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На основание чл. 59 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2014 г. и Заповед № 

ПП-01-41/27.03.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, се извърши годишна планова проверка в Окръжен съд - 

Шумен. 

Проверката се извърши за времето от 31.03.2014 г. до 04.04.2014 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Цел на извършване на проверката: Извършване на цялостен анализ и 

оценка на организацията на административната дейност на Окръжен съд - 

Шумен; организацията по образуване и движение на първоинстанционните 

граждански и търговски дела и организацията по образуване и движение на 

въззивните граждански дела; организацията по приключване на 

първоинстанционните граждански и търговски дела и въззивните 

граждански дела в законоустановените срокове; анализ на приключилите 

дела и констатиране на противоречива практика. 

Предмет на проверката: Проучване на първоинстанционни 

граждански дела, първоинстанционни търговски дела и въззивни 

граждански дела, разгледани от гражданските, търговските и въззивните 

състави на Окръжен съд - Шумен. 

Проверяван период: Проверяваният период включва делата от 

посочените категории, образувани през 2012 г. и 2013 г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът за извършване: чрез непосредствено проучване на 

деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната 

деловодна система, годишните доклади на съда за 2012 г. и 2013 г. и 

произволно избрани дела. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ 

НА СЪДА 

 

1. Щатна осигуреност. 

През 2012 г. в Окръжен съд – Шумен определеният щат е бил за 17 

съдии: председател, 2-ма заместник-председатели, 10 съдии и 2 вакантни 

длъжности. След проведен конкурс и класиране на кандидати, с решение на 

ВСС по Протокол № 5/02.02.2012 г. Йордан Димов - съдия в Районен съд – 

Шумен, е повишен в длъжност „съдия” в Окръжен съд – Шумен. Същият е 

встъпил в длъжност, считано от 01.03.2012 г. Втората свободна бройка е 

отнета в полза на увеличаване на щата на апелативния и специализирания 

наказателен съд с решение на ВСС по Протокол № 22/10.04.2012 г. 
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Поради изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ и назначаване на 

длъжност „съдия” в Районен съд – Шумен, на основание решение по 

протокол № 22/31.05.2012 г., считано от 20.06.2012 г. младши съдия 

Христина Колева е освободена от длъжност. 

През 2012 г. щатът на съдебната администрация в Окръжен съд – 

Шумен е бил от 35 служители. 

 

През 2013 г. определеният в Окръжен съд – Шумен щат е бил за 16 

съдии: председател, 2-ма заместник-председатели, 11 съдии, 2-ма младши 

съдии, като единственият незает щат е за младши съдия. Половината от 

периода съдът е работил с един младши съдия, който от месец април 2013 г. 

до края на мандата си е бил в болнични. На 25.06.2013 г., на основание 

решение на ВСС по Протокол № 24/20.06.2013 г., Димитър Димитров е 

встъпил на длъжност „младши съдия”. 

Поради изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ и преназначаване на 

длъжност „съдия” в Районен съд – Шумен, на основание решение на ВСС 

по Протокол № 36/19.09.2013 г., считано от 07.10.2013 г. младши съдия 

Стела Шипковенска е освободена от длъжност. 

През 2013 г. щатът на съдебната администрация в Окръжен съд – 

Шумен е бил от 37 служители. 

 

2. Организация на правораздавателната структура. 
През 2012 г. административен ръководител-председател на Окръжен 

съд – Шумен е съдия Нели Батанова. 

В този период съдиите, включени в състава на Окръжен съд – 

Шумен, са разпределени практически в три отделения – Наказателно, 

Гражданско и търговско и Фирмено. Съдиите от Гражданско отделение са 

разглеждали също търговски и фирмени дела. Гражданско и търговско 

отделение е включвало съдиите – Лидия Томова, Азадухи Карагьозян, 

Ралица Хаджииванова, Теодора Димитрова, Мирослав Маринов и съдия 

Йордан Димов, считано от 01.03.2012 г. Отделението е ръководено от 

заместника на административния ръководител и председател на 

отделението съдия Константин Моллов, с когото отделението през 2012 г. 

се е състояло общо от 7 съдии. Фирмено отделение е сформирано от 

съдиите, разглеждащи граждански дела и е ръководено от 

административния ръководител на съда – съдия Нели Батанова. 

Младши съдиите Христина Колева и Стела Шипковенска са 

работили предимно в Гражданско и Търговско отделение. 

 

През 2013 г. административен ръководител – председател на 

Окръжен съд – Шумен е продължила да бъде съдия Нели Батанова. 

Въз основа на взети решения от Общото събрание на съдиите от 

съда, считано от 30.09.2013 г., е формирано самостоятелно Търговско 

отделение, включващо единствено 3-ма съдии - Константин Моллов, 
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Свилен Станчев и Йордан Димов. От тази дата, на основание Заповед № РД-

07-363/27.09.2013 г. на административния ръководител, посочените трима 

съдии са структурирани в един въззивен търговски състав, разглеждащ, 

считано от 01.11.2013 г., само търговски дела. 

От същата дата останалите съдии, включени в състава на Гражданско 

отделение, са структурирани в два въззивни граждански състава, както 

следва: 

Първи състав включва съдиите Лидия Томова, Теодора Димитрова и 

младши съдия Димитър Димитров; 

Втори състав включва съдиите Азадухи Карагьозян, Ралица 

Хаджииванова и Мирослав Маринов. 

Ръководител на Гражданско отделение и на Търговско отделение е 

съдия Константин Моллов, който е заместник на административния 

ръководител на съда. 

Фирмено отделение през 2013 г. е формирано от всички съдии, 

разглеждащи граждански и търговски дела и е ръководено от 

административния ръководител на съда – съдия Нели Батанова. 

Младшите съдии Стела Шипковенска и Димитър Димитров са 

работили предимно в Гражданско отделение и Търговско отделение, но при 

намалено натоварване, тъй като в този период са им възлагани и 

наказателни дела. 

 

3. Заповеди и други актове, издадени от административния 

ръководител на Окръжен съд – Шумен, за създаване на правила и 

внасяне на промени в организацията на административната дейност на 

съда. 

Със Заповед № РД-07-116/02.04.2012 г., административният 

ръководител на съда е възложил на заместник-административните 

ръководители на Окръжен съд – Шумен да предприемат вътрешно-

организационни мерки за оптимизиране на отделните дейности, касаещи 

движението на делата, както и да осъществяват ефективен контрол по 

спазване в тази връзка на предвидените срокове. 

Със Заповед № РД-07-312/07.08.2012 г., административният 

ръководител на Окръжен съд – Шумен е разпоредил на съдебния 

администратор да изготвя на всяко тримесечие справка по съдии за делата с 

неизготвени съдебни актове. 

Със Заповед № РД-07-53/11.02.2013 г., постановена във връзка с 

извършена проверка от Апелативен съд – Варна на гражданско отделение на 

съда и дадени препоръки, административният ръководител е дал конкретни 

указания на служителите от служба „Съдебно деловодство” относно 

воденето на съдебните книги. 

Със Заповед № РД-07-363/27.09.2013 г. е структурирано Търговско 

отделение, включващо съдиите – Константин Моллов, Свилен Станчев и 

Йордан Димов, считано от 30.09.2013 г. Въз основа на същата заповед, 
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считано от 01.11.2013 г., са определени два въззивни граждански състава в 

Гражданско отделение и един въззивен търговски състав, съставен от 

тримата съдии, включени в Търговско отделение. 

Със Заповед № РД-07-62/18.02.2013 г., административният 

ръководител е „обърнала внимание” по смисъла на чл. 327 от ЗСВ на 

младши съдия Стела Шипковенска. Заповедта е мотивирана с констатации 

за системно забавяне при администрирането и приключването на 43 

въззивни граждански и търговски дела и въззивни частни граждански и 

въззивни частни търговски дела. От същата заповед става ясно, че със 

Заповед № РД-07-341/31.08.2012 г. на младши съдия Шипковенска е указан 

срок за преодоляване на констатирана забава при изготвянето на крайни 

съдебни актове, образувани в предходен период. 

 

4. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно 

обслужване. 
През 2012 г., 2013 г. и към момента на извършване на проверката 

управлението на делата в Окръжен съд - Шумен се осъществява с помощта 

на програмата САС „Съдебно деловодство”, разработена от 

„Информационно обслужване” АД, гр. Варна. През проверявания период и 

към момента на извършване на проверката разпределението на делата се 

извършва с програмен продукт „Law Choice”, утвърден с решение на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 27/07.06.2006 г. 

Книгите и регистрите в служба „Регистратура” и служба „Съдебно 

деловодство” се водят на хартиен и на електронен носител. Проверките, 

извършени от Апелативен съд – Варна за 2012 г. и 2013 г. са констатирали 

като изолирани случаи известни пропуски при воденето на Книгите за 

открити съдебни заседания – нечетливо вписване, непълно отразяване на 

диспозитивите на съдебни актове. 

Документите, постъпващи по делата, и актовете, постановявани от 

съдебните състави, са подреждани в хронологичен ред с номериране на 

страниците. Всички депозирани книжа по делата се докладват своевременно 

на определените докладчици. В тази връзка проверката установява, че в 

служба „Съдебно деловодство” е създадена много добра организация на 

работа. 

Постановените съдебни актове се публикуват на интернет 

страницата на съда в изпълнение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона 

за съдебната власт, при спазване на изискванията на Закона за защита на 

личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. За 

целта са утвърдени вътрешни правила в сила от 01.02.2010 г. 

В Окръжен съд - Шумен са разработени Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по 

реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК. 

На електронната страница на съда са публикувани и утвърдените в 

съда Вътрешни правила за организацията и реда за използване на 
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програмните продукти за разпределение на делата в Окръжен съд – Шумен 

на случаен принцип. 

 

5. Случаен принцип на разпределение на делата. 
Със Заповед № РД-07-55/11.02.2011 г., административният 

ръководител на съда е утвърдил актуализирани Вътрешни правила за 

организацията и реда за използване на програмния продукт за 

разпределение на делата в Окръжен съд – Шумен на случаен принцип. 

Съгласно цитираната заповед, разпределението на постъпващите в 

съда наказателни дела е възложено на съдия Мариана Георгиева-заместник 

– административен ръководител на Окръжен съд – Шумен и ръководител на 

Наказателно отделение. 

Електронното разпределение на гражданските, търговските и 

административните дела в съда на принципа на случайния подбор, 

съобразно поредността на постъпването им, е възложено на съдия 

Константин Моллов – заместник на административния ръководител на съда 

и ръководител на Гражданско и търговско отделение. 

С утвърдените в съда вътрешни правила за разпределение на делата е 

предвидено, че в случаите на отсъствие на ръководителя на Гражданско и 

търговско отделение, разпределението се извършва от ръководителя на 

Наказателно отделение на Окръжен съд – Шумен. 

След избора на докладчик по съответното дело, ръководителят на 

Гражданско и търговско отделение разпечатва два екземпляра от протокола, 

удостоверяващ електронния избор на съдия, които се подписват от него. 

Протоколът отразява номера на делото, вида и групата, в която е 

разпределено; начинът, по които се извършва изборът на докладчик 

/случаен, по дежурство, определен или без участието на определени съдии/; 

име на определения докладчик и състав; евентуална замяна на определения 

вече съдия и причините за извършеното преразпределение; дата и час, в 

която е извършено разпределението. 

 

IІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, 

ОБРАЗУВАНИ В ОКРЪЖЕН СЪД - РУСЕ 

 

През 2012 г. общият брой 1097 дела, стояли за разглеждане в 

Гражданско и търговско отделение на Окръжен съд – Шумен /в това число 

граждански, търговски, въззивни граждански и търговски, частни 

граждански, частни търговски, административни и фирмени дела/, са 

разпределени по съдии, както следва: 

- съдия Константин Моллов /зам.-председател и ръководител на 

Гражданско и търговско отделение/ - общо за разглеждане дела – 157, от 

които 20 дела останали от предходен период, а 137 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 136 дела и са останали висящи 21 дела, 
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или свършени са 86,62%. През 2012 г. съдия Константин Моллов е имал за 

разглеждане по 13,08 броя дела средномесечно; 

- съдия Азадухи Карагьозян - общо за разглеждане дела – 144, от 

които 21 дела останали от предходен период, а 123 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 123 дела и са останали висящи 21 дела, 

или свършени са 85,41%. През 2012 г. съдия Азадухи Карагьозян е имала за 

разглеждане по 12 броя дела средномесечно; 

- съдия Йордан Димов - общо за разглеждане дела – 105, всички 

новообразувани. В края на периода са приключени 88 дела и са останали 

висящи 17 дела, или свършени са 83,80%. През 2012 г. съдия Йордан Димов 

е имал за разглеждане по 8,75 броя дела средномесечно; 

- съдия Лидия Томова - общо за разглеждане дела – 151, от които 

25 дела останали от предходен период, а 126 дела са новообразувани. В края 

на периода са приключени 126 дела и са останали висящи 25 дела, или 

свършени са 83,44%. През 2012 г. съдия Лидия Томова е имала за 

разглеждане по 12,58 броя дела средномесечно; 

- съдия Мирослав Маринов - общо за разглеждане дела – 141, от 

които 19 дела останали от предходен период, а 122 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 118 дела и са останали висящи 23 дела, 

или свършени са 83,68%. През 2012 г. съдия Мирослав Маринов е имал за 

разглеждане по 11,75 броя дела средномесечно; 

- съдия Ралица Хаджииванова - общо за разглеждане дела – 146, 

от които 22 дела останали от предходен период, а 124 дела са 

новообразувани. В края на периода са приключени 123 дела и са останали 

висящи 23 дела, или свършени са 84,24%. През 2012 г. съдия Ралица 

Хаджииванова е имала за разглеждане по 12,16 броя дела средномесечно; 

- съдия Теодора Димитрова - общо за разглеждане дела – 148, от 

които 23 дела останали от предходен период, а 125 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 125 дела и са останали висящи 23 дела, 

или свършени са 84,45%. През 2012 г. съдия Теодора Димитрова е имала за 

разглеждане по 12,33 броя дела средномесечно. 

До общия брой от 1097 дела, стояли за разглеждане пред Окръжен 

съд – Шумен, не са включени делата, разпределени през периода на 

младшите съдии. 

 

През 2013 г. общият брой 1065 дела, стояли за разглеждане в 

Гражданско и търговско отделение на Окръжен съд – Шумен /в това число 

граждански, търговски, въззивни граждански и търговски, частни 

граждански, частни търговски, административни и фирмени дела/, са 

разпределени по съдии, както следва: 

- съдия Константин Моллов /зам.-председател и ръководител на 

Гражданско и търговско отделение/ - общо за разглеждане дела – 152, от 

които 22 дела останали от предходен период, а 130 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 131 дела и са останали висящи 21 дела, 
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или свършени са 86,18%. През 2013 г. съдия Константин Моллов е имал за 

разглеждане по 12,66 броя дела средномесечно; 

- съдия Азадухи Карагьозян - общо за разглеждане дела – 133, от 

които 20 дела останали от предходен период, а 113 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 113 дела и са останали висящи 20 дела, 

или свършени са 84,96%. През 2013 г. съдия Азадухи Карагьозян е имала за 

разглеждане по 11,08 броя дела средномесечно; 

- съдия Йордан Димов - общо за разглеждане дела – 145, от които 

20 дела останали от предходен период, а 125 дела са новообразувани. В края 

на периода са приключени 126 дела и са останали висящи 19 дела, или 

свършени са 86,89%. През 2013 г. съдия Йордан Димов е имал за 

разглеждане по 12,08 броя дела средномесечно; 

- съдия Лидия Томова - общо за разглеждане дела – 132, от които 

25 дела останали от предходен период, а 107 дела са новообразувани. В края 

на периода са приключени 117 дела и са останали висящи 15 дела, или 

свършени са 88,63%. През 2013 г. съдия Лидия Томова е имала за 

разглеждане по 11 броя дела средномесечно; 

- съдия Мирослав Маринов - общо за разглеждане дела – 135, от 

които 23 дела останали от предходен период, а 112 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 118 дела и са останали висящи 17 дела, 

или свършени са 87,40%. През 2013 г. съдия Мирослав Маринов е имал за 

разглеждане по 11,25 броя дела средномесечно; 

- съдия Ралица Хаджииванова - общо за разглеждане дела – 138, 

от които 23 дела останали от предходен период, а 115 дела са 

новообразувани. В края на периода са приключени 122 дела и са останали 

висящи 16 дела, или свършени са 88,40%. През 2013 г. съдия Ралица 

Хаджииванова е имала за разглеждане по 11,5 броя дела средномесечно; 

- съдия Теодора Димитрова- общо за разглеждане дела – 136, от 

които 24 дела останали от предходен период, а 112 дела са новообразувани. 

В края на периода са приключени 120 дела и са останали висящи 16 дела, 

или свършени са 88,23%. През 2013 г. съдия Теодора Димитрова е имала за 

разглеждане по 11,33 броя дела средномесечно. 

До общия брой от 1065 дела, стояли за разглеждане пред Окръжен 

съд – Шумен, не са включени делата, разпределени през периода на 

младшите съдии. 

 

ІІI. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ДЕЛА 

 

1. Първоинстанционни граждански дела образувани преди 

01.01.2013 г. и неприключили до 31.12.2013 г. 
 - гр. д. № 496/2011 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

31.08.2011 г. по искова молба по чл. 189 от ЗЗД, изпратена по подсъдност от 

Районен съд – Шумен на тази дата с определение, постановено на 
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08.08.2011 г. по гр. д. № 2871/2011 г. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 11.10.2011 г. С определение от 13.10.2011 г. съдът е 

постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до 

приключване на гр. д. № 168/2009 г. по описа на същия съд. За да постанови 

диспозитив в този смисъл, съдът е приел, че предмет на обуславящото 

производство е правото на собственост върху процесния имот, който въпрос 

е прюдициален по отношение на иска по чл. 189 от ЗЗД. С определение от 

14.10.2013 г. съдът е възобновил производството по делото и е насрочил 

открито съдебно заседание за 12.11.2013 г. С оглед постъпила молба за 

изменение на иска, съдът е предоставил възможност на ответната страна за 

становище и е отложил делото за 28.11.2013 г. На тази дата не е даден ход 

на делото поради заболяване на страна и същото е отложено за 28.01.2014 г. 

В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. С определение от 04.02.2014 г., постановено в срока за 

решаване на делото, съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и го е прекратил като недопустимо. За да 

постанови диспозитив в този смисъл, съдът е посочил, че при служебна 

проверка, извършена в Районен съд - Шумен, е установено, че пред 

първоинстанционния съд е образувано дело по идентичен иск /макар и 

частично предявен/, между същите страни и на същото основание, поради 

което са налице основанията по чл. 126, ал. 1 от ГПК. 

 - гр. д. № 384/2012 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ е образувано на 

15.06.2012 г. по искова молба, постъпила с вх. № 3217/30.05.2012 г. С 

разпореждане от 31.05.2012 г., постановено от зам.-председателя на 

Окръжен съд – Шумен, производството по молбата е оставено без движение 

за внасяне на държавна такса. Указанията са изпълнени с молба от 

13.06.2013 г., след което делото е образувано. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 18.06.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника със съобщение от тази дата и е получено на 19.06.2012 г. Отговор 

на исковата молба е депозиран на 25.06.2013 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 01.08.2012 г., съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

25.10.2012 г. В съдебно заседание от 25.10.2012 г. съдът е дал ход по 

същество и обявил делото за решаване. С определение от 23.11.2012 г. съдът 

е отменил протоколното си определение за даване на ход по същество и е 

спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, с оглед 

установени престъпни обстоятелства, и е разпоредено препис от протокола 

да се изпрати на Районна прокуратура – Шумен. Периодично са изпращани 

писма и е изисквана информация относно статуса на д. п. № 667/2013 г. 

Районна прокуратура – Шумен, което също е спряно, видно от писмо на 

прокуратурата, постъпило в съда на 21.02.2014 г. Причините 

производството да е висящо и към момента на извършване на проверката са 

обективни – спряно е за продължителен период от време. 
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 - гр. д. № 100/2012 г., обр. на 14.02.2012 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов, иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Делото е 

образувано след разделяне на производството по т. д. № 739/2011 г. по 

описа на ШОС. На 29.02.2012 г. е разпоредено да се връчи препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 29.02.2012 г., връчено на 

29.03.2012 г. На 03.05.2012 г. е представен отговор на ИМ. С определение от 

11.05.2012 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК – до приключване на т. д. № 739/2011 г. по описа на ШОС. На 

23.05.2012 г. е постановено решение по преюдициалното производство, на 

02.01.2013 г. е постановено решението по в. т. д. № 540/2012 г. – обжалвано. 

С определение от 19.11.2013 г. постановено по т. д. № 2171/2013 г. по описа 

на ВКС, съдът не е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. 

На 27.11.2013 г. делото е постъпило в ШОС. Няма постановено определение 

за възобновяване на производството. На 03.12.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 25.02.2014 г. Първото 

с. з. е проведено на 25.02.2014 г. – прието е заключението на в. л., допусната 

е допълнителна СТЕ и е отложено за 25.03.2014 г., когато е даден ход по 

същество на делото. Предстои постановяване на решението (проверката 

извършена на 01.04.2014 г.). 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката на делата от тази категория сочи, че причините за 

тяхната продължителност преимуществено имат обективен характер – 

производствата са били спирани за различни периоди от време. Като 

пропуск на съда следва да се отчете факта, че в срока за изготвяне на краен 

съдебен акт по гр. д. № 496/2011 г. съдебният състав служебно е 

констатирал, че пред първоинстанционния съд е образувано дело по 

идентичен иск /макар и частично предявен/, между същите страни и на 

същото основание, поради което са налице основанията по чл. 126, ал. 1 от 

ГПК. Тези обстоятелства са били релевирани от ответника по исковата 

молба още с писмения отговор, постъпил на 11.10.2013 г., но не са били 

съобразени от съдебния състав. Това е наложило съдът да отмени 

протоколното си определение за даване на ход по същество и да прекрати 

производството като недопустимо. 

 

2. Първоинстанционни граждански дела образувани през 2013 г. 

и неприключили към 31.12.2013 г. 

 - гр. д. № 482/2013 г. /съдия Мирослав Маринов/ е образувано на 

02.09.2013 г. /съгласно отбелязването на корицата на делото и датата, 

отбелязана в печата на съда за образуване/ по искова молба по чл. 106, ал. 1, 

т. 2 от СК, постъпила в съда на 09.08.2013 г. С разпореждане от 09.08.2013 г. 

на зам. – председателя на съда производството по исковата молба е оставено 

без движение за внасяне на държавна такса. Указанията на съда са доведени 

до знанието на ищеца на 26.08.2013 г. със съобщение, изпратено на 
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09.08.2013 г. Нередовностите на молбата са отстранени на 02.09.2013 г. 

Делото е разпределено на докладчик на 09.09.2013 г., видно от протокола за 

случаен избор. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 01.10.2013 

г. Препис за ответника от исковата молба е изпратен на тази дата и е 

получен на 06.10.2013 г. от родител. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 21.11.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание 

за 19.12.2013 г. Призовката до ответника е върната в цялост с отбелязване от 

10.12.2013 г., че е студент в чужбина. С определение от 11.12.2013 г. съдът е 

приел, че ответникът е редовно призован при условията на чл. 41, ал. 2 от 

ГПК. В съдебно заседание от 19.12.2013 г. съдът е дал ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 09.01.2014 г., за изготвянето на което 

съобщения са изпратени на 10.01.2014 г. Делото не е приключило до края на 

2013 г., тъй като е образувано късно през съответната година. 

 - гр. д. № 327/2013 г. /съдия Лидия Томова, преразпределено на 

съдия Йордан Димов/ е образувано на 29.05.2013 г. по искова молба по чл. 

441 от ГПК във вр. с чл. 45 от ЗЗД, постъпила в съда на 20.05.2013 г. 

Производството по молбата е оставено без движение с разпореждане на зам. 

–председателя на съда за внасяне на държавна такса. Указанията са 

изпълнени с молба от 29.05.2013 г. С определение от 31.05.2013 г. 

първоначалният докладчик се е отвел от разглеждане на делото. Ново 

разпределение е извършено на 03.06.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 04.06.2013 г. Препис от исковата молба е връчен на 

ответника на 06.06.2013 г. със съобщение, изпратено на 04.06.2013 г. На 

09.07.2013 г. е депозиран писмен отговор по пощата. С разпореждане от 

09.07.2013 г. съдът е оставил производството без движение и дал указания 

на ищеца да конкретизира лихвите, претендирани от момента на 

увреждането. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 09.07.2013 г. 

и е получено на 12.07.2013 г. Ищецът не е представил молба в изпълнение 

на дадените от съда указания. С разпореждане от 23.07.2013 г. съдът е 

оставил без движение производството по предявени с писмения отговор 

насрещни искове и дал указания в тази връзка. Съобщението е връчено на 

25.07.2013 г. на технически сътрудник на ответника. С разпореждане от 

02.08.2013 г. съдът е указал ответника да се уведоми на посочения в 

писмения отговор съдебен адрес. С ново разпореждане от 02.08.2013 г. 

съдът е посочил, че допълва предишна своя резолюция от 23.07.2013 г., като 

допълва с нови указания до ответника по предявените насрещни искове. 

Съобщение с указанията на съда е получено на 06.08.2013 г. Молба в 

изпълнение на указанията е депозирана от ответника на 12.08.2013 г. С 

определение от 15.11.2013 г. /постановено 3 месеца след последното 

процесуално действие на страната/ по чл. 140 от ГПК съдът се е произнесъл 

по доказателствените и процесуалните искания на страните и е насрочил 

делото в открито заседание за 10.12.2013 г. Призовки за насроченото 

заседание са изпратени на страните на 18.11.2013 г. Изготвената експертиза 

е депозирана в съда на 02.12.2013 г. В първо открито съдебно заседание 
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съдът е направил доклад на делото и за събиране на доказателства е 

отложил същото за 20.01.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е даден 

ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 

20.02.2014 г., препис от което е изпратено на страните на 24.02.2014 г. 

 - гр. д. № 151/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 

11.03.2013 г. по искова молба по СК, постъпила на тази дата. Делото е 

разпределено н докладчик на 12.03.2013 г. С разпореждане от 12.03.2013 г. 

съдът е оставил производството без движение и е дал указания за 

отстраняване на констатирани нередовности. Съобщение за указанията е 

изпратено на 13.03.2013 г. Уточнение на исковата молба е представено на 

18.03.2013 г. С резолюция от 18.03.2013 г. съдът е разпоредил делото да се 

докладва след изтичане на срока, даден с разпореждането от 12.03.2013 г. 

или след постъпване на нова молба от ищеца. Нова молба е депозирана от 

ищеца на 25.04.2013 г. С разпореждане от 25.04.2013 г., за което съобщение 

е изпратено на 26.04.2013 г. и е получено на 03.06.2013 г., съдът е дал нов 

40-дневен срок на ищеца да изпълни дадените указания. Указанията са 

изпълнени с молба от 03.06.2013 г. С определение от 05.06.2013 г. съдът е 

прекратил производството в частта относно евентуално съединен иск. 

Последното е обжалвано с частна жалба пред Апелативен съд - Варна, 

където и постановено разпореждане от 23.10.2013 г. по в. ч. гр. д. № 

353/2013 г., с което жалбата е върната, след като контролиращата инстанция 

е установила, че страната не е отстранила указани в същата нередовности. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 03.12.2013 г. Препис от 

исковата молба до ответника е изпратен със съобщение от 04.12.2013 г., 

върнато в цялост. В тази връзка на ищеца на 13.01.2014 г. са дадени 

указания да представи удостоверение за постоянен и настоящ адрес на 

ответника. Страната е уведомена за указанията на 10.02.2014 г. С молба от 

13.02.2014 г. е поискано удължаване на срока, администрирано с 

разпореждане от 19.02.2014 г. Указанията са изпълнени на 21.02.2014 г. 

Препис от исковата молба е връчен на ответника на 11.03.2014 г. По делото 

е постъпил писмен отговор на същата дата – 11.03.2014 г. 

Продължителността на производството е предпоставена от обективни 

причини – оставяне на исковата молба без движение,, удължаване на срока 

за отстраняване на констатираните нередовности и развило се частно 

производство във връзка с прекратително определение на съда. 

 - гр. д. № 442/2013 г., обр. на 07.08.2013 г., на доклад на съдия 

Константин Моллов, иск по чл. 52 ЗЗД във вр. с чл. 45 ЗЗД във вр. с чл. 86 

ЗЗД. На 08.08.2913 г. е извършено разпределението. На 08.08.2013 г. е 

разпоредено да се връчат преписи от ИМ на ответниците (двама) за отговор. 

Съобщенията на изпратени на 08.08.2013 г., връчени на 19.08.2013 г. и на 

09.09.2013 г. На 17.09.2013 г. е представен отговор на ИМ, на 07.10.2013 г. е 

представен отговор на ИМ от другия ответник. На 27.11.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад по 

делото, нарочено за 19.12.2013 г. На 05.12.2013 г. е постъпила молба за 
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спиране на производството по съгласие на страните. С определение от 

11.12.2013 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, 

т. 1 ГПК. Към момента на извършване на проверката (01.04.2014 г.) не е 

изтекъл 6-месечния срок. 

 - гр. д. № 2/2013 г., обр. на 04.01.2013 г., на доклад на съдия 

Азадухи Карагьозян, иск по чл. 108 ГПК. ИМ е постъпила на 02.01.2013 г., 

на 07.01.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 

10.01.2013 г. ИМ е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 

11.01.2013 г., връчено на 23.01.2013 г., на 31.01.2013 г. е постъпила молба от 

ищеца за удължаване срока за изпълнение. С разпореждане от 04.02.2013 г. 

съдът е удължил срока с 30 дни, издадени са СУ. На 25.02.2013 г. е 

представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 27.02.2013 г. 

съдът е оставил ИМ без движение за вписване в АВ. На 04.03.2013 г. е 

представена вписана ИМ. На 12.03.2013 г. е разпоредено да се връчи препис 

от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 13.03.2013 г., 

връчено на 27.03.2013 г. С разпореждане от 15.05.2013 г. ИМ отново е 

оставена без движение. Съобщението е изпратено на 20.05.2013 г., връчено 

на 30.05.2013 г. На 07.06.2013 г. е представена молба-уточнение. На 

07.06.2013 г. е разпоредено да се връчи препис от молбата-уточнение и 

приложенията на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

07.06.2013 г., връчено на 24.06.2013 г. На 26.04.2013 г. е постъпил отговор 

от ответника по ИМ, на 26.07.2013 г. е постъпил отговор от ответника по 

молбата-уточнение от 07.06.2013 г. На 01.08.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. Първото с. з. е 

проведено на 30.10.2013 г. – прието е заключението по СТЕ, назначена е 

допълнителна СТЕ. В с. з. на 17.12.2013 г. е прието заключението на в. л., 

даден е ход по същество на делото. На 17.01.2014 г. е постановено 

решението. 

 - гр. д. № 556/2013 г., обр. на 23.09.2013 г., на доклад на съдия 

Теодора Димитрова, иск по чл. 336 ГПК. ИМ е постъпила на 23.09.2012 г. 

Разпределението е извършено на 22.10.2013 г. На 27.09.2013 г. е 

разпоредено (съдия Константин Моллов) да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 27.09.2013 г., връчено на 

03.10.2013 г. (чрез бащата). На 23.10.2013 г. е изпратено ново съобщение, 

връчено на 05.11.2013 г. лично на ответника. (ИМ е подадена от бащата на 

ответника и с нея е поискано ограничено запрещение на ответника – син на 

ищеца). На 27.12.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК 

(съдия Теодора Димитрова). Първото с. з. е проведено на 14.01.2013 г. – 

разпитани са свидетели, назначена е съдебно-психиатрична експертиза. В с. 

з. на 11.02.2014 г. е прието заключението на в. л., даден е ход по същество 

на делото. На 11.03.2014 г. е постановено решението. 

 - гр. д. № 109/2013 г., обр. на 19.02.2013 г., на доклад на съдия 

Лидия Томова, оспорване на завещание. Делото е изпратено от ШРС (след 

размяна на книжа) по подсъдност, постъпило в ШОС на 19.02.2013 г. 
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Разпределението е извършено на 20.02.2013 г. На 28.02.2013 г. е постъпила 

молба от проц. представител на ответника за издаване на СУ, уважена с 

разпореждане от 28.02.2013 г. На 04.03.2013 г. е постановено определението 

по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 09.04.2013 г. – отложено по 

доказателствата за 21.05.2013 г. На 19.04.2013 г. е постъпила молба за 

поправка и допълване на протокол от с. з. и с разпореждане от 24.04.2013 г. 

делото е насрочено за 14.05.2013 г. На 14.05.2013 г. е проведено с. з. по чл. 

151 ГПК, съдът е допуснал поправка на протокол от с. з. проведено на 

09.04.2013 г. В с. з. на 21.05.2013 г. съдът е спрял производството по делото 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 19.11.2013 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството, възобновено и насрочено с определение 

от 19.11.2013 г. Проведени са с. з. на 17.12.2013 г. – отложено по 

доказателствата за 28.01.2014 г. На 23.01.2014 г. е постъпила молба от 

ищците по чл. 233 ГПК – отказ от спорното право по предявените искове. С 

определение от 24.01.2014 г. съдът е прекратил производството по делото. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Производствата от тази категория са администрирани своевременно, 

като основните причини делата да не са приключили в края на 2013 г. не се 

дължат на процесуалното поведение на съдебните състави, а имат обективен 

характер – една част от делата са образувани във втората половина на 2013 

г., едно от производствата е било спряно по съгласие на страните, а 

останалите са били оставяни без движение с указания на страните за 

отстраняване на констатирани нередовности и са удължавани сроковете за 

тяхното изпълнение. Като изолиран случай в производството по гр. д. № 

327/2013 г., освен необходимостта от събиране на доказателства, се отчита, 

че част от причините за неговата продължителност са резултат от повторно 

дадени указания на ответника по предявените насрещни искове за 

отстраняване на по-късно констатирани нередовности, както и забавяне при 

постановяване на определението по чл. 140 от ГПК с три месеца, отчетени 

от последните процесуални действия на ответника, с които са изпълнени 

указания на съда. Макар и попадащо в периода на съдебната ваканция, 

определението на съда е постановено 2 месеца след връщането му от 

годишен отпуск – 05.09.2013 г. 

 

3. Първоинстанционни граждански дела свършени над 3 месеца. 

 - гр. д. 152/2013 г. /съдия Лидия Томова/ е образувано на 12.03.2013 

г. по искова молба по чл. 66, ал. 2 от СК, постъпила на тази дата в съда. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 21.03.2013 г. Съдебният 

акт е изписан на гърба на първа страница от делата, върху която е положен 

печатът на съда. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 

25.03.2013 г. със съобщение, изпратено на 21.03.2013 г. Отговор на исковата 

молба е депозиран на 24.04.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 25.04.2013 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно 
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заседание за 11.06.2013 г. Призовки за страните са изпратени на следващия 

ден. В съдебно заседание от тази дата съдът е представил доклад на делото, 

допуснал е съдебно-медицински експертизи и е отложил делото за 

26.09.2013 г. С определение от 14.06.2013 г., постановено в закрито 

заседание, е допусната още една експертиза. С определението е насрочена 

съдебна поръчка за приемане на съдебно-медицинската /ДНК/ експертиза на 

23.08.2013 г. в Софийския районен съд. В съдебно заседание от 26.09.2013 г. 

е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 07.10.2013 г. 

Продължителността на производството е предпоставена от обективни 

причини, произтичащи от нуждата да бъдат събирани доказателства. 

 - гр. д. 140/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

05.03.2013 г. по искова молба по чл. 74 от ЗЧСИ, след като с определение от 

28.02.2013 г., постановено по в. ч. гр. д. № 99/2013 г., Апелативен съд - 

Варна е определил на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК, че Окръжен съд - 

Шумен е компетентен да разгледа претенцията. Производството е 

администрирано по размяната на книжа от Окръжен съд - Варна по 

образуваното гр. д. № 2091/2012 г. Определение по чл. 140 от ГПК е 

постановено на 31.08.2012 г. от Окръжен съд - Варна. Делото е постъпило в 

Окръжен съд-Шумен след проведени съдебни заседания в Окръжен съд - 

Варна. С разпореждане от 29.05.2013 г. на настоящия съд, след като е 

определен докладчик на 06.03.2013 г., делото е насрочено в открито 

заседание за 27.06.2013 г. Призовки за страните са изпратени на 30.05.2013 

г. По делото липсват данни за причините, поради които съдебният състав е 

забавил с повече от 2 месеца определението си, с което е насрочил 

производството в открито съдебно заседание. В съдебно заседание от 

27.06.2013 г. е открито производство по чл. 193 от ГПК, допуснати са 

гласни доказателства и делото е отложено за 10.10.2013 г. За събиране на 

доказателства ново открито заседание е насрочено за 13.11.2013 г., на която 

дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

13.12.2013 г. /съгласно датата, отразена в съдебния акт/, съобщения за 

изготвянето на което са изпратени на страните на 30.12.2013 г. От молба на 

ищеца, депозирана на 30.12.2013 г., става ясно, че решението не е било 

обявено към 21.12.2013 г. 

 - гр. д. 262/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

29.04.2013 г. по искова молба по чл. 106, ал. 1, т. 2 от СК, постъпила в съда 

на тази дата. Делото е разпределено на докладчик на 30.04.2013 г. Препис от 

исковата молба е връчен на особения представител на ответника на 

20.05.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 20.06.2013 г. С определение по 

чл. 140 от ГПК, постановено на 06.08.2013 г. съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 10.10.2013 г. С определението е изготвен и проект за 

доклад по делото от тази дата. На 02.10.2013 г. е депозирана молба от 

вещото лице, с която е поискала заключението да се изслуша на друга дата, 

предвид пътуване в чужбина. В съдебно заседание от 10.10.2013 г. е даден 

ход на делото и делото е отложено за 05.11.2013 г. за изслушване на 
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допуснатата експертиза. На тази дата е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение е постановено на 05.12.2013 г., препис от 

което е изпратен на страните със съобщения от 30.12.2013 г. 

Продължителността на производството е предпоставена от необходимостта 

делото да се отложи за изслушване на допусната експертиза. Същевременно 

се констатира несъответствие между датата на постановяване на съдебното 

решение , посочена в съдебния акт, и датата, на която са изпратени преписи 

за страните. В книгата за открити съдебни заседания е направено 

отбелязване, че решението е обявено на 27.12.2013 г. 

 - гр. д. № 83/2013 г., обр. на 07.02.2013 г., на доклад на съдия 

Ралица Хаджииванова, иск по чл. 62, ал. 1 СК. Делото е разпределено на 

08.02.2013 г. С определение от 08.02.2013 г. съдът е предоставил правна 

помощ чрез процесуално представителство на детето, на 11.02.2013 г. е 

изпратено искане до АК – Шумен. На 12.02.2013 г. е постъпило 

уведомително писмо, с разпореждане от с. д. (същата дата) е постановено да 

се изпрати ново искане съобразно определението от 08.02.2013 г. Повторно 

искане е изпратено на 12.02.2013 г., на 15.02.2013 г. е постъпило 

уведомително писмо от АК - Шумен. С определение от 15.02.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение за внасяне на определена сума – 

възнаграждение за назначения особен представител. На 21.02.2013 г. е 

представена молба с изпълнени указания, на с. д. е назначен особения 

представител. На 21.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответниците за отговор, представен на 22.03.2013 г. На 22.04.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад. 

Първото с. з. е проведено на 16.05.2013 г. – назначени са експертизи. Съдът 

е постановил, че отлага делото за друга дата, която ще бъде определена 

допълнително след получаване на писмо от директора на М. – Шумен за 

определяне на в. л. по назначената съдебно кръвно-групова експертиза. На 

17.06.2013 г. е постъпило писмо от М. – Шумен, в което е посочено, че 

такива изследвания се правят от С. „М.” - София. С разпореждане от 

17.06.2013 г. е постановено да се изпрати ново писмо, в което да се уточни, 

че се иска кръвно-групова експертиза, а не ДНК експертиза. На 26.06.2013 г. 

е постъпило писмо от М. – Шумен, с което е определено лице за извършване 

на експертизата. С определение от 27.06.2013 г. е назначено в. л., делото е 

насрочено за 21.08.2013 г. В с. з. на 21.08.2013 г. е прието заключението на 

в. л., даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение на 23.09.2013 г. Решението е постановено на 23.08.2013 г. 

 - гр. д. № 261/2013 г., обр. на 29.04.2013 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов, иск по чл. 62, ал. 2 СК. С определение от 30.04.2013 г. е 

постановено, че следва да се назначи особен представител на детето и 

ищецът следва да внесе определеното от съда възнаграждение в 1-седмичен 

срок. След изпълнение на указанията, получаване на уведомително писмо от 

АК – Шумен, с което е определен адвокат, са връчени преписи от ИМ – на 

27.05.2013 г. и на 18.06.2013 г. На 31.05.2013 г. и на 21.06.2013 г. са 
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представени отговори на ИМ. На 25.07.2013 г. е постановено определението 

по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 15.10.2013 г., даден е ход по 

същество на делото. На 11.11.2013 г. е постановено решението по делото. 

 - гр. д. № 210/2013 г., обр. на 03.04.2013 г., на доклад на съдия 

Азадухи Карагьозян,  иск по чл. 42, ал. 1, б. „б” ЗН във р. с чл. 25, ал. 1 ЗН. 

ИМ е подадена на 25.03.2013 г. и с разпореждане от 26.03.2013 г. е оставена 

без движение за внасяне на ДТ. На 01.04.2013 г. е представено 

доказателство за внесена ДТ и на 03.04.2013 г. е образувано делото. След 

отстраняване на нередовности по ИМ и вписване на ИМ в АВ, съдът е 

постановил връчване на препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на ответника на 25.04.2013 г., на 22.05.2013 г. е 

представен отговор. На 05.06.2013 г. е указано на ответника да представи 

пълномощно на адвоката или лично да подпише отговора на ИМ. На 

13.06.2013 г. е представено пълномощно на проц. представител на 

ответника. На 25.06.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад по делото. Първото с. з. е проведено на 

25.09.2013 г. – назначена е съдебно-графологическа експертиза, отложено за 

20.11.2013 г. – прието е заключението, представен е оригинала на 

оспорваното саморъчно завещание, даден е ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 17.12.2013 г. 

 - гр. д. № 284/2013 г., обр. на 09.05.2013 г., на доклад на съдия 

Теодора Димитрова, иск по чл. 62, ал. 4 СК. ИМ е постъпила на 09.05.2013 

г., на 10.05.2013 г. е извършено разпределението. След установяване адреса 

на ответника, съобщение с препис от ИМ е връчено на 16.05.2013 г. и на 

27.05.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. На 25.06.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 03.10.2013 г.  – 

даден е ход по същество на делото. На 31.10.2013 г. е постановено 

решението по делото. 

 - гр. д. № 254/2013 г., обр. на 25.04.2013 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов, иск по чл. 62, ал. 2 СК. ИМ е постъпила на 15.04.2013 г. 

и с разпореждане от 16.04.2013 г. (съдия Константин Моллов) е оставена без 

движение за представяне на доказателство за внесена ДТ. На 26.04.2013 г. е 

извършено разпределението. С определение от 26.04.2013 г. е определено 

възнаграждение за назначаване на особен представител на малолетното 

дете, на 29.04.2013 г. е изпратено съобщение до ищеца и връчено на 

23.05.2013 г. На 17.05.2013 г. е разпоредено да се изпрати искане до АК - 

Шумен за определяне на адвокат на малолетното дете, на 21.05.2013 г. е 

постъпило уведомително писмо от АК - Шумен. С определение от 

23.05.2013 г. е назначен особен представител, постановено е да се изпрати 

препис от ИМ на особения представител и другия ответник за отговор. 

Съобщение до ответника е  изпратено на 23.05.2013 г., връчено на 

28.05.2013 г. Съобщението до особения представител е изпратено на 

23.05.2013 г., връчено на 06.06.2013 г. На 14.06.2013 г. е постъпил отговор 

на ИМ от особения представител, не е постъпил отговор от ответника. На 
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25.07.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 15.10.2013 г. – даден е ход по същество на делото. Решението 

е постановено на 12.11.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Причините производствата от тази категория да приключат в срок от 

над 3 месеца имат изцяло обективен характер. Някои от делата са отлагани 

и са насрочвани в нови открити съдебни заседания с оглед необходимостта 

да се изслушват експертизи, а в повечето случаи, в които производствата са 

приключвали с едно съдебно заседание, същите са били насрочвани с 

определението по чл. 140 от ГПК в срокове по-големи от 2 месеца по 

причина, че насрочванията са съвпадали с периода на съдебната ваканция. 

 

4. Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по 

същество. 

 - гр. д. № 384/2012 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ е образувано на 

15.06.2013 г. по искова молба, постъпила с вх. № 3217/30.05.2012 г. В 

съдебно заседание от 25.10.2012 г. съдът е дал ход по същество и обявил 

делото за решаване. С определение от 23.11.2012 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е спрял 

производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, с оглед установени 

престъпни обстоятелства, и е разпоредено препис от протокола да се 

изпрати на Районна прокуратура – Шумен. 

 - гр. д. № 348/2012 г., обр. на 31.05.2012 г., на доклад на съдия 

Теодора Димитрова,  иск по чл. 36, ал. 4 от ЗА и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. В с. з. на 

23.11.2012 г. е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне на 

решението съдът е констатирал, че гр. д. № 819/2012 г. по описа на ВКС има 

преюдициално значение за настоящия спор, поради което с определение от 

19.12.2012 г. е отменил протоколно определение, с което е даден ход по 

същество на делото и е спрял производството по гр. д. № 348/2012 г. на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. На 07.02.2013 г. е постъпила молба от ищеца с 

приложени решения, влезли в сила, по преюдициалното производство. С 

определение от 07.02.2013 г. съдът е възобновил производството и го е 

насрочил за 20.02.2013 г. В с. з. на 20.02.2013 г. делото е обявено за 

решаване. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че не е представено 

пълномощно на адв. Х. за проц. представителство на ответника по делото, 

нито е налице устно упълномощаване на същата по реда на чл. 33 ГПК, 

поради което с определение от 19.03.2013 г. съдът е отменил протоколно 

определение за даване ход по същество на делото, предоставил е 1-

седмичен срок на ответника да представи надлежно адвокатско 

пълномощно на адв. Х. На 21.03.2013 г. е постъпила молба от адв. Х. с 

изпълнени указания, с разпореждане от 21.03.2013 г. делото е насрочено за 

03.04.2013 г., когато е даден ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 30.04.2013 г. – по делото два пъти са постановявани 
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определения за отмяна протоколни такива, с които е даван ход по същество, 

и един път делото е спирано на осн. чл. 229, ал. 1., т. 4 ГПК. 

 - гр. д. № 382/2012 г., обр. на 15.06.2012 г., на доклад на съдия 

Лидия Томова, иск по чл. 422 ГПК. Делото е изпратено от ШРС по 

подсъдност. В с. з. на 18.10.2012 г. е даден ход по същество на делото. В 

срока за произнасяне на решението съдът е констатирал, че ИМ е нередовна, 

поради което с Определение № 573 от 23.10.2012 г. е отменил дадения ход 

по същество и оставил ИМ без движение с указания и 1-седмичен срок за 

изпълнение. С определение № 620/16.11.2012 г. съдът е прекратил 

производството по делото – обжалвано. С определение от 16.01.2013 г. по в. 

ч. гр. д. № 27/2013 г. по описа на АС – Варна, съдът е потвърдил 

определението на първоинстанционния съд. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Съгласно справките, предоставени от Окръжен съд - Шумен, през 

2012 г. само по три дела са постановени определения за отмяна на хода по 

същество, по едното от които са постановени две определения в този 

смисъл. В два от случаите, за да постановят определения в този смисъл, 

съдебните състави не са съобразили своевременно обстоятелства, касаещи 

пълномощията на процесуален представител и нередовност на исковата 

молба, които е трябвало да бъдат установени преди делата да бъдат обявени 

за решаване. В периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. няма данни за дела, 

по които съдебните състави да са постановили определения за отмяна на 

даден ход по същество. 

 

5. Спрени първоинстанционни граждански дела. 
 - гр. д. № 384/2012 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ е образувано на 

15.06.2013 г. по искова молба, постъпила с вх. № 3217/30.05.2012 г. С 

разпореждане от 31.05.2012 г., постановено от зам.-председателя на 

Окръжен съд – Шумен, производството по молбата е оставено без движение 

за внасяне на държавна такса. Указанията са изпълнени с молба от 

13.06.2013 г., след което делото е образувано. В съдебно заседание от 

25.10.2012 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. С 

определение от 23.11.2012 г. съдът е отменил протоколното си определение 

за даване на ход по същество и е спрял производството по делото по чл. 229, 

ал. 1, т. 5 от ГПК, с оглед установени престъпни обстоятелства, и е 

разпоредено препис от протокола да се изпрати на Районна прокуратура – 

Шумен. Периодично са изпращани писма и е изисквана информация 

относно статуса на д. п. № 667/2013 г. Районна прокуратура – Шумен, което 

също е спряно, видно от писмо на прокуратурата, постъпило в съда на 

21.02.2014 г. 

 - гр. д. № 100/2012 г., обр. на 14.02.2012 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов, иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Делото е 

образувано след разделяне на производството по т. д. № 739/2011 г. по 
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описа на ШОС. С определение от 11.05.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване 

на т. д. № 739/2011 г. по описа на ШОС. На 23.05.2012 г. е постановено 

решение по преюдициалното производство, на 02.01.2013 г. е постановено 

решението по в. т. д. № 540/2012 г. – обжалвано. С определение от 

19.11.2013 г. постановено по т. д. № 2171/2013 г. по описа на ВКС, съдът не 

е допуснал касационно обжалване на въззивното решение. На 27.11.2013 г. 

делото е постъпило в ШОС. Няма постановено определение за 

възобновяване на производството. На 03.12.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено за 25.02.2014 г. (по 

търговското дело няма печат върху решението за датата, на която е влязло в 

сила – нито на първоинстанционното, нито на въззивното). По делото няма 

приложени справки за движението на преюдициалното производството. Не 

става ясно как е проверявано движението му. 

 - гр. д. № 331/2012 г., обр. на 18.05.2012 г., на доклад на съдия 

Ралица Хаджииванова, иск по чл. 266 ЗЗД. Делото е образувано след 

разделяне на производството по т. д. № 14/2012 г. по описа на ШОС. С 

определение от 28.05.2012 г. съдът е спрял производството по делото на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на т. д. № 14/2012 г. по описа 

на ШОС. С определение от 25.07.2013 г. съдът е постановил, че след 

служебна справка е констатирано, че производството по т. д. № 14/2012 г. 

на ШОС е приключило, поради което възобновява производството по 

делото. (преюдициалното производство е било на доклад на съдия 

Хаджииванова). На 25.07.2013 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, делото е насрочено за 09.10.2013 г. - по делото не са приложени 

справки за движението на преюдициалното производство. 

 - гр. д. № 410/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

12.07.2013 г. по мотивирано искане от КОНПИ. На 25.11.2013 г. по делото е 

постъпила молба от ответниците за спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, мотивирана с тълк. д. № 7/2013 г. ва 

ВКС, Гражданска колегия. С разпореждане от 25.11.2013 г. съдът е 

разпоредил да се изпрати препис от молбата на другите страни за 

становище. С определение от 03.12.2013 г. съдът е постановил спиране на 

производството по делото до произнасяне по т. д. № 7/2013 г. на Върховния 

касационен съд. По делото липсват справки за статуса на обуславящото 

производство. 

 - гр. д. № 86/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 

08.02.2013 г. по мотивирано искане от КОНПИ. С определение от 

18.12.2013 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК, до приключване на същото тълкувателно дело, 

образувано пред Върховния касационен съд – т. д. № 7/2013 г. Липсват 

справки за статуса на тълкувателното дело. 

 - гр. д. № 295/2013 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

13.05.2013 г. по мотивирано искане от КОНПИ. С определение от 
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30.09.2013 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК, до приключване на н. д. № 1638/2013 г. на Върховния 

касационен съд, като съдът е разпоредил след отпадане на причините за 

спиране, делото да бъде докладвано за възобновяване. По делото е 

приложено решението на ВКС, постановено на 20.11.2013 г. по 

производството, обусловило спирането на настоящото. Върху съдебния акт 

е направено отбелязване от служител на служба „Съдебно деловодство”, от 

което става ясно, че решението е разпечатано от сайта на ВКС на 17.02.2014 

г. В резултат на решението е образувано н. о. х. д. № 360/2013 г. на Окръжен 

съд-Разград, насрочено за 28.02.2014 г. С определение от 20.02.2014 г. съдът 

е възобновил производството и го е спрял във връзка с образуваното н. о. х. 

д. № 360/2013 г. на Окръжен съд-Разград. 

 - гр. д. № 193/2013 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

28.03.2013 г., след като с определение по друго гражданско дело на 

Окръжен съд-Шумен – гр. д. № 494/2012 г., съдебният състав /съдия 

Мирослав Маринов/ е разделил предявените насрещни искове. С 

определение от 05.04.2013 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до приключване с влязъл в сила акт 

производството по гр. д. № 494/2012 г. По делото е приложена разпечатка от 

електронната деловодна система на съда, от която е видно движението на 

обуславящото производство, изпратено на 05.03.2014 г. по въззивна жалба в 

Апелативен съд-Варна. 

 - гр. д. № 194/2013 г. /съдия Мирослав Маринов/ е образувано на 

28.03.2013 г., след като с определение по гр. д. № 494/2012 г. на Окръжен 

съд-Шумен съдебният състав е постановил разделяне на исковете. С 

определение от 02.04.2013 г. съдът е спрял производството по чл. 229, ал. 1, 

т. 4 от ГПК, до приключване с влязъл в сила акт производството по гр. д. № 

494/2012 г. По делото е приложена справка от електронната деловодна 

система на съда, отразяваща статуса на преюдициалното производство. 

/това и предходното дело са спрени при идентични обстоятелства – 

разделени са предявените обратни искове и са образувани нови 

производства/. 

 - гр. д. № 274/2013 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

08.05.2013 г., след разделяне на гр. д. № 494/2012 г. с определение от 

30.04.2013 г. С определение от 15.05.2013 г. съдът е спрял производството 

по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в 

сила съдебен акт на производството по гр. д. № 179/2013 г. на Окръжен съд-

Шумен. С определение от 05.09.2013 г. съдът е възобновил производството 

по делото, след като служебно е констатирал, че обуславящото 

производство е приключило с влязъл в сила акт на 03.08.2013 г. По делото е 

приложена разпечатка от електронната деловодна система на съда, 

отразяваща движението на гр. д. № 179/2013 г. на Окръжен съд – Шумен. 

 - гр. д. № 417/2013 г. /съдия Лидия Томова/ е образувано на 

18.07.2013 г. по мотивирано искане на КОНПИ. По делото е депозирана на 
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29.11.2013 г. молба за спиране на производството, обоснована с образувано 

т. д. № 7/2013 г. на Върховния касационен съд. С определение от 06.12.2013 

г. съдът е спрял на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. По делото липсват 

справки за статуса на тълкувателното производство, послужило като 

основание за спиране. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

По част от производствата, спрени в края на 2013 г., към момента на 

проверката липсват справки за движението на делата, станали причина за 

спирането. По останалите дела, макар и висящи пред същия съд, са 

прилагани извлечения от деловодната система на съда, от които е видно 

движението на преюдициалните производства. По гр. д. № 384/2012 г., 

спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, са изпращани писма и е 

изисквана информация от съответния орган на съдебната власт. 

При администрирането на делата, спрени до постановяване на 

решение по тълк. д. № 7/2013 г. на ВКС, следва да бъде съобразено, че към 

настоящия момент такава преюдициална връзка вече не е основание за 

спиране, доколкото с Тълкувателно решение № 8/07.05.2014 г. по тълк. д. № 

8/2013 г. на ОСГТК на ВКС, е предвидено, че образувано тълкувателно дело 

пред ВКС по обуславящ правен въпрос е основание за спиране само в 

касационната инстанция на основание чл. 292 от ГПК, но не и във 

въззивната и първата инстанции. 

 

6. Граждански дела образувани по чл. 390 ГПК. 

 - ч. гр. д. № 142/2012 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ е образувано 

на 28.02.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск, постъпила от Районен съд - Шумен на 28.02.2012 г. С 

разпореждане от 28.02.2012 г., съобщение за което е изпратено на 

29.02.2013 г., съдът е оставил производството без движение като е указал на 

молителя да посочи каква обезпечителна мярка претендира с оглед 

допуснато вече от Районен съд-Шумен обезпечение. Мярката е 

конкретизирана с молба от 29.02.2012 г., във връзка с която съдът е 

разпоредил на същата дата внасяне на държавна такса. Доказателство за 

внасяне на таксата е представено на 01.03.2012 г. С определение от 

01.03.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана на 

недвижим имот, след внасяне на гаранция, определил е едномесечен срок за 

предявяване на иска и е указал последиците при непредставяне на 

доказателства за предявяването му. Определението не съдържа диспозитив 

по отношение на срока, в който да се внесе гаранцията, както и по 

отношение това от кой момент тече едномесечния срок за предявяване на 

обезпечения иск. Обезпечителната заповед е получена на 21.03.2012 г. На 

17.04.2012 г. е представено копие на искова молба с входящ номер, 

представляващо доказателство за предявяване на иска. С определение от 

27.01.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение и постановил 
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освобождаване на внесената гаранция, след депозиране на молба в този 

смисъл и след като е констатирал, че е уважен обезпечения иск с влязло в 

сила решение. 

 - ч. гр. д. № 490/2012 г., обр. на 02.08.2012 г., на доклад на съдия 

Константин Моллов. С определение от 02.08.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдеш иск чрез налагане на възбрана на недвижим имот 

след внасяне на гаранция в размер на 1 000 лв. (не е посочено в какъв срок 

следва да се внесе гаранцията). Съдът е определил 1-месечен срок за 

предявяване на иска и представяне на доказателство за това, считано от 

връчване на определението. Съдът е постановил да се издаде обезпечителна 

заповед след представяне на доказателство за внесена парична гаранция. На 

03.08.2012 г. е представено доказателство за внесена гаранция, на с. д. е 

издадена обезпечителна заповед. На 04.09.2012 г. е представена молба с 

доказателство (искова молба) за предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 239/2012 г., обр. на 05.04.2012 г., на доклад на съдия 

Йордан Димов. С определение от 05.04.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдеш иск чрез запор върху 400 бр. налични поименни 

акции. Съдът е определил 1-месечен срок за предявяване на иска и 

представяне на доказателство за това, считано от датата на влизане на 

обезпечението в сила. Съдът е постановил да се издаде обезпечителна 

заповед след представяне на доказателство за внесена гаранция в размер на 

4 000 лв. – не е посочен срок, в който следва да се представи доказателство 

за внесената гаранция. На 12.04.2012 г. е постъпила молба от молителя, с 

която е заявено, че не поддържа молбата за допускане на обезпечение и я 

оттегля. С разпореждане от 12.04.2012 г. съдът е постановил, че има 

произнасяне по делото. По делото не е постановено определение, с което да 

е отменено определението от 05.04.2012 г., с което е допуснато обезпечение 

на бъдещ иск. 

 - ч. гр. д. № 384/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 

01.07.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК във вр. с чл. 22, ал. 1 от ЗОПДИПД 

/отм./. С определение от 01.07.2013 г. съдът е допуснал обезпечение чрез 

налагане на възбрана и запор върху имущество на ответника и запор върху 

банкови сметки, определил е едномесечен срок за предявяване на иска, 

„считано от датата на влизане на обезпечението в сила”. Обезпечителните 

заповеди са получени на 03.07.2013 г., за което обстоятелство е направено 

отбелязване върху определението на съда. Съобщение до КОНПИ е 

изпратено на 01.07.2013 г. С определение от 30.07.2013 г. съдът е удължил 

определения срок с още един месец, който тече от изтичане на 

първоначално определения срок. На 19.09.2013 г. е постъпила молба от 

КОНПИ, с която е уведомен съда, че на 19.09.2013 г. в Окръжен съд-Шумен 

е внесено мотивирано искане, без обаче в същата да е конкретизирано 

делото, образувано по искането. 

 - ч. гр. д. № 713/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ е образувано 

на 09.12.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК във вр. с чл. 22, ал. 1 от 
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ЗОПДИПД /отм./. С разпореждане от 09.12.2013 г. съдът е обособил явен и 

класифициран том на делото. С определение от 09.12.2013 г. съдът е 

допуснал обезпечение на мотивираното искане чрез възбрана и запор на 

имущество, собственост на ответника, определил е едномесечен срок за 

предявяване на иска, считано от съобщаване за изготвянето на настоящото 

определение и указал последиците при непредставяне на доказателства за 

предявяването му. Съобщение за изготвения съдебен акт е изпратено на 

10.12.2013 г. и е получено на 11.12.2013 г. На 13.12.2013 г. е депозирана 

молба за удължаване на срока по чл. 63 от ГПК. С определение от 

20.12.2013 г. съдът е удължил срока с още един месец, който тече след 

изтичане н първоначалния. На 11.02.2014 г. по делото е депозирана молба от 

КОНПИ, с което страната уведомява съда, че на 11.02.2014 г. в Окръжен 

съд-Шумен е внесено обезпеченото мотивирано искане. Към молбата е 

приложено копие на мотивираното искане с изходящ номер на Комисията, 

не е посочен номер на дело, образувано по същото. 

 - ч. гр. д. № 329/2013 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

30.05.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на 29.05.2013 г., 

16,50 ч., за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

възбрана върху имоти, собственост на ответниците. С молбата е направено 

искане за издаване на съдебни удостоверения. С разпореждане от 30.05.2013 

г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания на 

молителя да представи доказателства, удостоверяващи, че имотите, върху 

които се иска налагане на възбрана, са собственост на ответниците, както и 

удостоверения за данъчна оценка за тези имоти. Съобщение за указанията е 

изпратено на тази дата и е получено на 04.06.2013 г. В изпълнение на 

указанията е депозирана молба на 06.06.2013 г. С разпореждане от 

06.06.2013 г. съдът е разпоредил на молителя да се издадат съдебни 

удостоверения /за издаването на каквито е направено искане още в молбата 

от 29.05.2013 г./и удължава срока за изпълнение на дадените указания. Нова 

молба от молителя е депозирана на 26.06.2013 г., с която страната е 

поискала, в случай че съдът не приеме че собствеността на един от имотите 

е доказана, да й издаде друго съдебно удостоверение. С разпореждане от 

27.06.2013 г. съдът е постановил издаването на исканото удостоверение и е 

дал указания молителят да представи доказателство за сключен, респ. 

прекратен граждански брак на ответницата. На 01.07.2013 г. е постъпила 

нова молба от молителя. На 10.07.2013 г. са изпълнени дадените от съда 

указания. С определение от 10.07.2013 г. съдът е допуснал исканите 

обезпечения, определил е гаранция, с внасянето на която е обвързал 

издаването на обезпечителната заповед, и е указал едномесечен срок за 

предявяване на обезпечения иск, считано от датата на издаване на 

обезпечителната заповед. Обезпечителната заповед е получена на 

31.07.2013 г., на която дата е представено доказателство за внасяне на 

определената гаранция. В срок е представена молба с доказателство за 

предявяване на бъдещия иск, представляващо копие на първа страница от 
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исковата молба с входящ номер на Окръжен съд-Шумен. С разпореждане от 

02.09.2013 г. съдът е указал на молителя да представи пълен екземпляр от 

исковата молба, изпълнено на 12.09.2013 г. 

 - ч. гр. д. № 377/2013 г., обр. на 24.06.2013 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов. Молбата е постъпила на 24.06.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. С определение от 24.06.2013 г. съдът е 

постановил, че производството е по чл. 22 от ЗОПДИППД, допуснал е 

обезпечение на бъдещия иск чрез възбрана на недвижим имот и запор на 

банкова сметка. Съдът е определил едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от влизане в сила на определението, както и за 

представяне на доказателство за това в същия срок. На 27.06.2013 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока за представяне на доказателства за 

предявен иск. С определение от 27.06.2013 г. съдът е продължил срока с 

още 2 месеца. На 05.08.2013 г. е представена молба за предявен иск с 

посочен номер на делото по описа на ШОС. Съдът е приложил молбата към 

дело но не става ясно дали служебно е извършена справка дали е постъпила 

такава молба. 

 - ч. гр. д. № 376/2013 г., обр. на 24.06.2013 г., на доклад на съдия 

Константин Моллов. С определение от 24.06.2013 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез запор на банкови сметки. Определен е 1-

месечен срок за предявяване на иска и представяне на доказателство за това, 

считано от връчване на настоящото определение на молителя – Комисията 

за отнемане на незаконно придобито имущество. Съдът е оставил без 

уважение мотивираното искане за допускане на обезпечение чрез налагане 

на обезпечителна мярка възбрана на недвижим имот. На 18.07.2013 г. е 

представена молба, с която съдът е уведомен, че е внесено мотивирано 

искане срещу изброени лица с посочен ЕГН, както и номер на делото, 

образувано по описа на ШОС. 

 - ч. гр. д. № 326/2013 г., обр. на 29.05.2013 г., на доклад на съдия 

Лидия Томова. Делото е изпратено от РС – Нови пазар по подсъдност. 

Делото е постъпило на 29.05.2013 г. в 12:30 ч., разпределението е 

извършено на същата дата в 13:51 ч. С определение от 30.05.2013 г. съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещите искове чрез налагане на възбрана върху 

индивидуализирани недвижими имоти. Съдът е дал 2-седмичен срок за 

предявяване на иска и представяне на доказателство за това. Съдът не е 

посочил от кой момент тече срокът за предявяване на иска. С молба от 

03.07.2013 г. е представено доказателство за предявен иск – искова молба с 

печат от СГС, заверена от адвокат. 

 - ч. гр. д. № 68/2013 г., обр. на 04.02.2013 г., на доклад на съдия 

Азадухи Карагьозян. Молбата е постъпила на 04.02.2013 г. и на с. д. е 

извършено разпределението. С определение от 04.02.2013 г. съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху 

индивидуализирани имоти. Съдът е определил едномесечен срок за 

предявяване на иска, считано от датата на получаване на съобщението и 
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представяне на доказателство за предявен иск в същия срок. На 05.03.2013 г. 

е постъпила молба с представена искова молба с печат на ШОС за предявен 

иск (оригинал). 

- ч. гр. д. № 181/2013 г., обр. на 26.03.2013 г., на доклад на съдия 

Ралица Хаджииванова. С разпореждане от 26.03.2013 г. молбата е оставена 

без движение с указание за представяне на актуално описание на имота 

съгласно ЗК, както и доказателство за сключен брак на ответника към 

19.06.2013 г. С молба от 27.03.2013 г. молителят е поискал издаването на 2 

бр. СУ, издадени на същата дата. На 29.03.2013 г. е представена молба с 

изпълнени указания. С определение от 29.03.2013 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху 

индивидуализиран недвижим имот до претендирания размер от 80 000 лв. 

Съдът е определил 1-месечен срок за представяне на доказателство за 

предявен иск считано от съобщаване на определението, както и представяне 

на доказателство за това в същия срок. Съдът е постановил да се издаде 

обезпечителна заповед след внасяне на гаранция в размер на 4 000 лв. – не е 

посочено в какъв срок. На 17.04.2013 г. е връчено съобщение с препис от 

определението, не е представено доказателство за внесена гаранция, не е 

представено доказателство за предявен иск. С определение от 21.05.2013 г. 

съдът е отменил допуснатото обезпечение. 

 - ч. гр. д. № 479/2013 г., обр. на 30.08.2013 г., на доклад съдия 

Мирослав Маринов. С определение от 30.08.2013 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот. 

Съдът е постановил да се издаде обезпечителна заповед след представяне на 

доказателство за внесена гаранция в размер на 1000 лв. от молителя в 

едномесечен срок от връчване на определението. Съдът е определил 1-

месечен срок за предявяване на бъдещи иск и представяне на доказателство 

за това, считано от връчване на определението. Съобщението е връчено на 

18.09.2013 г. Не е представено доказателство за внесена гаранция, не е 

представено доказателство за предявен иск в посочения срок. С определение 

от 30.10.2013 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Производствата по молби по чл. 390 от ГПК са образувани 

обикновено в деня на постъпването на молбите в съда, по изключение на 

следващия ден при късно постъпили молби. Съдебните състави са се 

произнасяли незабавно – в деня на постъпване на молбата в съответствие с 

разпоредбата на чл. 395, ал. 2 от ГПК, с изключение на късно постъпили 

молби и в случаите, в които производствата са оставяни без движение. При 

проверката на делата от тази категория се констатира, че съдебните състави 

през 2012 г. и 2013 г. са определяли по различен начин началния момент, от 

който тече срокът за предявяване на бъдещия иск – от съобщаване на 

определението, от влизане в сила на обезпечението, от датата на издаване на 

обезпечителната заповед, а някои съдебни актове не съдържат диспозитив в 
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този смисъл. Същата разнородна практика се установява във връзка с 

обезпечаване на мотивираните искания по ЗОПДИППД /отм./ - ч. гр. д. № 

377/2013 г., ч. гр. д. № 384/2013 г. По отношение на последните 

производства не е съобразено Тълкувателно решение № 1/14.09.2009 г., 

постановено по тълк. д. № 1/2008 г. на ВКС, ОСГТК, съгласно което 

началният момент, от който започва да тече срокът за предявяване на 

искането по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ след допускане на 

обезпечението по чл. 3, ал. 1 във вр. с чл. 22, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ и 

чл. 390 от ГПК, е влизане в сила на осъдителната присъда по наказателното 

производство. 

 

7. Срокове за обявяване на съдебните актове. 

Съгласно справката, предоставена от Окръжен съд – Шумен за 

нуждите на проверката, от обявените за решаване през 2012 г. 

първоинстанционни граждански дела само по две от тях съдебните актове са 

постановени след изтичане на срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 

ГПК, при това и в двата случая съдебните решения са постановени в 

незначително отклонение от 10 и 18 дни след изтичане на предвидения от 

закона срок. По данните, предоставени от съда, през 2013 г. в Окръжен съд 

– Шумен няма дела, по които съдебните решения са просрочени. 

 

ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ И ВЪЗЗИВНИТЕ 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

1. Въззивни граждански и въззивни търговски дела свършени 

над 3 месеца. 

 - в. гр. д. № 307/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

21.05.2013 г. по жалба срещу действията на частен съдебен изпълнител, 

постъпила в съда на тази дата. С жалбата е направено искане за спиране на 

спиране на изпълнително дело. С определение от 23.05.2013 г. съдът е спрял 

изпълнението до приключване на настоящото дело. С определение от 

18.06.2013 г., положено върху протокола за избор на докладчик, съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 26.07.2013 г., отложено 

поради нередовна процедура по призоваване за 08.10.2013 г. В съдебно 

заседание от 08.10.2013 г. е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 05.11.2013 г. 

 - в. гр. д. № 395/2013 г., обр. на 04.07.2013 г., на доклад на мл. съдия 

Димитър Димитров, по жалба срещу решение на първоинстанционния съд, 

сезиран с иск за делбата (39 съделители и 2-ма адвокати). Делото е 

постъпило на 04.07.2013 г., разпределението е извършено на 05.07.2013 г. 

На 12.08.2013 г. е постановено определението по чл. 267, делото е 

насрочено за 15.10.2013 г. Първото с. з. е проведено на 15.10.2103 г., 

отложено по молба на процесуалните представители на страните. В с.з. на 
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29.10.2013 г. е даден ход по същество на делото. Решението е постановено 

на  12.11.2013 г. – делото е приключило в 3-месечен срок, но 

производството е продължило малко по-дълго. 

 - в. гр. д. № 456/2013 г., обр. на 13.08.2013 г., на доклад на съдия 

Азадухи Карагьозян по жалба срещу решение на първоинстанционния съд, 

сезиран с иск  по чл. 127, ал. 2 СК във вр. с чл. 143 СК. Делото е постъпило 

на 13.08.2013 г. и на с. д. е извършено разпределението. На 11.09.2013 г. е 

постановено определението по чл. 267 ГПК, съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания на страните. Първото с. з. е проведено на 

22.10.2013 г. – разпитани са свидетели, изслушани са страните, отложено по 

доказателствата. В с. з. на 26.11.2013 г. са определени привременни мерки, 

съдът е дал ход по същество на делото. На 21.12.2013 г. е постановено 

решението – делото е приключило малко след тримесечния срок, обективна 

причина за продължилото по-дълго производство е образуването на делото 

в периода на съдебната ваканция и проведените 2 съдебни заседания по 

доказателствата. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Към момента на извършване на проверката бяха на разположение и 

бяха проучени само три дела от тази категория. Всички проверени 

производства са образувани в деня на постъпване на въззивните жалби и са 

разпределяни незабавно на докладчик. Причините делата от тази категория 

да приключат в срокове малко по-дълги от три месеца, имат обективен 

характер – насрочване на първо открито съдебно заседание в периодите на 

съдебна ваканция и отлагане на трите дела за нови дати. 

 

2. Образувани въззивни граждански и търговски дела през 2013 

г. 

 - в. гр. д. № 591/2013 г. /докладчик съдия Азадухи Карагьозян/ е 

образувано на 07.10.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен 

съд – Шумен, постъпила в съда на 07.10.2013 г. С определение от 11.10.2013 

г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК, след като е констатирал очевидни фактически грешки в 

първоинстанционното решение. С определението е разпоредено делото да 

се докладва на състава след връщане на делото на въззивната инстанция за 

възобновяване. Производството по отстраняване на очевидна фактическа 

грешка е приключило с решение от 15.11.2013 г. на Районен съд-Шумен и е 

върнато в Окръжен съд-Шумен на 30.12.2013 г. С определение по от 

06.01.2014 г. по чл. 267 от ГПК съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 06.02.2014 г. В първо открито съдебно заседание делото е 

обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 05.03.2014 г., 

съобщение за което са изпратени на 10.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 501/2013 г. /докладчик съдия Ралица Хаджииванова/ е 

образувано на 10.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен 
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съд-Велики Преслав, постъпила в съда на тази дата. С определение по чл. 

267, ал. 1 от ГПК, постановено на 12.09.2013 г., съдът е насрочил делото в 

открито съдебно заседание за 22.10.2013 г. Делото е обявено за решаване в 

първо открито съдебно заседание. С определение, постановено на 

15.11.2013 г. в срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество и е насрочил делото в открито 

заседание за 18.12.2013 г. за събиране на доказателства – назначена 

съдебно-техническа експертиза. На тази дата отново е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 15.01.2013 г., преписи от 

което са изпратени на страните със съобщение от 20.01.2014 г. 

 - в. т. д. № 264/2013 г. /докладчик съдия Ралица Хаджииванова/ е 

образувано на 29.04.2013 г. по въззивни жалби срещу решение на Районен 

съд-Шумен, постъпили в съда на тази дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 30.04.2013 г. Първоначално жалбите са постъпили на 

15.04.2013 г. и са върнати с разпореждане на Окръжен съд-Шумен от 

същата дата за събиране на държавна такса. С определение по чл. 267, ал. 1 

от ГПК, в които, след като съдът е констатирал, че жалбите не съдържат 

искания за допускане на нови доказателства, е насрочил делото в открито 

заседание за 04.06.2013 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал ход 

по същество и е обявил делото за решаване. С определение от 04.07.2013 г. 

съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по същество 

и е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на тълк. д. № 2/2013 г. на ВКС, ОСГТК. По делото липсват 

данни, от които да е видно, че са правени справки относно приключването 

на обуславящото производство. 

 - в. т. д. № 438/2013 г. /докладчик съдия Ралица Хаджииванова/ е 

образувано на 25.07.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен 

съд-Шумен по гр. д. № 31/2013 г., постъпила в съда на тази дата. С 

определение от 26.07.2013 г. по чл. 267, ал. 1 от ГПК съдът е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 08.10.2013 г. С протоколно 

определение от 08.10.2013 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до приключване на тълкувателно дело 

№ 4/2013 г. По делото липсва отбелязване, от което да е видно, че служебно 

се следи за статута на делото, послужило като основание за спиране на 

настоящото. 

 - в. гр. д. № 459/2013 г. /докладчик съдия Теодора Димитрова/ е 

образувано на 16.08.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен 

съд-Шумен по гр. д. № 4485/2012 г., постъпила в съда на същата дата. С 

определение по чл. 267, ал. 1 от ГПК, постановено на 03.09.2013 г., съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 26.09.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. С определение от 10.10.2013 г. съдът е отменил протоколното си 

определение за даване на ход по същество, спрял е производството по 

делото и върнал делото в Районен съд-Шумен за осъществяване на 
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процедура по размяна на книжа по чл. 263 от ГПК във връзка с въззивната 

жалба. Делото повторно е върнато в Окръжен съд-Шумен на 13.11.2013 г. С 

определение от 04.12.2013 г. съдът е възобновил производството и е 

насрочил открито заседание за 17.12.2013 г. В съдебно заседание от 

17.12.2013 г. съдът отново е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. С определение от 18.12.2013 г. съдът повторно отменя 

протоколното си определение за даване на ход по същество, след като е 

констатирал, че въззиваемият не е бил призован редовно, и е насрочил 

делото в открито заседание за 28.01.2014 г. На тази дата е отложено за 

11.02.2014 г. с оглед нередовна процедура по призоваване. На 11.02.2013 г. е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 20.02.2014 г., 

за което съобщения са изпратени на 25.02.2014 г. Съдът два пъти е отменял 

протоколното си определение, с което е даван ход по същество. 

 - в. т. д. № 740/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

20.12.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд – Шумен по 

гр. д. № 304/2013 г., постъпило в съда на тази дата. С определение от 

14.01.2014 г. съдът е приел, че жалбата е подадена от надлежна страна и в 

срок, отговаря на изискванията за редовност и е насрочил делото в открито 

заседание за 20.02.2014 г. В съдебно заседание от 20.02.2014 г. е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 19.03.2014 г., за което съобщения са изпратени на тази дата. 

 - в. гр. д. № 701/2013 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ е образувано на 

29.11.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Велики 

Преслав, постъпила в съда на тази дата. С определение по чл. 267, ал. 1 от 

ТЗ, постановено на 02.12.2013 г., съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 21.01.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено 

на 07.02.2014 г., препис от което е изпратен на страните със съобщения от 

същата дата. 

 - в. гр. д. № 292/2013 г., обр. на 10.05.2013 г., на доклад на съдия 

Константин Моллов, жалба срещу решението на първоинстанционния съд, 

сезиран с иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Делото е постъпило на 10.05.2013 г., на 

13.05.2013 г. е извършено разпределението. На 15.05.2013 г. е постановено 

определението по чл. 267 ГПК. Първото с. з. е проведено на 04.06.2013 г., 

даден е ход по същество на делото. В срока за произнасяне на решението 

съдът е констатирал, че ИМ не е вписана в АВ, поради което с определение 

от 04.07.2013 г. е отменил дадения ход по същество на делото и е оставил 

ИМ без движение за вписване в АВ. На 18.07.2013 г. е постъпила молба за 

удължаване на срока, на 25.07.2013 г. е представена вписана ИМ. С 

определение от 26.07.2013 г. съдът е възобновил производството по делото 

и е насрочил делото за 08.10.2013 г. В с. з. на 08.10.2013 г. съдът е дал ход 

по същество. С определение от 08.11.2013 г. съдът е отменил дадения ход по 

същество на делото, постановил е че след извършена служебна проверка е 

констатирано, че срещу ЕТ (въззиваемата страна) е открито производството 
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по несъстоятелност, обявена е неплатежоспособността (29.06.2010 г.) с 

решение от 27.09.2013 г. по т. д. № 242/2013 г. по описа на ШОС и е спряно 

производството по несъстоятелност. Съдът е спрял производството по в. гр. 

д. № 292/2013 г. до възобновяване на производството по т. д. № 242/2013 г., 

съгласно чл. 637, ал. 3 ТЗ. По делото не са извършвани справки за 

движението (възобновяването) на производството по т. д. № 242/2013 г. 

 - в. гр. д. № 601/2013 г., обр. на 09.10.2013 г., на доклад на съдия 

Теодора Димитрова, по жалба срещу решение на първоинстанционния съд, 

сезиран с иск по чл. 422 ГПК. Делото е постъпило на 09.10.2013 г., на 

10.10.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 10.10.2013 г. 

въззивната жалба е оставена без движение за довнасяне на ДТ. 

Съобщението е изпратено на 10.10.2013 г., връчено на 31.10.2013 г. На 

01.11.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. На 11.11.2013 г. е 

постановено определението по чл. 267 ГПК. Първото с. з. е проведено на 

28.11.2013 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е постановено 

на 17.12.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

По образуваните през 2013 г. въззивни граждански и търговски дела 

се установява, че по голям брой от тях съдебните състави са отменяли 

протоколните си определения за даване на ход по същество и са насрочвали 

нови открити съдебни заседания. По част от тези производства са били 

налице обективни причини, но по друга не малка част, съдебните състави 

късно са установявали причини за оставяне на производствата без движение 

с оглед констатирани нередовности в искова молба, за изпълнение на 

процедурата по чл. 263 от ГПК от първоинстанционния съд, както и за 

събиране на доказателства. Тези обстоятелства са ставали причина за 

увеличаване на общата продължителност на делата. По отношение на 

общото администриране на съдебните производства се констатира, че 

съдебните състави своевременно са извършвали процесуалните действия, 

свързани с тяхното насрочване в първо открито съдебно заседание – 

определенията по чл. 267 от ГПК са постановявани в кратки срокове след 

образуване на делата - между 2 и 5 дни от образуването им, а в по-големи 

срокове са се произнасяли само в периодите на съдебната ваканция. 

 

3. Въззивни граждански и търговски дела с отменен ход по 

същество. 

 - в. т. д. № 734/2012 г. /съдия Свилен Станчев/ - в съдебно заседание 

от 31.01.2013 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С 

определение от 02.10.2013 г., постановено в срока за изготвяне на съдебно 

решение, съдът е отменил протоколното определение за даване на ход по 

същество, мотивиран с обстоятелството, че делото е преразпределено на нов 

докладчик поради отсъствие на първоначално определения съдия. 
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 - в. т. д. № 504/2012 г. /съдия Теодора Димитрова/ - в съдебно 

заседание от 27.09.2012 г. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. С определение от 24.10.2012 г., постановено в срока за изготвяне 

на съдебното решение, съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и е оставил производството без движение, като е 

указал на ищеца да конкретизира дали исковите претенции са предявени 

при условията на солидарност или на разделност на задълженията. 

 - в. т. д. № 506/2012 г. /съдия Мирослав Маринов/ - в съдебно 

заседание от 18.10.2012 г. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. С определение от 16.11.2012 г. съдът е отменил протоколното 

определение за даване на ход по същество, допуснал е съдебно-

агротехническа експертиза и е насрочил производството в открито 

заседание за 13.12.2012 г. 

 - в. т. д. № 522/2012 г. /съдия Константин Моллов/ - в съдебно 

заседание от 25.10.2012 г. е даден ход по същество. С определение от 

закрито заседание, постановено на 21.11.2012 г., съдът е отменил 

протоколното определение за даване на ход по същество, допуснал е 

съдебно-счетоводна експертиза и е насрочил делото в открито заседание за 

11.12.2012 г.( 

 - в. гр. д. № 26/2013 г. /съдия Йордан Димов/ - в съдебно заседание 

от 05.02.2013 г. съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на делото 

по същество. С определение от 15.03.2013 г. съдът е отменил протоколното 

си определение за даване на ход по същество, открил е производство по 

оспорване на автентичността на писмени доказателства, назначил е 

съдебно-графологична експертиза и е насрочил делото в открито заседание 

за 14.05.2013 г. За да постанови определение в този смисъл, решаващият 

състав е приел, че неоснователно първоинстанционният съд е оставил без 

уважение доказателствени искания на ответника, поради което не са и 

преклудирани пред въззивната инстанция. 

 - в. гр. д. № 72/2013 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ - в съдебно 

заседание, проведено на 19.02.2013 г., съдът е дал ход по същество и е 

обявил делото за решаване. С определение от 27.02.2013 г., постановено в 

срока за решаване на делото, съдът е отменил протоколното си определение 

за даване на ход по същество и е постановил спиране на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 5 от ГПК до приключване на ДП № 59/2012 г. на ОД на МВР, гр. 

Шумен. За да постанови диспозитив в този смисъл, в мотивната част на 

определението съдът е обсъдил, че при разглеждането на делото се 

разкриват престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи 

изходът по настоящия спор. 

 - в. гр. д. № 149/2013 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ - в съдебно 

заседание от 18.04.2013 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. С определение от 23.04.2013 г., постановено в срока за 

произнасяне, съдебният състав е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и е насрочил производството в открито заседание 



 33 

за 14.05.2013 г. , след като е констатирал, че след даване на ход по 

същество, единият от членовете на състава се отвел от разглеждане на 

делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК. 

 - в. гр. д. № 185/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ - в открито 

съдебно заседание от 18.04.2013 г. съдът е дал ход по същество. С 

определение от 16.05.2013 г., постановено в срока за произнасяне, 

съдебният състав е отменил протоколното си определение в този смисъл, 

назначил съдебно-техническа експертиза и е насрочил производството в 

открито заседание за 18.06.2013 г. Постановеният диспозитив в този смисъл 

е обоснован с нуждата от изясняване на делото от фактическа страна. 

 - в. т. д. № 264/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ - с 

определение, постановено в закрито заседание от 04.07.2013 г., съдът е 

отменил определението си за даване на ход по същество и е постановил 

спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК – до 

приключване на тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС. 

 - в. гр. д. № 501/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ - в открито 

съдебно заседание от 22.10.2013 г. съдът е приключил съдебното дирене и е 

дал ход по същество. С определение, постановено в закрито заседание от 

15.11.2013 г., съдът е отменил протоколното си определение за даване на 

ход по същество, насрочил е делото в открито съдебно заседание и е 

назначил съдебно-техническа експертиза, след като е счел, че делото не е 

изяснено от фактическа страна. 

- в. гр. д. № 277/2013 г. /съдия Лидия Томова/ - в открито съдебно 

заседание от 25.06.2013 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. С определение от 18.07.2013 г., постановено в срока за 

произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение и е насрочил 

делото в открито заседание за 26.09.2013 г., след като е обсъдил и уважил 

молба на жалбоподателя, че не е бил редовно призован за заседанието, 

проведено на 25.06.2013 г. 

 - в. гр. д. № 292/2013 г. /съдия Константин Моллов/ - в открито 

заседание от 04.06.2013 г. съдът е дал ход по същество. С определение, 

постановено в закрито заседание от 04.07.2013 г., съдът е отменил 

протоколното си определени за приключване на съдебното дирене и даване 

на ход по същество и е оставил производството без движение. За да отмени 

дадения ход по същество, съдебният състав, в срока за решаване на делото 

по същество, е констатирал, че исковата молба не е вписана в Службата по 

вписванията и е дал указания в този смисъл. С определение от 26.07.2013 г. 

съдебният състав е възобновил производството и го е насрочил в открито 

съдебно заседание за 08.10.2013 г., на която дата повторно е дал ход по 

същество. С определение от 08.11.2013 г. съдът повторно е отменил 

протоколното си определение за приключване на съдебното дирене и е 

спрял производството по делото на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ, след като 

служебно е констатирал, че в срока за произнасяне по отношение на 
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ответника е открито производство по несъстоятелност с решение от 

27.09.2013 г. по т. д. № 242/2013 г. на Окръжен съд – Шумен. 

 - в. т. д. № 110/2013 г. /съдия Теодора Димитрова/ - в открито 

заседание 12.03.2013 г. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. С определение от 09.04.2013 г., постановено в срока за 

произнасяне с решение, съдът е отменил протоколното си определение за 

даване на ход по същество и е оставил производството без движение за 

отстраняване на нередовности, констатирани във въззивната жалба.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Проверката на делата, по които съдебните състави са отменяли 

протоколните си определения за даване на ход по същество, сочи, че 

причините за това са както обективни – презапределение на нов докладчик, 

отвод на член от състава на съда и спиране на производствата по делата, 

така и на причини, дължащи се на пропуски на съдебните състави – за 

събиране на допълнителни доказателства, за конкретизиране на 

претенциите, за вписване на искова молба и късно констатирани 

нередовности на въззивна жалба. Големият брой дела, по които отмяната на 

дадения ход по същество няма обективен характер, води до извод, че 

съдиите не са се запознавали предварително с фактите по делата, не са 

извършвали прецизна предварителна проверка относно редовността и 

допустимостта на въззивните жалби, включително и на исковите молби, а 

производствата формално са насрочвани в открити съдебни заседания. 

 

4. Бързи производства по въззивна дела. 

 - в. гр. д. № 747/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ е образувано 

на 27.12.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Велики 

Преслав, постъпила на тази дата. Производството пред първоинстанционния 

съд разгледано по реда на чл. 310 и сл. от ГПК. С определение от 06.01.2014 

г. по чл. 267, ал. 1 от ГПК съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 21.01.2014 г. В съдебно заседание от 21.01.2014 г. съдът е дал 

ход по същество и е обявил делото за решаване. Решение по делото е 

постановено на 04.02.2014 г., за изготвянето на което съобщения са 

изпратени на тази дата. 

 - в. гр. д. № 72/2013 г., обр. на 04.02.2013 г., на доклад на съдия 

Азадухи Карагьозян, по жалба срещу решение на първоинстанционния съд, 

сезиран с иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ. Делото е постъпило на 

04.02.2013 г., на 05.02.2013 г. е извършено разпределението. На 05.02.2013 г. 

е постановено определението по чл. 267 ГПК. Първото с. з. е насрочено за 

19.02.2013 г. – даден е ход по същество на делото. В срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че са наведени доводи за престъпни обстоятелства, 

поради което с определение от 27.02.2013 г. е отменил дадения ход по 

същество на делото и е спрял производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК 

– до приключване на производството по ДП № 59/2012 г. по описа на ОД на 
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МВР – Шумен. Срещу определението от 27.02.2013 г. е подадена частна 

жалба. С определение от 15.05.2013 г. постановено по ч. гр. д. № 2222/2013 

г. по описа на ВКС съдът е потвърдил определението от 27.02.2013 г. на 

ШОС. Делото е постъпило на 17.05.2013 г. в ШОС. На 18.10.2013 г. е 

изпратено писмо до ОД на МВР за движението на ДП № 59/2012 г. На 

28.10.2013 г. е постъпило писмо от ОД на МВР – Шумен, с което са 

уведомили съда, че ДП № 59/2012 г. не е приключило. Няма данни за 

извършена справка през 2014 г. 

 - в. гр. д. № 746/2013 г., обр. на 27.12.2013 г., на доклад на младши 

съдия Димитър Димитров, по жалба срещу решение на първоинстанционния 

съд  сезиран с иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 и т. 3 КТ. Делото е постъпило в 

съда на 27.12.2013 г., на с. д. е образувано делото, разпределението е 

извършено на 06.01.2013 г. На 07.01.2014 г. е постановено определението по 

чл. 267 ГПК. Първото с. з. е проведено на 28.01.2014 г. – даден е ход по 

същество на делото. Решението е постановено на 06.02.2014 г. (делото не е 

обозначено с жълт етикет). 

 - в. гр. д. № 43/2013 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

23.01.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Шумен, 

постъпила на тази дата. С определение от 13.05.2013 г. съдът е насрочил 

делото в първо открито заседание за 11.06.2013 г. Ход по същество е даден в 

съдебно заседание от 26.09.2013 г. Решение по делото е постановено на 

22.10.2013 г. 

  - в. гр. д. № 44/2013 г. /съдия Мирослав Маринов/ е образувано 

на 23.01.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Шумен, 

постъпила на тази дата. С определение от 25.01.2013 г. съдът е насрочил 

делото в първо открито заседание за 26.02.2013 г. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

19.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 108/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

19.02.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Шумен, 

постъпила на тази дата. С определение от 25.02.2013 г. съдът е насрочил 

делото в първо открито заседание за 19.03.2013 г. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

12.04.2013 г. 

 - в. гр. д. № 129/2013 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ е образувано на 

01.03.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Шумен, 

постъпила на тази дата. С разпореждане от 05.03. 2013 г. съдът е оставил 

производството без движение. Указанията на съда са изпълнени с молба от 

09.04.2013 г. С определение от 09.04.2013 г. съдът е насрочил делото в 

първо открито заседание за 14.05.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 10.06.2013 г. 

 - в. гр. д. № 336/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ е образувано 

на 17.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Шумен, 

постъпила на 14.06.2013 г. С разпореждане от 19.06.2013 г. съдът е оставил 
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производството без движение. Указанията на съда са изпълнени с молба от 

01.07.2013 г. С определение от 02.07.2013 г. съдът е насрочил делото в 

първо открито заседание за 24.09.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 21.10.2013 г. 

 - в. гр. д. № 380/2013 г. /съдия Димитър Димитров/ е образувано на 

26.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Шумен, 

постъпила на тази дата. С определение от 26.06.2013 г. съдът е насрочил 

делото в първо открито заседание за 09.07.2013 г. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

22.07.2013 г. 

 - в. гр. д. № 490/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 

04.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Шумен, 

постъпила на 03.09.2013 г. С определение от 04.09.2013 г. съдът е насрочил 

делото в първо открито заседание за 12.09.2013 г. В съдебно заседание от 

тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

17.09.2013 г. 

 - в. гр. д. № 500/2013 г. /съдия Азадухи Карагьозян, съдия Лидия 

Томова/ е образувано на 10.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на 

Районен съд-Шумен, постъпила на същата дата. С определение от 

11.09.2013 г. първоначалния докладчик се е отстранил от разглеждане на 

делото. С определение от 24.09.2013 г. съдът е насрочил делото в първо 

открито заседание за 15.10.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден 

ход по същество. Решение по делото е постановено на 05.11.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

При проверката на делата от тази категория се констатира, че 

съдебните състави са насрочвали първо открито съдебно заседание със 

съдебни актове, постановявани в различни периоди от време, след тяхното 

образуване. Определения в този смисъл са постановявани както в деня на 

разпределение на делото на определения докладчик, така и до 2 дни от тази 

дата. Първо открито съдебно заседание е насрочвано както в съответствие с 

изискванията на чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК – не по късно от три седмици, 

така и в периоди до 1 месец. Съдебните състави са процедирали по различен 

начин и при постановяване на крайните си съдебни актове – в срокове до 2 

седмици от датата, на която делата са обявявани за решаване, както и в по-

големи срокове от определения в чл. 316 от ГПК. 

 

5. Спрени въззивни граждански и търговски дела. 

 - в. гр. д. № 591/2013 г. /докладчик съдия Азадухи Карагьозян/ е 

образувано на 07.10.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен 

съд – Шумен, постъпила в съда на 07.10.2013 г. С определение от 11.10.2013 

г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК, след като е констатирал очевидни фактически грешки в 

първоинстанционното решение. С определението е разпоредено делото да 
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се докладва на състава след връщане на делото от първоинстанционния съд 

за възобновяване. 

 - в. т. д. № 264/2013 г. /докладчик съдия Ралица Хаджииванова/ е 

образувано на 29.04.2013 г. по въззивни жалби срещу решение на Районен 

съд-Шумен, постъпили в съда на тази дата. В съдебно заседание от 

04.06.2013 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. С 

определение от 04.07.2013 г. съдът е отменил протоколното си определение 

за даване на ход по същество и е постановил спиране на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на тълк. д. № 2/2013 г. на ВКС, ОСГТК. 

По делото липсват данни, от които да е видно, че са правени справки 

относно приключването на обуславящото производство. 

 - в. т. д. № 438/2013 г. /докладчик съдия Ралица Хаджииванова/ е 

образувано на 25.07.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен 

съд-Шумен по гр. д. № 31/2013 г. С протоколно определение от 08.10.2013 

г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК, до приключване на тълкувателно дело № 4/2013 г. По делото липсва 

отбелязване, от което да е видно, че служебно се следи за статута на делото, 

послужило като основание за спиране на настоящото. 

 - в. гр. д. № 292/2013 г., обр. на 10.05.2013 г., на доклад на съдия 

Константин Моллов, жалба срещу решението на първоинстанционния съд, 

сезиран с иск по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. В с. з. на 08.10.2013 г. съдът е дал ход по 

същество. С определение от 08.11.2013 г. съдът е отменил дадения ход по 

същество на делото, постановил е че след извършена служебна проверка е 

констатирано, че срещу ЕТ (въззиваемата страна) е открито производството 

по несъстоятелност, обявена е неплатежоспособността (29.06.2010 г.) с 

решение от 27.09.2013 г. по т. д. № 242/2013 г. по описа на ШОС и е спряно 

производството по несъстоятелност. Съдът е спрял производството по в. гр. 

д. № 292/2013 г. до възобновяване на производството по т. д. № 242/2013 г., 

съгласно чл. 637, ал. 3 ТЗ. По делото не са извършвани справки за 

движението (възобновяването) на производството по т. д. № 242/2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверените производствата по въззивни граждански и въззивни 

търговски дела най-често са спирани на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК. На същото основание едно от производствата е било спряно, след като 

въззивната инстанция е констатирала очевидни фактически грешки в 

постановения първоинстанционен съдебен акт. По повечето от проверените 

производства не става ясно по какъв начин се следи статуса на 

обуславящите производства, доколкото по делата няма отбелязвания в този 

смисъл. Справки липсват и по в. гр. д. № 292/2013 г., спряно на основание 

чл. 637, ал. 3 от ТЗ, с оглед откриване на производство по несъстоятелност 

по отношение на въззиваемата страна на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ. 

 

6. Обявяване на съдебните актове извън срока. 
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През 2012 и 2013 г., от всички обявени за решаване въззивни 

граждански и въззивни търговски дела са просрочени крайните съдебни 

актове по 28 производства. Всички просрочия в периода са допуснати от 

младши съдия Стела Шипковенска. По голяма част от обявените за 

решаване дела, съдебните решения са постановени в срокове между 3 и 4 

месеца от обявяването им за решаване; между 5 и 9 месеца са постановени 

съдебните актове по в гр. д. № 429/2012 г., в. гр. д. № 440/2012 г., в. гр. д. № 

488/2012 г., в. гр. д. № 508/2012 г., в. гр. д. № 553/2012 г., в. т. д. № 229/2012 

г., в. т. д. № 295/2012 г., в. т. д. № 413/2012 г., в. т. д. № 616/2012 г. 

С оглед установеното системно неспазване на процесуалните 

срокове, административният ръководител е предприел дисциплиниращи 

мерки по отношение на младши съдия Шипковенска, като със Заповед № 

РД-07-62/18.02.2013 г. й е обърнато внимание по смисъла на чл. 327 от ЗСВ, 

а със Заповед № РД-07-341/31.08.2012 г. й е указан срок за преодоляване на 

констатирана забава при изготвянето на крайни съдебни актове, образувани 

в предходен период. 

От месец юни 2013 г. съдия Шипковенска е в продължителен отпуск 

поради временна нетрудоспособност, след което е излязла в отпуск поради 

бременност, раждане и отглеждане на дете, който продължава и към 

момента. С решение на ВСС, считано от 07.10.2013 г., младши съдия Стела 

Шипковенска е назначена за съдия в Районен съд – Шумен. 

 

 

V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 
 

1. Образувани търговски дела през 2012 г. и 2013 г. и свършени 

над 3 месеца. 

 - т. д. № 303/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ е образувано на 

18.05.2013 г. по искова молба от тази дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 20.05.2013 г. С разпореждане от 02.07.2013 г. по чл. 372 от 

ГПК съдът е изпратил препис от отговора на ответника с указания за ищеца, 

че може да подаде допълнителна искова молба. Препис от отговора е 

получен на 04.07.2013 г. По делото не е постъпвала допълнителна искова 

молба, съответно допълнителен отговор. С Определение по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 24.07.2013 г., съдът е изготвил проект на доклад на делото и 

е насрочил първо открито съдебно заседание за 09.10.2013 г. В открито 

съдебно заседание от тази дата съдът е дал ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 08.11.2013 г., 

съобщения за изготвянето на което са изпратени на 11.11.2013 г. Делото е 

приключило малко след изтичане на 3 месеца, решено е в едно отрито 

съдебно заседание и основната причина за неговата продължителност е 
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обстоятелството, че първо открито съдебно заседание е насрочено след 

срока на съдебната ваканция. 

 - т. д. № 189/2013 г. /съдия Ралица Хаджииванова/ е образувано на 

27.03.2013 г. по искова молба, постъпила на 05.03.2013 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 28.03.2013 г. Причината производството да 

бъде образувано по-късно е обстоятелството, че с разпореждане от 

06.03.2013 г. на зам.-председателя на съда, производството по исковата 

молба е оставено без движение за внасяне на държавна такса. Указанията са 

изпълнени на 27.03.2013 г., на която дата делото е и образувано. На 

10.05.2013 г. е постановено разпореждане по чл. 373 от ГПК, като е указана 

на ответниците възможността за депозиране на допълнителен отговор. 

Препис от допълнителната искова молба е изпратен на ответниците със 

съобщения от 13.05.2013 г., последното от които е получено на 21.05.2013 г. 

С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 10.06.2013 г., съдът е 

изготвил проект на доклад по делото и е насрочил производството в открито 

заседание за 09.07.2013 г. В първо открито съдебно заседание съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания за конкретизиране на 

претенцията. Указанията са изпълнени с молба от 15.07.2013 г. С 

разпореждане от 16.07.2013 г. съдът е насрочил открито заседание за 

18.09.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 

27.09.2013 г. /на тази дата е обявено и в книгата за открити съдебни 

заседания/, съобщения за изготвянето му са изпратени на страните на 

30.09.2013 г. Делото е приключило в незначително отклонение на 

тримесечния срок. 

 - т. д. № 132/2013 г., обр. на 01.03.2013 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов, иск по чл. 226 КЗ и чл. 45 КЗ. ИМ е постъпила на 

28.02.2013 г., делото е разпределено на 04.03.2013 г. След извършена 

процедура по двойна размяна на книжа (съобщението е връчено на 

28.05.2013 г., на 11.06.2013 г. е постъпил допълнителен отговор) на 

14.06.2013 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК – допуснати са до 

разпит свидетели, допусната е СМЕ и САТЕ. Първото с. з. е проведено на 

16.10.2013 г. – приети са заключенията по допуснатите експертизи, 

постигната е съдебна спогодба между страните, одобрена от съда и 

производството по делото е прекратено. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Всяко от трите проверени производства в тази категория е 

приключило в незначително отклонение от тримесечния срок, отчетен от 

датата на постановяване на определението по чл. 374 от ГПК. Отделно от 

това се установява, че основните причини за приключването на делата след 

този срок имат обективен характер – насрочване на първо открито съдебно 

заседание в периоди, съвпадащи със съдебната ваканция. 
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2. Образувани търговски дела през 2013 г. и неприключили към 

31.12.2013 г. 

 - т. д. № 362/2013 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

13.06.2013 г., след като е изпратено по подсъдност от Районен съд-Велики 

Преслав с определение, постановено на 12.06.2013 г. по гр. д. № 286/2013 г. 

Делото е разпределено на докладчик на 14.06.2013 г. По делото, образувано 

пред първоинстанционния съд е, е извършена едностранна размяна на 

книжа. С разпореждане от 15.07.2013 г. съдът  указал на ответницата да 

конкретизира отговора на исковата си молба в едноседмичен срок. 

Разпореждането на съда е доведено до знанието на ответника на 23.07.2013 

г. и срокът е изтекъл на 30.07.2013 г. По делото не е постъпвала молба в 

изпълнение на указанията, дадени на ответника. С определение от 

05.09.2013 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

15.10.2013 г. В първо открито съдебно заседание съдът е съобщил доклада 

си по смисъл на чл. 146, ал. 1 от ГПК, открито е производство по чл. 193 от 

ГПК, допуснал е графологична експертиза и е отложил делото за 19.11.2013 

г. На тази дата са поставени допълнителни задачи на вещото лице и е 

насрочено ново съдебно заседание за 10.12.2013 г. На 22.11.2013 г. е 

постъпила молба от страна, с която е оттеглила искането за експертиза, 

поради невъзможност да представи сравнителен материал. В съдебно 

заседание от 10.12.2013 г. съдът е наложил глоба на основание чл. 92а от 

ГПК на законните представители на ищеца „ПИБ” АД, поради 

непредставяне на доказателство по делото и е отложил делото в открито 

заседание за 14.01.2014 г. С определение от 16.01.2014 г. съдът е оставил без 

уважение искането за отмяна на наложената глоба. Последното е обжалвано 

с частна жалба и се а развило частно производство пред Апелативен съд-

Варна, приключило с определение от 14.03.2013 г. по в. т. д. № 127/2014 г. В 

съдебно заседание от 14.01.2014 г., проведено по настоящото производство, 

е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 

12.02.2014 г. съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход 

по същество и е спрял производството до приключване на тълк. д. № 4/2013 

г. на ГК и ТК на Върховния касационен съд. 

 - т. д. № 241/2013 г. /съдия Мирослав Маринов/ е образувано на 

18.04.2013 г. по искова молба от тази дата. Делото е разпределено на 

докладчик на 19.04.2013 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено 

на 19.04.2013 г. и препис от исковата молба е изпратен на ответника със 

съобщение от 22.04.2013 г., получено на 07.05.2013 г. Отговор на исковата 

молба е депозиран в съда на 21.05.2013 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е 

постановено на 23.05.2013 г. и изпратено съобщение до ищеца на тази дата, 

получено на 29.05.2013 г. Допълнителна искова молба е постъпила на 

12.06.2013 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 13.06.2013 г. 

Съобщение, ведно с препис от допълнителната искова молба, е изпратено на 

ответника на тази дата и е получено същия ден. Допълнителен отговор е 

депозиран на 27.06.2013 г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 
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26.07.2013 г., съдът е насрочил делото в открито заседание за 29.10.2013 г. С 

протоколно определение от 29.10.2013 г. съдът е спрял производството по 

чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 01.11.2013 г. по делото е депозирана молба за 

възобновяване на производството по делото, възобновено с определение от 

05.11.2013 г. и насрочено в ново открито заседание за 10.12.2013 г. На тази 

дата делото е отложено за 11.02.2014 г. за събиране на доказателства. В 

съдебно заседание от 11.02.2014 г. е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение е постановено на 10.03.2014 г., преписи от 

което са изпратени на страните със съобщения от 11.03.2014 г. 

 - т. д. № 27/2013 г. /съдия Лидия Томова/ е образувано на 10.01.2013 

г. по искова молба, изпратена по подсъдност на тази дата от Районен съд-

Шумен. Делото е разпределено на докладчик на 11.01.2013 г. Разпореждане 

по чл. 367 от ГПК е постановено на 14.01.2013 г. Препис от исковата молба 

е получен от ответника на 17.01.2013 г., изпратен със съобщение от 

15.01.2013 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 30.01.2013 г. 

Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 30.01.2013 г., за което 

съобщение е изпратено до ищеца на тази дата и е получено на 07.02.2013 г. 

Допълнителна искова молба е постъпила в съда на 20.02.2013 г. 

Разпореждане по чл. 273 от ГПК е постановено на 20.02.2013 г., за което 

съобщение на ответника е изпратено на 21.02.2013 г. и е получено на 

25.02.2013 г. На 11.03.2013 г. е постъпил допълнителен отговор на 

допълнителната искова молба. С определение по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 10.04.2013 г., съдът е изпратил препис от допълнителния 

отговор до ищеца, произнесъл се е по доказателствените искания и е 

насрочил делото в открито заседание за 21.05.2013 г. На тази дата съдът е 

отложил делото за 25.06.2013 г., след като е приел, че представените от 

ищеца възражения, изявления и доказателствени искания не могат да бъдат 

преценени и ответната страна следва да се запознае с тях и да вземе 

становище. В съдебно заседание от 25.06.2013 г. съдът е постановил 

спиране на производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване с влязло в сила решение на т. д. № 241/2013 г. /предходното/. 

Определението е обжалвано от ищеца, във връзка с което е образувано в. ч. 

т. д № 571/2013 г. на Апелативен съд-Варна. С определение от 05.09.2013 г. 

въззивната инстанция е отменила обжалвания съдебен акт и е върнала 

делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е 

върнато в Окръжен съд-Шумен на 11.09.2013 г. С разпореждане от 

14.10.2013 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

28.11.2013 г. На тази дата е допусната нова тройна съдебно-счетоводна 

експертиза, открито е производство по чл. 193 от ГПК и делото е отложено 

за 28.01.2014 г. На 21.01.2014 г. по делото е постъпила молба от вещо лице, 

с което иска да й бъде предоставен допълнителен срок за изготвяне на 

назначената експертиза, предвид това, че в този период делото е било у 

друго вещо лице, по друга експертиза. На 28.01.2014 г. делото е отложено за 

27.02.2014 г. за събиране на доказателства. С разпореждане от 06.02.2014 г. 
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делото е пренасрочено от 27.02.2014 г. за 11.03.2014 г., мотивирано с 

ангажираност на съдията-докладчик. В съдебно заседание от 11.03.2014 г. е 

съдът е спрял производство по чл. 229, ал. 1 от ГПК. 

 - т. д. № 81/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

07.02.2013 г. по искова молба, постъпила на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик на 08.02.2013 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК 

е постановено на 11.02.2013 г., за което съобщение на ответника е изпратено 

на ответника на 11.02.2013 г. и получено на 01.03.2013 г. На 15.03.2013 г. от 

ответника е депозирана молба за привличане на трето лице-помагач, 

оставена без уважение с определение от 08.04.2013 г. Отговор на исковата 

молба е постъпила на тази дата. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е 

постановено на 08.04.2013 г., изпратено на ищеца със съобщение от 

09.04.2013 г. и получено на 15.04.2013 г. Допълнителна искова молба е 

депозирана на 26.04.2013 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено 

на 26.04.2013 г. Препис от допълнителната искова молба от 29.04.2013 г., 

получена на 10.05.2013 г. Допълнителен отговор е депозиран на 27.05.2013 

г. Срещу определението, с което съдът е оставил без уважение молбата за 

конституиране на трето лице-помагач, е депозирана въззивна частна жалба. 

По жалбата е образувано в. ч. т. д. № 392/2013 г. и е постановено 

определение от 13.06.2013 г. на Апелативен съд-Варна. Делото е върнато в 

Окръжен съд-Шумен на 18.06.2013 г. С определение от 01.08.2013 г. съдът е 

конституирал трето лице-помагач, на което е изпратен препис от исковата 

молба. Във връзка с определението, на 28.08.2013 г. ищецът е представил 

препис от исковата молба за връчване на третото лице-помагач. Препис от 

молбата е изпратена на 02.09.2013 г. и е получен на 09.09.2013 г. На 

01.10.2013 г. е връчена молба по чл. 389 от ГПК, оставена без уважение с 

определение от 01.10.2013 г. От третото лице е постъпил отговор на 

16.09.2013 г. С писмо на Апелативен съд-Варна, постъпило на 24.10.2013 г., 

е изискано производството във връзка с постъпила в апелативния съд частна 

жалба срещу определението, с което е оставена без уважение молбата по чл. 

389 от ГПК. Частното производство е приключило с определение от 

12.11.2013 г. по в. ч. гр. д. № 710/2013 г. Делото е върнато от 

контролиращата инстанция на 05.12.2013 г. С определение по чл. 374 от 

ГПК, постановено на 15.01.2014 г. съдът е насрочил производството в 

открито заседание за 26.02.2014 г. В съдебно заседание от 26.02.2014 г. 

съдът е дал ход по същество. Решение е постановено на 26.03.2014 г., 

препис от което е изпратен на страните със съобщение от същата дата. 

 - т. д. № 461/2013 г., обр. на 16.08.2013 г., на доклад на съдия Лидия 

Томова, иск по чл. 266, ал. 1 ЗЗД и иск по чл. 92 ЗЗД. ИМ е постъпила на 

09.08.2013 г. С разпореждане от 09.08.2013 г. (съдия Константин Моллов) е 

оставена без движение за внасяне на ДТ. На 15.08.2013 г. е представена 

молба с доказателство за внесена ДТ, на 16.08.2013 г. е образувано делото и 

е извършено разпределението. На 22.08.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

на ответника препис от ИМ за отговор. Съобщението е изпратено на 
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23.08.2013 г., връчено на 03.09.2013 г. и на 17.09.2013 г. е постъпил отговор 

на ИМ. На 24.09.2013 г. е разпоредено да се изпрати на ищеца препис от 

отговора за ДИМ. Съобщението е изпратено на 24.09.2013 г., връчено на 

03.10.2013 г. и на 08.10.2013 г. е представена ДИМ. На 16.10.2013 г. е 

разпоредено да се изпрати на ответника препис от ДИМ. Съобщението е 

изпратено на 16.10.2013 г., връчено на 29.10.2013 г. и на 11.11.2013 г. е 

представен допълнителен отговор. На 29.11.2013 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК – назначена е съдебно-графична експертиза и 

ССчЕ. Първото с. з. е проведено на 28.01.2014 г. – приети са заключенията 

по назначените експертизи, даден е ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 14.02.2014 г. 

 - т. д. № 653/2013 г., обр. на 08.11.2013 г., на доклад на съдия 

Свилен Станчев, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 08.11.2013 г., на 

11.11.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 18.11.2013 г. 

е постановено да се изпрати на ответниците (2) препис от ИМ за отговор. 

Съобщенията са изпратени на 18.11.2013 г., връчени на 20.11.2013 г. и на 

02.12.2013 г. е постъпил отговор от единия ответник. На 02.01.2014 г. е 

разпоредено да се изпрати на ищеца препис от отговора. На 06.01.2014 г. е 

постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад по 

делото, насрочено за 04.02.2014 г. На 21.01.2014 г. е депозирана ДИМ. С 

определение от 21.01.2014 г. съдът е разпоредил да се изпратят на 

ответниците препис от ДИМ за представяне на допълнителен отговор и е 

отсрочил делото за 26.02.2014 г. На 21.01.2014 г. са изпратени съобщения, 

връчени на 24.01.2014 г. на ответниците. Първото с. з. е проведено на 

26.02.2014 г. – прието е заключението на в. л., даден е ход по същество на 

делото. Решението е постановено на 26.03.2014 г. 

 - т. д. № 431/2013 г., обр. на 23.07.2013 г., на доклад на съдия 

Йордан Димов, иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 19.07.2013 г., на 

25.07.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 26.07.2013 г. 

ИМ е оставена без движение за довнасяне на ДТ. Съобщението е изпратено 

на 26.07.2013 г., връчено на 12.08.2013 г. и на 14.08.2013 г. е представена 

молба с изпълнени указания. На 30.08.2013 г. е разпоредено да се изпрати на 

ответника препис от ИМ за отговор. Съобщението е изпратено на 30.08.2013 

г., връчено на 04.09.2013 г., на 17.09.2013 г. е представен отговор на ИМ. На 

07.11.2013 г. е разпоредено да се изпрати на ищеца препис от отговора. 

Съобщението е изпратено на 08.11.2013 г., връчено на 27.11.2013 г. и на 

29.11.2013 г. е представена ДИМ. На 12.12.2013 г. е разпоредено да се връчи 

на ответника препис от ДИМ за допълнителен отговор. Съобщението е 

изпратено на 12.12.2013 г., връчено на 13.01.2014 г. и на 21.01.2014 г. е 

представен допълнителен отговор. На 07.03.2014 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК, делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. 

на 07.04.2013 г. 

 - т. д. № 247/2013 г., обр. на 22.04.2013 г., на доклад на съдия 

Азадухи Карагьозян, иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 05.04.2013 
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г. и с разпореждане от с. д. (съдия Константин Моллов) е оставена без 

движение за внасяне на ДТ. На 22.04.2013 г. е представена молба с 

изпълнени указания, на 23.04.2013 г. е извършено разпределението. На 

25.04.2013 г. е разпоредено да се връчи на ответника препис от ИМ. На 

25.04.2013 г. е изпратено съобщението, връчено на 10.05.2013 г. и на 

23.05.2013 г. е представен отговор на ИМ, на 29.05.2013 г. е представен още 

един отговор. На 29.05.2013 г. е разпоредено да се връчи на ищеца препис 

от отговора от 20.05.2013 г. и от 29.05.2013 г. за представяне на ДИМ. 

Съобщението е изпратено на 31.05.2013 г., връчено на 04.06.2013 г. и на 

20.06.2013 г. е представена ДИМ. На 25.06.2013 г. е разпоредено да се връчи 

на ответника препис от ДИМ. Съобщението е изпратено на 27.06.2013 г., 

връчено на 02.07.2013 г. и на 15.07.2013 г. е представен допълнителен 

отговор. На 23.07.2013 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК – 

назначена е ССчЕ. Първото с. з. е проведено на 30.10.2013 г. – открито е 

производството по чл. 193 ГПК, отложено по доказателствата. Проведени са 

с. з. на: 26.11.2013 г. – отложено поради неизготвено заключение от в. л., 

което е посочило, че задачата е сложна; 19.12.2013 г. – съдът е докладвал 

постъпила молба от в. л., с която е заявено, че поради сложния характер на 

делото и многото поставени задачи не е готово заключението. Съдът е 

отменил определението си от 30.10.2013 г., с което е открито производство 

по чл. 193 ГПК – отложено; 29.01.2014 г. – съдът е докладвал молба от в. л., 

с която същото е заявило, че поради заболяване не може да се яви. Съдът е 

освободил в. л. и е назначил друго в. л.; 13.03.2014 г. – прието е 

заключението на в. л., отложено за изготвяне на допълнително заключение 

по ССчЕ. Делото е насрочено за 23.04.2014 г. 

 - т. д. № 476/2013 г., обр. на 29.08.2013 г., на доклад на съдия Ралица 

Хаджииванова, иск по чл. 422 ГПК. На 28.08.2013 г. е постъпила ИМ, на 

29.08.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 09.09.2013 г. 

ИМ е оставена без движение за довнасяне на ДТ. На 19.09.2013 г. е 

представена молба с изпълнени указания. На 19.09.2013 г. е разпоредено да 

се връчат на ответниците (4) преписи от ИМ за отговор. Съобщенията са 

изпратени на 20.09.2013 г., три от тях са връчени на 16.10.2013 г., едно е 

върнато в цялост с отбелязване, че адреса е посетен многократно, но лицето 

не е намерено – гр. Варна. С разпореждане от 18.10.2013 г. е постановено да 

се залепи уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК. На 24.10.2013 г. е залепено 

уведомление. На 30.10.2013 г. е депозиран едн отговор от трима ответници. 

На 11.11.2013 г. е разпоредено да се връчи на ищеца препис от отговора за 

представяне на ДИМ. На 11.11.2013 г. е изпратено съобщение, връчено на 

15.11.2013 г. и на 28.11.2103 г. е депозирана ДИМ. На 02.12.2013 г. е 

разпоредено да се връчат на ответниците препис от ДИМ. Съобщенията са 

изпратени на 02.12.2013 г., три от тях са връчени на 10.12.2013 г., едно е 

връчено на 11.12.2013 г. Не е постъпил допълнителен отговор. На 

03.01.2014 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК – назначена е 

ССчЕ, делото е насрочено за 12.02.2014 г. Първото с. з. е проведено на 



 45 

12.02.2014 г., ответниците са направили признание на иска, поради което 

съдът е прекратил съдебното дирене и е обявил решението си в с. з. след 

съвещание. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Продължителността на проверените производствата е резултат на 

обективни причини, произтичащи от двойната размяна на книжа по тази 

категория дела, спиране на съдебните производства, събиране на 

доказателства и от усложнения на процеса, свързани с развили се частни 

производства срещу актове на първоинстанционния съд. За част от делата се 

констатира, че са образувани през втората половина на проверявания 

период и по тези производства съдебните състави не са разполагали с 

технологично време, за да ги приключат до края на 2013 г. Като цяло 

съдебните състави са извършвали много бързо двойната размяна на книжа и 

само по т. д. № 431/2012 г., представляващо изолиран случай, 

разпореждането по чл. 372 от ГПК и определението по чл. 374 от ГПК са 

постановени в срокове по-дълги от един месец, отчетен от изтичането на 

срока за депозиране на допълнителна искова молба и след срока за 

представяне на допълнителен отговор на исковата молба. 

 

3. Търговски дела образувани преди 01.01.2012 г. и 

неприключили към 31.12.2013 г. 

 - т. д. № 880/2006 г., обр. на 22.12.2006 г., на доклад на съдия 

Румяна Минчева, към настоящия момент съдия Лидия Томова, иск по чл. 

33, ал. 2 ЗС. С определение от 28.06.2007 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК – до приключване с влязло в сила 

решение на адм. д. № 178/2006 г. по описа на ШОС. По делото са 

извършвани периодични справки за движението на преюдициалното 

производство. От последната справка е видно, че на 18.02.2014 г. делото 

(вече под нов номер - адм. д. № 3/2009 г.) е изпратено на ВАС. 

 - т. д. № 802/2012 г., обр. на 27.12.2012 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов, иск по чл. 422 ГПК. След размяната на книжа са 

проведени с. з. на: 15.05.2013 г.; 02.07.2013 г.; 25.09.2013 г.; 29.10.2013 г. и 

13.11.2013 г., когато съдът е дал ход по същество на делото. В срока за 

постановяване на решението съдът служебно е констатирал, че е образувано 

тълкувателно дело № 4/2013 г. по описа на ВКС, поради което с 

определение от 11.12.2013 г. е отменил дадения ход по същество на делото 

и е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на производството по тълкуването дело № 4/2013 г. на ОСГТК 

на ВКС. Няма данни по делото как се следи производството по тълк. д. № 

4/2013 г. – обективна причина за неприключване на производството е 

спирането му на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. 

 - т. д. № 255/2012 г., обр. На 11.04.2012 г., на доклад на съдия 

Йордан Димов, иск по чл. 286 ТЗ и чл. 79 ГПК. ИМ е постъпила на 
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11.04.2012 г., на 12.04.2012 г. е извършено разпределението. ИМ е подадена 

срещу осем ответници. По делото е извършвана процедура по установяване 

на адрес на ответници, след което с определение от 02.08.2013 г. съдът е 

прекратил производството по отношение на единия ответник. Извършена е 

двойната размяна на книжа и на 15.11.2013 г. е постановено определението 

по чл. 374 ГПК. Първото с. з. е проведено на 12.12.2013 г. – не е даден ход 

на делото, поради нередовна процедура по призоваване на единия ответник. 

С определение от 18.02.2014 г. съдът е прекратил производството по делото 

по отношение на още двама ответника. Проведени са с. з. на: 24.02.2014 г. -  

не е даден ход на делото, съдът е постановил, че определението от 

18.02.2014 г., с което е прекратено производството по делото по отношение 

на двамата ответници не е влязло в сила, поради което ход на делото не 

следва да бъде даден; 31.03.2014 г. – не е даден ход на делото, отложено за 

15.04.2014 г. Съдът е докладвал молба от проц. представител на ищеца, с 

приложен болничен лист - лечение в болнично заведение, указал е на 

ищеца, че за следващото с. з. следва да се яви с надлежен проц. 

представител и да внесе депозит за назначаването на преводач (ищецът не е 

български гражданин). 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Продължителността на делата, образувани преди 01.01.2012 г., е 

предпоставена от обективни обстоятелства – спиране на производствата по 

делата поради преюдициална връзка с обуславящи производства, усложнена 

фактическа обстановка по едно от делата – осем ответници и провеждана в 

тази връзка процедура по установяване на адреси на страните. 

 

4. Търговски дела с отменен ход по същество. 

 - т. д. 768/2012 г. /съдия Лидия Томова/ е образувано по искова 

молба от 05.12.2012 г. В съдебно заседание от 26.02.2013 г. е даден ход по 

същество. С определение от 08.03.2013 г., постановено в срока за решаване, 

съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по същество 

и насрочил делото в открито заседание за 09.04.2013 г. за събиране на 

доказателства. 

 - т. д. № 510/2012 г. /съдия Теодора Димитрова/ е образувано на 

13.08.2012 г. по искова молба, постъпила 03.08.2013 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 14.08.2013 г. В съдебно заседание от 

16.01.2013 г. е даден ход по същество. В същото заседание съдът с 

протоколно определение е оставил без уважение искането на ответника за 

разглеждане на възражение за прихващане. С определение от 01.02.2013 г. 

съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по същество 

и е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, 

обосновано с подадена от ответника частна жалба срещу определението на 

съда, с което е отказал да приеме за разглеждане възражението на ответника 

за прихващане. След приключване на производството пред въззивната 
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инстанция, Шуменският окръжен съд с определение от 30.09.2013 г. е 

възобновил производството и го е насрочил в открито заседание за 

15.10.2013 г. На тази дата отново е даден ход по същество. С определение от 

14.11.2013 г. съдът повторно е отменил определението си за даване на ход 

по същество и е прекратил производството по делото поради недопустимост 

на иска с оглед неговата цена и го е изпратил по подсъдност на Районен съд-

Шумен. Определението е обжалвано и с определение от 21.02.2014 г., 

постановено по в. ч. т. д. № 85/2014 г., Варненският апелативен съд го е 

отменил и го е върнал за Окръжен съд-Шумен за продължаване на 

съдопроизводствените действия. В съдебно заседание от 27.03.2014 г. е 

даден ход по същество. Делото е проучено в срока за произнасяне. 

 - т. д. № 304/2013 г., обр. на 18.05.2013 г., на доклад на съдия 

Константин Моллов, иск по чл. 258 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД. В с. з. на 

04.10.2013 г. е даден ход по същество на делото. На 11.10.2013 г. е 

постъпила молба за отмяна на дадения ход по същество на делото, т. к. 

съдът не се е произнесъл по направените доказателствени искания от страна 

на ищеца. С определение от 14.10.2013 г. съдът е констатирал, че е 

пропуснал да се произнесе по доказателствените искания на ищеца и делото 

е останало неизяснено от фактическа страна, поради което е отменил 

протоколно определение от 04.10.2013 г., с което е даден ход по същество 

на делото, и го е насрочил за 13.11.2013 г. 

 - т. д. № 802/2012 г., обр. на 27.12.2012 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 13.11.2013 г. е даден ход 

по същество на делото. В срока за постановяване на решението съдът 

служебно е констатирал, че е образувано тълкувателно дело № 4/2013 г. по 

описа на ВКС, поради което с определение от 11.12.2013 г. е отменил 

дадения ход по същество и е спрял производството по делото на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на производството по тълкуването 

дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС. Няма данни по делото как се следи 

производството по тълк. д. № 4/2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на производства по търговски дела, по които съдебните 

състави са постановявали определения, с които са отменяли дадения ход по 

същество, сочи, че освен обективните причини /спиране на делата поради 

наличие на преюдициална връзка с други производства/, докладчиците са 

насрочвали нови открити съдебни заседания с оглед изясняване на 

фактическата обстановка. 

 

5. Спрените търговски дела. 

 - т. д. № 280/2012 г. /съдия Азадухи Карогьозян/ е образувано на 

25.04.2013 г. по искова молба, постъпила на 11.04.2012 г. С разпореждане от 

12.04.2012 г. на зам.-председателя производството по молбата е оставено 

без движение за внасяне на държавна такса. Производството е образувано 
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след отстраняване на нередовностите и е разпределено на докладчик на 

26.04.2012 г. С протоколно определение, постановено на 19.06.2012, съдът е 

спрял производството по делото по съгласие на страните – чл. 229, ал. 1, т.1 

от ГПК. Производството е прекратено с определение от 07.02.2013 г. на 

основание чл. 231 от ГПК. 

 - т. д. № 241/2013 г. /съдия Мирослав Маринов/ е образувано на 

18.04.2013 г. по искова молба от тази дата. С протоколно определение от 

29.10.2013 г. съдът е спрял производството по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 

01.11.2013 г. по делото е депозирана молба за възобновяване на 

производството по делото, възобновено с определение от 05.11.2013 г. 

 - т. д. № 27/2013 г. /съдия Лидия Томова/ е образувано на 10.01.2013 

г. по искова молба, изпратена по подсъдност на тази дата от Районен съд-

Шумен. В съдебно заседание от 25.06.2013 г. съдът е постановил спиране на 

производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с 

влязло в сила решение на т. д. № 241/2013 г. /предходното/. Определението 

е обжалвано от ищеца, във връзка с което е образувано в. ч. т. д № 571/2013 

г. на Апелативен съд-Варна. С определение от 05.09.2013 г. въззивната 

инстанция е отменила обжалвания съдебен акт и е върнала делото за 

продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е върнато в 

Окръжен съд-Шумен на 11.09.2013 г. С протоколно определение, 

постановено в съдебно заседание от 11.03.2014 г., съдът е спрял 

производство по чл. 229, ал. 1 от ГПК. 

 - т. д. № 337/2013 г. е обр. на 03.06.2013 г., на доклад на съдия 

Лидия Томова. С определение от 23.08.2013 г. съдът е спрял производството 

по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – обжалвано. С определение от 

29.11.2013 г., постановено по в. ч. т. д. № 715/2013 г. по описа на АС – 

Варна, съдът е отменил определението на ШОС, с което е спряно 

производството и е върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в ШОС на 05.12.2013 

г. и на 06.12.2013 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. 

 - т. д. № 171/2013 г., обр. на 19.03.2013 г., на доклад на съдия 

Теодора Димитрова, иск по чл. 74 ТЗ. На 05.03.2013 г. е постъпила ИМ, 

оставена без движение с разпореждане от 06.03.2013 г. за внасяне на ДТ. На 

19.03.2013 г. е представена молба с изпълнени указания и е образувано 

делото, на 20.03.2013 г. е извършено разпределението. С определение от 

17.06.2013 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК – до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр. д. № 449/2013 

г. по описа на ШРС. На 15.07.2013 г. и на 21.10.2013 г. е изискана справка от 

ШРС за движението на преюдициалното производство, постъпила на 

18.07.2013 г. и съответно на 24.10.2013 г. В писмото от 24.10.2013 г. на 

ШРС е посочено, че гр. д. № 449/2013 г. е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК. Приложена е разпечатка за движението на преюдициалното 

производство, от която е видно, че на 25.02.2014 г. е изпратено на ВКС по ч. 

жалба. 
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 - т. д. № 153/2013 г., обр. На 12.03.2013 г., на доклад на съдия 

Йордан Димов, иск по чл. 74 ТЗ. С определение от 02.08.2013 г. съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване с влязъл сила съдебен акт на гр. д. № 449/2013 г. по описа на 

ШРС. На 18.10.2013 г. е изискана справка за движението на 

преюдициалното производство, предоставена на 24.10.2013 г. Приложена е 

разпечатка за движението на преюдициалното производство, от която е 

видно, че на 25.02.2014 г. е изпратено на ВКС по ч. жалба. 

 - т. д. № 161/2013 г., обр. на 15.03.2013 г., на доклад на съдия 

Константин Моллов, иск по чл. 86 ЗЗД. С определение от 11.04.2013 г. 

съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключването на т. д. № 18/2013 г. по описа на ШОС. На 24.04.2013 г.е 

постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 14.05.2013 г. е постановено да 

се изпрати на ищеца препис от отговора за представяне на ДИМ. С 

определение от 01.08.2013 г. съдът е възобновил производството по делото 

и го е насрочил – не става ясно как е следено движението по 

преюдициалното производство. На 04.10.2013 г. е проведено с. з., даден е 

ход по същество на делото. На 01.11.2013 г. е постановено решението. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Проверените дела от тази категория са спирани по съгласие на 

страните и с оглед преценката на съда за наличие на преюдициални 

производства. По делата, спрени по съгласие на страните, съдебните 

състави са възобновявали своевременно производствата, когато са били 

сезирани с искане в този смисъл. В случаите, в които страните не са правили 

искане за възобновяване, съдът е прекратявал своевременно производствата 

на основание чл. 231, ал. 1 от ГПК. По делата, спрени на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК, са правени редовно справки за движението на 

производствата, послужили като основание за спиране. 

 

6. Частни търговски дела, образувани по чл. 390 от ГПК. 

 - ч. т. д. № 92/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

13.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки. С определение от 13.02.2013 г. съдът е оставил молбата без 

уважение. Съобщение до молителя е изпратено на 14.02.2013 г. и е 

получено на 14.02.2013 г. 

 - ч. т. д. № 124/2013 г. /съдия Лидия Томова/ е образувано на 

27.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки. Делото е разпределено на докладчик на 27.02.2013 г. С 

определение от 01.03.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е внасяне на гаранция в 7-дневен срок, считано от връчване на 

определението, и е определил на молителя двуседмичен срок за предявяване 
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на иска, за което да представи доказателства. Съобщение до молителя е 

изпратено на 04.03.2013 г. и е получено на 06.03.2013 г. Доказателство за 

внасяне на определената гаранция е представено на 19.03.2013 г. На 

20.03.2013 г. е представено доказателство за предявяване на обезпечения 

иск – искова молба с входящ номер и мокър печат. На 06.06.2013 г. е 

депозирана молба от молителя за възстановяване на внесената гаранция с 

оглед влязло в сила разпореждане по исковата им молба. С разпореждане от 

11.06.2013 г. съдът указва на молителя да представи копие от влязлото в 

сила разпореждане по исковата молба. Разпореждането е представено с 

молба от 13.06.2013 г., от което е видно, че съдът, пред който е образувано 

делото по обезпечения иск, е върнал исковата молба поради неизпълнение 

на дадени указания. С разпореждане от 13.06.2013 г. съдът е указал на 

молителя да представи пред съда искане да отмяна на допуснатото 

обезпечение, каквото искане е депозирано на 24.06.2013 г. С определение от 

26.06.2013 г. съдът е отменил допуснатото с определение от 01.03.2013 г. 

обезпечение. 

 - ч. т. д. № 118/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 

25.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки. Делото е разпределено същия ден на докладчик. С 

определение от 25.02.2013 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещи 

искове, определил е едномесечен срок за предявяване на иска, считано от 

дата на влизане в сила на обезпечението, определил е внасяне на парична 

гаранция, с внасянето на която е обвързал издаването на обезпечителната 

заповед. Съобщение за страната е изпратено на 25.02.2013 г. и е получено от 

молителя на 06.03.2013 г. Доказателство за внасяне на гаранцията е 

представено с молба от 04.03.2013 г. На 04.04.2013 г. е представено 

доказателство за предявяване на бъдещия иск. 

 - ч. т. д. № 590/2013 г., обр. на 07.10.2013 г., на доклад на съдия 

Свилен Станчев. Молбата е постъпила на 07.10.2013 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С определение от 07.10.2013 г. съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор на банкови 

сметки. Съдът е определил гаранция в размер на 4 600 лв., определил е 

едномесечен срок за предявяване на иска, считано от датата на връчване на 

определението и представяне на доказателство за това. На 08.10.2013 г. е 

представено доказателство за внесена гаранция и на с. д. е издадена 

обезпечителна заповед. Не е посочен в какъв срок следва да се внесе 

гаранцията. На 25.10.2013 г. е представена молба с доказателство за 

предявен иск – искова молба. На 03.12.2013 г. е представено копие от молба 

от молителя, която не е заверена „вярно с оригинала”, с която е поискано 

съдът да отмени допуснатото обезпечение поради постигната извънсъдебна 

спогодба, както и възстановяване на внесената гаранция. Представена е 

вносна бележка (заверена „вярно с оригинала”) за преведена сума. С 
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определение от 11.12.2013 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение и е 

постановил връщане на внесената от ищеца гаранция. 

 - ч. т. д. № 305/2013 г., обр. на 20.05.2013 г., на доклад на съдия 

Азадухи Карагьозян. Молбата е постъпила на 20.05.2013 г. в 11.15 ч. (по 

делото са приложени много доказателства – обективна причина за 

произнасяне на съда на следващия ден). С определение от 21.05.2013 г. 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на забрана за 

разпореждане с правата върху търговка марка (индивидуализирана) и запор 

върху движими вещи до размера на иска от 200 000 лв., след внасяне на 

гаранция в размер на 5 000 лв. – не е посочено в какъв срок следва да се 

внесе гаранцията. Съдът е определил 1-месечен срок за предявяване на иска, 

считано от датата на получаване на съобщението, както и да представи 

доказателство за това в същия срок. На 21.05.2013 г. е постъпила молба с 

доказателство за внесена гаранция и на с. д. е издадена обезпечителната 

заповед. На 20.06.2013 г. е представена молба с доказателство за предявен 

иск – копие от ИМ, заверена. На 18.12.2013 г. е депозирана молба от 

молителя за отмяна на допуснатото обезпечение, на с. д. е депозирана и 

молба от ответника, с която е изразено съгласие за отмяна на допуснатото 

обезпечение. С определение от 06.01.2014 г. съдът е отменил допуснатото с 

определение от 21.05.2013 г. обезпечение на бъдещ иск. На 24.03.2014 г. е 

депозирана молба от молителя за връщане на внесената гаранция – оставена 

без движени с указания. На 27.03.2014 г. е представена молба с изпълнени 

указания. Към 03.04.2014 г. няма произнасяне на съда. 

 - ч. т. д. № 323/2013 г., обр. на 29.05.2013 г., на доклад на съдия 

Мирослав Маринов. Делото е изпратено от РС – Нови пазар по подсъдност 

на 29.05.2013 г. С определение от 29.05.2013 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана на недвижим имот и 

чрез налагане на запор върху вещи, изрично индивидуализирани, до размер 

на 30 281,71 лв. Определена е парична гаранция в размер на 5 000 лв., 

вносима от молителя в 1-месечен срок от връчване на определението и след 

представяне на доказателство за това в същия срок. Съдът е определил 1-

месечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от връчване на 

определението и представяне на доказателства за предявен иск в същия 

срок. На 30.05.2013 г. е представена молба с доказателство за внесена 

гаранция, на с. д. е издадена обезпечителна заповед. На 28.06.2013 г. е 

представена молба с доказателство (копие от ИМ – заверена) за предявен 

иск. 

 - ч. т. д. № 354/2013 г., обр. на 11.06.2013 г., на доклад на съдия 

Ралица Хаджииванова. Молбата е постъпила на 11.06.2013 г. в 12.30 ч. С 

определение от 12.06.2013 г. съдът е отхвърлил молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск – обжалвано. С определение от 15.07.2013 г., 

постановено по в. ч. т. д. № 450/2013 г. по описа на АС – Варна, съдът е 

потвърдил определението на ШОС; 
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 - ч. т. д. № 355/2013 г., обр. на 11.06.2013 г., на доклад на съдия 

Теодора Димитрова. С определение от 11.06.2013 г. съдът е оставил без 

уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск – обжалвано. 

С определение от 19.07.2013 г., постановено по в. ч. т. д. № 449/2013 г., 

съдът е потвърдил определението на ШОС. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Производствата са образувани в деня на постъпване на молбите за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск и на същата дата са разпределяни 

на докладчик. Съдебните състави са разглеждали и са се произнасяли по 

исканията в съответствие с чл. 395, ал. 2 от ГПК – в деня на постъпване на 

искането. В изолирани случаи докладчиците са се произнасяли на 

следващия ден. При проверката на делата се установява, че съдебните 

състави са определяли по различен начин началния момент, от който тече 

срокът за предявяване на бъдещия иск – от влизане в сила на определението 

на съда, от връчване на определението. 

 

7. Производства образувани по реда на чл. 625 и сл. от 

Търговския закон. 

 - т. д. № 38/2013 г. /съдия Константин Моллов/ е образувано на 

18.01.2013 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор /НАП/ на 

12.12.2012 г. Делото е разпределено на докладчик на 21.01.2013 г. С 

разпореждане от 13.12.2012 г. зам.-председателят на съда е оставил 

производството по молбата без движение за внасяне на държавна такса. 

Указанията са изпълнени с молба от 18.01.2013 г., на която дата е 

образувано и делото. На 21.01.2013 г. по делото е постановено 

разпореждане по чл. 131 от ГПК. Съобщението до ответника е върнато в 

цялост. С определение от 11.03.2013 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 18.04.2013 г. С разпореждане от 27.03.2013 г. съдът е удължил 

срока, указан на кредитора, за внасяне на депозит по допуснатата 

експертиза. Указанията са изпълнени на 03.04.2013 г. Заключението е 

депозирано на 10.04.2013 г. Делото е обявено за решаване в първото 

открито съдебно заседание от 18.04.2013 г., на което съдът е счел, че са 

налице условия та по 629б, ал. 1 от ТЗ и указал внасяне на разноски в 7-

дневен срок, както и последиците от невнасянето на такива от кредиторите. 

Съобщения са изпратени на 19.04.2013 г. и е получено от НАП на 10.05.2013 

г. На 29.05.2013 г. е постановено решение по чл. 632, ал. 1 от ТЗ. 

 - т. д. № 371/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 

19.06.2013 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор /НАП/ на 

същата дата. Делото е разпределено на докладчик на 20.06.2013 г. 

Производството е администрирано с разпореждане от 20.06.2013 г. Препис 

от молбата е връчена на длъжника на 03.07.2013 г. С определение по 

смисъла на чл. 140 от ГПК от 30.08.2013 г. съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 16.10.2013 г. На тази дата делото е отложено за 
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22.10.2013 г. с оглед късно депозирано заключение. В съдебно заседание от 

22.10.2013 г. е даден ход по същество. С определение от 24.10.2013 г. съдът 

е определил сума за първоначални разноски в производството, платима от 

кредиторите. Кредиторът е уведомен за указанията на съда на 05.11.2013 г. 

Решение по делото е постановено на 15.11.2013 г. по чл. 632, ал. 1 от ТЗ. 

 - т. д. № 506/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 

11.09.2013 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от длъжник на същата 

дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на постъпването на 

молбата. С определение от 11.09.2013 г. съдът е назначил съдебно-

икономическа експертиза, определил депозит и насрочил делото за 

разглеждане в открито заседание за 09.10.2013 г. депозита е внесен от 

длъжника на 16.09.2013 г. Вещото лице ее уведомено на 17.09.2013 г. 

Експертизата е депозирана по делото на 09.10.2013 г. В съдебно заседание 

от 09.10.2013 г. е даден ход по същество. С определение от 11.10.2013 г. са 

дадени указания за внасяне на разноски. Решение по делото е постановено 

на 08.11.2013 г., препис от което е изпратен на 11.11.2013 г. 

 - т. д. № 242/2013 г. /съдия Азадухи Карагьозян/ е образувано на 

18.04.2013 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от длъжник на същата 

дата. Делото е разпределено на докладчик на 19.04.2013 г. Производството е 

оставено без движение с разпореждане на докладчика от 19.04.2013 г. 

Молба от длъжника е постъпила на 07.05.2013 г. С определение от 

09.05.2013 г. съдът е прекратил производството и върнал молбата, след като 

е приел, че не са изпълнени дадените указания. Определението е обжалвано 

и е отменено с определение от 12.07.2013 г. по в. ч. т. д. на Апелативен съд 

– Варна. С определение от 19.07.2013 г. съдът е назначил съдебно-

икономическа експертиза и е насрочил делото в открито съдебно заседание 

за 29.08.2013 г. С определение от 01.08.2013 г. съдът е отменил 

определението си от 19.07.2013 г., определил сума покриваща първоначални 

разноски и указал, че в случай на неплащането им, ще постанови решение 

по чл. 632, ал. 1 от ТЗ. По делото е постановено на 27.09.2013 г. решение по 

чл. 632, ал. 1 от ТЗ. 

 - т. д. № 70/2013 г. /съдия Йордан Димов/ е образувано на 04.02.2013 

г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от длъжник на същата дата. Делото 

е разпределено на докладчик на 05.02.2013 г. С определение от 06.02.2013 г. 

съдът е допуснал съдебно-икономическа експертиза и е насрочил делото в 

открито заседание за 04.03.2013 г. На тази дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. С определение от 06.03.2013 г. съдът е 

определил първоначални разноски за производството и дал указания на 

кредиторите в този смисъл. На 03.04.2013 г. е постановил решение по чл. 

632, ал. 1 от ТЗ. 

 - т. д. № 220/2013 г. /съдия Мирослав Маринов/ е образувано на 

10.04.2013 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор /НАП/ на 

същата дата. Делото е разпределено на докладчик на 11.04.2013 г. 

Производството е администрирано с разпореждане по чл. 131 от ГПК. С 
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определение от 10.06.2013 г., постановено по чл. 621, ал. 2 от ТЗ във вр. с 

чл. 140 от ГПК, съдът е допуснал съдебно-икономическа експертиза и е 

насрочил делото в открито заседание за 26.09.2013 г. С молба от 28.08.2013 

г. вещото лице е уведомила съда, че й се отказва съдействие за предоставяне 

на финансови отчети и е обосновала искания до съда в тази връзка. Съдът се 

е произнесъл по исканията с определение от 29.08.2013 г. На 24.09.2013 г. от 

вещото лице е постъпила нова молба за насрочване на делото за друга дата. 

На 26.09.2013 г. делото е отложено за 13.11.2013 г. На тази дата делото е 

отложено за 19.12.2013 г. с оглед изявление на вещото лице, че не може да 

изготви експертизата. На 19.12.2013 г. съдът е констатирал, че 

заключението е депозирано извън рамките на срока по чл. 199 от ГПК и е 

отложил делото за 21.01.2014 г. В съдебно заседание от 21.01.2014 г. е даден 

ход по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 

22.01.2014 г. съдът е определил първоначални разноски и е указал, че при 

неплащането им от кредиторите, ще постанови решение по чл. 632 от ТЗ. 

Решение на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ е постановено на 17.02.2014 г., 

обявено на същата дата в Търговския регистър. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Анализът на фактите по тези производства води до извод, че 

кратките процесуални срокове за разглеждане на молбите по чл. 625 от ТЗ – 

незабавно по молби на длъжници и в 14 дневен срок по молби на кредитори, 

не са съобразени от законодателя с нуждата от технологично време за 

събиране на доказателства и с времето, необходимо за размяна на книжа по 

чл. 131 от ГПК /по молби на кредитори/. Назначаването на съдебно-

счетоводни експертизи, необходими на съда с оглед преценката за наличие, 

съответно за липса на материалноправни предпоставки за откриване на 

производство по несъстоятелност, както размяната на книжа по молби на 

кредитори, правят практически невъзможно спазването на кратките 

процесуални срокове, характерни за производствата по несъстоятелност. 

Данните, установени по тези производства, сочат, че производствата се 

образуват в деня на постъпване на молбите, освен в случаите, в които те са 

оставяни без движение. Съдебните състави са постановявали разпореждания 

по чл. 131 от ГПК /в случаите на производства, образувани по молби на 

кредитори/ незабавно и са ги насрочвали в първо открито съдебно заседание 

в периоди малко по-големи от един месец. Развитието на производствата 

показва, че този срок е бил недостатъчен за своевременно изготвяне на 

допуснатите експертизи. 

 

8. Постановени съдебни актове по търговски дела извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. 

Съгласно справките, изготвени от Окръжен съд – Шумен за нуждите 

на настоящата проверка, през 2012 г. и 2013 г. няма дела, по които крайните 
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съдебни актове по търговските дела са постановени след срока, предвиден в 

разпоредбата на чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОКРЪЖЕН СЪД - ШУМЕН: 

 

В съответствие на Заповед № РД-07-55/11.02.2011 г. на 

административния ръководител на Окръжен съд – Шумен, разпределението 

на случаен принцип на гражданските, търговските и административните 

дела в съда е възложено на съдия Константин Моллов – заместник – 

административен ръководител на съда и ръководител на Гражданско и 

търговско отделение. Актуалните правила на съда, утвърдени с горната 

заповед, предвиждат в случаите на негово отсъствие, разпределението на 

тези дела да се извършва от ръководителя на Наказателно отделение на 

Окръжен съд – Шумен. 

 

1. ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

Първоинстанционни граждански дела, образувани в Окръжен 

съд - Шумен 

Първоинстанционните граждански дела се образуват в деня или най-

късно на следващия ден от постъпването на исковите молби. В случаите, в 

които исковите молби са оставяни без движение от зам.-председателя на 

съда за внасяне на държавни такси, съдебните производства са образувани 

след отстраняване на констатираните нередовности, или между 7-15 дни 

след постъпване на исковата молба в съда. 

 

Въззивни граждански дела и въззивни търговски дела, 

образувани пред Окръжен съд –  Шумен 

Заместник-председателят на съда и ръководител на Гражданско и 

Търговско отделения определя вида на делата – въззивни граждански, 

съответно въззивни търговски дела. 

Въззивните производства са образувани при същите условия, при 

които се образуват и първоинстанционните производства – в деня или най-

късно на следващия ден от постъпването на въззивните жалби, освен при 

оставяне без движение на производствата от разпределящия съдия за 

внасяне на държавна такса. 

В хода на проверката беше установено, че в Окръжен съд – Шумен, 

считано от 30.09.2013 г., е структурирано самостоятелно Търговско 

отделение, включващо съдиите - Константин Моллов, Свилен Станчев и 

Йордан Димов. Със Заповед № РД-07-363/27.09.2013 г. на 

административния ръководител, посочените трима съдии са формирали 

един въззивен търговски състав, разглеждащ само въззивни търговски дела, 

считано от 01.11.2013 г. 
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Предприетите административни действия, довели до структуриране 

само на един въззивен търговски състав, не могат да бъдат приети 

еднозначно като удачно организационно решение в дейността на съда, 

доколкото създават условия за заобикаляне на принципа на случайно 

разпределение на делата чрез определянето само на този състав да 

разглежда определени дела. Това е така, защото при образуването на 

въззивните производства в съда е достатъчно конкретно производство да 

бъде квалифицирано като търговски спор, за да бъде разпределено за 

разглеждане от единствения въззивен търговски състав. По този начин 

разпределението на въззивните производства изкуствено е поставено в 

зависимост от това каква правна квалификация ще бъде дадена от 

разпределящия съдия на въззивните производства, постъпващи в съда 

/доколкото това не подлежи на инстанционен контрол/. 

 

Търговски дела, образувани пред Окръжен съд – Шумен 

Проверените търговски дела са образувани в кратките процесуални 

срокове, характерни за образуването на останалите производства 

/първоинстанционни граждански и въззивни граждански и въззивни 

търговски дела дела/ - най-често в деня на постъпване на исковата молба. 

Проверените производства по Част четвърта „Несъстоятелност” от 

Търговския закон са образувани в деня на постъпване на молбата по чл. 625 

от ТЗ. 

 

2. ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 
На основание чл. 329 от Закона за съдебната власт, през 

проверявания период  административният ръководител е издал две заповеди 

– Заповед № РД-07-255/09.07.2012 г. и Заповед № РД-07-244/08.07.2013 г. 

Цитираните заповеди предвиждат през периодите на съдебна ваканция, за 

всяка една от годините, съгласно одобрения от Общото събрание график за 

дежурствата на съдиите в Окръжен съд – Шумен, в съда да се разглеждат 

определени категории дела - за издръжка, за родителски права на 

ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение, искания за 

обезпечаване на доказателства, за обезпечаване на искове, за даване на 

разрешения и заповеди по СК, за назначаване на особен представител, 

производства по несъстоятелност, дела по Закона за защита от домашното 

насилие дела, за които закон предвижда разглеждането им в срок по-кратък 

от един месец, дела за осиновяване на дете, други дела по преценка на 

административния ръководител. 

 

Първоинстанционни граждански дела, образувани в Окръжен 

съд-Шумен 

Като цяло проверката в Окръжен съд – Шумен установява общ 

стремеж на всички съдии за бързо първоначално администриране на 

исковите молби, постъпили в съда. 



 57 

Съдебните състави, разглеждали първоинстанционни граждански 

дела, са извършвали своевременно проверката по редовността на исковите 

молби, много често в деня на разпределението на съответното дело. 

Разпорежданията по чл. 131 от ГПК също са постановявани в деня 

или най-късно на следващия ден от разпределяне на делата, съответно от 

отстраняване на констатирани нередовности. В изолирани случаи тези 

периоди са по-големи – между 5 и 9 дни, а по-големи срокове на 

администриране се установяват само в периодите на съдебната ваканция. 

Определенията по чл. 140 от ГПК, с които съдебните състави са се 

произнасяли по доказателствените искания на страните, изготвяли са проект 

за доклад на делото и са насрочвали производствата в открити съдебни 

заседания, са постановявани в различни срокове от депозирането на 

писмени отговори, съответно от изтичане на определения срок за това – от 

същия ден до един месец. По-големи периоди на постановяване на тези 

съдебни актове се отчитат в периодите на съдебната ваканция. Най-често 

определенията в този смисъл са постановявани между 10 и 20 дни от 

изтичането на срока за депозиране на писмен отговор. 

Доклади по смисъла на чл. 146 от ГПК са правени в първото открито 

съдебно заседание, проекти за доклади по делата са съобщавани на страните 

още с определението по чл. 140 от ГПК. 

Първо открито съдебно заседание по първоинстанционните 

граждански дела е насрочвано в различни срокове както под 1 месец, така и 

в периоди малко по-големи от 1 месец. Констатират се и дела, по които 

първото открито заседание е насрочвано в срокове по големи от 2 и 3 

месеца, но за тези производства се отчита, че датите са определяни за 

периоди след съдебната ваканция. 

При отлагане на делата за събиране на доказателства или поради 

други причини, нови съдебни заседания са насрочвани най-често в срокове 

по-кратки от 1 месец и по изключение в по-големи срокове в периодите на 

съдебна ваканция. 

По част от производствата, спрени в края на 2013 г., към момента на 

проверката липсват справки за статуса на делата, обусловили спирането. По 

останалите дела, макар и висящи пред същия съд, са прилагани извлечения 

от деловодната система на съда, от която е видно движението на 

преюдициалните производства. 

 

Въззивни граждански дела и въззивни търговски дела, 

образувани пред Окръжен съд – Шумен 

В Окръжен съд – Шумен няма производства по въззивни граждански 

дела, които да са образувани преди 01.01.2013 г. и да не са приключили към 

31.12.2013 г. 

Както беше посочено по-горе, въззивните граждански и въззивните 

търговски дела са образувани в деня на постъпване на въззивната жалба и 
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само в случаите, в които жалбата е оставяна без движение тези срокове са 

по-големи. 

Определенията по чл. 267 от ГПК са постановявани най-често в 

срокове между 2 и 5 дни от образуване на производствата. По-големи 

периоди, необходими на съставите за проверка по допустимостта на 

въззивните жалби и насрочване на съдебни заседания, се установяват в 

периодите на съдебна ваканция. 

По отношение на сроковете, в които делата са били насрочвани в 

първо открито съдебно заседание, също се констатира, че са били в 

зависимост от това дали съвпадат със съдебните ваканции. В обичайните 

случаи първо открито съдебно заседание е насрочвано за след 1 или в срок 

малко по-голям от 1 месец, отчетен от датата на постановяване на 

определенията по чл. 267 от ГПК. Отлаганията на делата и насрочването им 

за нови дати е извършвано при същите условия. 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 310 и сл. от ГПК, 

сочи, че съдебните състави са насрочвали първо открито съдебно заседание 

със съдебни актове, постановявани в различни периоди от време, след 

тяхното образуване - както в деня на разпределение на делото на 

определения докладчик, така и до 2 дни от тази дата. Установява се, че не 

във всички случаи първо открито съдебно заседание е насрочвано в 

съответствие с изискванията на чл. 312, ал. 1, т. 1 от ГПК – не по късно от 

три седмици. 

При част от проверените производствата, спрени поради наличие на 

преюдициална връзка с други дела, не става ясно по какъв начин се следи за 

движението на обуславящите производства, доколкото по делата няма 

отбелязвания в този смисъл. При липсата на справки и информация относно 

обуславящото производство, не могат да бъдат правени и изводи за 

наличието или липсата на основания за възобновяване на делото. 

 

Търговски дела, образувани пред Окръжен съд – Шумен 

Проверките по редовността на исковите молби са извършвани 

своевременно и производствата, в случаите на указания за внасяне на 

държавни такси, са образувани след изпълнението на разпорежданията на 

съда в този смисъл. 

Разпорежданията по чл. 367 от ГПК, с които съдебните състави са 

давали началото на процедурата по двойната размяна на книжа, са 

постановявани в много кратки срокове от образуването на делата – най-

често между 3 и 7 дни от тази дата. По-големи срокове, нужни на 

докладчиците за произнасяне, се установяват при отсъствие на 

докладчиците и в периодите на съдебната ваканция. 

Разпорежданията по чл. 372 и чл. 373 от ГПК, с които са 

администрирани отговорът на исковата молба и допълнителната искова 

молба, са постановявани в много кратки срокове, много често още в деня на 

извършването на съответното процесуално действие от страната. По-големи 
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периоди на произнасяне се констатират в изолирани случаи и са отразени в 

обстоятелствената част на настоящия акт. 

По-големи срокове за произнасяне на съдебните състави са били 

необходими при постановяване на определенията по чл. 374 от ГПК, 

включително от 1 и над 1 месец, но и при тези актове също се установява 

стремеж от страна на докладчиците да ги постановяват своевременно след 

изтичане на срока за депозиране на допълнителен отговор. 

Първо открито съдебно заседание по търговските дела е насрочвано 

в сроковете, в които са насрочвани и останалите производства, образувани в 

Окръжен съд – Шумен. Както при първоинстанционните граждански и 

въззивните граждански и въззивните търговски дела, съдебните състави са 

определяли дати за първото заседание в по-големи срокове по време на 

съдебната ваканция. 

Проверката по редовността на молбите по чл. 625 от ТЗ е извършвана 

незабавно, а разпорежданията по чл. 131 от ГПК /по делата, образувани по 

молби на кредитор/ са постановявани както в деня на образуване на делото, 

така и до 3 дни от този момент. 

Делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание за след 1 

месец или в малко по-големи срокове, но фактите сочат, че обичайно тези 

периоди от време не са били достатъчни за своевременното изготвяне на 

назначените от съда съдебно-счетоводни експертизи и това е ставало 

причина за отлагането им. 

Производствата по търговски дела са спирани преимуществено по 

съгласие на страните и поради наличие на преюдициални дела. Спрените по 

съгласие на страните дела са възобновявани своевременно при искане, 

направено от страна в този смисъл. По делата, по които страните не са 

искали възобновяване, съдът служебно ги е прекратявал след изтичане на 

шестмесечния срок. По проверените търговски дела, спрени на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, са правени редовно справки за движението на 

производството, послужило като основание за спиране. 

 

3. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 
През проверявания период Гражданско и търговско отделение е 

включвало съдиите – Лидия Томова, Азадухи Карагьозян, Ралица 

Хаджииванова, Теодора Димитрова, Мирослав Маринов и Йордан Димов. 

Отделението е ръководено от заместника на административния ръководител 

и председател на отделението съдия Константин Моллов, с когото 

отделението през 2012 г. се е състояло общо от 7 съдии. Фирмено отделение 

е сформирано от съдиите, разглеждащи граждански дела, и е ръководено от 

административния ръководител на съда – съдия Нели Батанова. 

Въз основа на взети решения от Общото събрание на съдиите от 

съда, считано от 30.09.2013 г. е формирано самостоятелно Търговско 

отделение, включващо единствено 3-ма съдии - Константин Моллов, 

Свилен Станчев и Йордан Димов. От тази дата, на основание Заповед № РД-
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07-363/27.09.2013 г. на административния ръководител, посочените трима 

съдии са структурирани в един въззивен търговски състав, разглеждащ, 

считано от 01.11.2013 г., само търговски дела. 

 

През 2012 г., съгласно справката за дейността на съда, общият брой 

дела, стояли за разглеждане в Гражданско и търговско отделение на 

Окръжен съд – Шумен /в това число граждански, търговски, въззивни 

граждански и търговски, частни граждански, частни търговски, 

административни и фирмени дела/, е 1097. От тях 150 дела са останали от 

предходен период, а 947 са новообразуваните производства. В края на 

периода са приключени 903 дела, или 82,31%. 

Всички 1097 дела, разпределени по видове, са, както следва: 131 

първоинстанционни граждански дела, 403 въззивни граждански и търговски 

дела, 2 административни дела, 101 първоинстанционни частни граждански 

дела, 109 търговски дела, 138 фирмени дела и 213 въззивни частни 

граждански дела. Средномесечно Гражданско и търговско отделение е 

имало за разглеждане по 91,41 дела, или приблизително средно на съдия по 

13,05 дела на месец /при 7 съдии през отчетния период/. 

Получените стойности са приблизителни, доколкото в тях не е 

отчетено обстоятелството, че на младшите съдии са разпределяни въззивни 

и частни производства, както и че съдия Йордан Димов е в състава на 

отделението, считано от 01.03.2012 г. 

 

През 2013 г. съгласно справката за дейността на съда общият брой 

дела, стояли за разглеждане в Гражданско и търговско отделение на 

Окръжен съд – Шумен /в това число граждански, търговски, въззивни 

граждански и търговски, частни граждански, частни търговски, 

административни и фирмени дела/, е 1065. От тях 194 дела са останали от 

предходен период, а 871 са новообразуваните производства. В края на 

периода са приключени 930 дела, или 87,32%. 

Всички 1065 дела, разпределени по видове, са, както следва: 162 

първоинстанционни граждански дела, 398 въззивни граждански и търговски 

дела, 2 административни дела, 83 първоинстанционни частни граждански 

дела, 129 търговски дела, 123 фирмени дела и 168 въззивни частни 

граждански дела. Средномесечно Гражданско и търговско отделение е 

имало за разглеждане по 88,75 дела, или приблизително средно на съдия по 

12,67 дела на месец /при 7 съдии през отчетния период/. 

Сравнителният анализ на данните сочи, че през 2013 г. незначително 

са намалели постъпленията на нови дела в съда, както и, че в края на 

периода Окръжен съд – Шумен е приключил по-голям брой дела в 

сравнение с предходната 2012 г. - съответно 930 и 903 броя дела. 

От фактите е видно, че през 2012 г. и 2013 г. Окръжен съд – Шумен е 

приключвал над 80% от всички дела, стояли за разглеждане през съответния 

период. 
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Проверката отчита много добри резултати в дейността на съда по 

критерия брой дела, по които съдебните състави са постановили 

определения за отмяна на дадения ход по същество по 

първоинстанционните граждански дела. Съгласно справките, предоставени 

от Окръжен съд - Шумен, през 2012 г. само по 3 дела съдебните състави са 

постановили определения в този смисъл. В периода от 01.01.2013 г. до 

31.12.2013 г. няма данни за дела, по които съдебните състави да са 

постановили определения за отмяна на даден ход по същество. Подобни са 

резултатите и по първоинстанционните търговски дела, за които се отчита, 

че през 2012 г. докладчиците са постановили определения за отмяна на 

дадения ход по същество по 3 дела, а през 2013 г. – само по 1 дело. 

По същия критерий не са такива показателите, отчетени за 

въззивните граждански и въззивните търговски производства. От справките, 

изготвени от окръжния съд, е видно, че през 2012 г. са постановени 

определения в този смисъл по общо 21 дела, от които по 13 въззивни 

граждански производства и по 8 въззивни търговски дела. През 2013 г. тези 

показатели съответно са: общо по 14 въззивни производства, от които по 12 

въззивни граждански производства по 2 въззивни търговски дела.  

Причината за намаляване на общия брой дела, по които през 2013 г. е 

отменен дадения ход по същество, е, че в производствата по въззивните 

търговски дела са постановени определения в този смисъл само по 2 дела, 

като същевременно по въззивните граждански дела техният относителен 

брой се е запазил. Ето защо, установените данни за работата на въззивните 

състави и най-вече на въззивните граждански състави дават основание да се 

приеме, че в повечето от тези случаи /предвид и причините, поради които е 

отменян хода по същество/ те не са извършвали задълбочена предварителна 

подготовка по делата, което е ставало причина за увеличаване на общата 

продължителност на производствата. 

Фактите, установени в хода на проверката, сочат много добри 

резултати в дейността на съда по отношение на срочността при обявяване 

решенията по делата и през двете проверявани години. Изключение от 

общата положителна констатация за работата на съда е отчетеното системно 

неспазване на процесуалните срокове за изготвяне на крайните съдебни 

актове от младши съдия Стела Шипковенска, назначена за съдия в Районен 

съд – Шумен, считано от 07.10.2013 г. Допуснатите просрочия от съдия 

Шипковенска са обсъдени в обстоятелствената част на акта. За съдия 

Шипковенска още беше установено, че от месец юни 2013 г. е в 

продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност, а след това в 

отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на дете, който 

продължава и към момента. 

За решенията по делата, образувани по реда на Глава двадесет и пета 

„Бързо производство”, се установява, че не всички съдебни състави са ги 

постановявали в срок до 2 седмици от датата, на която делата са обявявани 
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за решаване, както предвижда разпоредбата на чл. 316 във вр. с чл. 317 от 

ГПК. 

От проверените производства по несъстоятелност се установява, че 

характерът на производствата не е съобразен със срока за обявяването им за 

решаване, който Търговският закон предвижда с нормата на чл. 629, ал. 6, 

предл. 2-ро – най-късно в тримесечен срок от образуването им. Причините 

решенията в повечето случаи да не се обявяват за решаване в този срок, 

имат преди всичко обективен характер – назначаване на съдебни 

експертизи; размяна на книжа по молбите, подадени от кредитор; отлагане и 

насрочване на нови съдебни заседания. 

Като цяло анализът на проверените производства, образувани пред 

Окръжен съд – Шумен, за които в обстоятелствената част на акта се отчита 

по-голяма продължителност, сочи че в общия брой случаи тази 

продължителност е резултат от причини, които са извън процесуалното 

поведение на съдебните състави. Обективни обстоятелства, оказващи 

влияние върху сроковете за приключването на делата, са - размяната на 

книжа, особено по търговските спорове; различните усложнения в процеса – 

оставяне без движение на производствата; предявяване на насрещни искове; 

конституиране на страни; развили се частни производства и спиране делата 

за различни периоди от време. 

Макар и като изолирани случаи, при това отчетено за периоди на 

съдебна ваканция, следва да бъде посочено, че насрочването на съдебни 

съдебните заседания за периоди приблизително след около 3 и по-големи от 

3 месеца автоматично е удължавало и общото време, необходимо за 

приключване на всяко едно от съдебните производства. 

В производствата, образувани по чл. 390 от ГПК /граждански, 

търговски/, беше констатирано, че съдебните състави са определяли по 

различен начин началния момент, от който тече срокът за предявяване на 

бъдещия иск – от издаването на обезпечителната заповед, от влизане в сила 

на обезпечението от връчване/съобщаване на съдебния акт. В случаите, в 

които не са представяни доказателства за предявяване на претенциите, във 

връзка с които са допускани обезпеченията, съдебните състави служебно са 

отменяли определенията си за тяхното допускане – чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро 

от ГПК. 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА. 

 

От фактите, отразяващи обстоятелствата по уведомяването на 

участниците в производствата за съответните процесуални действия на 

съда, е видно, че служба „Съдебно деловодство” е извършвала 

своевременно задълженията си по изпращане на призовки и съобщения, 

включително и незабавно – още в същия ден. 
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Проверката общо отчита, че в Окръжен съд - Шумен успешно 

функционира много добра организация на административна дейност, 

резултат от контрола, който се осъществява както върху образуването, 

движението и приключването на делата, така и върху цялостната дейност на 

общата и специализираната администрация на съда. 

 

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки: 

 

1. Административният ръководител на Окръжен съд – Шумен да 

упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, като предприеме 

организационни мерки: 

 - разпределението на въззивните търговски дела да се извършва на 

случаен принцип, в съответствие с разпоредбата на чл. 9 от Закона за 

съдебната власт и чл. 35, ал. 4 от Правилника за администрацията на 

съдилищата; 

 - да се изискват периодични справки по спрените дела за 

движението на обуславящите производства, послужили като основание за 

спиране; 

 - крайните съдебни актове по въззивните граждански дела 

/образувани по реда на чл. 310 във вр. с чл. 317 от ГПК/ да се постановяват в 

срока, предвиден в разпоредбата на чл. 316 от ГПК. 

 

2. Председателят на Окръжен съд – Шумен, като упражни 

правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 12 от ЗСВ, да свика общо събрание на 

съдиите от Гражданско отделение и Търговско отделение, на което: 

 - да се обсъдят и набележат мерки за ограничаване на субективните 

причини, водещи до отмяна на дадения ход по същество по въззивните 

производства; 

- да се обсъди и вземе решение за прилагане на Тълкувателно 

решение № 6/14.03.2014 г., постановено по тълк. д. № 6/2013 г. на ОСГТК 

на ВКС, и Тълкувателно решение № 1/14.09.2009 г., постановено по тълк. д. 

№ 1/2008 г. на ОСГТК на ВКС, относно определяне на началния момент, от 

който текат сроковете за предявяване на обезпечения бъдещ иск по молби 

по чл. 390 от ГПК, както и по молби по чл. 390 от ГПК във вр. с 

ЗОПДИППД /отм/ и ЗОПДНПИ; 

 - да се обсъди и вземе решение за съобразяване на Тълкувателно 

решение № 8/2013 г., постановено по тълк. д. № 8/2013 г. на ОСГТК на 

ВКС, относно случаите на спрени производства на основание образувани 

тълкувателни дела пред Върховния касационен съд. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Окръжен съд – Шумен да уведоми 
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главния инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в 

изпълнение на препоръките. 

 

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

акт да се изпрати на административния ръководител на Окръжен съд – 

Шумен. 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие на 

акта да се изпрати на председателя на Апелативен съд – Варна и на Висшия 

съдебен съвет. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


