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в Софийския градски съд  бе извършена  проверка  по образуването и  

движението на т.д. № 591/2004 г. по описа на СГС, ТО, VI-4 състав, с 

председател – съдия Костадинка Недкова, за ненаписани решения по 

обявените за решаване дела с докладчик – съдия Костадинка Недкова, 

както и относно срочността на постановените от съдия Костадинка 

Недкова съдебни актове за периода от 04.11.2011 г. до 01.11.2012 г.   

        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в   сигнал, 

подаден от И.И.Д., Е.Т.Б.–Д. и Т.И.Д. и получените от СГС официални 

справки  изх. № ИВСС 71/12 г. от 22.11.2012 г. и  изх. № ИВСС 84 от 

15.01.2013 г.  

        

        По сигнала  в  ИВСС е образувана преписка  № Ж-01-986/2012г.     

       

        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 

инспектор Захаринка Тодорова  и   експерти   Мария Тодорова  и  Диана 

Иванова. 

        

        Проверката е извършена на 30 и 31.01.2013 г. по данни от сигнала, 

официалните справки по цитираните по-горе писма на Софийския градски 

съд,  както и на място в съда, където са проверени срочните книги на 

състава, търговски дела  с докладчик – съдия Костадинка Недкова, 

заповеди, графици и други. 

        Жалбата е насочена срещу действия и бездействия  на съдия 

Костадинка Недкова, касаещи движението и приключването в срок на т.д. 

№ 591/2004 г. по описа на Софийския градски съд, ТО, VI – 4 състав. 

Изразява се недоволство от факта, че производството по делото в първата 

съдебна инстанция продължава вече осем години, като  за написването на 

съдебното решение  на съдията са били нужни две години. В сигнала се 

съдържат и оплаквания във връзка с действията на съдия Недкова по 

конституирането на жалбоподателите като трети лица –помагачи на 

страната на ищеца в процеса, по приемането на съдебно-техническите 

експертизи, по администриране на въззивните жалби,  най-вече във връзка 

с определяне на дължимата д.т. по сметка на въззивния съд. 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И  ОТ  ПРОВЕРКАТА  ПО  СИГНАЛА: 
 

     І. Производството по т.д. № 591/2004 г. 

          Т.д. № 591/2004 г. по описа на СГС, ТО, VI-4 състав, е образувано 

на 28.04.2004 г. по постъпила на 06.04.2004 г. в съда искова молба вх. № 

11033  срещу ЕООД. Предявени са обективно съединени  искове за 

признаване правото на ищеца да довърши изградената в груб строеж 

седеметажна сграда, построена от ответника въз основа на отстъпено от 
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ищеца право на строеж /п.1 от петитума на исковата молба/ и за заплащане 

на сумата от 70 000 лева – част от вземане в общ размер на 300 000 лева, 

представляващо стойността на разноските, необходими за окончателното 

довършване на сградата с цел разрешаване на ползването й /п.2 от 

петитума на исковата молба/. Исковете са с цена   общо 100 000 лева и 

правно основание чл. 80, ал. 1 ЗЗД вр. чл. 420 ГПК и чл. 82, вр. чл. 92, ал. 1 

ЗЗД. С разпореждане от 06.04.2004 г. исковата молба е оставена без 

движение с указания за представяне в седемдневен срок на доказателства 

за платената дължима д.т. по сметка на СГС. На 30.04.2004 г. 

производството по делото е оставено без движение за втори път, с 

указания за представяне в срок на актуално съдебно удостоверение за 

регистрацията и статуса на ответното дружество. С разпореждане от з.з. 

на 14.05.2004г. делото е насрочено за разглеждане в открито с.з. на 

22.10.2004 г., когато е даден ход, изслушани са страните и съдът се е 

произнесъл по доказателствените им искания. В следващите  девет о.с.з. 

/по три през 2005 г. и 2006 г., две – през 2007 г. и едно през 2008 г./,  всеки 

път е даван ход на делото, приемани са доказателства, включително 

експертизи, правени са нови доказателствени искания, често в отсъствие 

на другата страна и с оглед разпоредбата на чл.154 ГПК /отм./ делото е 

отлагано. В с.з. на 09.12.2005г. е направено и допуснато изменение на 

исковете по чл.116, ал.1 ГПК. В о.с.з. на 19.05.2006 г. на ответника е 

дадена възможност да конкретизира направеното възражение за 

прихващане, а ищецът служебно е задължен да представи нови определени 

доказателства. В о.с.з. на 01.02.2008 г. съдът е допуснал по искане на 

страната конкретизация по направените искове и е прекратил 

производството по делото частично – за разликата в претендираната сума 

от 90 533 лева до 300 000 лева по втория предявен с исковата молба иск, за 

извършване на довършителните работи в обекта. В същото с.з. съдът е 

приключил съдебното дирене и е  дал ход на устните състезания, като 

във връзка с изявление на процесуалния представител на ищеца, че 

ще обжалва прекратителното определение, ходът  по същество е 

отменен и е насрочено следващо с.з. на 23.05.2008 г., което не се 

провежда. Следва процедура по обжалване на определението от 

01.02.2008 г. за частично прекратяване на производството по делото. С 

определение № 418/17.06.2008 г. по ч.гр.д. № 1104/2008 г. на САС, ГК, II 

състав, частната жалба на ССБ е оставена без разглеждане като 

просрочена. С определение № 237/16.10.2008 г. по ч.т. д. № 261/2008 г. на 

ВКС, ТК, Първо търговско отделение, определението на САС е отменено и 

делото е върнато за произнасяне по редовната и допустима частна жалба. 

С определение № 848/29.10.2008 г., по ч.гр.д. № 1104/2008 г.,   САС, ГК, II 

състав,  е отменил определението на СГС  от 01.02.2008 г. по  т.д. 

№591/2004 г. и върнал делото на СГС за разглеждане на предявения иск 

съобразно дадените указания. В първото, насрочено след връщане на 
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делото от горестоящите инстанции, о.с.з. на 27.02.2009 г. ход на делото 

не е даден, предвид разпоредбата на чл. 107, ал. 2 ГПК /отм./. По 

постъпилите на 28.02.2009 г. молби от трети лица за встъпването им 

като помагачи на страната на ищеца в процеса, съдът се е произнесъл 

с определение от з.з. на 25.03.2009 г., оставяйки ги без уважение. Това, 

ръкописно и нелесно за разчитане, определение съдът е съобщил на 

явилите се в с.з. на 10.04.2009 г. и подали молби за конституиране като 

трети лица по чл. 174 ГПК /отм./ И.Д., Е.Д., Т.Д. и В.П. В същото о.с.з. 

съдът отново е  прекратил производството по делото в частта по 

претенциите по п.2 от исковата молба за разликата от 90 533 лева до 359 

807 лева. Въпреки изчерпване на доказателствата и доказателствените 

искания на страните, съдът е обявил, че ход по съществото на спора не 

може да бъде даден, предвид постановените  прекратително определение и 

определение по чл.174 ГПК /отм./, подлежащи на обжалване. В 

следващото с.з., проведено след пет месеца  - на 25.09.2009 г., ход на 

делото не е даден, тъй като не са призовани конституираните с 

определение № 819 от 15.06.2009г., постановено по гр.д. № 1478/2009 г. 

по описа на САС, ГК, първи състав, трети лица – помагачи на ищеца. 

САС е разрешил искането по същество след отмяна на обжалваното 

определение на съдия Недкова. Ход на делото не е даден и защото е 

констатирано, че определението на САС от 30.06.2009 г., постановено по 

ч.гр.д. № 1462/2009 г., с което е потвърдено определението от 10.04.2009 г. 

на СГС за прекратяване на производството по делото по предявения иск 

по т.2 от петитума на исковата молба,  за заплащане на разликата над 

сумата 90 533 лева до претендирания пълен размер от 359 807 лева, не е 

влязло в сила. С определение № 60 от 18.01.2010 г., постановено по ч.т. 

дело № 6/2010 г., Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо 

търговско отделение, не е допуснал касационно обжалване на определение 

№ 942 от 30.06.2009 г. по ч.гр.д. № 1462/2009 г. по описа на САС, ГК, 

първи състав. В следващото с.з., проведено на  12.02.2010 г. съдът е дал 

ход на делото, приел е  новопредставени писмени доказателства от ищеца 

и  е допуснал по негово искане допълнителна съдебно-техническа 

експертиза. С.з. на 19.03.2010 г. е отложено за произнасяне по молбата на 

ищеца по чл.116 ГПК, във връзка с допустимостта на искането за 

изменение в размера на иска и определяне на дължимата д.т. Заседанието 

на 16.04.2010 г. е отложено, като на ищеца е дадена възможност,  в 7-

дневен срок да представи вносен документ за платената дължима д.т. по 

исканото увеличение в размера на иска.  Делото е обявено за решаване в 

о.с.з. на 30.04.2010 г. Съдебното решение е постановено на 05.04.2012 г., 

според датата, вписана от съдията в съдебния акт, а е обявено на 

12.04.2012 г., когато е върнато в канцеларията на съда и според 

отбелязването в срочната книга на състава, т.е. почти две години по-

късно. 
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          След получаване на съобщенията за изготвеното решение и двете 

страни по делото са подали  молби за поправка на явни фактически 

грешки, допуснати в диспозитива на съдебния акт. Молбата на ответника с 

вх. № 44176 от 21.04.2012 г.  е оставена без разглеждане като 

недопустима. Определението на съда от 27.04.2012 г.  е ръкописно, трудно 

за четене и немотивирано.  С молба вх. № 52527 от 15.05.2012 г. 

ответникът е направил искане за възстановяване на срока за 

подаване на частна жалба срещу определението, по което искане 

съдът се е произнесъл с определение от з.з. на 05.10.2012 г., т.е. след 

почти пет месеца.  

          С ръкописно разпореждане от з.з. на 02.05.2012 г.   върху молба вх. 

№ 45762 от 25.04.2012 г. за поправка на явна фактическа грешка, подадена 

от Иван, Елени и Тодор Драганови, съдът е  насрочил  о.с.з. на 22.06.2012 

г. за производството по чл. 192 ГПК /отм./, когато делото е обявено за 

решаване и решението за отстраняване на допуснатата очевидна 

фактическа грешка е постановено на 30.07.2012 г.  

          Ответникът  е подал  втора молба за поправка на явна фактическа 

грешка на 15.10.2012 г. и в изпълнение на указанията на съда – 

уточняваща  нова молба от 30.10.2012 г. С разпореждане от з.з. на 

31.10.2012 г. съдия Недкова е насрочила о.с.з. за 07.12.2012 г. по 

производството по чл. 192 ГПК /отм./ Заседанието е проведено от съдия 

Иво Дачев, който е обявил  делото за решаване и е постановил  в срок 

решението, с което е отхвърлил  молбата като неоснователна. 

          Страните и третите лица – помагачи са подали  въззивни жалби 

срещу първоинстанционното решение. Въззивните жалби на ответника и 

третите лица – помагачи са оставяни многократно без движение и се 

администрират от м. май 2012 г.  до края на годината. Към датата на 

проверката делото е все още в СГС. 

 

          П р и л о ж е н и е:  1.Компютърна разпечатка от деловодната 

електронна програма за движението на т.д. №591/2004 г., 2.Копие от 

решение от 05.04.2012 г. по т.д. № 591/2004 г., 3.копие от решение от 

30.07.2012 г. по т.д. №591/2004 г., 4.Копие от определение  

№819/15.06.2009 г. по гр.д. №1478/2009 г. по описа на САС, ГК, І-ви с-в, 

5.Копие от определение №942/30.06.2009 г. по ч.гр.д. № 1462/2009 г. по 

описа на САС, ГК, І-ви състав, 6.Копие от определение № 60/18.01.2010 г. 

по ч.т.д. №6/2010 г. на ВКС,ТК,Първо търговско отделение.    

 

И  З  В  О  Д  И     ОТ ПРОВЕРКАТА ПО СИГНАЛА: 

 

Производството по т.д. № 591/2004 г., по описа на СГС, ТО, VІ-4 

състав, представляващо търговски спор и имащо за предмет искане за 

довършване на построена в груб строеж сграда, от образуване на делото 
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до обявяването му за решаване в първата инстанция, е продължило 

шест години. Още две години са били необходими на съдията за 

написването на решението по делото. След обявяването му следват още 

осем месеца за производствата по молби на страните за поправяне на явни 

фактически грешки в диспозитива на основното решение. И като резултат, 

девет години след образуване на делото, то все още не е изпратено на 

въззивната инстанция за разглеждане по компетентност на постъпилите 

срещу първоинстанционното решение въззивни жалби. Вярно е, че 

производството по делото е образувано и се движи по ГПК /отм./, което 

само по себе си дава възможност на страните да правят доказателствени 

искания и ангажират доказателства до приключване на устните 

състезания. С поведението си страните в  процеса също са допринесли за 

забавата, тъй като многократно, в почти всяко следващо с.з.,  са 

представяли нови доказателства, или са правили нови доказателствени 

искания, водещи до отлагане на делото.    И по отменения ГПК, обаче, 

съществуват процесуални възможности и инструменти за дисциплиниране 

на страните, за мотивирането им да изчерпят своевременно исканията си 

по доказателствата. Това важи и за останалите участници в процеса, като 

вещи лица, например. Обективно производството се е забавило и във 

връзка с проведените процедури по обжалване на определенията за 

частичното му   прекратяване, като в тази връзка дори е  отменено 

насроченото  о.с.з. на 23.05.2008 г. /следващо с.з.  е насрочено чак на 

27.02.2009 г./ . В организацията на работата на съда, обаче, се коренят 

причините: за насрочване на първото по делото о.с.з. пет месеца след 

закритото разпоредително заседание;  произнасянето един месец по-късно 

от датата на подаване на молбата за конституиране на третите лица – 

помагачи;  отлагане на с.з. от  25.09.2009г., и без това насрочено пет 

месеца след предходното с.з., поради непризоваване на конституираните 

трети лица – помагачи;  провеждане на три последователни с.з. във връзка 

само с  направено от ищеца искане по чл.116 ГПК /отм./;  постановяване 

на решението две години след приключване на устните състезания, в 

нарушение на разпоредбата на чл. 190 ГПК /отм./, предвиждаща 

тридесетдневен срок; допуснатите очевидни фактически грешки  в 

решението, водещи до насрочване на о.с.з. по производството по чл. 192, 

ал. 2  ГПК/отм./; лошото администриране  по молбата за поправка на 

очевидна фактическа грешка на ответното дружество, вкл. произнасянето 

по молбата за възстановяване на срока за подаване на частната жалба 

срещу разпореждането за оставяне на молбата без разглеждане, чак пет 

месеца по-късно; многократното оставяне без движение на част от 

въззивните жалби, най-вече заради дължимата в производството пред 

въззивната инстанция държавна такса. 

С оглед на гореизложеното, сигналът срещу съдия Недкова за 

нарушение по движението и приключването в срок на т.д. № 591/2004 
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г. по описа на СГС, ТО, VІ-4 състав, се явява основателен. Що се 

отнася до оплакванията в него за допуснати от съдията процесуални 

нарушения, за неправилни определения досежно конституирането на 

трети лица – помагачи и за определяне на дължими държавни такси, те са 

извън законоустановената компетентност на ИВСС, предвид разпоредбата 

на чл. 54, ал. 1 ЗСВ, като могат да обосноват евентуални отменителни 

основания при инстанционен контрол. 

Чрез изброените по-горе действия и най-вече с бездействието си, 

съдия Костадинка Недкова  неоправдано е забавила производството 

по т.д. № 591/2004 г. по описа на СГС, ТО, VІ-4 състав, което 

съставлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 

2  ЗСВ. 

 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И   

ОТ ПРОВЕРКАТА на  ДЕЙНОСТТА на съдия Недкова през периода 

от м. ноември 2011 г. до м. октомври 2012 г. вкл. 

 

    ІІ. При извършеното предварително проучване по сигнала, 

съгласно статистическа справка  от СГС, се установи, че към дата 

22.11.2012 г. съдия Недкова не е написала решенията по пет търговски 

дела, а към датата на проверката - 30.01.2013 г все още не е изготвила 

решенията по две от тях: 

         1. Т.дело  № 293/2007 г.  е образувано на 23.02.2007 г. по молба за 

откриване на производство по несъстоятелност, подадена  в съда на 

21.02.2007 г.  Към датата на проверката, делото  се намира  при съдия 

Недкова, като обявено за решаване. Разглеждано е  при закрити врата. 

Според разпечатката от електронната деловодна система, първото о.с.з. е 

проведено на 24.10.2008 г. През два, три и четири месеца са проведени 

още десет редовни съдебни заседания, отлагани за събиране на 

доказателства и най-вече за изготвяне на експертизи. Делото е обявено за 

решаване на 11.02.2011 г. и към 31.01.2013 г. решението все още не е 

написано и делото не е върнато от съдия Недкова в канцеларията на 

съда. На 09.01.2013 г. в СГС е постъпила молба вх. №1919 за определяне 

на подходящ срок за  постановяване на решение по т.д. № 293/2007 г. по 

описа на СГС, ТО, VI-4 състав, с правно основание чл.255 ГПК, макар че 

производството по делото се движи по ГПК /отм./ и основанието следва да 

бъде 217а ГПК /отм./. Няма данни молбата по надлежен ред да е 

докладвана на съдията-докладчик по делото, който единствен може да 

изготви решението, тъй като съдия Недкова от 01.11.2012 г. е 

командирована във ВКС. Няма данни молбата да е изпратена на по-горния 
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съд, където  е следвало направо да бъде предявена / чл. 217а, ал. 2 

ГПК/отм./. 

         2. Т.дело  № 1060/2009 г. е образувано на 03.07.2009 г. срещу АД  /в 

несъстоятелност/. Към датата на проверката делото  се намира  при съдия 

Недкова, за изготвяне на решението. Според разпечатката от електронната 

деловодна система, след като ищецът е подал молби от 23.04.2010 г. и от 

13.05.2010 г. за насрочване на делото, с разпореждане от з.з. на 18.05.2010 

г. съдия Недкова му е указала да представи доказателства за законната 

представителна власт на лицата, подписали адвокатското пълномощно, да 

очертае правния интерес от предявяване на иска за допускане на 

изпълнението, предвид наличието на производство по несъстоятелност. В 

изпълнение на  друго разпореждане от з.з. на същата дата – 18.05.2010 г., 

на основание чл.131 ГПК,  препис от исковата молба с приложенията са 

изпратени на ответника за писмен отговор. С определение от з.з., пак на 

18.05.2010 г., съдията е  насрочил делото за разглеждане в първо о.с.з. на 

09.07.2010 г. До датата на заседанието в съда са постъпили отговор на 

исковата молба и молба от ищеца с приложени писмени доказателства, 

преписи от които е разпоредено да бъдат изпратени   на насрещната страна 

за становище.  Заседанието от 09.07.2010 г. е отложено за събиране на 

доказателства. От разпечатката не е ясно дали следващото с.з. на 

22.10.2010 г. е проведено. Отразена е частна въззивна жалба от ищеца, 

входирана на 16.07.2010 г. и изпратена за произнасяне в САС на 

24.08.2010г.  Отбелязани са резултатите от обжалванията във въззивна и в  

касационна инстанция, както и датата на връщане на делото в СГС – 

22.03.2011 г. След молба на ищеца от 30.03.2011 г. за насрочване на делото 

в о.с.з., с разпореждане от з.з. на 20.04.2011 г. съдия Недкова го  е 

насрочила за 20.05.2011 г., когато е отложено за становище по 

доказателствата. Делото е обявено за решаване на 24.06.2011 г. и към 

датата на проверката решението не е написано от съдията-

докладчик. На 29.03.2012 г. и на 16.07.2012 г. от ищеца са подадени 

молби за определяне на срок при бавност. Няма данни да са 

изпращани във въззивната инстанция. 

         С писмо изх. № 94/2013 г. от 11.02.2013 г. на председателя на СГС, 

сме уведомени, че решенията и по описаните по-горе  две дела вече са 

изготвени  от съдия Недкова и са обявени на 04.02.2013 г., а с писмо изх. 

№ 98/2013 г. от същата дата на председателя на СГС  в ИВСС са изпратени 

и копия от самите решения. От тези допълнителни данни, по настъпили 

след проверката, но преди окончателното изготвяне на акта  факти, се 

установява, че решението по т.д. № 293/2007 г. е написано от съдия 

Недкова със забава от двадесет и три месеца, почти две години, а 

решението по т.д. № 1060/2009 г. - със забава от осемнадесет месеца. 

          3. Т. дело № 1382/2011 г. е образувано на 15.04.2011 г.  и 

разпределено на същата дата на съдия Димана Йосифова – СГС, ТО, VI -1 
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състав. Производството е по реда на чл. 365 и сл. от ГПК и е по предявен 

установителен  иск с правно основание чл. 439, ал. 1 и ал. 2 ГПК, че 

изпълняемото материално право на взискателя по изп. дело № 

2117800400063 на ЧСИ за  80067, 65 лева е отпаднало и суми по него не се 

дължат, тъй като са настъпили промени след постановяване на 

осъдителното решение от 19.04.2010 г. на арбитражния съд по в.а.д. 

№89/2009 г. по описа на ТАС при НЮФ за обезщетение за забавено 

плащане в размер на 80067, 65 лв. на присъдените вече суми по главния 

дълг по в.а.д. № 19/2005 г. по описа на ТАС при НЮФ. 

          С определение от з.з. на 18.04.2011 г. съдията-докладчик, след 

проверка на предпоставките и доказателствата по чл. 367,  вр. чл. 377 и 

чл.чл. 127 и 128 ГПК, е  наредил  на ответника да се изпрати препис от 

исковата молба с приложенията за писмен отговор, постъпил в съда на 

02.05.2011 г. С определение от з.з. на 10.05.2011 г. се слага началото на 

двойната размяна на книжата по търговското дело. На 09.06.2011 г., в срок  

е постъпила допълнителна искова молба, препис от  която в изпълнение на 

определението от з.з. на 13.06.2011 г. по чл. 373 ГПК е изпратен на 

ответника. Във връзка с проблеми по откриване на ответника, връчването 

на съобщението до него с преписа е продължило  до 13.03.2012 г.               

С определение от з.з. на 23.03.2012 г., на основание чл. 374, ал. 2 ГПК, 

съдът е  изготвил доклад, определил е тежестта на доказване, обявил е  

безспорните обстоятелства, указал е  медиация и възможност за спогодба 

на страните, както и представянето на списък с разноските, като е 

насрочил първото по делото о.с.з. на 02.04.2012 г.  В това заседание съдия 

Йосифова е заместена от съдия Недкова, съгласно заповед № 

684/02.04.2012 г. на председателя на СГС. Делото е обявено за решаване 

и решение № 2176, с което искът е отхвърлен, е постановено на 

17.12.2012 г., т.е. след осем месеца. Решението е обявено на 18.12.2012 

г. и делото е върнато в канцеларията на съда на същата дата, видно от 

отбелязването в срочната книга на състава. На 21.01.2013 г.  в съда е  

постъпила въззивна жалба вх. № 5783, която се администрира. 

        4. Т.дело  № 1491/2010 г. е образувано  на 15.06.2010 г., по молба от  

същия ден, подадена от ООД срещу ЕООД, и двете дружества със 

седалища в гр. София, за откриване на производство по несъстоятелност, 

по реда на чл. 625 и сл. ТЗ, с размер на вземането 128 188.09 лв., 

произтичащо от договор за продажба, обективирано в пет бр. фактури  от 

2008 и 2009 год.  

 С разпореждане от 17.06.2010 г. на съдия Недкова, в качеството й на 

и.д. зам. председател на СГС, делото е оставено без движение с указания, 

изпълнени с молба на процесуалния представител на молителя от 

28.06.2010 г.  

По постъпила на 20.07.2010 г. молба за допускане на обезпечителни 

мерки, съгласно резолюция от 23.07.2010 г. и ползван платен отпуск на 
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докладчика по делото - съдия Ивайло Младенов, с определение от 

28.07.2010 г., се е произнесла съдия Йосифова, отхвърляйки искането. С 

определение № 105/13.12.2010 г., същото е оставено в сила от Апелативен 

съд – София. 

След връщането на делото, с определение от 12.01.2011 г. на 

докладчика, са приети доказателствата, допусната е ССчЕ по молба на 

кредитора, назначено е вещо лице и делото е насрочено за 15.02.2011 г., 

впоследствие отложено в о.с.з. от съдия Илиева за 19.04.2011 г., поради 

късно внесен депозит и неизготвено заключение. Последното е депозирано 

по делото на 04.04.2011 г. В о.с.з. от 19.04.2011 г., с председател съдия 

Недкова, е докладвано делото, прието е заключението и са изискани 

допълнителни доказателства. В следващите две заседания, проведени: от 

съдия Йосифова на 04.10.2011 г. и от съдия Ченалова на 07.02.2012 г. е 

попълнен доказателствения материал и е допусната допълнителна 

експертиза. В последното по делото заседание, проведено от съдия 

Недкова на 19.04.2012 г., е прието допълнителното заключение и е даден 

ход на устните заседания.     На 21.11.2012 г. в съда е   постъпила молба   

вх. № 121198  за определяне на срок при бавност – чл. 255 ГПК. Молбата 

не се намира в кориците на делото към датата на проверката и от 

приложените писмени обяснения на деловодителките на VІ-8 състав и на 

VІ-4 състав на ТО при СГС, е видно, че след като молбата е била 

докладвана на съдия Иво Дачев – и.ф. заместник председател на СГС, 

който я резолирал „Към дело”, е била предадена без подпис и дата на 

съдия Недкова. При връщането на делото в канцеларията на СГС след 

изготвянето на решението, молбата по чл.255 ГПК не се е намирала между  

кориците му.   Съдебният акт – решение № 2175, с което молбата по чл. 

625 ТЗ е отхвърлена, е постановен на 17.12.2012 г. – т.е. осем месеца 

след приключване на съдебното дирене и е обявен на 18.12.2012 г. 

Описаните смени на съставите по делото са съгласно приложени в 

кориците на делото заповеди № 224/04.02.2011 г. и № 3140/03.10.2011г. на 

председателя на СГС, породени от факта на продължителен отпуск по 

болест, около година, на съдията-докладчик Младенов. 

5. Т.дело № 88/2009г. е образувано на 21.01.2009г. по искова молба, 

с която са предявени субективно кумулативно съединени искове   по чл. 

124, ал.1 ГПК от Т.Х. ООД и М.И. АД срещу П.И. ЕООД, на доклад на 

съдия Недкова. Иска се съдът да признае по отношение на ищците, че не 

съществува в полза на ответника вземане по запис на заповед, въз основа 

на който е издаден изпълнителен лист.  

        С определение от 28.01.2009г. съдът е допуснал исканото обезпечение 

чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело № 103 по описа на 

ЧСИ Я.Д., с район на действие СГС. С разпореждане в з.з. от 30.01.2009г. е 

изпратена исковата молба с приложенията на ответника за отговор, на 

основание чл. 367 ГПК.  
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На 23.02.2009г. срещу допуснатото обезпечение е подадена частна 

жалба и на 03.04.2009г. делото е изпратено на САС.  

На 27.02.2009г. е постъпил отговор от ответника, който по 

разпореждане на съда е изпратен на ищците, на основание чл. 372 ГПК. 

Допълнителна искова молба е постъпила по делото на 03.04.2009г. и 

разпореждането на съда е да се докладва след връщане му в СГС. С 

разпореждане от 19.03.2010г. /след връщане на делото от горната 

инстанция/, е изпратена на ответника за отговор. 

  След постъпване на отговора на 05.05.2010г., с определение от 

10.11.2011г./ чак след осемнадесет месеца/  съдът е допуснал двама 

свидетели при довеждане и  съдебно-почеркова експертиза, определил е 

в.л. и размера на депозита, задължил е ищеца да представи на в.л. 

сравнителен материал и е насрочил делото в о.с.з. на 22.12.2011г.  

  В първото по делото открито съдебно заседание е приключено 

съдебното дирене. Съдебният акт е обявен на 14.12.2012г.,  или 11 

месеца и 22 дни след внасяне  на делото за решаване.  

 

       П р и л о ж е н и е: 1.Статистическа таблица с ненаписаните от 

съдия Недкова съдебни актове към 22.11.2012 г., 2. Статистическа 

таблица с ненаписаните от съдия Недкова съдебни актове към 

30.01.2013 г., 3.Копия от двойни страници №№ 2, 14 и 22 от срочната 

книга за 2011 г. на VІ-4 с-в, ТО,СГС, 4.Разпечатка от електронната 

деловодна програма за движението на т.д. № 3435/2010 г.по описа на 

СГС, ТО, VІ-4 с-в, 5.Копие от решение от 22.12.2011 г. по същото дело, 

6.Разпечатка от деловодната електронна програма за движението на 

т.д. № 293/2007 г., 7.Копие от протокол от о.с.з. на 11.02.2011 г. по т.д. 

№293/2007 г., 8.Копие от жалба по чл.255 ГПК  от 09.01.2013 г., 

9.Разпечатка от електронната деловодна програма за движението на 

т.д. № 1060/2009 г., 10.Копие от протокол от о.с.з. на 24.06.2011 г. по 

т.д. № 1060/2009 г., 11.Писмо изх. № 94/2013 г. от 11.02.2013 г. на 

председателя на СГС, ведно с извадкови копия от страници от срочната 

книга на състава за 2011 г., 12.Писмо изх. № Ж-01-986/12 г. от 11.02.2013 

г. на ИВСС, 13.Писмо изх. № 98/2013 г. от 11.02.2013 г. на председателя 

на СГС, 14.Копие от решение № 235 от 04.02.2013 г. по т.д. № 293/2007 

г., 15.Копие от решение №234 от 04.02.2013 г. по т.д. № 1060/2009 г., 

16.Компютърна разпечатка за движението на т.д. № 1382/2011 г. по 

описа на СГС, ТО, VІ-1 с-в, 17.Копие от молба за насрочване на делото вх. 

№ 32135 от 22.03.2012 г., 18.Копие от становище  по чл.255 ГПК на 

съдия Йосифова по т.д. № 1382/2011 г., 19.Копие от протокол от о.с.з. на 

02.04.2012 г. по същото дело, 20.Копие от решение № 2176 от 17.12.2012 

г. по т.д. № 1382/2011 г., 21.Компютърна разпечатка за движението на 

т.д. № 1491/2010 г. по описа на СГС, ТО, VІ-8 с-в, 22.Копие от решение № 

2175/17.12.2012 г. по т.д. № 1491/2010 г., 23.Обяснения от 31.01.2013 г.по 
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т.д. № 1491/2013 г., дадени от деловодителките  Петрова – VІ-8 с-в и 

Илиева – VІ-4 с-в на ТО при СГС, 24. Копие от решение от 14.12.2012 г. 

по т.д. №88/2009 г. по описа на СГС, ТО, VІ-4 с-в. 

 

 

    ІІІ.  Обявени от съдия Костадинка Недкова решения, в срок над 

четири месеца от приключване на съдебното производство, за  

периода след  04.11.2011 г.  
 

1. Т.дело № 1488/2008 г. е образувано на 17.06.2008 г., по постъпила 

на 16.06.2008 г. искова молба, с която търговско дружество претендира от 

друго търговско дружество заплащането на извършени в срок СМР, по 

сключен договор  общо за сумата 289 512.31 лв. без ДДС,   на основание 

чл. 266 ЗЗД. За докладчик по делото е определена съдия Недкова, 

насрочила и провела първото съдебно заседание на 13.03.2009 г., 

отложено за събиране на доказателства. С определение от з.з. на 

14.05.2009 г. производството по делото е спряно, на основание чл. 229, 

ал.1, т. 6 ГПК, до произнасяне на КС на Р България по к.д. № 4/2009 г. и е 

възобновено на 21.07.2009 г.  Насроченото  на 26.09.2009 г. о.с.з. е 

отложено на основание чл. 142, ал. 2 ГПК за 20.11.2009 г. За събиране на 

доказателства и най-вече за изготвяне на заключения по допуснатите 

експертизи, са проведени още три съдебни заседания и делото е обявено 

за решаване на 21.05.2010 г. Решение № 1305, с което предявеният иск 

е уважен частично, е постановено от съдията 18 месеца по-късно - на 

29.11.2011 г., а е обявено в срочната книга на 02.12.2011г. 

П р и л о ж е н и е: : 1.Статистическа таблица с необявените от 

съдия Недкова решения до четири месеца от приключване на устните 

състезания за периода от 04.11.2011 г. до 04.11.2012 г., 2.Компютърна 

разпечатка за движението на т.д. №1488/2008 г., 3.Копие от решение от 

29.11.2011 г. по т.д. № 1488/2008 г..  

 

2. Т.дело № 2148/2008 г. е образувано на 18.11.2008 г., по постъпила 

на 17.11.2008 г. искова молба от търговско дружество, с която е предявен 

осъдителен иск с правно основание чл. 79, ал. 1, вр. чл. 240, ал. 1 ЗЗД, за 

сумата 39 615.44 лв. Първото съдебно заседание е насрочено за 

04.12.2009 г. и не е проведено, тъй като делото се е намирало във 

въззивната инстанция, по частна жалба срещу определение от 19.06.2009 

г. на СГС. Делото е върнато в съда на 28.06.2010 г. и насрочено за ново 

първо заседание за 08.10.2010 г., отложено за събиране на доказателства. 

В следващото о.с.з. на 22.10.2010 г. делото е обявено за решаване, като 

определението за даване ход на устните състезания е отменено в з.з. на 

29.12.2010 г., с насрочване за 25.02.2011 г.  за изслушване на 

допълнителна ССчЕ за изясняване на фактическите обстоятелства. 
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Проведени са още три съдебни заседания и делото отново е обявено за 

решаване на 20.05.2011 г. Решение № 1391, с което искът е уважен 

изцяло, е постановено след 7 месеца - на 20.12.2011 г., обявено на 

28.12.2011 г. 

П р и л о ж е н и е:1.Компютърна разпечатка за движението на т.д. 

№ 2148/2008 г. 

 

3. Т.дело № 2355/2010 г. е образувано на 11.10.2010 г., по постъпила 

на 08.10.2010 г. молба от НАП, за откриване на производство по 

несъстоятелност, с правно основание чл. 625 ТЗ. В изпълнение на 

разпореждане от 14.10.2010 г. на длъжника е изпратен препис от молбата. 

С определение от з.з. на 03.12.2010 г. съдът е приел представените от 

молителя писмени доказателства по опис, изготвил е проект за доклад по 

чл. 140, ал. 3, вр. чл. 146 ГПК, указал е доказателствената тежест, 

произнесъл се е по направените доказателствени искания и е задължил 

страните и трети за процеса  лица да представят други конкретни 

доказателства. Делото е насрочено в о.с.з. на 28.01.2011 г. и е обявено за 

решаване в третото по ред с.з. на 15.04.2011 г. С определение № 

2171/20.04.2011 г. ходът по същество е отменен и молителят е задължен да 

представи надлежно подписан от органа по приходите ревизионен акт. В 

насроченото на 20.05.2011 г. с.з. делото е обявено за решаване. С 

решение № 1393, постановено на 20.12.2011 г., т.е. седем месеца по-

късно, е обявена неплатежоспособността на ответника, определена е 

началната й дата и е открито производство по несъстоятелност, със 

законните последици.  Съдебният акт е обявен в срочната книга на 

29.12.2011г. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението на т.д. 

№ 2355/2010 г. 

 

4. Т.дело № 832/2009 г. е образувано на 03.06.2009 г., по постъпила 

на 02.06.2009 г. искова молба, с която е предявен осъдителен иск по чл. 49, 

вр. чл. 45 ЗЗД, за сумата от 91 014.55 лв. След постъпване на писмения 

отговор на ответника на 31.07.2009 г., с определение от з.з. на 

20.10.2009г., с докладчик съдия Недкова, са приети представените от 

страните писмени доказателства и първото о.с.з.  е насрочено за 

04.12.2009 г. В това първо заседание делото е обявено за решаване от 

съдия Геника Михайлова, но с определение № 4123/30.12.2009 г. ходът по 

същество е отменен, исковата молба е върната и са присъдени разноски в 

полза на ответника. Определението е отменено от САС и делото е върнато 

за продължаване на процесуалните действия. С разпореждане от з.з. на 

30.04.2010г., съдия Недкова е насрочила разглеждането на делото за 

28.05.2010 г.  В четвъртото съдебно заседание - на 10.12.2010г., съдебното 

дирене е приключено, даден е ход на устните състезания и съдът е 
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обявил, че ще се произнесе с решение. То е постановено на 21.12.2011г., 

т.е. след една година и след постъпили на 25.11.2011г. и на 07.12.2011г. 

молби от ищеца по чл. 255 ГПК, с искане за определяне на срок при 

бавност, за които липсват данни да са изпращани за произнасяне в САС. 

Решението е обявено на 30.12.2011 г. 
П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението на т.д. 

№ 832/2009 г., 2. Копие от решение № 1396 от 21.12.2011 г. по т.д. № 

832/2009 г. 

 

5. Т.дело № 1110/2006г. е образувано на 27.06.2006 г., по постъпила 

в съда на 23.06.2006г. искова молба, с която е предявен иск по чл. 108 ЗС, 

за предаване владението на 208.15 кг розово масло. След проведени 

многобройни съдебни заседания, делото е обявено за решаване на 

19.02.2010 г. След 22 месеца, на 29.12.2011г., е постановено решение № 

1411, обявено на 09.01.2012г., с което искът е отхвърлен изцяло. Към 

датата на проверката делото се намира в САС, за произнасяне по въззивна 

жалба. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението на т.д. 

№ 1110/2006 г., 2. Копие от решение  от 29.12.2011 г.  по т.д. № 

1110/2006 г.. 

 

6. Т.дело № 845/2009 г. е образувано на 05.06.2009 г., по постъпила 

предходния ден искова молба, с която са предявени искове с правно 

основание чл. 694 ТЗ, вр. чл. 55, ал. 1 ТЗ и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, срещу АД в 

несъстоятелност. След проведената двойна размяна на книжата между 

търговците, с определение от з.з. на 25.05.2010г., съдът е насрочил делото 

за 18.06.2010г. Делото е обявено за решаване във второто по ред о.с.з., 

на 24.09.2010 г. Решението, с което съдът е отхвърлил иска за 

установяване на вземания, съставляващи авансово платени суми по 

договори за продажба и е прекратил производството за установяване на 

вземането за законна лихва за забава, е постановено след 15 месеца - на 

29.12.2011г., обявено в срочната книга на 09.01.2012г. След 

обжалването на решението и отмяната му от ВКС, в частта с характер на 

определение за прекратяване на производството, делото е върнато в СГС 

на 03.08.2012г., за продължаване на съдопроизводствените действия. С 

разпореждане от 02.10.2012г. на съдия Недкова, делото е насрочено за 

09.11.2012г., когато е обявено за решаване от съдия Иво Дачев, тъй като 

съдия Недкова е командирована във ВКС, считано от 01.11.2012г. 

Решението е постановено от съдия Дачев на 07.12.2012г. и е обявено на 

същата дата. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението на т.д. 

№ 845/2009 г., 2. Копие от решение, постановено от съдия Дачев на 

07.12.2012 г. по т.д. № 845/2009 г.. 
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7. Т.дело № 711/2009 г. е образувано на 13.05.2009 г., по постъпила  

предходния ден искова молба, с която са предявени искове между 

търговци, с правно основание чл. 124 ГПК, вр. чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД, за 

прогласяване нищожността на договори за банков кредит. С определение 

№ 1163 от з.з. на 14.05.2009 г. производството по делото е спряно, на 

основание чл. 229, ал.1, т. 6 ГПК, до произнасяне на КС на Р България по 

к.д. № 4/2009 г. Определението е отменено от въззивната инстанция и 

делото е върнато в СГС на 26.06.2009г., за продължаване на 

процесуалните действия. С определение от 14.07.2009 г. съдия Недкова е 

възобновила, на основание чл. 230, ал. 1 ГПК, производството по делото. 

След това, с разпореждане, постановено след почти година - на 

09.06.2010 г., е започнала процедурата по двойната размяна на 

книжата.  С определение от з.з. на 09.11.2011 г. са приети представените 

писмени доказателства и делото е насрочено за разглеждане в първо с.з. 

на 09.12.2011г., когато е обявено за решаване. Решението, с което 

исковете са отхвърлени, е постановено на 18.05.2012г., т.е. след 5 месеца 

и е обявено на 19.05.2012г. 

П р и л о ж е н и е:1.Компютърна разпечатка за движението по т.д. 

№ 711/2009 г. 

 

8. Т.дело № 1555/2007 г. е образувано на 24.09.2007 г., по искова 

молба, постъпила същия ден в съда, с която от едно търговско дружество 

срещу друго търговско дружество са предявени искове за заплащане на 

сумата от 14 933,86 евро, представляваща обезщетение за липсващи стоки 

при извършване на превоз по международни товарителници, за мораторна 

лихва и за законна лихва – производство по чл.373, ал.1 ТЗ. Първото с.з. 

по делото е насрочено след малко повече от една година – на 

28.11.2008 г. и е отложено поради нередовно призоваване на ответника. 

От съдия Недкова са проведени още три заседания, през един и два  

месеца. В с.з. на 16.10.2009 г. делото е обявено за решаване от съдия 

Мария Вранеску, като с определение от з.з. на 16.11.2009 г. ходът по 

същество е отменен, на вещото лице е дадена възможност да допълни 

заключението си във връзка с размера на мораторните лихви върху 

претендираните обезщетения и е насрочено о.с.з. на 29.01.2010 г. Делото е 

обявено за решаване от съдия Недкова в о.с.з. на 26.02.2010 г. 

Решението, с което предявените искове са отхвърлени, е постановено 

18.05.2012 г., т.е. след двадесет и седем месеца, а е обявено на 

28.05.2012 г., когато делото е върнато от съдията в канцеларията на съда. 

Към датата на проверката делото е в Апелативен съд – София за 

произнасяне  по въззивна жалба. 
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П р и л о ж е н и е:  1.Компютърна разпечатка за движението на 

т.д. №1555/2007 г.,  2.Копие от решение от 18.05.2012 г. по т.д. № 

1555/2007 г.. 

 

9. Т.дело № 80188/2009 г. е образувано на 09.07.2009 г. по постъпила 

на 08.07.2009 г. в съда искова молба, с която са предявени обективно 

кумулативно съединени конститутивни искове по чл.74 ТЗ за отмяна на 

решенията на общо събрание на акционерите. Първото по делото о.с.з. е 

насрочено на 20.12.2011 г., повече от две години след образуване на 

делото. Във второто поред о.с.з., проведено на 10.02.2012 г., съдът е 

приключил съдебното дирене, дал е ход на устните състезания и е обявил, 

че ще се произнесе с решение, което е постановено и обявено на 

28.05.2012 г., три месеца и половина след завършване разглеждането 

на делото. Делото е изпратено по компетентност в САС на 03.08.2012 г. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението по т.д. 

№ 80188/2009 г., 2.Копие от решение №946 от 28.05.2012 г. по т.д. № 

80188/2009 г.. 

 

10. Т.дело № 487/2008 г. е образувано на 29.02.2008 г. по постъпила 

два дни по-рано в съда искова молба, с която са предявени искове с 

правно основание чл. 266 ЗЗД за заплащане на сумата от 213 542,2 лева – 

остатък от възнаграждение по сключен между страните договор и анекси 

към него и чл.86, ал.1 ЗЗД за законна лихва за забава върху главницата. 

Към датата на проверката делото се намира в САС, а според 

компютърната разпечатка от деловодната програма не може да се 

установи кога е проведено първото о.с.з. От 12.12.2008 г. до 25.11.2011 г., 

когато делото е обявено за решаване, са проведени общо четиринадесет 

съдебни заседания, отлагани най-вече за изготвяне на експертни 

заключения, допълнителни експертни заключения, допълнителни задачи 

по допуснати експертизи. Решението е постановено на 23.05.2012 г., 

обявено е на 28.05.2012 г., т.е. шест месеца след като делото е обявено 

за решаване.  След подаване на въззивна жалба  от ответника, на 

26.06.2012 г. от него постъпва и молба за поправка на очевидна  

фактическа грешка, по която молба съдът се произнася с определение от 

з.з. на 10.10.2012 г., като на основание чл.192, ал.4 ГПК /отм./ променя 

решението от 23.05.2012 г. в частта относно присъдените разноски, като 

вместо 272211,69 лева, присъжда 26711,69 лева. Делото е изпратено в 

САС по компетентност на 28.11.2012 г. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението на т.д. 

№ 487/2008 г.. 

 

11. Т.дело № 2044/2008 г. е образувано на 21.10.2008 г. по постъпила 

същия ден в съда искова молба, с която са предявени обективно съединени 
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искове по чл. 76, ал.1, т.1 и т. 2 ЗМГО за установяване на факта на 

нарушението на права, произтичащи от регистрацията на търговски 

марки, едни  регистрирани по национален ред, а други – по международен, 

както и за постановяване преустановяването на нарушенията. Исковата 

молба е оставяна на два пъти без движение, съответно с разпореждане от 

з.з. на 27.10.2008 г. и на 16.01.2009 г. След размяна на книжата, първото 

о.с.з. е насрочено на 27.03.2009 г. С определение от з.з. на 14.05.2009 г. 

производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК до 

произнасяне на Конституционния съд на Република България по 

конституционно дело № 4/2009 г. Преди връщане на делото, на 07.10.2009 

г., от САС, който оставя без разглеждане частната въззивна жалба срещу 

определението за спиране, съдия Недкова, с определение от з.з. на 

17.07.2009 г. възобновява производството по делото. Проведени са още 

три с.з. за изслушване на вещи лица по заключение и за събиране на други 

доказателства и делото е обявено за решаване на 05.03.2010 г. 

Решението е постановено от съдия Недкова  на  28.07.2011 г., 

съответно  - обявено на 05.08.2011 г., т.е. седемнадесет месеца по-

късно. 

На 07.09.2011 г. в съда е постъпила въззивна жалба от ищцовото 

дружество, а на 21.09.2011 г. от същото дружество  -  молба по чл.250 

ГПК, за допълване на решението. В з.з. на 25.10.2011 г. съдът  е насрочил 

делото в о.с.з. на 09.12.2011 г. по производството по чл. 250 ГПК и го е  

обявил за решаване.  Допълнителното решение е постановено на  

23.05.2012 г., обявено е на 28.05.2012 г. или пет месеца и двадесет дни 

по – късно. Срещу допълнителното решение също е подадена въззивна 

жалба и от 23.07.2012 г. делото е в САС за произнасяне по двете въззивни 

жалби. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението на т.д. 

№ 2044/2008 г.. 

 

12.  Т.дело № 113/2011 г. е образувано на 19.01.2011 г. по постъпила 

на 18.01.2011 г. в съда искова молба, с която е предявен иск  по чл.92, ал.1 

ЗЗД за заплащане на сумата от 40 913, 13 лева, представляваща мораторна 

неустойка по сключен между страните предварителен договор за 

продажба на недвижими имоти. След оставяне на исковата молба без 

движение и отстраняване на констатираните нередовности, с 

разпореждане от з.з. на 14.02.2011 г. е  започнала  процедурата по 

двойната размяна на книжата в търговския спор. На 07.10.2011 г. е 

проведено първото о.с.з. За събиране на доказателства са проведени още 

две с.з., като делото е обявено за решаване на 16.12.2011 г.  Решение № 

962, с което предявеният иск е отхвърлен, е постановено на 23.05.2012 г., 

т.е.  пет месеца по-късно, а е обявено на 29.05.2012 г.   Решението влиза 
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в сила на 16.10.2012 г., след като оставената без движение въззивна жалба 

е върната. 

П р и л о ж е н и е:1.Компютърна разпечатка за движението по т.д. 

№ 113/2011 г.. 

 

13. Т.дело № 349/2009 г. е образувано на 17.03.2009 г. по постъпила 

същия ден в съда искова молба, с която са били предявени искове за 

възстановяване на заплатено застрахователно обезщетение – чл. 402,       

ал. 1/отм./ ТЗ,  сега чл. 213 КЗ и  за заплащане на обезщетение по чл. 86, 

ал. 1 ЗЗД. Процедурата по  размяна на книжата между търговците е 

започнала с разпореждане от з.з. на 20.03.2009 г.  С определение от з.з. на 

14.05.2009 г. производството по делото е било спряно на основание чл. 

229, ал. 1 т. 6 ГПК  до произнасяне на Конституционния съд на Република 

България. С определение от з.з. на  22.07.2009 г. , на основание чл. 230, 

ал. 1 ГПК, производството  е възобновено, но едва с определение  от 

з.з. на 23.12.2009 г. първото по делото с.з.  е насрочено на 26.02.2010 г., 

когато съдебното дирене е приключено и е даден ход на устните 

състезания. Решението е постановено двадесет и седем месеца по-късно 

- на 22.05.2012 г. и е обявено на 31.05.2012 г. Решението не е обжалвано 

и е влязло в сила на 17.10.2012 г. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението по т.д. 

№ 349/2009 г., 2.Копие от решение от 22.05.2012 г. по т.д. №349/2009 г.. 

 

14. Т.дело № 591/2004 г. – констатациите от проверката на  делото са 

описани в т.І от настоящия акт. 

 

15. Т.дело № 486/2005 г. е образувано на 14.04.2005 г. по постъпила 

на 01.04.2005 г. в съда искова молба, с която са предявени обективно 

кумулативно съединени искове с правно основание чл. 327 ТЗ,  чл. 232, ал. 

2 ЗЗД,  чл. 79, ал. 1, п. 1 ЗЗД,  чл. 266 ЗЗД,  чл. 86, ал.1 ЗЗД.  Към датата на 

проверката делото е по компетентност в САС, а от предоставената 

компютърна разпечатка е видно, че  данните относно движението му са 

вкарани в деловодната програма, считано  от 10.02.2009 г. След тази дата, 

с определение от з.з. на 04.03.2009 г. производството по делото е частично 

прекратено по отношение на някои от претенциите и е оставено без 

уважение искане по чл.117, ал.1 ГПК /отм./ за замяна на страната – ищец. 

Проведени са четири о.с.з. за събиране на доказателства, като в 

последното от тях – на 12.02.2010 г. делото е обявено за решаване. 

Решението е постановено след повече от две години – на 29.05.2012 г. и 

е обявено на 04.06.2012 г., когато делото е върнато от съдията в 

канцеларията на съда. С определение от з.з. на 30.07.2012 г. ищецът е 

осъден да заплати д.т. в размер на 61 248,10 лева, а ответникът – д.т. в 

размер на 155379,71 лева по сметка на СГС. На 08.01.2013 г., за 
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произнасяне по постъпилите въззивни жалби и частна въззивна жалба, 

делото е изпратено на САС. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движенето по т.д. 

№ 486/2005 г., 2.Копие от решение от 29.05.2012 г. по т.д. № 486/2005 г.. 

 

16. Т. дело № 1059/2009 г. е образувано на 03.07.2009 г. по 

постъпила на 01.07.2009 г. в съда искова молба, с която са предявени 

обективно съединени искове по чл. 208, ал. 1 КЗ с цена 587 847,82 лева и 

по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за законни лихви за забава в размер на 200 341,36 лева 

и за законни лихви от датата на завеждане на исковата молба. С 

разпореждане от з.з. на 08.07.2009 г. исковата молба е оставена без 

движение за внасяне на д.т. по сметка на СГС в размер на 31 527,57 лева и 

представяне на платежен документ. С молба от 23.07.2009 г. указанията 

са изпълнени.  Едва в з.з. на 15.12.2009 г. съдия Недкова открива 

процедурата по размяна на книжата между търговците с изпращане на 

преписа от исковата молба с приложенията. След приключване на 

извършената двойна размяна, в з.з. на 25.05.2010 г. делото е насрочено за 

разглеждане в първо о.с.з. на 02.07.2010г. Проведени са шест съдебни 

заседания за събиране на доказателства, които са отлагани на-вече за 

изготвяне на заключение. Делото е обявено за решаване на 20.05.2011 г., 

а решението е постановено след повече от една година  - на 20.07.2012 

г. и е обявено на 31.07.2012 г.  Същото не е обжалвано от страните и е 

влязло в сила на 13.12.2012 г. 

П р и л о ж е н и е:  1.Компютърна разпечатка за движението на 

т.д. № 1059/2009 г.,  2.Копие от решение от 20.07.2012 г. по т.д. 

№1059/2009 г.. 

 

17.  Т.дело № 2241/2010 г. е образувано на 24.09.2010 г. по 

постъпила на 23.09.2010 г. в съда искова молба, с която са предявени 

обективно съединени осъдителни искове  с правно основание чл. 55 , ал. 1 

пр. 1 ЗЗД за сумата от 120 379 лева, получена без основание и изплатена 

под формата на възнаградителна лихва за определен период по договор за 

банков кредит и по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за сумата от 9 564,02 лева, 

обезщетение за забава върху главницата. С разпореждане от з.з. на 

28.09.2010 г. производството по делото е оставено без движение с 

конкретни и ясни указания. До тази дата докладчик по делото е съдия 

Недкова. Процедурата по размяна на книжата е започнала с разпореждане 

от з.з. на 04.10.2010 г. и е приключила с постъпването в съда на 04.04.2011 

г. на допълнителния отговор на ответника. След два месеца, с  

определение от з.з. на 13.06.2011 г. делото е насрочено за разглеждане в 

първо о.с.з. на 20.06.2011 г., когато е отложено поради нередовна 

процедура по призоваването. В следващото с.з. на 07.11.2011 г. делото е 

отложено за доказателства. До тогава докладчик по делото е съдия Димана 
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Йосифова. В о.с.з. на 05.03.2012 г. делото е разгледано от съдия 

Костадинка Недкова, обявила го за решаване. Съдебният акт, с който 

искът по чл.55, ал.1, пр. 1 ЗЗД е изцяло уважен, а искът по чл.86, ал.1 ЗЗД 

– изцяло отхвърлен, е постановен на 22.10.2012 г. и  обявен на 

25.10.2012 г., седем месеца и двадесет дни след приключване на 

устните състезания. На 03.01.2013 г. делото е изпратено в САС за 

произнасяне по постъпилите въззивни жалби. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението по т.д. 

№ 2241/2010 г.. 

 

18.  Т.дело № 992/2009 г. е образувано на 18.06.2009 г. по постъпила 

предходния ден в съда искова молба, с която са предявени искове с правно 

основание  чл. 79, ал. 1, пр. 1,  вр.  чл. 266 ЗЗД за сумата от 21 110,11 лева, 

представляваща неизплатен остатък от възнаграждение по договор между 

страните,  чл. 92 ЗЗД за сумата от 61 614,92 лева , представляваща 

мораторна неустойка за забавено плащане и по чл.86  ЗЗД за присъждане 

на законни лихви върху главницата.   С   разпореждане от з.з. на 

22.06.2009 г. исковата молба е оставена без движение, като е определен 

срок за внасяне на дължимата д.т. и представянето на платежния документ 

по сметка на СГС. Указанията са изпълнени с молба от 09.07.2009 г., като 

едва с разпореждане  от з.з. на 06.11.2009г., т.е. след четири месеца, е 

започнала процедурата по размяна на книжата в търговския спор. 
След изпращане на препис от допълнителната искова молба на ответника 

на 20.07.2010 г., едва в з.з. на 15.02.2011 г. /след седем месеца/  съдия 

Недкова е насрочила делото за разглеждане в първо о.с.з. на 15.04.2011 
г. Проведени са общо седем редовни с.з. и делото е обявено за решаване 

на 06.04.2012 г. Решението е постановено на 25.10.2012 г., т.е. шест 

месеца и двадесет дни по-късно и е обявено на 29.10.2012 г. Към датата 

на проверката постъпилата срещу решението въззивна жалба от 

ответника, оставена веднъж без движение, все още се администрира. 

П р и л о ж е н и е: 1.Компютърна разпечатка за движението по т.д. 

№ 992/2009 г..  

 

 

    ІV. Проверка на срочните книги на VІ-4 състав на Търговско 

отделение на Софийския градски съд за 2011 г. и за 2012 г. 

 

          Срочната книга за 2011 г. е започната на 28.01.2011 г. и е 

приключена на 22.12.2011 г., като в този период от съдия Недкова  са 

проведени общо 24 съдебни заседания, в които са насрочени общо 108 

броя дела. В 7 заседания е разглеждано само по едно дело, а в  4  

заседания – по две дела. За същия период, според данните в срочната 

книга, с решение са приключени  27 дела – търговски спорове и 
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несъстоятелност. От тях, по 13 броя дела, решенията са постановени и 

обявени след повече от четири месеца забава,  предвид срока по чл. 235, 

ал. 5 ГПК. По останалите  14 броя дела, решенията са постановени в 

рамките на предвидения процесуален срок или до четири месеца от датата 

на обявяване на делото за решаване. 

          От тринадесетте дела с продължителна забава при постановяване на 

решенията т.д. № 293/2007 г., т.д. № 1060/2009 г. и т.д. № 88/2009 г.  са 

описани в т.ІІ от настоящия акт.  Преди проверката и след 24.11.2012 г. е 

предадено т.д. № 88/2009 г.   Т.д. № 2148/2008 г., т.д. № 2355/2010 г., т.д. 

№ 711/2009 г., т.д. № 2044/2008 г., т.д. № 862/2009г. и  т.д. № 113/2011 г. 

са описани в т. ІІІ от настоящия акт. Останалите търговски дела, по които 

е констатираната забава повече от четири месеца са: 

           - т.д. № 1051/2007 г., производство по несъстоятелност,  обявено за 

решаване на 11.02.2011 г. С решение № 848, обявено на 04.08.2011 г., със 

забава от почти пет месеца, производството по делото е възобновено 

след постановяване на решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ, назначен е временен 

синдик, свикано е първо събрание на кредиторите, постановена е обща 

забрана и запор върху имуществото на дружеството, прекратени са 

правомощията на органите му, дружеството е лишено от правото да 

управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на 

несъстоятелността, постановено е започване на осребряване на 

имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на 

осребреното имущество. 

         - т.д.  № 1599/2009г., производство по установителен иск срещу 

дружество в несъстоятелност, обявено за решаване на 11.02.2011 г. 

Решение № 850 е обявено на 04.08.2011 г. или с почти пет месеца 

забава. 

          - т.д.  № 653/2009 г., търговски спор, предявени са обективно 

кумулативно съединени искове с правно основание чл. 232, ал. 2 ЗЗД   вр. 

с чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.  Решение №  851 е обявено на 

04.08.2011 г., с малко повече от четири месеца забава. 

          - т.д. № 862/2009 г., производство по несъстоятелност, е обявено за 

решаване на 09.12.2011 г. С определение № 7567, обявено на 30.07.2012 г, 

т.е. със забава малко над седем месеца, съдът се е произнесъл по 

възраженията относно списъка на приетите вземания. 

          В срочната книга от 2011 г. т.д. № 3435/2010 г., обявено за решаване 

на 25.11.2011 г., фигурира като непредадено, с ненаписано решение към 

датата на проверката – 31.01.2013 г. При извършена допълнителна 

проверка, се установи, че липсва отбелязване в срочната книга, въпреки че 

делото е предадено на 23.12.2011 г., с постановено на 22.12.2011 г. 

решение от съдия Недкова.  

          Три са делата с отменен  от съдия Недкова ход по същество през 

2011 г.: 
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По т.д. № 1348/2009г. и т.д. № 2355/2009г., след отмяна на хода по 

същество, са насрочени о.с.з. за събиране на допълнителни доказателства 

или за доказателства, подписани по надлежния ред.  Т.д. № 80051/2009 г., 

образувано на 24.02.2009 г., обявено за решаване на 30.09.2011 г., е 

прекратено с определение № 5877 от 26.10.2011 г., поради недопустимост 

на предявените искове. 

 

          Констатации по срочната книга на състава за 2012 г.: 

          Първото с.з. за годината, проведено от съдия Недкова е на 

27.01.2012 г., а последното – на 26.10.2012 г. Общо проведените от 

съдията през годината  о.с.з. са 14 на брой на състава.  

          На 27.01.2012 г. са насрочени за  разглеждане 5 броя дела, от които 

три са отложени за доказателства, едно дело не е разгледано, тъй като се е 

намирало в САС и едно дело е отложено за постигане на извънсъдебна 

спогодба. 

          На 10.02.2012 г. са насрочени 8 броя дела, от които три – отложени 

за доказателства, едно не е разгледано пак по причина, че се намира в 

САС, по едно дело е имало насрочено общо събрание на кредиторите, 

което не се е провело. Т.д. № 1344/2009 г., образувано на 06.08.2009 г., 

на основание чл. 131 ГПК /така е записано в срочната книга/ е 

оставено без движение. Две дела са обявени за решаване – т.д. № 

210/2000 г., предадено в канцеларията на съда на 18.05.2012 г. , т.е. 

решението, с което е оставена без уважение молба за издаване на 

дубликат от изпълнителен лист, е обявено със забава спрямо срока по 

чл. 235, ал. 5 ГПК от два месеца;  т.д. № 80188/2009 г. е предадено в 

канцеларията на съда на 28.05.2012 г. Постановеното решение № 946 по 

предявен иск с правно основание чл. 74 ТЗ е обявено със забава от два 

месеца и половина. 
          На 24.02.2012 г. са насрочени 4 броя дела, от които три са отложени 

за доказателства и едно – т.д. № 80241/2009 г. е прекратено. 

          На 23.03.2012 г. са насрочени 7 броя дела, от които три са отложени 

за доказателства, едно – поради нередовна процедура по призоваването и 

едно – за постигане на спогодба. Т.д. № 2315/2008 г. е приключено с 

определение  № 1971 за прекратяване на производството, на основание  

чл. 232 ГПК, поради оттегляне на иска. Т.д. № 1496/2010 г. е обявено за 

решаване и е предадено от съдия Недкова в канцеларията на съда на 
25.07.2012 г. Решение № 1378 е обявено със забава от един месец и с 

него  съдът се е произнесъл по предявените искове с правно основание   

чл. 266 ЗЗД с цена   81 501,89 лева и  по чл. 86, ал. 1 ЗЗД с цена 11734, 52 

лева. 

          На 06.04.2012 г. са насрочени  7 броя дела, от които три са отложени 

за доказателства. Т.д. № 6/2012 г. е приключено с определение № 2309, с 

което е одобрена постигната между страните спогодба и производството 
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по делото е прекратено на основание чл. 234 ГПК. Три дела са обявени за 

решаване: т.д. № 1819/2010 г., производство по несъстоятелност, 

предадено в канцеларията на съда на 27.07.2012 г.  С решение № 1383, 

обявено със забава от два месеца и двадесет дни, съдът постановява 

решението си по чл. 632, ал. 1  ТЗ; т.д. № 1946/2011 г. е предадено в 

канцеларията на съда на 25.07.2012 г., като решение № 1377 по 

осъдителен иск за сумата 48 684,99 лева, представляваща сбор от наемни 

вноски за определен период, също е обявено със забава от два месеца и 

половина; т.д. № 992/2009 г. е описано в т. 2 от настоящия акт. По него 

решението е обявено със забава от пет месеца и двадесет и три дни. 

          На 27.04.2012 г.  са насрочени  13 броя дела, от които отложените са 

осем:  пет – за доказателства, едно - за спогодба, едно поради нередовна 

процедура и едно – непроведено общо събрание на кредиторите.   Две 

дела – т.д. № 918/2011 г. и т.д. № 1251/2011 г. са   спрени на основание   

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, поради наличието на висящ преюдициален спор. 

Едно дело – т.д. № 1244/2009 г. е прекратено на основание чл. 232 ГПК, 

поради оттегляне на иска. Две дела – т.д. № 3146/2010 г. и т.д. № 

80214/2009 г. са обявени за решаване и са предадени от съдия Недкова 

в канцеларията на съда в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК.  

          На 04.05.2012 г. са насрочени 6 броя дела, от които пет са отложени 

за доказателства и едно – поради нередовна процедура. 

  На 01.06.2012 г. са насрочени 7 броя дела, от които  четири са 

отложени: две –за доказателства, едно – поради нередовна процедура и 

едно  - за постигане на спогодба.  С определение № 3528, обявено на 

05.06.2012 г. съдът е одобрил постигната между страните спогодба и на 

основание чл. 234  ГПК е прекратил производството по т.д. № 4498/2011 г. 

С определение № 3523, обявено на 05.06.2012 г. съдът на основание чл. 

129, ал. 3 ГПК е върнал  исковата молба, заради неотстранени в срок 

нередовности, като  е  прекратил  производството по т.д. № 80200/2009 г. 

Т.д. № 1344/2009 г. е обявено за решаване и предадено в канцеларията 

на съда на 25.07.2012 г., т.е. само с тридесетдневна забава. С решение 

№ 1375 съдът се е произнесъл по обективно пасивно кумулативно 

съединени искове по чл. 647, т. 3 ТЗ,  за обявяване за недействителен, по 

отношение на кредиторите на АД /н/, на договор за продажба на 

недвижими имоти.  

На 22.06.2012 г. са насрочени 11 броя дела, от които осем са 

отложени за доказателства. Едно дело – т.д. № 736/2011 г. е спряно, 

поради наличието на висящ преюдициален спор. Две дела са обявени за 

решаване: т.д. № 2900/2011 г. е предадено в канцеларията на съда на 

10.10.2012 г.  Решение № 1818, с което съдът се е произнесъл по предявен 

иск по чл.135 ЗЗД – обявяване за недействителен на апорта на мезонет в 

капитала на търговско дружество, е обявено със забава от два месеца и 

осемнадесет дни;  по т.д. № 591/2004 г. е постановено решение, с което е 
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поправена допусната явна фактическа грешка в решението от 05.04.2012 г. 

по същото дело – чл.192, ал.2 ГПК / отм./. Решението е обявено на 

31.07.2012 г. 

 На 06.07.2012 г.  са насрочени 6 броя дела, от които две са отложени 

за доказателства, едно – поради нередовна процедура и по едно е 

проведено общо събрание на кредиторите. Две дела – т.д. № 2783/2011 г., 

образувано на 12.07.2011 г. и т.д. № 2542/2011 г., образувано на 30.06.2011 

г. са оставени без движение. 

На 17.09.2012 г. е насрочено едно дело, по което е проведено общо 

събрание на кредиторите. 

На 05.10.2012 г. са насрочени 10 броя дела, от които седем са 

отложени за доказателства, едно не е разгледано, тъй като се е намирало в 

САС. Производството по т.д. № 2173/2010 г. е спряно. Т.д. № 4507/2011 г. 

е обявено за решаване и е приключено с решение по чл.630 ТЗ, 

обявено на 19.10.2012 г.  

На 12.10.2012 г. е насрочено едно дело и то е отложено поради 

нередовна процедура. 

На 26.10.2012 г. също е насрочено едно дело, отложено по 

доказателства. 

През 2012 г., съгласно данните от срочната книга, съдия Недкова е 

разгледала 87 дела /насрочени/, разпределени на състава. От тях с решение 

са приключени 12 дела  и в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК са обявени 

решенията по три от тях. 

 

    V. Натовареност. Постъпили, разгледани и приключени от съдия 

Недкова дела за периода от 01.11.2011 г. до 01.10.2012 г., съгласно 

предоставените от съда статистически справки и извършените по тях 

проверки. 

         През проверявания период съдия Костадинка Недкова е 

осъществявала функциите и е  изпълнявала задълженията и на заместник-

председател на СГС и  ръководител на Търговско отделение.  

         Според председателя на СГС – съдия Владимира Янева, 

постъпващите търговски дела, дела по несъстоятелност и други  дела за 

разглеждане в Търговско отделение, се разпределят от заместник-

председателя на СГС и ръководител на Гражданско отделение – съдия 

Богдана Желявска. 

         Във връзка с решение на ВСС, взето от заседание, проведено на 

24.06.2010 г., с което съдия Костадинка Недкова е назначена на 

длъжността „заместник председател на СГС и ръководител на Търговско 

отделение”, е издадена заповед № 1432 от 01.07.2010 г. на председателя на 

СГС,  с която е ограничено постъплението от системата за електронно 

разпределение на случаен подбор на делата в Търговско отделение, ТО – 
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несъстоятелност и частни жалби на съдия Костадинка Недкова на 25 %, 

считано от 02.07.2010 г.  

         Със заповед № 2163/29.06.2011 г. на председателя на СГС, са 

определени правомощията на зам.председателя на СГС и ръководител на 

Търговско отделение – съдия Костадинка Недкова във връзка с 

насрочените на 23.10.2011 г. избори за президент и вицепрезидент на 

Република България и за общински съветници и кметове. 

         Със заповед № 199 от 09.02.2012 г. на председателя на СГС са 

намалени заседателните дни на VІ-4 състав от ТО при СГС.  

         През проверявания период съдия Недкова е замествала съдия 

Валентин Бойкинов в разглеждането на доклада на VІ-7 състав на ТО при 

СГС по време на отпуска му като член на ЦИК във връзка с насрочените 

на 22.10.2011 г. избори/ заповед № 3264/13.10.2011 г. на председателя на 

СГС/.     Замествала    е    съдия    Димана Йосифова в о.с.з. на 05.03.2012 г. 

 / заповед № 340/05.03.2012 г./ и в о.с.з. на 02.04.2012 г. /заповед № 

684/02.04.2012 г./. Със заповеди № 539/15.03.2012 г.,  № 603/26.03.2012 г., 

№ 684/02.04.2012 г. и № 739/09.04.2012 г., всичките на председателя на 

СГС, на съдия Недкова е възложено разглеждането на доклада на VІ-1 

състав, ТО на СГС за периодите: 19.03.2012 г. – 23.03.2012 г.; 26.03.2012 г. 

– 30.03.2012 г.;02.04.2012 г. – 06.04.2012 г.  и  09.04.2012 г. – 12.04.2012 г. 

По силата на  заповед № 796/17.04.2012 г. съдия Недкова е заместила 

съдия Румяна Ченалова /VІ-8/ състав в о.с.з. на 17.04.2012 г. По време на 

ползван платен отпуск от съдия Галина Иванова, съдия Недкова я е 

замествала  в разглеждането на доклада на VІ-1 състав на ТО при СГС за 

периодите: 06.06.2012 г. - 07.06.2012 г.; на 20.07.2012 г. и на 05.10.2012 г. 

/заповеди № 1236/05.06.2012 г.,   № 2063/20.07.2012 г. и № 

3087/01.10.2012 г./.  Съгласно заповед № 1268/07.06.2012 г. на 

председателя на СГС, съдия Недкова е замествала съдия Иванова на 

15.06.2012 г. при разглеждането на молбите по чл. 536 ГПК на VІ-1 състав 

на ТО на СГС, при разглеждането на молбите за обезпечение и издаване 

на обезпечителни заповеди, удостоверения и преписи по делата на VІ-1 

състав на ТО на СГС, включително и постъпилите такива по делата за 

несъстоятелност. 

         Същевременно, пак за проверявания период,  съдия Недкова е била 

замествана от свои колеги – съдии. Със заповед № 797/17.04.2012 г. на 

председателя на СГС /показателна и относно изпълняваните от 

ръководителя на ТО на СГС функции/, на съдия Станислава Казакова, за 

периода от 23.04.2012 г. до 25.04.2012 г. вкл., е възложено:  определянето 

и поставянето на кодовете на новообразуваните дела в ТО на СГС,  

постановяването на определенията по чл. 129 ГПК при невнесена 

държавна такса или при непредставяне на уведомление по чл. 78, ал. 2 

ДОПК по новообразуваните дела в ТО на СГС,  определянето  и 

поставянето на  индексите на делата на ТО на СГС, които са върнати от 
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по-горни инстанции,  разпределението на  новообразуваните фирмени 

дела по водените от СГС регистри /без регистър вероизповедания и 

политически партии/, издаването на удостоверения за несъстоятелност в 

ТО на СГС, както и разглеждането на общия доклад и служебна поща на 

ФО на СГС. Същите правомощия, изпълнявани от съдия Недкова като 

ръководител на ТО, по силата на заповед № 947 от 07.05.2012 г. са 

възложени на съдия Зорница Гладилова за периода от 10.05.2012 г. до 

11.05.2012 г. вкл. За същия период съдия Гладилова е замествала съдия 

Недкова  и при разглеждане на молбите за обезпечение и издаване на 

обезпечителни заповеди по делата на VІ-4 състав на ТО на СГС, вкл. по 

делата по несъстоятелност /заповед № 946/07.05.2012 г./. За периода  

02.08.2012 г. – 10.08.2012 г. вкл. съдия Недкова е била замествана в 

тричленния състав за разглеждане на частни граждански дела /заповед № 

2538/02.08.2012 г./. От заповедите се установява, че съдия Недкова е 

замествана по време на редовен платен годишен отпуск, по време на 

платен отпуск за участие като лектор в семинари на НИП и по време на 

командироване във връзка с проект  ОПАК 

         Видно от изготвените и предоставени на проверяващите  от 

статистика на СГС справки за дейността на Търговско отделение при СГС 

през месеците ноември и декември 2011 г. и    през деветмесечието на 

2012 г., съответно актуализирани и допълнени по време на проверката в 

СГС, в месеците ноември и декември 2011 г. съдия Недкова е имала 7 

заседателни дни на състава, а за деветмесечието на 2012 г.  – общо 19 

заседателни дни, от които 14 – на състава и 5 – за разглеждане  делата на 

други състави. Насрочените дела са  87 броя. Според представените 

заповеди за заместване,  допълнителните заседателни дни на съдия 

Недкова са 3, а не 5, колкото са посечени в статистическата справка. 

         В началото на  периода  ноември - декември 2011 г. останалите 

несвършени дела са общо  82 броя, от които 77 търговски и 5 – частни 

жалби. През същия период са постъпили  общо 54 дела, от които 49 – 

търговски и 5 – частни жалби. Пак за разглеждания период свършените 

дела са общо 67 броя, от които   59  -   решени и 8 – прекратени. Свършени 

са и 6 от частните жалби, като в края на периода несвършени са останали 

общо 63 броя дела, от които 4  - частни жалби. В графата – решени  дела, 

10 броя са отбелязани като търговски и 49 – решени в з.з. За същия 

период съдия Недкова е разгледала две дела на други състави, които са 

приключени с определения от з.з. за прекратяване на производството. 

         В началото на 2012 г. останалите несвършени от съдия Недкова дела 

са общо 76 броя, от които 4 – частни жалби. На състава са постъпили  335 

броя дела, от които за съдия Недкова – 291 броя, а от тях – 17 частни 

жалби. За деветмесечието на 2012 г. съдия Недкова е свършила общо 315 

дела, от които решени са 287 и прекратени  - 28 броя. Свършени са 
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всички частни жалби – общо 21 на брой. От обозначените като решени 

общо 287 броя дела, 22 са търговски и 265 – решени в з.з. 

         С оглед големия брой дела, решени в з.з., бе изискана допълнителна 

справка  за постъпилите на състава същински търговски спорове. 

Установи се, че постъпилите през ноември – декември 2011 г. 

търговски дела са общо 6 на състава, а постъпилите през деветте 

месеца на 2012 г. – общо 27 броя. Оказа се, че решените в з.з. 49 броя 

дела през м. ноември и м. декември 2011 г. и решените в з.з. 265 броя дела 

през деветмесечието на 2012 г. са граждански дела, образувани  по молби 

за издаване на изпълнителен лист въз основа на местни арбитражни 

решения и сключените пред арбитражен съд с  „място на арбитраж”  на 

територията на Република България  спогодби. По тези производства, 

съгласно и сега   действащия ГПК се запазва специалната компетентност 

на Софийския градски съд / чл.405, ал.3/ по влязло в сила местно 

арбитражно решение.   

         След образуването и разпределението на постъпилите молби по чл. 

405, ал.3   ГПК, съдията-докладчик проверява редовността на молбата и 

наличието на необходимите предпоставки по закон за издаване на 

изпълнителен лист, т.е. активната легитимация на лицето, подало молбата, 

платената д.т.,  влязло ли е в сила арбитражното решение, въз основа на 

което се иска издаването на изпълнителен лист. Съгласно чл. 51, ал. 1 

ЗМТА изпълнителното основание в случая на местно арбитражно решение 

включва в състава си и факта на връчване на решението на длъжника, 

което се удостоверява със съответни доказателства, издадени от органа, 

постановил решението.  В СГС тези дела се образуват като граждански. 

         Със заповед № 510/23.03.2011 г. на и.д. председателя на 

СГС/приложение 8/, на съдебните помощници в СГС е възложено 

изготвянето на проекти за разпореждания за издаване на изпълнителни 

листове въз основа на решения на местни арбитражни съдилища и 

сключените пред тях спогодби по арбитражни дела и на определенията за 

присъждане на разноски по делата, образувани по молба по чл. 405, ал. 3 

ГПК, считано от 28.03.2011 г., вкл. за актовете на VІ-4 състав на ТО при 

СГС. Съгласно цитираната заповед, проектите  се изготвят от съдебните 

помощници, след проверка и удостоверяване от съдията-докладчик на 

наличието на предпоставките за изготвяне на посочените актове с 

отбелязване „За компютър, с/без разноски” и полагане на подпис от 

съдията-докладчик. 

         За онагледяване тежестта, сложността и еднотипността на този вид 

дела,  е направено пълно копие  на произволно избрано  дело  

/приложение 10/  и на две разпореждания по други две произволно 

избрани дела, образувани по молби по чл. 405 ГПК /приложения 11 и 12/.   
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          П р и л о ж е н и е: 1.Справка за дейността на съдия К.Недкова в 

Търговско отделение на СГС, VІ-4 състав през периода 04.11.2011 г. – 

04.11.2012 г., изготвена от статистик на СГС, 2.Справка за дейността 

на ТО при СГС през месеците ноември и декември 2011 г.,изготвена от 

статистик на СГС, 3.Справка за дейността на ТО при СГС през 

деветмесечието на 2012 г., изготвена от статистик на СГС,  

4.Поправена и допълнена справка за дейността на ТО при СГС за 

деветмесечието на 2012 г., изготвена от статистик на СГС, 

приподписана от адм. Секретар на СГС  и подпечатана, 5.Справка за 

постъпилите търговски дела/без тези по арбитражни решения/ в ТО 

през м. ноември и м. декември 2011 г., изготвена от статистик, 

приподписана от адм. секретар на СГС и подпечатана, 6. Справка за 

постъпилите търговски дела/без тези по арбитражни решения/ в ТО 

през деветмесечието на 2012 г., изготвена от статистик, приподписана 

от адм. секретар на СГС и подпечатана, 7.Справка за ползван от съдия 

К.Недкова платен годишен отпуск в периода от 04.11.2010 г. до 

04.11.2012 г., 8.Копие от заповед № 510/23.03.2011 г. на и.д.  

председател на СГС, 9. Копие от график за изготвяне на проекти на 

съдебни актове от съдебните помощници в ТО на СГС, одобрен на 

26.11.2012 г. от и.ф. зам. председател на СГС, 10. Копие от гр.д. 

№1631/2011 г. по описа на СГС, ТО, VІ-4 състав, съдържащо: протокол 

за избор на докладчик от 04.05.2011 г., молба за издаване на изпълнителен 

лист вх. №39750/03.05.2011 г. с  резолюция от 05.05.2011 г. „За 

компютър с р-ки 50 лв.” и подпис на съдията-докладчик, удостоверение 

от Арбитражния съд при Стопанска асоциация – Пловдив, известие за 

доставяне, решение от 18.02.2011 г. на  Арбитражния съд при 

Стопанска асоциация – Пловдив, преводно нареждане, пълномощно, 

удостоверение от АВ, разпореждане от з.з. на 09.05.2011 г., определение 

от з.з. на 09.05.2011 г.,11.Копие от разпореждане от з.з. на 04.05.2012 г. 

по гр.д. №2537/2012 г. по описа на СГС, ТО, VІ-4 с-в, 12.Копие от 

разпореждане от 15.10.2012 г. по гр.д. №6186/2012 г. по описа на СГС, 

ТО, VІ-4 с-в. 13.Копия от описаните заповеди на председателя на СГС за 

заместване. 

 

    VІ.  Постъпили в  Инспектората към ВСС  срещу съдия Костадинка 

Недкова сигнали. Становища и актове по извършени предварителни 

проучвания и проверки, завършили с препоръки и предложения 

относно дейността  й.  

          От 2008 г. до сега, срещу съдия Костадинка Недкова, в ИВСС са 

постъпили  следните сигнали: Ж-0683-01356/11.06.2008 г., Ж-01-957 от 

26.06.2009г., 30.06.2009г. и 13.07.2009 г.,  Ж-01-1570 от 18.11.2009 г.,     

Ж-01-959/17.08.2011 г., Ж-01-1029/25.10.2011 г.,  Ж-01-959/15.12.2011 г.,  

Ж-01-986/29.10.2012 г. и  Ж-01-1094/28.11.2012 г., общо  8 броя, от които 
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5 броя основателни, завършили със становища, в които са дадени 

препоръки или с актове с констатации от извършените проверки и 

препоръки. 

        При проверка по сигнал № Ж-01-957/2009 г. е констатирано забавяне 

в производството  по т.д. № 01006/2006 г. по описа на СГС, ТО, VІ-4 с-в. 

Направени са препоръки до председателя на СГС за прилагане  по негова 

преценка на чл. 327 ЗСВ, или чл. 312, ал. 1, т. 1 ЗСВ, предвид цялостната 

работа на съдия К.Недкова. В отговор в ИВСС е постъпила единствено 

информацията, че решението по делото е обявено на 06.11.2009 г. 

           В становището по сигнал № Ж-01-1570/18.11.2009 г. е 

констатирано, че съдия К.Недкова е допуснала забавяне при 

постановяване на съдебен акт по т.д. № 01192/2006 г. по описа на СГС в 

неразумно дълъг срок от повече от една година. Препоръката да се 

прецени възможността за прилагане на мярката по чл. 327 ЗСВ „обръщане 

на внимание” спрямо съдия Недкова също не е изпълнена.  

          В изпълнение на заповед № З-154 от 01.10.2008 г. на Главния 

инспектор на ИВСС, издадена след постъпил сигнал вх. рег. № Ж-0683-

01356 от 11.06.2008 г. е извършена проверка и съставен акт с резултати 

от извършената проверка, завършил с препоръки към председателя на СГС 

да обърне внимание на съдия Костадинка Недкова, VІ-4 състав: да 

проучва делата, разпределени й на доклад и да подготвя заседанията, като 

не допуска многократно последователно оставяне без движение на делото 

за различни нередовности на исковата молба, съществуващи към датата на 

образуването му; преди пристъпване към съдебното дирене, да изяснява 

предварителните въпроси относно допустимостта на иска, дължимата д.т., 

предмета на спора, надлежните страни в процеса; да съблюдава 

задължението, произтичащо от нормата на чл. 186 ГПК /отм./, чл. 235 ГПК 

– да приключва устните състезания и пристъпва към постановяване на 

решение, когато счете, че делото е напълно изяснено. 

          В изпълнение на заповед № З-40/18.03.2010 г. на Главния инспектор 

на ИВСС е извършена   планова комплексна проверка на ТО при 

СГС, завършила с акт за резултати от проверката. Като извод от дейността 

на съдия К. Недкова – VІ-4 състав е записано, че повечето съдебни 

решения са постановявани след изтичането на едномесечния срок, 

определен с разпоредбата на чл.235, ал.5 ГПК. Най-продължителният  

период, в който съдията е постановявал решенията си е 17 месеца. 
Броят на просрочените съдебни актове със срок на просрочие над три 

месеца за периода от 15.09.2008 г. до 03.11.2010 г. е бил 110 /сто и 

десет/, като по 21 /двадесет и едно/ дела не е имало постановени актове.  

Към датата на плановата проверка, не са били постановени решенията 

по следните дела, предмет и на настоящата проверка: т.д. № 486/2005 

г., т.д. № 1110/2006 г., т.д. № 349/2009 г., т.д. № 1555/2007 г., т.д. № 

591/2004 г., т.д. № 1488/2008 г.  Дадени са препоръки на 
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административния ръководител – председателя на СГС  да осъществява 

своевременно контрол върху работата на съставите, при които се 

констатират постановени съдебни актове, извън разумния тримесечен 

срок, като в случай на продължаваща подобна практика да упражни 

правомощията си по чл. 327 ЗСВ. Дадена е също и препоръка, на 

основание чл. 314, ал. 1 ЗСВ, административният ръководител на СГС да 

ангажира дисциплинарната отговорност на съдиите от съставите на ТО, за 

които в т. 3 от акта са констатирани съществени дисциплинарни 

нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ. 

 

          П р и л о ж е н и е: копия от становищата по гореописаните 

сигнали и извадки от актовете с резултати от извършени проверки, в 

частта, касаеща работата на съдия Недкова. 

          Общо приложение  към акта: 1.Заповед № Ж-01-986 от 23.01.2013 

г., 2.Писмо изх. № Ж-01-986 от 16.11.2012 г. на ИВСС, 3.Писмо изх. № 

ИВСС 71/12 г. от 22.11.2012 г. на председателя на СГС, 4.Писмо изх. № 

Ж-01-986 от 06.12.2012 г. на ИВСС, 5.Писмо изх. № ИВСС 84 от 

15.01.2013 г. на председателя на СГС, 6.Писмо изх. № ИВСС 84 от 

01.02.2013 г.,  7.Писмо изх. № Ж-01-986/12 г. от 05.02.2013 г.на ИВСС,    

8. Копие от заповед № 3379/06.11.2012 г. на председателя на СГС,           

9. Преписка № Ж-01-986/12 по описа на ИВСС. 

 

 

И   З   В   О  Д   И  

ОТ ПРОВЕРКАТА на  ДЕЙНОСТТА на съдия Недкова през периода 

от м. ноември 2011 г. до м. октомври 2012 г. вкл.: 

  

 

При извършеното в СГС  на 22.11. 2012 г. предварително проучване 

по сигнал вх. рег. № Ж-01-986/2012 г. на ИВСС, се установи, че 

решенията по т.д. № 293/2007 г., обявено за решаване на 11.02.2011 г.,  т.д. 

№ 1060/2009 г., обявено за решаване на 24.062011 г.,  т.д. № 1382/2011 г., 

обявено за решаване на 02.04.2012 г.,  т.д. № 1491/2010 г., обявено за 

решаване на 19.04.2012 г.  и т.д. № 88/2009 г., обявено за решаване на 

22.12.2011 г.,  с докладчик – съдия Костадинка Недкова, не са написани и 

делата не са върнати в канцеларията на съда.  При проверката, въз основа 

на заповедта на Главния инспектор на ИВСС, се установи, че към 

31.01.2013 г. все още не са написани решенията по две от гореизброените 

дела, а именно : т.д. № 293/2007 г. и т.д. № 1060/2009 г. По време на 

изготвяне на настоящия акт, в ИВСС постъпи писмо от председателя на 

СГС, към което са приложени копия от съдебните решения по двете 

последни дела, обявени на 04.02.2013 г.  
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Съдебното решение по т.д. № 293/2007г. е обявено в нарушение на 

процесуалния срок, предвиден в разпоредбата на чл. 190 ГПК/ отм./, със 

забава  от почти две години.  

Съдебните решения по останалите четири търговски дела са обявени 

в нарушение на процесуалния срок  по чл. 235, ал. 5 ГПК, като 

забавата по т.д. № 1060/2009 г. е  осемнадесет месеца/година и 

половина/ и десет дни,  по т.д. № 1382/2011 г. забавата е седем месеца и 

петнадесет дни,  по т.д. № 1491/2010 г. забавата е седем месеца без два 

дни  и по т.д. № 88/2009 г. забавата е  десет месеца и двадесет и два дни.  

Три от съдебните решения са обявени през м. декември 2012 г., 

/съответно на 12, 14 и 17 /, а две – на 04.02.2013 г. 

В нарушение на срока по чл. 190 ГПК/отм./, предвиждащ 

обявяване на решението с мотивите най-късно в 30-дневен срок след 

заседанието, в което е приключило разглеждането на делото от съда, с 

различна продължителност на забавянето, са обявени решенията по 

четири търговски дела, производството по които се е движело по 

отменения ГПК: 

-  по т.д. № 1110/2006 г., обявено за решаване на 19.02.2010 г., решението 

е обявено със забава от 21 месеца и 10 дни – на 29.12.2011 г. 

-  по т.д. № 1555/2007 г., обявено за решаване на 26.02.2010 г., решението 

е обявено със забава от 26 месеца – на 28.05.2012 г. 

-  по т.д. № 486/2005 г., обявено за решаване на 12.02.2010 г., решението е 

обявено със забава от 27 месеца – на 04.06.2012 г. 

- по т.д. № 487/2008г., обявено за решаване на 25.11.2011 г., решението е 

обявено със забава от 5 месеца – на 28.05.2012 г. 

           Съгласно действащата разпоредба на чл. 235, ал. 5 ГПК, съдът 

обявява решението си с мотивите най-късно в едномесечен срок след 

заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. Със забава над 

четири месеца, в нарушение на срока по чл. 235, ал. 5 ГПК, съдия 

Недкова е обявила и  решенията по следните търговски дела, 

разглеждани по реда на действащия ГПК: 

Т.д. №   349/2009 г. – забавата е от 26 месеца, 

Т.д. № 1488/2008 г.  – забавата е от 17 месеца и 11 дни, 

Т.д. №  2044/2008 г. – забавата е от 16 месеца,  /първо решение/ 

Т.д. №   845/2009 г. – забавата е от 13 месеца и 15 дни, 

Т.д. №  1059/2009 г. – забавата е от 13 месеца и 11 дни, 

Т.д. №    832/2009 г. – забавата е от 11 месеца и 20 дни, 

Т.д. №  2241/2010 г. – забавата е от 6 месеца и 20 дни, 

Т.д. №  2355/2010 г. – забавата е от 6 месеца и 9 дни, 

Т.д. №  2148/2008 г. – забавата е от 6 месеца и 8 дни, 

Т.д. №    992/2009 г. – забавата е от 5 месеца и 23 дни, 

Т.д. №  2044/2008 г. – забавата е от 4 месеца и 20 дни, /допълнително р./ 

Т.д. №    113/2011 г. – забавата е от 4 месеца и 13 дни, 
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Т.д. №    711/2009 г. – забавата е от 4 месеца и 10 дни. 

          Едно от решенията е обявено през  м. май 2011 г., четири – през м. 

декември 2011 г., едно – през м. януари 2012 г.,  четири – през м. май 2012 

г., едно – през м. юли 2012 г. и две – през м. октомври 2012 г. 

Обявяването на съдебните решения по описаните търговски 

дела с констатираните дълготрайни закъснения  спрямо сроковете по 

чл. 190 ГПК/отм./ и чл. 235, ал. 5 ГПК,  представлява извършено от 

съдия Недкова  дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 

3, т. 1  ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в 

процесуалните закони. 

          При наличието на   толкова голям брой   решения, обявени в 

нарушение/ понякога драстично/ на процесуалните  срокове, системността 

по отношение на извършеното от съдия Костадинка Недкова  

дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ, е 

безспорна и очевидна.  

          Констатациите от проверката на срочните книги на състава допълват 

направените по-горе изводи и налагат  обобщението, че неспазването на 

процесуалните срокове при обявяване на решенията по търговските дела, 

е трайна практика и модел на поведение  при  съдия Костадинка Недкова, 

тъй като постановените в срок решения са изключение. 

 

          Наред с това, при проверката на описаните по-горе дела, се 

установи, че чрез своите бездействия съдия Недкова неоправдано е 

забавила производствата по редица от тях. По т.д. № 293/2007 г. първото 

с.з. е насрочено след повече от година и  половина  от датата на 

образуване на делото. По т.д. № 1060/2009 г. първото по делото с.з. е 

насрочено една година по-късно от образуването му, след постъпили десет 

месеца след образуването му молби от ищеца за насрочване и то след като 

съдията едновременно е открил процедурата по размяна на книжата и е 

провел з.з. по подготовката и насрочването на първото о.с.з.   По т.д. № 

2148/2008 г. първото с.з. е насрочено на 04.12.2009г., повече от една 

година от образуването на делото и не е проведено, поради което е 

насрочено ново първо с.з. на 08.10.2010 г., също така е отменен  хода по 

същество и делото е насрочено в о.с.з. за събиране на допълнителни 

доказателства и изясняване на фактическите обстоятелства по спора, като 

отново е обявено за решаване, но след седем месеца. Първото с.з. е 

насрочено също след повече от година от образуването на т.д. № 

1555/2007 г. Първото по делото о.с.з. по т.д. № 80188/2009 г. пък е 

насрочено след повече от две години от образуването му. Извън всякакви 

разумни срокове,  съдия Недкова извършва подготовката на делото в з.з. 

след постъпване на отговора или на  допълнителния отговор от ответника 

и насрочва делото за разглеждане в о.с.з. / чл. 374 ГПК/. По т.д. № 

832/2009г.  писменият отговор постъпва на 31.07.2009 г.,  а определението 
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от з.з. за насрочване на първото  о.с. з. по делото е от 20.10.2009 г. По т.д. 

№ 992/2009 г. допълнителната искова молба е връчена на ответника на 

20.07.2010 г., а з.з. за насрочване на делото в о.с.з. е проведено на 

15.02.2011 г.  По    т.д. № 88/2009 г., съдът провежда з.з. за насрочване на 

първото о.с.з. осемнадесет месеца след постъпване на допълнителния 

отговор от ответника. След изпълнение на задължителните  указания  за 

отстраняване на нередовности по исковата молба или след възобновяване 

на спряно производство по търговските дела, съдията открива 

процедурата по размяна на книжата в срокове, които трудно могат да 

бъдат наречени разумни. Така например:по т.д. № 992/2009 г.  -  четири 

месеца след постъпване на молбата за отстраняване на нередовностите по 

исковата молба,  по т.д. № 1059/2009 г. – след пет месеца.  По т.д. № 

711/2009 г.  процедурата по двойната размяна на книжата е започнала с 

разпореждане от з.з. на 09.06.2010 г., почти една година след като 

спряното производство по делото е било възобновено. След възобновяване 

на спряното по т.д. № 349/2009 г. производство, з.з. за насрочване на 

делото в о.с.з. е проведено след пет месеца.  

           Чрез посочените по-горе конкретни бездействия, съдия 

Костадинка Недкова неоправдано е забавила производствата по 

изброените търговски дела, като по този начин е осъществила състава 

на   дисциплинарното нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2 

ЗСВ.  

           Установи се, че през проверявания период, съдия К. Недкова е 

изпълнявала съдийските си задължения и функциите си на зам. 

председател на Софийския градски съд  и ръководител на Търговското му  

отделение при ниска степен на натовареност. През 2011 г. е имала 

средно по два заседателни дни в месеца, а през 2012 г. и по-рядко. 

Сравнително малък е броят на решените от нея за проверявания период 

същински търговски спорове и дела по несъстоятелност. Постъпилите на 

състава за периода от м. ноември 2011 г. до м. октомври 2012 г.  същински 

търговски спорове за разглеждане са били общо 33 броя.  За периода от м. 

ноември 2011 г. до м. октомври 2012 г. включително  е решила  32 

търговски дела и 314 граждански дела, образувани по молби по чл. 405, 

вр. чл. 404, ал. 1, т. 1, пр. последно  ГПК. Едва ли може да се приеме, че 

делата по молби за издаване на изпълнителни листове по влезли в сила 

решения на местни арбитражни съдилища са натоварвали съдията, още 

повече, че проектите за разпореждания и определения по тези дела са били 

изготвяни от съдебните помощници в ТО при СГС. Общо приключените с 

определения за прекратяване през същия период дела са 36 броя. 

Приключените частни жалби -  27 броя. 

 

  

И З В О Д И   
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 ПО КОНСТАТАЦИИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКО 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ СГС 

 

           По молби за издаване на изпълнителен лист въз основа на местни 

арбитражни решения и сключените пред арбитражен съд с  „място на 

арбитраж”  на територията на Република България  спогодби, в Софийския 

градски съд се образуват граждански дела. 

           Производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на 

влязло в сила решение, макар и специфично за решенията на местните 

арбитражни съдилища, е производство на безспорна съдебна 

администрация.  По молбите за издаване на изпълнителен лист съдът се 

произнася в закрито заседание, с разпореждане. В тази връзка,  в 

нарушение на разпоредбата на чл.  89, ал. 1, т. 2,  б.”а” ПАРОАВАС, 

образуваните   по чл. 405, ал. 3,  вр. чл. 404, ал. 1, т. 1  ГПК,    вр. чл. 51, 

ал. 1  ЗМТА  дела са във вид на граждански.  

           Съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 1, т. 2,  б. „б”  ПАРОАВАС  

този вид дела би следвало да се образуват като частни граждански дела. 

            

           По време на проверката, във връзка с изясняване на причините, 

водещи до наличието на различни дати за постановяване на съдебното 

решение     и   за неговото обявяване,    бе установено,      че със заповед  

№ 3379/06.11.2012 г. на председателя на Софийския градски съд, са 

предприети мерки за уеднаквяване на работата по изготвяне на съдебните 

актове по търговски дела, с цел недопускане на условия за несъответствие 

между датата на съдебния акт и посочената в срочната книга дата на 

обявяването му. 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я    И    П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 

            На основание чл. 312, ал. 1, т. 3  вр. чл. 54, ал. 1, т. 6 и ал. 2 ЗСВ 

Инспекторатът към ВСС  да направи    п  р е д л о ж е н и е   пред Висшия 

съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу 

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА – заместник председател на 

Софийския градски съд и ръководител на Търговско отделение при 

СГС  за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 

ЗСВ – намаляване на основното трудово възнаграждение с 20 на сто  

за срок от една година и шест месеца за извършените   от нея  

дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ и чл. 307, 

ал. 1, т. 2 ЗСВ. 
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           На     основание     чл.   58,   ал. 2,    вр. чл. 54,   ал. 1,    т. 2 ЗСВ       п 

р е п о р ъ ч в а м    на административния ръководител – председателя на 

Софийския градски съд, предвид правомощията му по  чл. 86, ал. 1, т. 1  

ЗСВ,   да предприеме необходимите мерки, при образуване в Софийския 

градски съд  на делата по молби за издаване на изпълнителни листове въз 

основа на влезли в сила решения, респ. сключени спогодби, на местни 

арбитражни съдилища, да се спазва разпоредбата на чл.  89, ал. 1, т. 2,  б. 

„б” ПАРОАВАС. 

           Срок за изпълнение на препоръката – един месец от датата на  

получаване на екземпляр от настоящия акт  с резултати от проверката. 

 

           На основание чл. 58, ал.  3    ЗСВ   актът с резултати от проверката 

да се изпрати на  АДМИНИСТРАТИВНИЯ РАКОВОДИТЕЛ -  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  на  СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД  –  съдия   

ВЛАДИМИРА ЯНЕВА.  

          

           На основание чл. 58, ал.  3    ЗСВ   актът с резултати от проверката 

да се изпрати на  АДМИНИСТРАТИВНИЯ РАКОВОДИТЕЛ -  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  на  ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  –  професор    

ЛАЗАР ГРУЕВ.  

 

 

          На основание чл.  58, ал. 3   ЗСВ   актът с резултати от проверката   

да се изпрати на проверявания  съдия – заместник председател и 

ръководител на Търговско отделение на СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД – 

госпожа КОСТАДИНКА СТОЯНОВА НЕДКОВА, командирована във 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, считано от 01.11.2012 г.  

                    

         На основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ екземпляр от акта с резултати от 

проверката да се изпрати на  ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ. 

 

 

                                          

 

                                                  ИНСПЕКТОР:                  

 

                                                                            / ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА/ 
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