяма част от цитираните „стари дела” дори не са били в 

деловодството на отделението преди да бъдат изискани от проверяващия екип, 

което е възпрепятствало съответните деловодители за изпълнение на 

задълженията им за ежемесечна проверка на ненасрочените дела и на спрените 

производства. 

Проверените две насрочени дела са образувани съобразно изискванията на 

ПАС. Съдът е насрочил о.с.з. след три месеца, което съобразно практиката на 

СГС, е сравнително кратък срок. 

 

С оглед констатираното по почти всички проверени дела /с изключение на 

двете насрочени дела/, ниската натовареност на съдия Димов и  просрочените 

съдебни актове, някои от тях, осем месеца, дори една година, следва да бъде 

направено предложение до ръководството на СГС за извършване на 

допълнителна проверка и предприемане на адекватни, спешни дисциплиниращи 

мерки по отношение на всички отговорни длъжностни лица за допуснатите 

нарушения, с оглед предотвратяване на бъдещи такива. 

 

съдия  ВЕЛИНА ПЕЙЧИНОВА 

По отношение на спрените производства на доклад на съдия В. Пейчинова, 

също се установи, че не са спазвани изискванията на чл. 106 от  ПАРОАВАС 

(отм.), съответно чл. 38, т.10 и чл. 88 от ПАС, съгласно които служба „Съдебно 

деловодство”, ежемесечно извършва проверка за ненасрочените /спрени/ дела и 

докладва на председателя.  

Ненасрочените проверени дела са новообразувани, като по едното от тях на 

два пъти, след три месеца и половина, са давани указания за изпращане препис 

от жалбата на въззивника за отговор в двуседмичен срок. Препоръчително е 

администрирането на въззивните жалби да се извършва своевременно, с 

изчерпателни разпореждания, с оглед ефективност и бързина на 

съдопроизводството. Съдебните заседания  по някои от делата са насрочвани 

след 8 месеца, която практика следва да бъде преодоляна. 

Изискани бяха и останалите „стари” дела на доклад на съдия Пейчинова и 

от предоставената информация от деловодството е видно следното: 

Производството по проверените дела, неприключили към момента на 

проверката, образувано преди 01.01.2013г, е продължително по констатираните 

обективни причини, свързани с извършения инстанционен контрол от ВАС, 
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както и големият брой жалбоподатели /по едното от делата/. Впечатление 

прави, че някои съдебни заседания са насрочвани през голям период от време - 

през 6 до 8 месеца, като този период по възможност е препоръчително да бъде 

съкратен. По двете проверени насрочени дела се установи, че са образувани 

преди повече от година, през 2014г. е насрочено по 1 съдебно заседание, 

отложено поради нередовно призоваване на страна и все още не е даден ход по 

делата. Отлагането и насрочването за следващо о.с.з. е през голям период от 

време- повече от 9 месеца, каквото не бе установено при проверка на 

насрочените дела при други състави от проверяваните от настоящия екип 

отделения на СГС. В тази връзка, препоръчително е тази практика да бъде 

променена и делата да се насрочват през по-кратък период, с оглед 

преодоляване забавата на съдопроизводството и евентуалното прилагане на 

механизма за заплащане на обезщетение от Държавата, по реда на глава 3а от 

ЗСВ. 

Видно от проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство, 

не са спазвани сроковете по глава Двадесет и пета от ГПК, съобразно нормата 

на чл. 317 ГПК. Забавата по проверените дела е в рамките на месец и това 

следва да се оценява и с оглед обема дела, разпределяни на гражданските съдии 

в  СГС.  

Първоинстанционните ч.гр.дела, проверени на случаен принцип, съдържат 

протокол за разпределение на случаен принцип. Решенията са постановени в 

рамките на едномесечния срок по чл. 437, ал.4 ГПК. Съдебните актове по 

проверените в.ч.гр.дела са постановени в рамките на едномесечен срок. 

 

съдия  ОЛГА КАДЪНКОВА  

При проверката на старите дела се установи, че същите не са 

администрирани, в някои случаи – повече от 13 години. Не са спазвани 

изискванията на чл. 106 от  ПАРОАВАС (отм.), съответно чл. 38, т.10 и чл. 88 

от ПАС, съгласно които служба „Съдебно деловодство”, ежемесечно извършва 

проверка за ненасрочените /спрени/ дела и докладва на председателя. 

Препоръчително е производството по проверените дела, неприключили към 

момента на проверката, образувано преди 01.01.2013г. с докладчик съдия 

Кадънкова и продължили съответно 2 и 4 и повече години, да приключат по 

възможност в кратък срок, с оглед преодоляване на претенции за забавено 

правосъдие по реда на глава 3 а от ЗСВ, особено по административните 

производства. 

По спряното адм. дело № 21/2001г. има данни, че преюдициалният спор е 

приключил с влязло в сила решение през 2009г., тъй като е приложено по 

другото цитирано дело, а към момента на проверката все още не е възобновено 

производството по адм. дело № 21/2001г. Последното разпореждане в з.з. от 

28.10.2014г. е да се изиска от СРС, 39 състав гр.дело № 863/1995г. Необходимо 

в най-кратък срок да се изиска и предостави архивираното дело и да се 

възобнови производството. 
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По спряното адм. дело № 1596/2000г., се установи, че от 02.03.2001г., 13 

години няма никакви данни същото да е било администрирано, да са изисквани 

справки по преюдициалните дела. След подадената молба от 10.11.2014г. от 

адвоката на жалбоподателите за поддържане на жалбата и конституиране на 

наследници на починали жалбоподатели, съдът, с определение в з.з. от 

04.12.2014г., е възобновил производството и го е насрочил за 25.02.2015г. 

Производството по делото продължава вече повече от 13 години и е 

наложително да приключи във възможно най-кратък срок. 

Ненасрочените дела с докладчик съдия Кадънкова са новообразувани, като 

в продължение на повече от три седмици все още не са администрирани и 

насрочени. По насрочените дела на доклад на съдия Кадънкова е видно, че са 

администрирани своевременно, но съдебните заседания са насрочвани през 

голям период от време - 7, 8 месеца. Препоръчително е тази практика да бъде 

променена и делата да се насрочват през по-кратък период, с оглед по-бърз и 

ефективен съдебен процес, в интерес на страните по делата. 

Видно от проверените дела, разглеждани по реда на бързото производство, 

на доклад на съдия Кадънкова, не се спазват сроковете по глава Двадесет и пета 

от ГПК, съобразно нормата на чл. 317 ГПК – забавата е в рамките от месец до 3 

месеца. 

Първоинстанционните ч.гр.дела на неин доклад, съдържат протокол за 

разпределение на случаен принцип. Съдебните актове са постановени в рамките 

на едномесечния срок по чл. 437, ал.4 ГПК. 

Съдебните актове по в.ч.гр.дела са постановени в рамките на месец и 

половина до два месеца и половина.  

С оглед несвоевременното администриране на старите дела и особенно 

предвид допуснатите нарушения при приключване на делата, по част от които 

съдебните актове са постановени в срок от една година, година и половина, две 

години и достигат дори до 2 години и половина, проверяващият екип счита за 

наложително да предложи на Председателя на съда да извърши допълнителна 

проверка за установяване на всички допуснати нарушения и конкретните 

причини за това, като приложи спешни, адекватни дисциплиниращи мерки 

спрямо съдия Олга Кадънкова, с оглед преодоляване и недопускане в бъдеще на 

констатираните нарушения. 

 

Административно отделение ІІІ Г състав – съдия Галина Ташева, съдия 

Анна Ненова и младши съдия 

 

съдия ГАЛИНА ТАШЕВА 

На случаен принцип бяха проверени три спрени дела, на доклад на съдия 

Ташева. Първото от тях е частно производство, спряно до приключването на 

гражданскоправен спор. Останалите две са административни дела, образувани 

през 2002г. и през 2006г., след отменително решение на ВАС. По тях се изчаква 

финализиране на прокурорска преписка и решаване на спор за собственост, като 

не става ясно по какъв начин крайните им актове ще рефлектират върху 
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законосъобразността на проверяваните по спрените дела административни 

актове, постановени преди години. За движението на приетите за преюдициални 

производства не са правени периодични справки, дори и по време проверката от 

ИВСС. По настояване на екипа бе извършено това и се установи, че по адм. д. 

№ 1828/2002 г. условията за възобновяване са настъпили … още през 2010г. 

Ненасрочени дела на състава - нама. 

Наложително е висящите, неприключени дела на доклад на съдия Ташева, 

да приключат възможно най-бързо, включително и съдебните заседания да се 

насрочват през по-кратък период от време, каквато практика има при други 

съдебни състави на съда.  Първото от проверените дела е образувано след 

връщане от ВКС и отмяна на съдебния акт по гр.д. № 12289/2009г. Не е малка 

продължителността и на второто дело, (също образувано повторно - след 

обезсилен акт на първоинстанционния съд) и по което, към момента на 

проверката, е проведено само едно о.с.з. 

Четирите проверени насрочени въззивни дела са образувани съобразно 

изискванията на ПАС и съдържат протокол за случаен избор. По тях са давани 

указания, изпълнени от страните, налице е произнасяне по доказателствени 

искания, събирани са и допълнителни доказателства, заседанията са насрочвани 

през 3, 4, до 5 месеца. 

По единственото, посочено в справката въззивно  дело с отменен ход по 

същество, не е допусната забава – обявено е за решаване в тримесечен срок след 

определението за отмяна, а съдебният акт е постановен дни след това. 

Първото от проверените частни дела І инстанция е с постановен съдебен 

акт на четвъртия ден от образуването му, а по второто той е обявен след месец и 

половина. И двете съдържат протокол за случаен избор. 

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия Ташева е 

постановила 207 решения, 92 от които извън законоустановения 30- дневен 

срок, в рамките до 3 месеца. 

 

съдия АННА НЕНОВА 

По спряното в.гр.дело № 2878/2013г., въпреки проведения разговор със 

съдията, до момента на приключването на проверката производството не бе 

възобновено. Това действие не е съобразено с решение от 07.05.2014г. по 

Тълкувателно дело № 8 / 2013 г. на ОСГТК, според което само ВКС може да 

спре образувано пред него производство, но това е недопустимо за 

първоинстанционен или въззивен съд, на основание образувано тълкувателно 

дело. Второто проверено производство е административно, образувано още през 

2000-та година, спряно с протоколно определение от 29.03.2002г., без посочване 

на основание и без мотиви. Предметът му е законосъобразност на заповед за 

премахване на стара сграда, а вече 13 год. се изчаква приключване на дело за 

делба, при това не е следено регулярно движението на приетото за 

преюдициално производство, изпращаните писма до СРС са без отговор. 

Наложително е да се вземат конкретни мерки и делото да бъде приключено въз 

възможно най-кратък срок. 
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По отношение на ненасрочените  дела, на доклад на съдия Ненова, все още 

не са настъпили условията за провеждане на о.с.з. За възстановяването на 

изгубеното гр.дело № 360/2000г. е открито производство по съответния ред, 

останалите две въззивни дела са оставени без движение с указания, които се 

изпълняват към момента на проверката. 

По двете граждански висящи неприключени стари дела, на доклад на съдия 

Ненова, образувани през 2000-та г. и 2006 г., вече са налице предприети от нея 

процесуални действия. Спряното производство е възобновено, по него са 

проведени две с.з. през 2014г.  и двете са насрочени през м. април 2015г., 

дадени са указания към страните. По отношение на въззивното дело, обаче, с 

първоначален докладчик съдия Бодикян, към момента на проверката не е 

проведено все още нито едно заседание. Съдия Андреева го е била насрочила за 

30.05.2013г., което с.з. не е проведено, поради сигнал за взривно устройство, а 

следващото с.з. е било определено за след 8.5 месеца, което също не се е 

състояло, с оглед връщането на делото в СРС, откъдето е получено едва на 

06.08.2014г. и е насрочено за след 6 месеца, на 10.02.2015г. Описаното изисква 

конкретни мерки за приключването на тези дела, включително и съдебните 

заседания да се насрочват през по-кратък период от време, каквато практика 

има при други съдебни състави на съда. Няма данни как съдия Анна Ненова е 

определена за докладчик по описаните стари дела. Даденото обяснение бе, че 

със заповед № 1444/01.07.2013г., с факта на включването й като член на ІІІ-Г 

състав, се „подразбира” поемането на всички дела на доклад на съдия Бодикян 

от съдия А. Ненова. 

Проверените три насрочени дела са образувани по изискванията на ПАС, 

съдържат протоколи за случаен избор. Докладвани са своевременно и закритите 

заседания по администрирането на молбите и проверката за редовност, са 

проведени в деня на образуването им или до ден-два след това. Първото от 

делата е отсрочено за след два месеца и седем дни, но по другите две дела, с 

разпореждане от з.з. на 16.07.2014г., е определено открито заседание за 

10.02.2015г. – след повече от 6 месеца. 

 Съдия Ненова няма дела с отменен ход по същество.  Проверените частни 

дела съдържат протокол за случаен избор, образувани са съгласно изискванията 

и са докладвани своевременно. По първоинстанционните такива решенията са 

постановени осем и петнадесет дни след образуването им, а по въззивното 

определението е обявено в месечен срок.  

От проверените допълнително осем административни дела, образувани 

преди 01.01.2013г., на доклад на титулярите в ІІІ-Г състав - съдия Ташева (5 бр.) 

и съдия Ненова (3 бр.), се установи следното: пет бр. дела, образувани през 

2001г., 2006г. и 2008г., са с решения, отменени от Върховния административен 

съд и върнати за ново разглеждане от друг състав на СГС, заведени под нов 

номер. Администретивно дело № 1695/2001г. е решено на І-ва фаза, назначени 

са експертизи и се изчаква изпълнение на СП от Швейцария. Забава на 

производствата по още три дела (№№ 2674/2003г., 2893/2005г. и 954/2008г.) се 

констатира за изпълнение на СП от САЩ, Англия и Швейцария, като освен това 
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по първото от цитираните дела два пъти (от съдия М.Георгиева) е бил отменян 

хода по същество, делата са спирани до окончателното приключване на 

преюдициални спорове – второто от тях дори два пъти, починали са страни, 

частично са прекратявани, по третото от посочените дела след връщането му от 

ВАС са се сменили пет докладчици (Симеонова, Шушков, Спасова, Бодикян, 

Андреева), а от есента на 2012г. същото е на доклад на съдия Ненова. Тези 

действия са се отразили на продължителността на производствата и безспорно 

ще съставляват основания за претенции за обезщетения по реда на Гл. 3а ЗСВ.  

Всички тези административни дела са насрочени в о.с.з. на 14.04.2015г., но 

следва да се набележат конкретни мерки за бързото им приключване, след като 

вече от осем години функционират административните съдилища, а заварените 

в СГС административни производства все още не са решени. 

Видно от предоставената от ръководството на съда справка, съдия Ненова е 

постановила 185 решения, 63 от които извън законоустановения 30- дневен 

срок, в рамките до 3 месеца. 

 

Общи изводи за работата в проверените отделения на СГС: 

Малка част от делата се обявяват за решаване в  3 - месечен срок след 

образуването им. Заседанията рядко се отлагат след 2, 3 месеца, а повечето – 

след 6 месеца, до 1 година. 

Основна причина за отлагане на делата е събирането на доказателства. По 

отношение на делата, образувани след влизане в сила на ГПК от 2008г., причина 

за отлагането им е, че повечето от определенията по чл. 140 ГПК не съдържат 

подробен проекто-доклад, не е разпределена и доказателствената тежест между 

страните при указване на всички обстоятелства, нуждаещи се от доказване. 

Докладът е правен от съдиите в първото о.с.з. по делото и в повечето случаи е 

приеман без възражения от страните. Причина за отлагане на делата е била и 

несвоевременното представяне на заключение от вещите лица, както и честите 

им смени по някои от делата, трудно намиране, при по-специфичен предмет на 

спора, на подходящо в.л., което при това да се съгласи да изпълни задачата. 

Констатирано бе, че съдиите рядко са предприемали нужните и допустими 

действия за дисциплиниране на процесуалното поведение на участниците в 

процеса. На следващо място, причина за отлагане на делата е била и нередовна 

процедура по призоваването.  

По някои от проверените административни дела /адм. дело № 5044/2006г., 

адм. дело № 116/2008г./, производството продължава 7, 9 години, като 

докладчиците по делата са сменяни за последните 3 години 7 пъти /мл. съдии и 

съдии/. В кориците на същите не се съдържат протоколи за избор на докладчик 

/при преразпределението им/, молби с искане на отводи, самоотводи, както и 

заповеди на Председателя за смяна на докладчика. Задължително е тази 

отрицателна практика, довела до забавяне на съдопроизводството, да бъде 

прекратена, а делата да приключат във възможно най кратък срок. 

Проверката установи нееднаква практика при произнасянето на съда по 

отношение на представените с исковата молба, молба или жалба доказателства - 
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при първоинстанционни дела, въззивни дела, делата с регламентирани кратки 

процесуални срокове и по търговски спорове /със застраховател/– част от 

съдиите приемат представените доказателства, а други ги допускат и в о.с.з. ги 

приемат с протоколно определение, в присъствие на страните. Разпоредбите на 

чл. 140, ал.1 ГПК,  чл. 312, ал.1,т.4 ГПК, вр.чл.317 ГПК и чл. 374, ал.1 ГПК, 

обаче, задължават съда да се произнася по всички предварителни въпроси и по 

допустимостта на доказателствата, като допуска тези, които са относими и 

необходими, а впоследствие, в първото по делото о.с.з. – да ги приеме с 

протоколно определение, в присъствие на страните. Препоръчително е тази 

различна практика да бъде уеднаквена. 

Повечето от проверените новообразувани граждански дела не са насрочени 

към датата на проверката по обективни причини – същите са в етап на размяна 

на книжата, тече срок за отговор, за допълнителна искова молба или 

допълнителен отговор. Констатирано бе и забавено администриране по някои от 

делата, описани в обстоятелствената част от акта. 

Четири дела (в.гр.д. № 2878/2013г., гр.д. № 2424/2012г., гр.дело № 

8019/2011г. и гр.дело № 16953/2012г.) са спрени до постановяване на 

тълкувателни решения и следва производствата им да бъдат възобновени, 

съобразно решение от 07.05.2014г. по Тълкувателно дело № 8 / 2013 г. на 

ОСГТК, според което само ВКС може да спре образувано пред него 

производство, но това е недопустимо за първоинстанционен или въззивен съд, 

на основание образувано тълкувателно дело. 

Голяма част от делата, определени и образувани по вид като граждански, са 

разгледани  и  приключени по реда на търговските спорове. Често 

разглеждането на делата е започвало по общия исков ред, като с разпореждане 

по чл. 131 ГПК на ответника е била предоставена възможност за писмен 

отговор в едномесечен срок и след постъпване на отговора, следва двойна 

размяна на книжата, продължаваща с разпореждане по чл. 372 ГПК. 

По отношение на исковите молби срещу застраховател, бе констатирана 

нееднаква практика - в едни случаи са се  разглеждали като търговски спорове с 

двойна размяна на книжа, а в други – като граждански спор – без двойна 

размяна на книжата (съдия Иванов, съдия Димитров), която практика е 

препоръчително да бъде анализирана и уеднаквена от съдиите в І ГО на СГС. 

Прави впечатление и неприемливо големият брой стари дела, от 90-те 

години и в периода 2000г. - 2011г., в І Гражданско отделение и в 

Административно отделение, като съществена част от тях са описани в 

обстоятелствената част от акта. Проверяващият екип счита за наложително да 

препоръча ръководството на съда да контролира процеса по възможно най-

спешно приключване на делата със съответен съдебен акт. Неразумно дългият 

срок, в който продължава да тече съдебното производство, е довело до 

неоправдана забава и е основание за претендиране на обезщетение от страните, 

по реда на глава 3а от Закона за съдебната власт. Наред с решаване на 

проблемите със забавените дела е необходимо да се предприемат категорични и 

строги мерки за преодоляване и недопускане на подобни проблеми в бъдеще. 
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Проверените дела с регламентирани кратки процесуални срокове са 

образувани своевременно при постъпване книжата в СГС, с минимални 

отклонения. Установи се, че върху кориците им липсва жълт етикет, според 

изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС (отм.). Препоръчително е да се спазва 

нормата на чл. 78, ал.5 ПАС и делата, чието разглеждане е свързано с кратки 

процесуални срокове, да се  обозначават с жълт етикет. 

По проверените дела, образувани по молби с правно основание чл. 100, ал.2 

СК - пълно осиновяване, Дирекция „Социално подпомагане” е била уведомена, 

съгласно изискването по чл. 97, ал.1 СК.  

Следва да се отбележи и констатираната различна практика на съдиите от 

СГС: в някои случаи о.с.з. са насрочвани с определения, а в други с 

разпореждания, видно от обстоятелствената част от акта, при констатациите на 

проверените дела по съдебни състави.  

Въззивните дела, образувани по въззивни жалби срещу първоинстанционни 

решения по трудови спорове за уволнение по КТ или за издръжка по СК, се 

разглеждат по реда на Глава двадесет и пета на ГПК- Бързо производство. 

Делата са образувани своевременно, но са администрирани, движени и 

приключвани без да се спазват изискванията но чл. 311 – чл. 316 ГПК, 

съобразно разпоредбата на чл. 317 ГПК. Препоръчително е тази практика да 

бъде преодоляна. 

Анализът на делата с отменен ход по същество обосновава извода за 

изготвяне на препоръка досежно необходимостта от предварително проучване 

на делата преди съдебно заседание и преди обявяването им за решаване от 

страна на съдиите в І ГО, БО и АО, с оглед предотвратяване забавяне на 

съдебното производство. Причините са в повечето случаи – поради установени 

грешки, несвоевременно констатирани пропуски за произнасяне по 

доказателствени искания, непризована страна или непълнота на 

доказателствата. Изключение правят част от съдиите (пр. В. Ангелова,  Митова, 

Е. Иванова, А. Ненова и пр.),  при които не се установиха случаи на отменен 

ход по същество или на субективна причина за отменяне на хода по същество, 

което да е довело до забавяне на съдопроизводството. 

Проверяващият екип отчита, че това е допустим от закона способ за 

изправяне на пропуски и грешки, но в интерес на страните и с оглед 

преодоляване на евентуалното забавяне на съдопроизводството и опасност 

Държавата да заплаща обезщетения по Глава 3а ЗСВ за забавено правосъдие, те 

следва да се сведат до минимум. 

Констатиран бе голям брой отводи на съдиите от проверяваните отделения 

в СГС, а видно от постановените определения, с правно основание чл. 22, ал.1 

т.6 от ГПК - част от тях не са мотивирани.  

Може да се обобщи, че фрапиращо големият брой отводи на съдиите от 

СГС през проверявания период  (2013г. - 2014г.), които са в повечето случаи по 

над 100, до 130, са изготвени по дела, образувани по молби, с участието, или по 

жалби на пет лица – М. Д., К. Б., М. Г., В. В. и В. М., като, към 25.02.2015г., 

последните трима нямат заведени нови искове.  
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От описаните, въз основа на изготвени статистически справки актове на 

отвод, са налице и такива, по дела, образувани от други, извън посочените пет 

лица, на същото основание. Направени са без изрично искане и са мотивирани с 

оглед извършено отстраняване от разглеждането на различни дела, по които 

били изразени становища за съмнение в безпристрастността на съда. По гр.д. № 

14917/2013г., с ищец Н. М. Н., съставът се е отстранил от произнасяне, с оглед 

направен вече отвод по други дела с участието на това лице или на майка му - 

адв. Н. М. Нещо повече, дори когато тя е пълномощник на различни лица (гр.д. 

№ 5043/2014г. - с ищец Д. Т.), също е направен отвод и делото е изпратено за 

преразпределяне, тъй като по други дела са били изразени съмнение и 

негативни оценки. Такива са и мотивите по гр.д. № 16500/2013г. След 

продължителното водене на гр.д. № 1570/2006г., с определение от 22.02.2013г., 

съставът е приел направен отвод и то при изложено несъгласие с доводите на 

поискалата го страна. Последван е от отвод и на съдия Моллова, с определение 

от 27.05.2014г. Съдебното дирене по делото е приключено от съдия Е. Георгиев 

на 24.10.2014г., постановил в месечния срок и решението по него. 

По гр.дело № 2849/2009г. съдия Н. Стойчева се е отстранила от 

разглеждането му на основание т. 6 на посочената норма, поради изразено 

несъгласие с мотивите и указанията, дадени в постановен от САпС акт, а по 

гр.д. № 7447/2014г. – тъй като „ищец по делото е А. Б. М.”..., лице, също 

проявявало различно от обичайното процесуално поведение по редица дела.  

Редки са случаите, в които отстраняването на съдия е по повод наличие на 

обстоятелствата по чл. 22, ал. 1, т. 1-5 ГПК (гр.д. № 6120/2014г., гр.д. № 

15816/2013г.), които са преразпределени и на практика не са довели до 

неоснователно забавяне на съдебното производство.  

 Член 3 от ГПК въвежда задължението за добросъвестност и упражняване 

на предоставените процесуални права съобразно добрите нрави, за участващите 

в съдебните производства лица и техните представители, под страх от 

отговорност за вреди. Съдът следва да следи за спазване на принципа и да 

прилага закона с цялата му строгост, а не да проявява поведение, адекватно на 

исканията на страните с различно процесуално поведение от обичайното, или 

дори без да са направени такива, с цел избягване на съмнения в неговата 

безпристрастност. Тенденцията се наблюдава не само в СГС, но и в останалите 

съдилища в София и страната, като част от делата са с участието на цитираните 

лица. Това Инспекторатът установява при извършваните планови проверки и 

постъпващи сигнали, в някои от които дори се твърди наличие на отказ от 

правосъдие, нарушаване на Етичния кодекс на магистрата и злоупотреба с 

института на отвода. Данните от изготвените справки са, че от общо 148 дела (с 

различен характер), заведени от К. Б. в СГС, все още близо 80 броя са с 

определения за отвод, а по искове, жалби и такива на дружества с участието на 

М. Д., са образувани 233 бр. дела, от които за определяне на поредния съдия-

докладчик са над 110 бр. Резултатът е прекомерно забавяне на насрочването и 

разглеждането на делата. Към момента са подадени, само от М. Д. и 

дружествата с негово участие, 45 бр. заявления за обезщетение за забавено 
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правосъдие по реда на Глава 3а ЗСВ. Видно от изискана от МП справка вх.№ И-

01-22/14.04.2015г., част от подадените от него заявления са признати за 

основателни и са били разгледани по същество, с констатации за нарушаване на 

правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок. На основание чл. 

60е, ал. 2 от ЗСВ, е сключено споразумение за обезщетение в размер на 1600 лв. 

по заявление № РС-12-11/08.10.2012 г. и сумата е била изплатена на заявителя, 

на 30.04.2013 г., а по заявление № РС-14-468 от 20.10.2014 г. е бил изготвен 

проект на предложение за сключване на споразумение, в размер на 1900 лв., 

представен за одобрение и подпис на оправомощеното от Министъра на 

правосъдието лице.  

Безспорно, въпрос на вътрешно убеждение на съда е да прецени наличието 

на обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата 

безпристрастност, извън изрично предвидените основания за отвод по чл. 22, 

ал.1, т.1-5 ГПК и да се самоотведе, на основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК. Наред с 

това, обаче, и предвид значителния брой отводи, то следва да се обърне 

внимание на съдиите, че по този начин се създават предпоставки за нарушаване 

на случайния избор, навежда се съмнение за отказ от правосъдие, както и за 

умишлено поведение, с цел прилагане на друг избор на съдия-докладчик, 

какъвто страната евентуално ще одобри („правилният” съдия-докладчик) или 

пък по преценка на докладчика да не разглежда съответното дело по 

съображения извън правилата на ГПК и ЗСВ. Следва да се подчертае и, че 

законодателят с чл. 4 ЗСВ е вменил задължението на всички органи на 

съдебната власт (в т.ч. и на съда) да изпълняват функциите си безпристрастно, а 

съгласно чл. 155 ЗСВ, всеки магистрат при стъпването си в длъжност е положил 

клетва да бъде безпристрастен, обективен и справедлив. 

Инспекторатът към ВСС, с оглед предвидените в чл. 54, ал. 1 ЗСВ 

правомощия, не разполага с компетентност да преценява основателността на 

изложените в актовете за отстраняване мотиви, но проверяващите считат, че 

въпросът с нарастващите отводи, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, е сериозен 

и следва да бъде обсъден на общо събрание на съдиите, като се приемат мерки 

за преодоляването му. Целта е да се предотврати забавата на 

съдопроизводството с години и навеждане на съмнения в някои случаи за отказ 

от правосъдие. В тази връзка ИВСС счита, че са наложителни адекватни мерки, 

включително иницииране на законодателна промяна. Наред с това, 

Инспекторатът ще изиска в бъдеще информация за отводите на всеки съдия, а 

при продължаване или засилване на тази негативна тенденция, следва да 

уведоми компетентната комисия на ВСС. 

С цел преодоляване на тази негативна тенденция, ИВСС ще препоръча и 

Председателят на СГС да предприеме необходимите, ефективни мерки за 

преодоляването й, включително и въвеждане на Регистър за направените 

отводи.  

С оглед конкретните си правомощия, настоящият екип на ИВСС не е 

изисквал информация по отношение на обжалваните постановени от СГС 

съдебни актове - колко от тях са отменени, изменени или потвърдени от 
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въззивна и касационна инстанция. Такива данни са изнесени в годишните 

отчетни доклади на съда, а и качеството на работата е предмет на 

инстанционния контрол. 

 

По отношение на извършената проверка относно приключване на делата, то 

похвално е старанието на двама съдии от І ГО - съдия Божана Желязкова, 

постановила за периода януари 2014г. – януари 2015г. 80 съдебни акта, 

всичките в срок и на съдия Кристина Филипова, постановила 108 съдебни акта, 

всичките в срок / и то по първоинстанционни дела/ , както и на съдиите от ІІІ Б 

състав на АО - съдия Теменужка Симеонова, постановила 167 съдебни акта, 

всичките в срок, на съдия Анелия Маркова, постановила 172 съдебни акта, 

всичките в срок и на съдия съдия Любомир Василев, постановил 172 съдебни 

акта, всичките в срок, като и съдия Марияна Ангелова – БО, постановила 87 

актове, всички в срок. Не може да не се отбележи и срочността в изготвянето на 

обявените за решаване дела на съдия Асен Воденичаров, който при постановени 

общо 97 съдебни акта по първоинстанционни дела, само два са извън 

законоустановения 30 дневен срок, в рамките на 2 месечен срок, съдия Геновева 

Николаева, постановила 82 съдебни акта, 8 от които са извън 

законоустановения 30 – дневен срок, в рамките до 3 месеца, както и съдия Таня 

Орешарова, постановила общо 85 съдебни акта, от които само 6 извън 

законоустановения 30 дневен срок, в рамките до 3 месеца.  

 

Наред с това, обаче, следва да бъде подобрена работата по срочността на 

изготвяне на съдебните решения, които да се постановяват в едномесечния срок 

по чл.235, ал.5 от ГПК. Би следвало някои съдии да полагат повече усилия за 

срочното обявяване на съдебните си актове, съобразно разпоредбата на чл. 235, 

ал.5 от ГПК и изискването по чл. 13 от ГПК делата да се разглеждат и решават в 

разумен срок. Това се отнася най-вече за  работата на съдия Олга Кадънкова, 

съдия Златина Рубиева и съдия Николай Димов, при които се установи 

следното: 

-съдия Златина Рубиева е постановила 106 съдебни акта, от които 67 бр. са 

извън законоустановения 30 дневен срок, като по 27 от тях забавата е повече от 

6 месеца, до 8 месеца, а останалите 40 бр. съдебни актове са постановени в срок 

до 6 месеца. От непостановените 55 бр. съдебни актове към 31.01.2015г. на 

съдия Рубиева, 3 бр. са със забава над 6 до 8 месеца, 10 съдебни акта са 

просрочени над 3 месеца и останалите 42 акта са просрочени между 1 и 3 

месеца; 

- съдия Олга Кадънкова е постановила 157 съдебни акта, от които 126 бр. 

извън законоустановения 30 дневен срок, над разумния срок, като решенията по 

3 от делата са постановени в срок над 2 години и 6 месеца, по 1 от делата 

решението е постановено в срок 2 години и 4 месеца, по 6 от делата решенията 

са постановени в рамките на 2 години, по 47 бр. от делата решенията са 

постановени в срок над 6 месеца - до 1 година и 7 месеца и  останалите 69 

съдебни акта са постановени в срок между 1 и 6 месеца; 
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Негативно впечатление прави и съдия Николай Димов, който има само 22 

постановени съдебни акта за посочения период (като Зам.председател има 10 

процентна натовареност, под посочената в решението на ВСС, описано по-

горе), от които 4 бр. извън законоустановения 30 дневен срок, като по едно от 

делата решението е постановено в едногодишен срок, по второто- в срок над 8 

месеца и по останалите две дела решенията са постановени съответно в срок на 

5 и над 4 месеца. 

Наложително е да бъде направена препоръка за предприемане на 

необходимите дисциплиниращи и административни мерки за спазване от 

всички съдии на определените в процесуалните закони срокове, които според 

чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни за тях. 

Необходимо е и да се препоръча на Административния ръководител 

предприемане на съответните ефективни мерки по реда на ЗСВ - ползване на 

платен годишен отпуск след изготвяне на актовете и връщане на възложените 

дела, съобразно чл. 337 ЗСВ, както и регламентиране на условията при 

получаване на целеви парични награди (средства за допълнително материално 

стимулиране) в случай, че такива са предвидени по съответния законов ред.  

По проверените дела, включително и делата, разглеждани по реда на 

бързото производство, съдът само по изключение е посочвал деня, в който ще 

обяви решението си, независимо от дисциплиниращия ефект на нормата, с 

оглед срочното постановяване на съответния съдебен акт. Препоръчително е по 

всички дела да се спазват нормите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315,ал.2 ГПК и 

съдът да посочва датата, на която ще обяви решението си, а обявената дата да се 

спазва. 

Проверяващият екип препоръчва всички съдии от трите проверени 

отделения на СГС да изготвят съдебните актове (включително и тези, 

постановени в закрито заседание) с предоставената им техника и софтуерни 

продукти, а не ръкописно, често пъти нечетливо, върху представени от страните 

книжа, което бе констатирано по редица дела, с цел яснота и прегледност, 

предотвратяване на неточности и пропуски от страна на съдебните служители 

при изпълнението им, за пълнота на деловодната система, както и за улеснение 

на страните. 

Предвид установеното при извършената комплексна планова проверка по 

гражданските и административните дела в СГС и изложеното по - горе, са 

констатирани нарушения и пропуски, които именно с оглед на професионалния 

опит и квалификация на голяма част от съдиите в СГС, не следва да се 

допускат.  

Наред с това, обаче, проверяващият екип счита, че повечето от съдиите са 

положили усилия за изпълнение на задълженията си отговорно и съвестно по 

образуването, движението и приключването на гражданските дела.  

Следва да се отбележи, че усилия са положили и полагат някои от 

съдебните служители при изпълнение на задълженията, вменени им с 

ПАРОАВАС (отм.) и ПАС и с длъжностните характеристики. Необходимо е 

(особено някои от съдебните служители) да изпълняват служебните си 
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задължения по-прецизно и отговорно, за което да се извършва постоянен 

контрол от административното ръководство, в това число – пряко от съдебния 

администратор. Направените с настоящият акт констатации, изводи и 

препоръки, свързани с дейността на съдебните служители, е препоръчително да 

се отразят при тяхното атестиране. 

 

Констатациите при извършване на проверката в СГС водят до изводи за 

установени съществени пропуски и лоши практики в управлението на СГС, от 

страна на ръководството на най – големия окръжен съд в страната, за периода 

на проверката януари 2012г.- февруари 2015г., които следва да бъдат 

отстранени. 

В същото време, следва да се отчете изключително голямата натовареност 

на съдиите в проверяваните отделенения на СГС, обуславаща необходимостта 

от сформиране на допълнителни съдебни състави, конкретно в І Гражданско 

отделение. Други фактори, които са повлияли негативно върху съдебния процес 

са и недостатъчния брой съдебни служители, които да подпомагат работата на 

съда, недостиг на заседателни зали и други помещения за съдии и служители. 

На следващо място, задължително е да бъдат съобразени, наред с  огромния 

обем дела и фактическата им и правна сложност, както и изключителната 

компетентност на СГС по някои видове дела. 

Всичко това безспорно е допринесло за констатираните слабости и е 

препятствало ефективното и своевременно правораздаване.  

Създаването на подходящи условия за работа, би довело до намаляване на 

огромната натовареност на съдиите и би подобрило качеството на 

съдопроизводството. 

 

 

Съобразно правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени 

конкретни препоръки, с цел подобряване организация на дейността по 

разпределение, движение и приключване на гражданските и административните 

дела, отстраняване на пропуските и повишаване на качеството на 

правораздавателната дейност в  Софийски градски съд.  

 

 

ІІІ. ПРЕПОРЪКИ 

 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ И 

НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

 

                                    П Р Е П О Р Ъ К И : 
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1. Председателят на СГС да подобри организацията на дейността в 

съда и в изпълнение на правомощията му по ЗСВ, да упражнява постоянен 

контрол върху дейността на служба „Съдебно деловодство”, като следи за 

отстраняване на констатираните с настоящия акт нарушения и пропуски, и 

за спазване изискванията на ГПК и ПАС при движение и приключване на 

делата, и при водене на деловодните книги. Председателят да предприеме 

необходимите мерки, включително и чрез ангажиране на дисциплинарна 

отговорност на съдебните служители (в това число конкретно на 

деловодителя на АО, ІІІ Г състав), да съобрази и отрази констатациите и 

изводите при тяхното атестиране, с цел подобряване работата в съда и 

особено по отношение на изпълнение на задълженията им ежемесечно да 

извършват проверка на делата, които не са насрочени и конкретно на 

спрените производства и да докладват резултата на административния 

ръководител на съда. Всеки Зам. председател да упражнява пряк контрол 

върху работата на съдебната администрация в отделението и върху 

организацията на работа на съдиите в отделението, което ръководи; 

 

2. Председателят на СГС да създаде организация и да контролира 

пълното и точно водене на книгите за открити съдебни заседания и 

конкретно при обявяване на съдебните актове – номер, дата и диспозитив. 

В тази връзка, би било удачно и по отношение на водените в І ГО и в 

Брачно отделение книги за открити съдебни заседания, да бъде издадена 

заповед, аналогична на заповедта, цитираната в обстоятелствата част на 

акта, досежно търговските дела;  

 

3. Председателят на СГС да предприеме мерки за справедливо и 

равномерно разпределение на всички граждански дела, при стриктно 

спазване на принципа за случаен подбор между съдиите в отделенията, а 

процентната натовареност на ръководството на съда, да бъде съобразена с 

решението на ВСС  по т. 3.2 от протокол № 22 от 29.05.2014г. за определяне 

на минималната натовареност на председателите на съдилищата и техните 

заместници. Разпределението да се извършва от Председателя на съда или 

упълномощен от него съдия, съгласно ПАС, като за целта се прилага 

протокол за случаен избор по всяко дело, удостоверяващ кой съдия е 

извършил разпределението и на коя дата, кой е съдията докладчик, кои 

съдии и по какви причини са изключени от разпределението, както и 

разпределените в същия ден няколко бр. дела, последователно преди 

съответното дело и след него; 

 

4. Председателят на СГС, съвместно със Зам.председателите и 

ръководители на отделения, да създадат ясни и точни правила относно 

откриване на нови състави в отделенията, заместване на отсъстващ съдия, 
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организация на работата при командироване на съдии, разпределение на 

младши съдии и съдебни помощници;  

 

5. Председателят на СГС, съвместно със Зам. председателите и 

ръководители на отделения, да упражняват правомощията си за контрол 

на дейността по администриране на спрените производства по 

гражданските и административните дела, с оглед срочното им 

възобновяване, ако са отстранени пречките за движението им; 

 

6. Съдиите в СГС  да спазват предвидените основания за отвод - чл. 22 

от ГПК, с оглед вмененото им от законодателя задължение за 

безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ. Председателят на съда: 

- да постави проблема с големия брой отводи на основание чл. 22, ал. 

1, т. 6 ГПК, на общо събрание на съдиите, на което да се предприемат 

мерки за преодоляването му; 

- да издаде нарочна заповед, с която да нареди воденето на Регистър 

на отводите на съдиите от СГС (общо или по отделения) и да оправомощи 

длъжностно лице, отговорно за попълването и съхранението му; 

- да изпрати до ИВСС, в срок до 15.07.2016г., подробна справка за 

броя на отводите, за периода 01.06.2015г. – 30.06.2016г., на всеки съдия от 

проверените три отделения; 

 

7. Съдиите от СГС да осъществяват срочното и периодично 

разглеждане на делата, да предприемат нужните мерки за приключване на 

„старите” граждански и административни дела, образувани преди 

01.01.2013г. и неприключили към момента на проверката в разумни 

срокове, включително чрез по-инициативни и настоятелни действия и 

използване на предвидените в процесуалните законови средства за 

дисциплиниране на страните и на вещите лица. Председателят на СГС да 

изпрати в ИВСС, в срок до 31.01.2016г., подробна информация относно 

движението и приключването на всички административни дела,  по които 

няма постановен съдебен акт към 31.12.2015г., включително и на спрените 

към 31.12.2015г. и оставените без движение административни 

производства;   

 

8. Съдиите от проверените три отделения на СГС да спазват 

разпоредбите на закона при движението и приключването на дела, 

разглеждани по реда на глава двадесет и пета от ГПК - Бързо производство; 

 

9. Съдиите от проверените три отделения на СГС да извършват още 

по-задълбочено предварително проучване на делата преди насрочването 

им в открито съдебно заседание и преди обявяване на устните заседания за 

приключени, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното 

производство, в интерес на страните в процеса и предотвратяване на 
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възможността за изплащаните обезщетения за забавено правосъдие, по 

реда на глава 3а ЗСВ; 

 

10.  Съдиите от проверените три отделения на СГС, на Общо събрание 

да анализират, обобщят и уеднаквят практиката на съда относно: 

първоначалното администриране на делата и даване на изчерпателни 

указания за отстраняване на нередовности, насрочване на делата - съдебен 

акт, момент на насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по 

доказателствата, двойна размяна на книжа при разглеждане на дела срещу 

застрахователи и пр.), спрени производства, бързо производство;  

 

11.  Съдиите, разглеждащи граждански и административни дела в 

СГС, да спазват законово-предвидените срокове по движение на делата и 

да постановяват съдебните актове в срок. Председателят на СГС да 

изпрати до ИВСС, в срок до 15.07.2016г., подробна справка за 

ненаписаните в законоустановения срок съдебни актове по съдии в трите 

проверени отделения, за периода от 01.07.2015г. до 01.07.2016г.; 

 

12.  Препоръчва на съдия Божана Желязкова, съдия Кристина 

Филипова, съдия Марияна Ангелова, съдия Теменужка Симеонова, съдия 

Анелия Маркова и на съдия Любомир Василев, постановили всичките си 

съдебни решения, за периода януари 2014г. – януари 2015г.,   в срок до 30 

дни, да  продължат отличната си практика и за в бъдеще да постановяват 

съдебните актове в рамките на законоустановения едномесечен срок, 

съобразно изискването на чл. 235, ал.5 от ГПК; 

 

13.   Председателят на СГС да направи допълнителна проверка и да 

предприеме необходимите дисциплинарни мерки по чл. 308, ал.1 от ЗСВ за 

действия или бездействия, които неоправдано забавят производството по 

делата, констатирани в Акта и за допуснато неспазване на сроковете, 

предвидени в процесуалните закони, от страна на: 

 

А. съдия Николай Димов, за забавянето на подробно писаните по-

горе административни дела, по които производството е било спряно и за 

допускане на просрочие при постановяване на съдебните решения по 

цитираните в Акта дела, за периода януари 2014г. – януари 2015г., 

достигащо осем месеца, дори една година след приключване на съдебното 

дирене; 

 

Б. съдия Златина Рубиева, постановила за периода януари 2014г. – 

януари 2015г. 67 акта извън законоустановения 30 дневен срок, като по 27 

от тях забавата е над 6 месеца – до 8 месеца, а по 40 бр. с. актове – до 6 

месеца. Към 31.01.2015г., по 55 бр. дела няма постановен съдебен акт, като 

забавата по 3 дела е вече между 6 до 8 месеца, 10 дела са без постановен акт 
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вече над 3 месеца и останалите 42 дела - между 1 и 3 месеца, съгласно 

подробната информация, описана в обстоятелствената част на Акта; 

 

В. съдия Олга Кадънкова, постановила, за периода януари 2014г. – 

януари 2015г., 126 решения извън законоустановения 30 дневен срок, над 

разумния срок, като решенията по 6 от делата са постановени в срок от две 

години и достигат до две години и половина след приключване на 

съдебното дирене, а решенията по 13 бр. дела (5 от които – по 

административни дела) – след повече от 1 година от обявяването им, 

съгласно подробната информация, описана в обстоятелствената част на 

Акта; 

 

14.  Председателят на СГС да издаде нарочна заповед, с която на 

основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава ползването на платен годишен 

отпуск преди съответният съдия да изготви своите актове и да върне 

делата, които са му възложени, да регламентира условията при получаване 

на целеви парични награди (допълнителни средства за материално 

стимулиране, ако такива са предвидени по съответния ред) на всеки 

магистрат и съдебен служител в СГС, като ги обвърже с конкретните, 

индивидуално постигнати резултати през съответната година, както и да 

осъществява контрол по изпълнението й;  

 

15.  Председателят на СГС да упражни правомощията си по чл. 86, ал.1, 

т.12 ЗСВ, като свика Общо събрание на съда, на което да запознае съдиите и 

съдебните служители с констатациите, да се анализират изводите и да се 

обсъди предприемането на мерки за изпълнение на препоръките по 

настоящия Акт. 

 

За изпълнение на препоръките, на основание чл. 58, ал.2 от Закона за 

съдебната власт, определям двумесечен срок, а за препоръките по т. 5, т. 8, т. 9, 

т. 11, т. 12, т. – срок постоянен. Изпълнение на препоръката по т. 13 да се 

изпълни до 3 месеца от връчване на акта, като за изпълнението й, Председателят 

на съда да изпрати на ИВСС в същия срок копие от издадените актове. 

 На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

Софийски градски съд да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми 

писмено, в срок до 14 юли 2015г., Главния инспектор на Инспектората към ВСС 

за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати и преписи от протокола 

от проведеното Общо събрание на съда /или по отделения/, от издадени 

заповеди, правила и други вътрешни документи. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Председателя на Софийски 

градски съд, който да запознае с него съдиите и съдебните служители. 
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На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт, препис от 

Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Софийски апелативен 

съд, чиито Председател да бъде уведомен конкретно и за констатираното при 

проверката по делата на доклад на съдия Нина Стойчева - понастоящем 

командирован съдия в САС, за сведение и предприемане на адекватни мерки. 

Извлечение от Акта да се изпрати и на Председателя на ОС-Плевен в частта, 

касаеща дейността на командированата до м. Януари 2015г. В СГС съдия 

Милена Томова. 

                                

                       

                             ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                                                                                                     

                                                               ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


