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На основание чл. 58 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 2013 г. и Заповед № ПП-

01-115/01.11.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

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

Проверката се извърши в периода от 04.11.2013 г. до 08.11.2013 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Обхватът на проверката включва дейността на ОС – Русе, 

проверяваният период е 2011 г., 2012 г. и първото полугодие на 2013 г. 

 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Окръжен съд - Русе; проверка 

на организацията по образуване и движение на първоинстанционните 

граждански и търговски дела, въззивните граждански и търговски дела, както 

и приключването им в установените срокове. 

 Предмет: проверка на първоинстанционни граждански и търговски 

дела и на въззивни граждански и търговски дела. 

 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 

електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2011 г. и 2012 

г. и произволно избрани дела. 

 

 

 І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 

Административното ръководство на ОС – Русе се осъществява от 

председателя на съда Даринка Алексиева. През 2011 г. и 2012 г. заместник-

председатели са съдия Силвия Павлова - ръководител на гражданско и 

търговско отделения и съдия Свилен Сирманов - ръководител на наказателно 

отделение. В ОС – Русе са обособени три отделения: наказателно отделение, 

гражданско отделение, търговско и фирмено отделение. 

В началото на 2011 г. е имало 2 незаети бройки – една бройка за съдия 

и една бройка за мл. съдия. На 18.10.2010 г., по решение на ВСС, е бил 

назначен мл. съдия Милен Бойчев, който е бил на обучение до 05.05.2011 г. В 

ОС – Русе са назначени и двама съдебни помощници. 

 

1. Щат и кадрово обезпечение през 2011 г. 

 

 Със Заповед № 114/28.03.2011 г., на председателя на съда, са 

разпределени съдиите от ОС – Русе по отделения, както следва: 

 - наказателно отделение: Свилен Сирманов, Светослава Гешева, Петър 

Балков, Юлиян Стаменов, Милена Пейчева, Росица Ангелова, Татяна 

Черкезова, Красен Георгиев и Александър Иванов;  
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 - гражданско отделение: Искра Блъскова, Наталия Георгиева, Аглика 

Гавраилова, Пенка Димитрова, Анета Георгиева, Галина Магардичиян, Мария 

Велкова и Николинка Чокоева.  

 С посочената заповед са определени и съставите за разглеждане на 

граждански дела – втора инстанция:  

 - Наталия Георгиева, Анета Георгиева и Николинка Чокоева; 

 - Искра Блъскова, Мария Велкова и Галина Магардичиян; 

 - Аглика Гавраилова, Пенка Димитрова и младши съдия Милен Бойчев. 

 - търговско и фирмено отделение: Силвия Павлова, Йордан 

Дамаскинов, Палма Тараланска и Христо Лазаров. 

  

 През 2011 г. са работили 50 съдебни служители от общата и 

специализирана администрация: съдебен администратор, административен 

секретар, съдебни секретари – 9 бр., съдебни деловодители – 11 бр., 

деловодител – регистратура – 2 бр., архивар, статистик, системен 

администратор, гл. счетоводител, счетоводител, управител сграда, куриер, 

шофьор, работници по поддръжка – 5 бр., призовкари – 7 бр. и чистачки – 6 

бр. Ръководството на съда е възложило на административния секретар да 

изпълнява и функциите на „служител по сигурността на информацията”, на 

един от съдебните деловодители да изпълнява и деловодител в „Секретна 

регистратура” и на лицето, изпълняващо длъжността „шофьор”, да изпълнява 

и функциите на снабдител.  

 

 2. Щат и кадрово обезпечение през 2012 г. 

 

 Със Заповед № 87/07.03.2012 г. е изменена и допълнена Заповед № 

114/28.03.2011 г. в частта за разпределението на съдиите по отделения. През 

2012 г. съдиите по отделения са както следва:  

 - гражданско отделение: Искра Блъскова, Наталия Георгиева, Аглика 

Гавраилова, Пенка Димитрова, Анета Георгиева, Галина Магардичиян, Ралица 

Герасимова, Мария Велкова и Николинка Чокоева. 

 Съставите, разглеждащи граждански дела - втора инстанция:  

  - Искра Блъскова, Галина Магардичиян и младши съдия Милен Бойчев; 

  - Наталия Георгиева, Анета Георгиева и младши съдия Милен Бойчев; 

  - Аглика Гавраилова, Пенка Димитрова и Ралица Герасимова; 

- Мария Велкова, Николинка Чокоева и младши съдия Милен Бойчев.   

 - търговско и фирмено отделение: Силвия Павлова, Йордан 

Дамаскинов, Палма Тараланска и Христо Лазаров. 

Със Заповед № 565/19.12.2012 г. е изменена Заповед № 113/28.03.2011 

г. в частта за разпределение на съдиите по отделения и в наказателно 

отделение са включени съдиите: Свилен Сирманов, Петър Балков, Юлиян 

Стаменов, Милена Пейчева, Росица Ангелова, Татяна Черкезова, Ралица 

Герасимова, Красен Георгиев и Александър Иванов. 

 

 На 06.03.2012 г. Ралица Герасимова е встъпила в длъжност „съдия” в 

ОС – Русе. На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, ВСС е освободил 
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Светослава Гешева от заеманата длъжност „съдия” в наказателно отделение, 

считано от 27.09.2012  г.  

 И през 2012 г. съдът е работил с непълен съдийски състав. 

 

 През 2012 г. са работили 52-ма съдебни служители от общата и 

специализирана администрация: съдебен администратор, административен 

секретар, началник служба СУСИ, съдебни секретари – 9 бр., съдебни 

деловодители – 11 бр., деловодител – регистратура – 2 бр., архивар, статистик, 

системен администратор, гл. счетоводител, счетоводител, управител сграда, 

куриер, шофьор, работници по поддръжка – 5 бр., призовкари – 7 бр. и 

чистачки – 6 бр. Към 01.01.2012 г. са останали незаети 2 бр. длъжности за 

„призомвкар”. 

 

 3. Щат и кадрово обезпечение през първото полугодие на 2013 г. 
 

 През първото полугодие на 2013 г. съдиите, разглеждащи граждански и 

търговски дела са:  

 - гражданско отделение: Искра Блъскова, Наталия Георгиева, Аглика 

Гавраилова, Пенка Димитрова, Анета Георгиева, Галина Магардичиян, Мария 

Велкова и Николинка Чокоева. 

  Съставите, разглеждащи граждански дела - втора инстанция:  

 - Наталия Георгиева, Анета Георгиева и Николинка Чокоева; 

 - Искра Блъскова, Мария Велкова и Галина Магардичиян; 

 - Аглика Гавраилова, Пенка Димитрова и младши съдия Милен Бойчев. 

 - търговско и фирмено отделение: Силвия Павлова, Йордан 

Дамаскинов, Палма Тараланска и Христо Лазаров. 

 

 Със заповед № 565/19.12.2012 г. е изменена Заповед № 114/28.03.2011 

г. – т. 1 в частта за разпределение на съдиите по отделения, считано от 

01.01.2013 г. като в наказателно отделение са включени съдиите: Свилен 

Сирманов, Петър Балков, Юлиян Стаменов, Милена Пейчева, Росица 

Ангелова, Татяна Черкезова, Ралица Герасимова, Красен Георгиев и 

Александър Иванов. Със същата заповед е отменена заповед № 87/07.03.2013 

г. 

 В началото на 2013 г. няма промяна в броя на общата и специализирана 

администрация на съда. Ръководството на съда е възложило на 

административния секретар да изпълнява и функциите на „служител по 

сигурността на информацията”, на двама от съдебните деловодители да 

изпълняват и функцията на деловодител в „Секретна регистратура”, на лицето, 

изпълняващо длъжността „шофьор”, да изпълнява и функциите на 

„снабдител”, завеждащият служба „Регистратура на класифицираната 

информация” да изпълнява и функции на деловодител, архиварят да изпълнява  

и задълженията на куриер, както и допълнително определени от 

административния ръководител длъжности. Повечето служители съвместяват 

по две длъжности, с оглед по-плътно и по-ефективно използване на работното 

време.    
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  ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

 Организационното и административно ръководство на ОС – Русе се 

осъществява от Даринка Алексиева, съобразно правомощията на чл. 86 ЗСВ. 

 Заседанията на съставите се провеждат по график, определен за 

календарната година. Съдът разполага с пет съдебни зали.  

 Дежурствата на съдиите са по изготвен график, който се утвърждава с 

нарочна заповед на председателя на съда. 

 Със Заповед № 273/10.11.2009 г., на председателя на съда, са утвърдени 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на публикуване на съдебните 

актове. 

 Със Заповед № 435/24.10.2011 г., на председателя на съда са утвърдени 

ПРАВИЛА за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна поща от 

ОС – Русе, актуализирани със Заповед № 233/15.06.2012 г.  

 Със Заповед № 462/15.11.2011 г., на председателя на съда, е 

разпоредено деловодните книги и регистри да се водят на електронен и 

хартиен носител, чрез разпечатване от деловодната програма.  

 Със Заповед № 67/27.02.2012 г., на председателя на съда, са утвърдени 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация. 

 Със Заповед № 463/15.11.2011 г., на председателя на съда, са утвърдени 

ПРАВИЛА за връчване на съдебни нижа от служителите на „Служба по 

връчване на призовки и съдебни книжа” при ОС – Русе.  

 Със Заповед № 136/09.04.2012 г. на председателя на съда, са утвърдени 

ПРАВИЛА за извършване на справки и получаване на книжа и преписи по 

делата. Със същата заповед е утвърдена ПРОЦЕДУРА за съхранение, 

използване и архивиране на документите. 

 Със Заповед № 233/15.06.2012 г. са утвърдени ИНСТРУКЦИЯ за 

защита на личните данни на физическите лица във връзка с дейността на ОС – 

Русе и ПРАВИЛА за изпращане на съдебни актове и книжа по електронна 

поща от ОС - Русе – актуализирани от 15.06.2012 г.  

 Със Заповед № 564/19.12.2012 г. на председателя на съда, са 

определени дежурните състави през периода на съдебната ваканция 2013 г.; 

периода на заместване и заместник-ръководителите, които да осъществяват 

административното ръководство на съда; определени са делата за разглеждане 

през съдебната ваканция; утвърден е графика за ползване на платен годишен 

отпуск през 2013 г. на магистратите и съдебните служители.  

 Със Заповед № 4/07.01.2013 г. на председателя на съда, е разпоредено 

административният секретар Тодорка Братоева да извършва проверка два пъти 

през годината – м. юли и м. ноември, за наличността на делата в съдебното 

деловодство на Русенски окръжен съд като се съставя протокол за 

констатациите от проверката и се докладва на адм. ръководител на съда. 

 Със Заповед № 7/07.01.2013 г. на председателя на съда, е възложено на 

съдия Силвия Павлова – зам.-председател на ОС – Русе и ръководител на 

търговско и фирмено отделения, да ръководи дейността на ОС – Русе в 

отсъствие на административния ръководител Даринка Алексиева. 
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 На интернет страницата на съда са публикувани утвърдените от 

председателя на съда ПРАВИЛА за разпределение на делата, както и редица 

други правила, касаещи организацията на работа на съда.  

 От 01.01.2012 г. е създадена организация за получаване на актовете по 

фирмените дела, последваща обработка по обезличаване и публикуване в 

интернет, изградена е електронна база данни на всички фирмени дела на 

производство в ОС – Русе. 

 Председателят на съда е издал редица заповеди за подобряване на 

организацията на работата на съда като някои от тях се допълват или изменят 

с нарочна заповед.  

 Периодично се извършват справки и се прави анализ на ненасрочените 

и неприключилите дела, образувани в предходен период като се предприемат 

мерки за приключването им в кратки срокове. 

 Утвърдена е практика в съда за провеждане на периодични събрания на 

съдиите по отделения, на които се обсъждат текущи проблеми по 

организацията на работа и движението на делата, противоречива практика на 

съда и др. Организирани и проведени на място са обучителни срещи с 

участието на съдии от ВКС, на които е обсъждана противоречивата практика 

по прилагането на ГПК, в сила от 01.03.2008 г.  През м. май е проведен 

семинар по прилагането на ГПК, организиран от АС – В. Търново, на който са 

присъствали съдии от съдебния район. 

 През съдебната ваканция в съда се разглеждат делата посочени в чл. 

329, ал. 3 ЗСВ като за целта се издава нарочна заповед, с която се определят 

съдебните състави.  

 

 През 2011 г. и 2012 г. е прилаган план за обучение на съдии и съдебни 

служители за повишаване на професионалните качества. Съдиите и съдебните 

служители активно са участвали в семинари, работни срещи, конференции и 

лекции провеждани от НИП по различни теми. През 2012 г. част от съдиите са 

използвали дистанционна форма на обучение за повишаване на 

квалификацията.  

    

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 

1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
         В ОС – Русе е инсталирана и действаща деловодна информационна 

система за управление на съдебните дела САС „Съдебно деловодство” на 

„Информационно обслужване” АД, гр. Варна. Деловодната система се 

обновява и допълва с различни модули, което позволява всички данни да се 

въвеждат и съхраняват в електронен вид. Периодично се извършват обучения 

на съдебните служители във връзка с новостите на деловодната система. 
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Всички книги се водят на електронен носител с разпечатка на хартиен 

носител. За всички видовете дела – граждански дела първа инстанция, 

въззивни граждански дела и търговски дела се водят отделни срочни книги.  

 В ОС – Русе се образуват следните дела: първоинстанционни 

граждански дела; първоинстанционни търговски дела; въззивни граждански 

дела и въззивни търговски дела – това са дела, които се разглеждат от 

районните съдилища като граждански, но са определени като търговски от ОС 

- Русе предвид нормата на чл. 365 ГПК.  

 В ОС – Русе съдебните деловодители са добре обучени, изпълняват 

стриктно задълженията си като повечето от тях съвместяват по две различни 

дейности. Подреждането и съхранението на гражданските и търговските дела, 

както и на въззивните граждански и въззивните търговски дела е съгласно 

ПАРОАВАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 

съдията, се прикрепват и номерират.  

ОС – Русе разполага със звукозаписна система и в петте зали което 

позволява да се прави звукозапис при провеждане на съдебни заседания.  

 

 

            2. ОБРАЗУВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ 

ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА, НА ВЪЗЗИВНИТЕ 

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

 Книжата се завеждат във входящия регистър по реда на постъпването 

им от служба „Регистратура”, където работят 2 деловодители. След като се 

впишат в електронната деловодна система, книжата, по които се образуват 

първоинстанционни дела се предават на деловодителите, които ги докладват 

на председателя на съда. Председателят на съда разпределя 

първоинстанционните граждански дела чрез програмата за случаен подбор 

„Law Choice”, а зам.-председателя Силвия Павлова разпределя 

първоинстанционните търговски дела за определяне на съдия-докладчик също 

чрез програмата за случаен подбор. Вида на делото се определя от 

деловодителите още в регистратурата. При спор или съмнение за вида на 

делото, председателят на съда и зам.-председателят определят дали делото е 

гражданско или търговско. След определяне на докладчика книжата се връщат 

в деловодството и съдебните деловодители образуват делата като ги въвеждат 

в деловодната програма по възходящ ред. Номера на делото се генерира от 

деловодната програма.  

 Жалбите, по които се образуват въззивните граждански дела се 

входират от служба „Регистратурата” след което се предават в деловодството 

на съда. Съдебните деловодители ги докладват на съдебните помощници, 

които проверят редовността на жалбите (попълват изготвена от съда бланка). 

Съдебните помощници определят дали делото е въззивно гражданско или 

въззивно търговско и според вида се докладват: на председателя – въззивните 

граждански дела, а на зам.-председателя – въззивните търговски дела, които 

извършват случайното разпределение. След това жалбите се предават в 
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служба „Съдебно деловодството”, където се образуват в дела като се взема 

номер на делото от електронната деловодна система.                  

 В съдебно деловодство работят 2 деловодители които обслужват 

гражданските дела първа инстанция; 2 деловодители - въззивни граждански 

дела; 2 деловодители - всички търговски дела – първа и втора инстанция и 2 

деловодители обслужват наказателните дела. 
 

Делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални срокове 

(образувани по чл. 390 ГПК) са обозначени с жълт етикет, съгласно 

изискванията на чл. 92, т. 5 от ПАРОАВАС.    

 

Електронното разпределение на делата и преписките се извършва на 

принципа на случайния подбор чрез програмата за електронно разпределение 

на делата на ВСС - ”Law Choice”. Когато съдия е в разрешен отпуск или в 

служебна командировка за период по-дълъг от 1 седмица, той се изключва от 

разпределението 3 дни преди началото на отсъствието и се включва в 

разпределението 3 дни преди завръщането си на работа. Протоколът от 

извършеното разпределение се прилага по всяко дело като се съхранява и на 

електронен носител.  За времето на съдебната ваканция председателя на съда 

издава нарочна заповед за организацията на работа и разпределението на 

делата.  
     
 

    3. ДВИЖЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИННИТЕ ГРАЖДАНСКИ 

И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА И НА ВЪЗЗИНИТЕ ГРАЖДАНСКИ И 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 
 
 3.1. Движение на гражданските и търговските дела през 2011 г. 
 
 През 2011 г. са постъпили общо граждански дела (първоинстанционни 

граждански и търговски дела, въззивни гр. и въззивни търговски дела, частни 

дела и въззивни частни гр. и търговски дела, фирмени дела) – 1760 бр., 

останали несвършени в началото на периода – 285 бр., общо за разглеждане - 

2045 дела. Всичко свършени дела 1787 бр., от които 1570 в тримесечен срок, 

което е 87.86 %. Свършените със съдебен акт по същество – 1426 бр. Всичко 

прекратени производства – 361 бр. Останали несвършени към 31.12.2011 г. – 

258 бр.  

 
 3.2. Движение на гражданските и търговските дела през 2012 г. 
 

През 2012 г. в ОС – Русе са постъпили 209 бр. първоинстанционни 

граждански дела, останали несвършени от предходни години – 93 дела или 

общо за разглеждане – 302 бр. първоинстанционни гр. дела. Свършените 

първоинстанционни граждански дела през 2012 г. са 222 бр., от които 159 са 

приключили в тримесечен срок, което е 71.62%. Свършени със съдебен акт по 
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същество – 157 дела. Всичко прекратени – 65 дела. Несвършени към 

31.12.2012 г. – 80 бр. дела.  

 

През 2012 г. са постъпили 241 бр. първоинстанционни търговски дела, 

останали несвършени от предходни години 90 бр. или общо за разглеждане 

331 първоинстанционни търговски дела. Свършените през 2012 г. 

първоинстанционни търговски дела са 247 бр., от които 183 бр. са приключили 

в тримесечен срок, което е 74.09 %. Свършени със съдебен акт по същество – 

184 бр. Всичко прекратени – 63 бр. Несвършени към 31.12.2012 г. – 84 бр. 

 

 През 2012 г. са постъпили 738 въззивни граждански дела и 72 въззивни 

търговски дела,  несвършени от предходни години – 56 бр. или общо за 

разглеждане 866 бр. въззивни дела. Свършените през 2012 г. въззивни дела 

751 бр., от които 700 бр. са приключили в тримесечен срок, което е 93.21 %. 

Свършените със съдебен акт по същество – 674 бр. Всичко прекратени – 77 бр. 

Останали несвършени към 31.12.2012 г. – 115 бр. 

 

През 2012 г. са постъпили 532 въззивни частни граждански и търговски 

дела, останали несвършени в началото на периода – 18 дела, общо за 

разглеждане 550 бр. въззивни частни дела. Свършени през 2012 г. – 531 бр., от 

които 529 бр. в тримесечен срок, което е 99.62 %. Свършените със съдебен акт 

по същество – 467 бр. Всичко прекратени – 64 бр. Останали несвършени към 

31.12.2012 г. – 19 бр.  

 

 През 2012 г. са постъпили 61 бр. първоинстанционни частни гр. дела, 

останало несвършено в началото на отчетния период – 1 бр., всичко за 

разглеждане – 62 бр. частни гр. дела. Свършени през 2012 г. – 59 бр., от които 

57 бр. са приключили в тримесечен срок, което е 96.61 %. Свършените със 

съдебен акт по същество – 48 бр. Всичко прекратени – 11 бр. Останали 

несвършени към 31.12.2012 г. – 3 бр.  

 През 2012 г. са постъпили 40 фирмени дела, свършени 39 дела, от тях 

38 в тримесечен срок и 1 дело е останало несвършено към 31.12.2012 г. 

 

 3.1. Движение на гражданските и търговските дела през първото 

полугодие на 2013 г. 

 

През първото полугодие на 2013 г. са постъпили 89 бр. 

първоинстанционни граждански дела, останали несвършени от предходни 

години – 80 дела, общо за разглеждане – 169 първоинстанционни гр. дела. 

Свършени първоинстанционни гр. дела за посочения период – 106 бр., от 

които 73 бр. в тримесечен срок, което е 68.87 %. 

През първото полугодие на 2013 г. са постъпили 91 бр. 

първоинстанционни търговски дела, останали несвършени от предходни 

години – 84 дела, общо за разглеждане – 175 първоинстанционни търговски 

дела. Свършени първоинстанционни търговски дела за посочения период – 

103 бр., от които 75 бр. в тримесечен срок, което е 72.82 %. 
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През първото полугодие на 2013 г. са постъпили 444 бр. въззивни 

граждански и търговски дела, останали несвършени в началото на отчетния 

период – 115 бр., общо за разглеждане – 559 бр. въззивни гр. дела. Свършени 

въззивни гр. дела – 488 бр., от които 465 бр. в тримесечен срок или 95.29 %. 

През първото полугодие на 2013 г. са постъпили 204 бр. въззивни 

частни граждански и търговски дела, останали несвършени в началото на 

отчетния период – 19 бр., всичко за разглеждане – 223 бр. Свършени въззивни 

частни дела 208 бр., от които 204 бр. в тримесечен срок или 98.07 %.  

През първото полугодие на 2013 г. са постъпили 37 бр. частни 

граждански дела, останали несвършени в началото на отчетния период – 3 бр., 

всичко за разглеждане – 40 бр. Свършени частни граждански дела – 39 бр., 

всички в тримесечен срок.  

През първото полугодие на 2013 г. са постъпили 14 фирмени дела, 

несвършени в началото на периода – 1 дело, общо за разглеждане – 15 дела. 

Свършени 15 дела, всички в тримесечен срок. 

 

През първото полугодие на 2013 г. са постъпили общо граждански дела 

(първоинстанционни граждански и търговски дела, въззивни гр. и въззивни 

търговски дела, частни дела и въззивни частни гр. и търговски дела, фирмени 

дела) – 880 бр., останали несвършени в началото на периода – 302 бр., всичко 

за разглеждане – 1182 бр. Всичко свършени дела -  960 бр., от които 872 бр. в 

тримесечен срок, което е 90.83 %. Свършени със съдебен акт по същество – 

846 бр. Всичко прекратени – 114 бр. Останали висящи към 30.06.2013 г. – 222 

бр.   

 

Натовареността през 2011 по съдии е както следва: 

 

- съдия Даринка Алексиева – разпределени 61 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – няма, общо дела за разглеждане – 61 бр. 

Свършени дела – 61 бр.; висящи в края на периода – няма; 

- съдия Силвия Павлова – разпределени 121 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 14 дела, общо дела за разглеждане – 135 бр. 

Свършени дела – 114 бр.; висящи в края на периода – 21 дела; 

- съдия Искра Блъскова – разпределени 145 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 21 дела, общо дела за разглеждане – 166 бр. 

Свършени дела – 148 бр.; висящи в края на периода – 18 дела; 

- съдия Наталия Георгиева – разпределени 147 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 20 дела, общо дела за разглеждане – 167 бр. 

Свършени дела – 149 бр.; висящи в края на периода – 18 дела; 

- съдия Аглика Гавраилова – разпределени 146 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 31 дела, общо дела за разглеждане – 177 бр. 

Свършени дела – 151 бр.; висящи в края на периода – 26 дела; 

- съдия Пенка Димитрова – разпределени 148 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 35 дела, общо дела за разглеждане – 183 бр. 

Свършени дела – 162 бр.; висящи в края на периода – 21 дела; 
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- съдия Анета Георгиева – разпределени 150 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 168 бр. 

Свършени дела – 151 бр.; висящи в края на периода – 17 дела; 

- съдия Йордан Дамаскинов – разпределени 110 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 47 дела, общо дела за разглеждане – 157 бр. 

Свършени дела – 119 бр.; висящи в края на периода – 38 дела; 

- съдия Галина Магардичиян – разпределени 145 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 22 дела, общо дела за разглеждане – 167 бр. 

Свършени дела – 151 бр.; висящи в края на периода – 16 дела; 

- съдия Мария Велкова – разпределени 112 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 2 дела, общо дела за разглеждане – 114 бр. 

Свършени дела – 95 бр.; висящи в края на периода – 19 дела; 

- съдия Палма Тараланска – разпределени 119 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 26 дела, общо дела за разглеждане – 145 бр. 

Свършени дела – 122 бр.; висящи в края на периода – 23 дела; 

- съдия Николинка Чокоева – разпределени 145 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 24 дела, общо дела за разглеждане – 169 бр. 

Свършени дела – 155 бр.; висящи в края на периода – 14 дела; 

- съдия Христо Лазаров – разпределени 124 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 21 дела, общо дела за разглеждане – 145 бр. 

Свършени дела – 125 бр.; висящи в края на периода – 20 дела; 

- мл. съдия Милен Бойчев – разпределени 69 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – няма, общо дела за разглеждане – 69 бр. 

Свършени дела – 62 бр.; висящи в края на периода – 7 дела.  

 

Натовареността през 2012 по съдии е както следва: 

 

- съдия Даринка Алексиева – разпределени 44 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – няма, общо дела за разглеждане – 44 бр. 

Свършени дела – 43 бр.; висящи в края на периода – 1 дело; 

- съдия Силвия Павлова – разпределени 120 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 20 дела, общо дела за разглеждане – 140 бр. 

Свършени дела – 123 бр.; висящи в края на периода – 17 дела; 

- съдия Искра Блъскова – разпределени 139 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 157 бр. 

Свършени дела – 137 бр.; висящи в края на периода – 20 дела; 

- съдия Наталия Георгиева – разпределени 150 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 168 бр. 

Свършени дела – 142 бр.; висящи в края на периода – 26 дела; 

- съдия Аглика Гавраилова – разпределени 138 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 26 дела, общо дела за разглеждане – 164 бр. 

Свършени дела – 147 бр.; висящи в края на периода – 17 дела; 

- съдия Пенка Димитрова – разпределени 142 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 21 дела, общо дела за разглеждане – 163 бр. 

Свършени дела – 131 бр.; висящи в края на периода – 32 дела; 
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- съдия Анета Георгиева – разпределени 142 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 17 дела, общо дела за разглеждане – 159 бр. 

Свършени дела – 135 бр.; висящи в края на периода – 24 дела; 

- съдия Йордан Дамаскинов – разпределени 119 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 38 дела, общо дела за разглеждане – 157 бр. 

Свършени дела – 113 бр.; висящи в края на периода – 44 дела; 

- съдия Галина Магардичиян – разпределени 147 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 163 бр. 

Свършени дела – 145 бр.; висящи в края на периода – 18 дела; 

- съдия Ралица Герасимова – разпределени 97 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – няма, общо дела за разглеждане – 97 бр. 

Свършени дела – 88 бр.; висящи в края на периода – 9 дела; 

- съдия Мария Велкова – разпределени 149 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 19 дела, общо дела за разглеждане – 168 бр. 

Свършени дела – 146 бр.; висящи в края на периода – 22 дела; 

- съдия Палма Тараланска – разпределени 122 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 24 дела, общо дела за разглеждане – 146 бр. 

Свършени дела – 124 бр.; висящи в края на периода – 22 дела; 

- съдия Николинка Чокоева – разпределени 145 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 14 дела, общо дела за разглеждане – 159 бр. 

Свършени дела – 137 бр.; висящи в края на периода – 22 дела; 

- съдия Христо Лазаров – разпределени 121 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 20 дела, общо дела за разглеждане – 141 бр. 

Свършени дела – 125 бр.; висящи в края на периода – 16 дела; 

- мл. съдия Милен Бойчев – разпределени 118 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 7 дела, общо дела за разглеждане – 125 бр. 

Свършени дела – 113 бр.; висящи в края на периода – 12 дела.  

 

Натовареността през първото полугодие на 2013 по съдии е както 

следва: 

- съдия Даринка Алексиева – разпределени 14 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 1 дело, общо дела за разглеждане – 15 бр. 

Свършени дела – 15 бр.; висящи в края на периода – няма; 

- съдия Силвия Павлова – разпределени 46 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 17 дела, общо дела за разглеждане – 63 бр. 

Свършени дела – 43 бр.; висящи в края на периода – 20 дела; 

- съдия Искра Блъскова – разпределени 75 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 20 дела, общо дела за разглеждане – 95 бр. 

Свършени дела – 81 бр.; висящи в края на периода – 14 дела; 

- съдия Наталия Георгиева – разпределени 77 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 26 дела, общо дела за разглеждане – 103 бр. 

Свършени дела – 94 бр.; висящи в края на периода – 9 дела; 

- съдия Аглика Гавраилова – разпределени 71 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 17 дела, общо дела за разглеждане – 88 бр. 

Свършени дела – 83 бр.; висящи в края на периода – 5 дела; 
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- съдия Пенка Димитрова – разпределени 77 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 32 дела, общо дела за разглеждане – 109 бр. 

Свършени дела – 95 бр.; висящи в края на периода – 14 дела; 

- съдия Анета Георгиева – разпределени 79 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 24 дела, общо дела за разглеждане – 104 бр. 

Свършени дела – 86 бр.; висящи в края на периода – 18 дела; 

- съдия Йордан Дамаскинов – разпределени 42 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 44 дела, общо дела за разглеждане – 86 бр. 

Свършени дела – 53 бр.; висящи в края на периода – 33 дела; 

- съдия Галина Магардичиян – разпределени 73 дела, несвършени дела 

в началото на отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 91 бр. 

Свършени дела – 73 бр.; висящи в края на периода – 18 дела; 

- съдия Ралица Герасимова – разпределени 1 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 9 дела, общо дела за разглеждане – 10 бр. 

Свършени дела – 6 бр.; висящи в края на периода – 4 дела; 

- съдия Мария Велкова – разпределени 82 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 22 дела, общо дела за разглеждане – 104 бр. 

Свършени дела – 84 бр.; висящи в края на периода – 20 дела; 

- съдия Палма Тараланска – разпределени 42 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 22 дела, общо дела за разглеждане – 64 бр. 

Свършени дела – 44 бр.; висящи в края на периода – 20 дела; 

- съдия Николинка Чокоева – разпределени 81 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 22 дела, общо дела за разглеждане – 103 бр. 

Свършени дела – 82 бр.; висящи в края на периода – 21 дела; 

- съдия Христо Лазаров – разпределени 48 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 65 бр. 

Свършени дела – 52 бр.; висящи в края на периода – 13 дела; 

- мл. съдия Милен Бойчев – разпределени 72 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 12 дела, общо дела за разглеждане – 84 бр. 

Свършени дела – 69 бр.; висящи в края на периода – 15 дела.  

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

 

 1. Първоинстанционни граждански дела, образувани преди 

01.01.2011 г. и неприключили до 31.12.2012 г.  

 

 В изготвената за нуждите на проверката справка са посочени 5 дела, 

образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г. като 3 дела 

са свършени през първото тримесечие на 2013 г. Проверката на 2-те 

неприключили към 31.12.2012 г. дела установи:  

  - гр. д. № 1039/2009 г., обр. на 16.12.2009 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, иск по чл. 30 СК. ИМ е постъпила на 15.12.2009 г., на 16.12.2009 г. 
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е извършено разпределението. С разпореждане от 18.12.2009 г. ИМ е оставена 

без движение. На 04.01.2010 г. е постъпила молба с изпълнени указания и 

молба за привличане на трето – лице помагач на ищеца. С разпореждане от 

12.01.2010 г. съдът е допуснал привличането на трето – лице помагач  на 

ищеца и е постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника и на третото 

лице – помагач за отговор. Съобщенията са изпратени на 13.01.2010 г., 

връчени на 18.01.2010 г. и на 19.01.2010 г. На 15.02.2010 г. е постъпил отговор 

на ИМ от ответника и на 18.02.2010 г. е постъпил отговор на ИМ от третото 

лице – помагач. На 23.02.2010 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

делото е насрочено за 08.03.2010 г. Първото с. з. е проведено на 08.03.2010 г. – 

не е даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника. Проведени са с. з. на: 12.04.2012 г. – изготвен е доклад по делото, 

разпитани са свидетели, направено е искане за спиране на производството на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. С протоколно определение съдът е спрял 

производството по делото до приключване на т. д. № 285/2009 г. и т. д. № 

47/2010 г. по описа на РОС. Извършвани са справки (през 2 месеца) за 

движението на преюдициалните производства. С разпореждане от 04.09.2012 

г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил за 08.10.2012 

г. В с. з. на 08.10.2012 г. съдът отново е спрял производството по делото на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на т. д. № 270/2012 г. на РОС. 

Извършвани се справки (през 2 месеца) за движението на преюдициалното 

дело, последната е от 03.10.2013 г.;   

 - гр. д. № 116/2008 г. /съдия Мария Велкова/ е образувано на 

24.06.2008 г. по искова молба, постъпила в съда на същата дата. Отговор на 

исковата молба е депозиран на 04.08.2008 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 24.11.2008 г., съдът е насрочил производството в открито 

заседание за 19.01.2009 г., отложено за 23.09.2009 г. с оглед указана последна 

възможност за представяне на доказателства, допуснати по-рано. С 

протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството по делото 

до приключване на гр. д. № 2119/2007 г. на Районен съд - Русе. Изисквани са 

редовно справки за хода на преюдициалното производство на районния съд, 

което от своя страна е било също спряно до приключване на НОХД № 

559/2006 г. на Окръжен съд - Русе. Съгласно справка, предоставена на 

09.10.2013 г. от Районен съд - Русе, производството по гр. д. № 2119/2007 г. е 

насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 06.11.2013 г., след 

като по същото са конституирани наследници на ответника, който е ответник 

и в настоящото производство. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Причината за неприключване на двете дела към 31.12.2012 г. е 

обективна – спиране на производствата на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК 

като по едното дело съдът два пъти е спирал производството на посоченото 

основание. Проверката установи, че периодично са извършвани справки за 

движението на преюдициалните производства. 

 



 15 

 

 2. Първоинстанционни граждански дела образувани през 2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г.  

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - гр. д. № 484/2012 г. /съдия Николинка Чокоева/ е образувано на 

25.04.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на 

24.04.2012 г. Делото е разпределено на докладчик на 25.04.2012 г., видно от 

протокола, удостоверяващ електронното разпределение на делата. С 

разпореждане от 03.05.2012 г. съдът е оставил производството без движение и 

е дал указания на ищеца да отстрани констатирани нередовности в исковата 

молба. За указанията е изпратено съобщение на 03.05.2012 г., получено на 

04.06.2012 г. Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 11.06.2012 г. 

На 29.06.2012 г. съдът е изискал ч. гр. д. № 11707/2011 г. на Районен съд - 

Русе. С определение от 11.07.2012 г. съдът е спрял производството по делото 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК - до приключване на к. д. № 4/2012 г. 

на Конституционния съд. На 13.09.2012 г. по делото е постъпило искане за 

спиране на допуснатото незабавно изпълнение и спиране на принудително 

изпълнение по изпълнително дело на ЧСИ с район на действие Окръжен съд -

Русе. С определение от 13.09.2012 г. съдът е оставил искането без уважение, 

обжалвано с частна жалба пред Апелативен съд - Велико Търново. С 

определение от 14.11.2012 г., постановено по в. ч. гр. д. № 528/2012 г., 

Апелативен съд - Велико Търново е оставил същата без разглеждане. С 

определение от 23.10.2012 г. съдът е възобновил производството, след като е 

констатирал, че КС се е произнесъл с решение от 02.10.2012 г. и е дал 

указания по чл. 131 и сл. от ГПК. Препис от исковата молба са получени от 

ответника на 31.10.2012 г. със съобщение, изпратено на 23.10.2012 г. Писмен 

отговор е депозиран на 30.11.2012 г. Съдът, с разпореждане от 03.12.2012 г., е 

указал делото да се докладва след връщането от ВТАС. Върху писмения 

отговор е направено отбелязване, че делото е изпратено във ВТАС с изх. № 

5100/05.11.2012 г. и не е върнато към 30.11.2012 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 18.12.2012 г., съдът е назначил съдебно-счетоводна 

експертиза и е насрочил делото в открито заседание за 14.01.2013 г. Делото е 

отложено поради нередовно призоваване на ищеца за 04.02.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата е съдът е съобщил доклада си по делото и за събиране 

на доказателства го е отложил за 18.03.2013 г. Преди съдебното заседание от 

04.02.2013 г. е постъпила молба от вещото лице че е получил късно делото и 

не е могъл  да изготви заключението си. В съдебно заседание от 18.03.2013 г. е 

даден ход по същество. Решение е постановено на 25.03.2013 г., за което 

съобщения са изпратени на страните на същата дата. Причината 

производството да не е приключило в края на периода е постановеното 

спиране. 

 - гр. д. № 1146/2012 г. /съдия Пенка Димитрова/ е образувано на 

17.10.2012 г. по искова молба по чл. 79 от ЗЗД във вр. с чл. 86 и чл. 92 от ЗЗД, 

постъпила на 16.10.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

22.10.2012 г. Препис от исковата молба е изпратен на ответника със 
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съобщение от 23.10.2012 г., върнато в цялост на 26.10.2012 г. с отбелязване, че 

лицето е починало. С определение от 31.10.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1 т. 2 ГПК като е указано 

на ищеца да посочи наследници в шестмесечен срок – чл. 230, ал. 2, изр. първо 

от ГПК. С определение от 10.06.2013 г. съдът е прекратил производството по 

делото на основание чл. 230, ал. 2, изр. второ от ГПК; 

 - гр. д. № 1094/2012 г. /съдия Аглика Гавраилова/ е образувано на 

04.10.2012 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, постъпила в съда на 

03.10.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 05.10.2012 г. 

Препис от исковата молба е връчен на 29.10.2012 г. със съобщение от 

08.10.2012 г. Писмен отговор е депозиран на 28.11.2012 г. С определение по 

чл. 140 от ГПК, постановено на 14.12.2012 г., съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 17.01.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е съобщил доклада си по делото, назначил 

графологична експертиза, за чието изготвяне, делото е отложено за 25.02.2013 

г. На тази дата делото е отложено за 28.03.2013 г., след като е допусната 

тройна графологична експертиза. Ново открито заседание е насрочено за 

09.05.2013 г., на която дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение по делото е постановено на 07.06.2013 г. С определение от 

18.09.2013 г., постановено по в. гр. д. № 375/2013 г., Великотърновският 

апелативен съд е прекратил пред себе си производството по същото 

/образувано по въззивна жалба срещу решението на Окръжен съд - Русе/, след 

като е установил, с въззивната жалба е направено и искане за поправка на 

очевидна фактическа грешка. Делото е върнато в Окръжен съд - Русе на 

25.09.2013 г. С разпореждане от 16.10.2013 г. съдът е разпоредил да се връчи 

на другата страна препис от определението на въззивния съд и от въззивната 

жалба. С решение от 01.11.2013 г. съдът се е произнесъл по направеното 

искане; 

 - гр. д. № 1345/2012 г. /съдия Мария Велкова/ е образувано на 

14.12.2012 г. по искова молба по чл. 5 от ЗЛС във вр. с чл. 336, ал. 1 от ГПК, 

постъпила на 13.12.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

15.12.2012 г. Препис от исковата молба е получена лично от ответника на 

27.12.2012 г. със съобщение от 15.12.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 31.01.2013 г., съдът е насрочил открито съдебно заседание за 

27.02.2013 г. Ново открито съдебно заседание е насрочено за 20.03.2013 г., 

отложено за 24.04.2013 г. с оглед назначена съдебно-психиатрична експертиза. 

На последната дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение по делото е постановено на 26.04.2013 г., съобщения за което са 

изпратени на 29.04.2013 г.; 

 - гр. д. № 1074/2012 г. /съдия Галина Магардичиян/ е образувано на 

28.09.2012 г. по искова молба по чл. 336 от ГПК, постъпила на 27.09.2012 г. С 

разпореждане от 02.10.2012 г. производството е оставено без движение. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 09.10.2012 г., след като са 

изпълнени дадените указания с молба от 08.10.2012 г. Препис от исковата 

молба е връчен лично на ответника на 11.10.2012 г. С определение по чл. 140 

от ГПК, постановено на 14.11.2012 г., съдът е насрочил делото в открито 



 17 

заседание за 17.12.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е назначена 

съдебно-психиатрична експертиза и делото е отложено за 18.02.2013 г., 

отложено за 25.02.2013 г. На последната дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение е постановено на 20.03.2013 г., на 

която дата са изпратени съобщения за съдебния акт; 

 - гр. д. № 546/2012 г., обр. на 16.05.2012 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, иск по чл. 240, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД. Разпределението е извършено на 

16.05.2012 г. С определение от 21.05.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение 

и на 04.06.2012 г. е представена молба с изпълнени указания. На 07.06.2012 г. 

е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 07.06.2012 г., връчено на 09.07.2012 г. и на 

09.08.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. На 10.09.2012 г. е постановено 

определението по чл.140 ГПК, назначена е СИЕ. Първото с. з. е проведено на 

08.10.2012 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на ответника. Проведени са с. з. на: 09.11.2012 г. – прието е 

заключението на в. л., съдът е спрял производството по делото по съгласие на 

страните. На 12.12.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на делото и с 

разпореждане от 13.12.2012 г. делото е възобновено и насрочено; 21.01.2013 г. 

– даден е ход по същество на делото. Съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение до 21.02.2013 г. Решението е постановено на 12.02.2013 г.; 

 - гр. д. № 765/2012 г., обр. на 23.07.2012 г., на доклад на съдия И. 

Блъскова, иск по чл. 422 ГПК.  ИМ е постъпила на 20.07.2012 г., на 23.07.2012 

г. е извършено разпределението. На 03.09.2012 г. е разпоредено да се изиска ч. 

гр. д. № 2257/2011 г. на РРС – заповедно производство. С определение от 

21.09.2012 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 

ГПК – до постановяване на решение по к. д. № 4/2012 г. на Конституционния 

съд. С определение от 10.10.2012 г. съдът е възобновил производството по 

делото и е оставил ИМ без движение за представяне на удостоверение за 

постоянен и настоящ адрес на ответника. На 16.10.2012 г. е постъпила молба 

от ищеца, в която е посочен адрес на ответника, на който е връчена поканата 

за доброволно изпълнение. С разпореждане от 18.10.2012 г. съдът е оставил 

молбата без уважение като е постановил да се изпълнят указанията на съда. На 

19.10.2012 г. е издадено СУ, получено на 29.10.2012 г. На 30.10.2012 г. е 

постъпила молба за удължаване на срока, уважена с разпореждане от 

31.10.2012 г. На 01.11.2012 г. е представена молба с изпълнени указания, на 

05.11.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника на 

посочения в удостоверението адрес за отговор. Съобщението до ответника е 

връчено на 15.11.2012 г. По делото няма постановено определение по чл. 140 

ГПК, използван е печата на съда, поставен върху ИМ, в който е посочено: „ход 

в о. з. на…….”, от който може да се направи извод за датата на насроченото 

първо с. з. Първото с. з. е проведено на 13.02.2013 г. – назначена е СИЕ и 

делото е отложено. В с. з. на 06.03.2013 г. е прието заключението на в. л., 

даден е ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 

06.04.2013 г. Решението е постановено на 12.03.2013 г.;  

 - гр. д. № 1080/2012 г., обр. на 28.09.2012 г., на доклад на съдия Р. 

Герасимова, иск по чл. 45 ЗЗД. ИМ е постъпила на 28.09.2012 г. и на с. д. е 
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извършено разпределението. На 22.10.2012 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответниците (3) за отговор. На 09.11.2012 г. е връчено 

последното съобщение. На 09.11.2012 г. е постъпил отговор на ИМ от първия 

ответник и молба за привличане не трето лице – помагач, предявен е и обратен 

иск. На 12.11.2012 г. е постъпил отговор от третия ответник и на 14.11.2012 г. 

– от втория ответник. На 17.12.2012 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, съдът е конституирал трето лице – помагач на страната на ответниците, 

изготвил е проект за доклад, допуснал е СМЕ, свидетели и е насрочил делото 

за 22.01.2013 г. На 21.12.2012 г. е постъпила молба за допълване и изменение 

на определението от 17.12.2012 г. С разпореждане от 27.12.2012 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от молбата на останалите страни за отговор в 

1-седмичен срок. На 27.12.2012 г. е постъпила и частна жалба срещу част от 

определението на съда от 17.12.2012 г. – оставена без движение за внасяне на 

ДТ. На 04.01.2013 г. е постъпила молба – становище и с разпореждане от 

07.01.2013 г. е постановено да се изпрати на останалите страни за отговор в 1-

седмичен срок. На 09.01.2013 г. е постъпило „уведомително писмо” от в. л. да 

бъде освободено – с разпореждане от 11.01.2013 г. съдът е освободил в. л. и е 

разпоредил да се изпрати писмо за определяне на специалист. С разпореждане 

от 11.01.2013 г. съдът е отменил насроченото с. з. по делото, предвид 

постъпилите молби за допълване на определението от 17.12.2012 г. и 

постъпилата ч. жалба срещу част от същото. На 23.01.2013 г. е постъпило 

писмо от МБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”, в което е посочено, че не могат да 

осигурят лекар – специалист, изискан от съда за нуждите на СМЕ. На 

24.01.2013 г. е разпоредено да се изпрати искане до МБАЛ „Д-р Г. Странски” 

– Плевен, за посочване на лекар със специалност коремна хирургия. На 

08.01.2013 г. е постъпило писмено становище от ищеца, на 16.01.2013 г. е 

постъпил отговор на молба – становище от един от ответниците. С 

Определение № 150/12.02.2013 г. съдът е допълнил определението от 

17.12.2012 г. На 19.03.2013 г. е постъпила молба с представен документ за 

внесен депозит за призоваване на свидетел. На 25.03.2013 г. е постъпила молба 

от новоназначеното в. л., с която си е направил отвод като е посочил, че 

нивото му на компетентност не позволява да отговори на поставените задачи. 

На 27.03.2013 г. делото е изпратено на АС – В. Търново по постъпилата частна 

жалба срещу част от определението от 17.12.2012 г. С определение от 

10.04.2013 г., постановено по в. ч. гр. д. № 150/2013 г., съдът е оставил без 

разглеждане ч. жалба като недопустима и е прекратил производството по 

делото – обжалвано. С определение от 21.10.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 

4556/2013 г. на ВКС, съдът е потвърдил определението от 10.04.2013 г. на АС 

– В. Търново и е постановил след връщане на делото Русенският окръжен съд 

да администрира исковата молба по обратния иск за образуване на отделно 

производство. На 31.10.2013 г. делото е постъпило в ОС – Русе и с 

разпореждане от с. д. е постановено делото да се докладва на председателя на 

съда по обратните искове за образуване в отделно производство, съгласно 

указанията на ВКС; 

 - гр. д. № 37/2012 г., обр. на 13.01.2012 г., на доклад на съдия А. 

Георгиева, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 12.01.2012 г. и на с. д. е 
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извършено разпределението. На 16.01.2012 г. е изискано ч. гр. д. – заповедно 

производство. На 27.01.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответниците (2) за отговор. Съобщението до първия ответник е връчено на 

13.02.2012 г., до втория ответник – върнато в цялост, с отбелязване от 

28.01.2012 г., че лицето е в чужбина. С разпореждане от 17.02.2012 г. ИМ е 

оставена без движение за представяне на доказателства за постоянен и 

настоящ адрес на втория ответник. На 23.02.2012 г. е постъпила молба от 

ищеца, с която е направено уточнение, че следва предявения иск да се счита 

предявен само по отношение на първия ответник. С определение от 02.03.2012 

г. съдът е прекратил производството по отношение на втория ответник. На 

12.03.2012 г. е постъпил отговор на ИМ от първия ответник. На 14.03.2012 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е насрочено. Първото с. з. 

е проведено на 28.03.2012 г.  – изготвен е доклад, назначена е ССчЕ, 

определено е в. л.  Проведени са с. з. на: 16.05.2012 г. – назначена е повторна 

ССчЕ; 27.06.2012 г. – отсрочено с разпореждане от 26.06.2012 г., поради 

заболяване на съдията – докладчик; 04.07.2012 г. – не е даден ход на делото, 

съдът е докладвал постъпила молба от проц. представител на ответника за 

отлагане на делото поради служебна ангажираност по друго дело (представено 

е доказателство); 26.09.2012 г. – съдът е спрял производството по делото на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 18.01.2013 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството. С разпореждане от 18.01.2013 г. съдът е 

възобновил производството и го е насрочил. В с. з. на 20.02.2013 г. е даден ход 

по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 20.03.2013 г. 

Решението е постановено на 02.04.2013 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Причините за образуваните през 2012 г. и неприключили към 

31.12.2012 г. производства са обективни: оставяне на исковата молба без 

движение, понякога и по два пъти; спиране на производството по съгласие на 

страните или до постановяване на решение по к. д. № 4/2012 г. на 

Конституционния съд; отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-

често за изготвяне на експертизи, изготвяне на тройна експертиза, а по едно от 

делата се установи, че поради депозиран отвод на назначените вещи лица се е 

наложило да се изиска специалист от друго населено място; отлагане на 

съдебни заседания поради нередовна процедура по призоваване или поради 

постъпила молба от проц. представител за ангажираност по друго дело; 

обжалване на акт на съда и изпращане на делото на Апелативен съд – В. 

Търново, а по едно от делата е обжалван и съдебният акт на въззивната 

инстанция, което е станало причина за изпращане на делото на ВКС. Друга 

обективна причина за неприключване на производствата е образуването им в 

края на годината – м. октомври – м. декември. 

 Проверката по движението на делата установи, че разпореждането на 

съда по чл. 129, ал. 1 ГПК, респективно по чл. 130 ГПК е постановявано 

между 1 до 3 дни. По едно дело, образувано в периода на съдебната ваканция 

и ползването на годишния отпуск на съдията-докладчик, разпореждането на 
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съда е постановено 1 месец и 10 дни след образуването му, а по второ дело – 

след 22 дни.  Определението на съда по чл. 140 ГПК е постановявано с 

изтичане на срока за отговор на исковата молба или до 2 – 3 дни след това. По 

едно от делата се установи, че определението по чл. 140 ГПК е постановено 15 

дни след изтичане на срока за отговор, а по второ - 1 м. след изтичане на срока 

за отговор, съвпаднал със съдебната ваканция. Проверката констатира, че по 

гр. д. № 765/2012 г. няма постановено определение по чл. 140 ГПК. Първото 

съдебно заседание е насрочвано до 1 месец, считано от постановяване на 

определението по чл. 140 ГПК, а при отлагане на делата, с. з. е насрочвано в 

рамките на 15 дни до 1 месец – 1 месец и половина, с изключение на периода 

на съдебната ваканция, когато с. з. е насрочвано след 2 месеца - 2 месеца и 

половина.  

 По постъпилите книжа по делата, съдиите са се произнасяли предимно в 

рамките на 1 до 3 дни. 

 

 

 3. Първоинстанционни граждански дела образувани в първото 

полугодие на 2013 г. и неприключили към 10.09.3013 г. (към момента на 

изготвяне на справката от съда). 

  

 Проверката на случайно избрани дела установи:  

 - гр. д. № 4/2013 г., обр. на 03.01.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Чокоева, иск по чл. 124, ал. 1 ГПК. ИМ е постъпила на 02.01.2013 г., на 

03.01.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 08.01.2013 г. 

ИМ е оставена без движение. На 31.01.2013 г. е постъпила молба за 

удължаване на срока, уважена с разпореждане от с. д. На 15.02.2013 г. е 

представен молба с изпълнени указания, на 20.02.2013 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 21.02.2013 г. е изпратено 

съобщението, на 22.02.2013 г. е връчено. На 22.03.2013 г. е депозиран отговор 

на ИМ. С разпореждане от 30.04.2013 г. съдът е оставил ИМ без движение за 

представяне на доказателства за процесуалната легитимация - с посочен ЕИК 

или документ, удостоверяващ вписването като ЮЛ по реда на чл. 20 от ЗВ. На 

21.05.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 

18.06.2013 г. съдът е указал да се представи доказателство от ищеца за 

надлежното упълномощаване на адв. Р. На 03.07.2013 г. е представено 

адвокатско пълномощно и декларация за потвърждаване на действията. На 

11.07.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, назначена е СТЕ. 

Първото с. з. е проведено на 30.09.2013 г. – изготвен е доклад по делото, 

поставена е допълнителната задача на в. л., отложено за 11.11.2013 г.; 

 - гр. д. № 86/2013 г., обр. на 18.01.2013 г., на доклад на съдия М. 

Велкова,  иск по чл. 124, ал. 1 ГПК. На 17.01.2013 г. е постъпила ИМ, на 

18.01.2013 г. е извършено разпределението. На 22.01.2013 г. е разпоредено да 

се впише ИМ. На 22.01.2013 г. е разпределено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на ответника на 22.01.2013 г., 

връчено на 24.01.2013 г. На 31.01.2013 г. е постановено второ разпореждане до 

ответника, връчено на 04.02.2013 г. На 27.02.2013 г. е представен отговор на 
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ИМ. На 11.02.2013 г. е вписана ИМ, представена по делото. На 05.03.2013 г. е 

постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 

10.04.2013 г. – изготвен е доклад по делото, допуснато е изменение на 

предявения иск, отложено по доказателствата. С определение от 09.05.2013 г. 

съдът е назначил ССчЕ. Проведени са с. з. на: 12.06.2013 г.  – разпитани са 

свидетели, допълнена е задачата на в. л., отложено; 02.10.2013 г. – приета е 

ССчЕ, даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе 

с решение до 02.11.2013 г. Решението е постановено на 16.10.2013 г.;  

 - гр. д. № 560/2013 г., обр. на 23.05.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, иск чл. 5 ЗЛС във вр. с чл. 336 ГПК. На 22.05.2013 г. е постъпила 

ИМ, на 23.05.2013 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 

23.05.2013 г. ИМ е оставена без движение, на 10.06.2013 г. е представена 

молба с изпълнени указания. На 12.06.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

12.06.2013 г., връчено на 19.06.2013 г., не е представен отговор на ИМ. На 

05.08.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 23.09.2013 г. – изготвен е доклад по делото, разпитани са 

свидетели, даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение до 23.10.2013 г. Решението е постановено на 07.10.2013 

г.;   

 - гр. д. № 541/2013 г., обр. на 14.05.2013 г., на доклад на съдия А. 

Гавраилова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 13.05.2013 г., 

разпределението е извършено на 14.05.2013 г. На 15.05.2013 г. е разпоредено 

да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е 

изпратено на 15.05.2013 г., върнато в цялост с отбелязване, че от 3 години 

лицето не живее на адреса. На 15.05.2013 г. е залепено уведомление по чл. 47, 

ал. 1 ГПК. С разпореждане от 30.05.2013 г. ИМ е оставена без движение за 

представяне на удостоверение за настоящ и постоянен адрес на ответника. На 

12.06.2013 г. е постъпила молба от ищеца със справка за адреса на ответника. 

С определение от 24.06.2013 г. съдът е оставил ИМ без движение за 

представяне на документ за внесено възнаграждение за назначаване на особен 

представител. Съобщението е изпратено на 24.06.2013 г., връчено на 

29.07.2013 г. На 06.08.2013 г. е постъпила молба (по факса) за удължаване на 

срока, уважена с разпореждане от с. д. На 08.08.2013 г. е представен документ 

за внесено възнаграждение за особения представител, изпратено е искане до 

АК – Русе за определяне на адвокат. На 15.08.2013 г. е постъпило 

уведомително писмо от АК – Русе. На 16.08.2013 г. е постановено да се връчи 

препис от ИМ на особения представител за отговор. Съобщението е връчено 

на 20.08.2013 г., на 16.09.2013 г. е представен отговор на ИМ. На 18.09.2013 г. 

е постановено определението по чл. 140 ГПК, назначена е ССчЕ, делото е 

насрочено за 31.10.2013 г. и пренасрочено за 07.11.2013 г., поради постъпила 

молба от в. л.;   

 - гр. д. № 430/2013 г., обр. на 17.04.2013 г., на доклад на съдия И. 

Блъскова, иск по чл. 2 от ЗОДОВ. На 16.04.2013 г. е постъпила ИМ, на 

17.04.2013 г. е извършено разпределението. На 18.04.2013 г. е разпоредено да 

се изпати препис от ИМ на ответника за отговор. На 19.04.2013 г. е изпратено 
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съобщението, връчено на 30.04.2013 г. На 20.05.2013 г. е постъпил отговор на 

ИМ. На 21.05.2013 г. е изискано ДП № 170/2010 г. по описа на ГД „БОП” МВР 

– София. На 06.06.2013 г. е постъпило писмо от ГД „БОП” МВР – София, с 

което уведомяват съда, че делото е 38 тома, по-голямата част са 

класифицирани материали и молят да се направи уточнение. С разпореждане 

от 12.06.2013 г. съдът е разпоредил на ищеца да посочи кои материали от ДП 

иска да бъдат представени. По делото е представена справка от СГП, както и 

допълнителна справка от 23.05.2013 г. По делото липсва изричен съдебен акт 

по чл. 140 ГПК. Върху първата страница на ИМ има печат на съда, за 

насроченото първо с. з., както и върху корицата на делото. Първото с. з. е 

проведено на 19.06.2013 г. – изготвен е доклад по делото, изискани са 

заверени копия от доказателства от ДП № 170/2010 г., делото е отложено за 

25.09.2013 г. На 11.09.2013 г. е постъпила молба от проц. представител на 

ищеца за пренасрочване на делото поради служебна ангажираност по друго 

дело. С разпореждане от 12.09.2013 г. съдът е отсрочил делото за 06.11.2013 г.;  

 - гр. д. № 627/2013 г. /съдия Пенка Димитрова/ е образувано на 

14.06.2013 г. по мотивирано искане на председателя на Комисията за отнемане 

на незаконно придобито имущество, постъпило в съда на 13.06.2013 г. С 

разпореждане от 18.06.2013 г. съдът е постановил да се обособят документите, 

приложени към мотивираното искане в явни томове и класифициран том. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 28.06.2013 г. Преписи от 

разпореждането и от мотивираното искане са връчени на ответниците на 

05.07.2013 г. със съобщения от 02.07.2013 г. Писмени отговори на 

мотивираното искане са постъпили по пощата с клеймо от 05.08.2013 г. С 

определение от 30.08.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е 

дал указания на страните. С разпореждане от 17.09.2013 г. съдът е указал 

преписи от постъпилото уточнение на 11.09.2013 г., да се връчат на 

ответниците. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 24.09.2013 г., 

съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 20.02.2014 г. 

и е указал да се изготви обявление, което да се обнародва в ДВ; 

 - гр. д. № 420/2013 г. /Галина Магардичиян/ е образувано на 12.04.2013 

г. по искова молба, постъпила на 11.04.2013 г. С разпореждане от 15.04.2013 г. 

съдът е оставил производството без движение и дал указания за отстраняване 

на констатирани нередовности, доведени до знанието на ищеца на 22.04.2013 

г. и изпълнени с молба от 23.04.2013 г. С разпореждане от 23.04.2013 г. са 

издадени преписи от  исковата молба във връзка с указанията на съда за 

нейното вписване. Срокът за изпълнение на указанията е удължен с 

разпореждане от 29.04.2013 г. С молба от 30.04.2013 г. са изпълнени 

указанията на съда. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

07.05.2013 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 10.05.2013 г. 

със съобщение от 08.05.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 10.06.2013 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 11.06.2013 г., съдът е насрочил 

делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.06.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход на делото, съдът е представил на страните 

доклада си по делото и е отложил делото за 09.09.2013 г. с оглед назначената 

експертиза. На последната дата съдът е обявил делото за решаване. Решение 
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по делото е постановено на 04.10.2013 г., изпратено на страните със 

съобщения от 04.10.2013 г.; 

 - гр. д. № 405/2013 г. /съдия Искра Блъскова/ е образувано на 

10.04.2013 г. по искова молба, постъпила по подсъдност на 09.04.2013 г. от 

Районен съд - Русе. С определение от 12.04.2013 г. съдът е повдигнал спор за 

подсъдност пред Великотърновския апелативен съд. С определение от 

16.05.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 184/2013 г., апелативният съд е 

върнал делото на Окръжен съд - Русе за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Делото е постъпило на 21.05.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 27.05.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 28.05.2013 г., 

върнато в цялост. Ново съобщение е изпратено на 18.06.2013 г. и е получено 

на 27.06.2013 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 25.07.2013 г. 

Производството е насрочено в открито съдебно заседание за 16.10.2013 г., 

което обстоятелство се установява от списъка на лицата, призовани по делото. 

Призовки за насроченото съдебно заседание са изпратени на страните на 

03.09.2013 г. По делото липсва изричен съдебен акт по чл. 140 от ГПК. С 

протоколно определение от 16.10.2013 г. съдът е прекратил производството по 

делото и е постановил да бъде изпратено на Окръжен съд - Габрово по 

подсъдност, след като е уважено възражение на ответника в този смисъл; 

 - гр. д. № 683/2013 г. /съдия Искра Блъскова/ е образувано на 

28.06.2013 г. по искова молба по чл. 135 от ЗЗД, постъпила на 27.06.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 04.07.2013 г. и преписи от 

исковата молба са изпратени на ответниците със съобщения от тази дата. 

Отговор на исковата молба е депозиран от втория ответник на 15.08.2013 г. 

Делото е насрочен в открито съдебно заседание за 16.10.2013 г., което се 

установява от списъка на лицата, призовани по делото. Призовки за страните 

са изпратени на 03.09.2013 г. По делото няма изричен съдебен акт по смисъла 

на чл. 140 от ГПК. В първо открито съдебно заседание съдът е поставил 

въпроси на страните - чл. 145, ал. 1 от ГПК - за изясняване на факти,  и е 

отложил делото за 06.11.2013 г., след като е предоставил възможност на 

втория ответник да вземе отношение по направени фактически уточнения и 

представени писмени доказателства. В същото съдебно заседание е посочил 

още, че доклад по делото ще бъде изготвен в следващото съдебно заседание, 

когато ще бъдат направени и доказателствените искания; 

 - гр. д. № 640/2013 г. /съдия Анета Георгиева/ е образувано на 

20.06.2013 г. по искова молба по чл. 5 от ЗЛС, постъпила в съда на 18.06.2013 

г. С разпореждане от 21.06.2013 г. производството е оставено без движение за 

отстраняване на нередовности, отстранени с молба от 27.06.2013 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 28.06.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 01.07.2013 г. 

Съобщението е върнато в цялост с отбелязване от 05.07.2013 г., че адресът е 

посетен многократно, но лицето не е открито, поради което е залепено 

уведомление. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 02.09.2013 г. 

съдът е насрочил производството в открито заседание за 18.09.2013 г. 

Призовка за ищеца е изпратена на адреса на пълномощника му и е получена на 
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03.09.2013 г. Призовката за ответника е върната в цялост с отбелязване от 

04.09.2013 г. В съдебно заседание от 18.09.2013 г. съдът е дал ход на делото, 

разпитан е ответникът на основание чл. 337, ал. 1 от ГПК и делото е обявено 

за решаване. Решение по делото е постановено на 25.09.2013 г., съобщения за 

което са изпратени на страните на тази дата. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Причини за неприключване на производствата към 10.09.2013 г. са 

обективни: оставяне на исковата молба без движение, понякога по два - три 

пъти като в някои случаи съдът е оставял исковата молба отново без движение 

след представяне на отговора на ответника; удължаване на срока за 

изпълнение на дадените от съда указания, след депозиране на молба в този 

смисъл; вписване на исковата молба; отлагане на съдебно заседание по 

доказателствата, най-често за изготвяне на съдебна експертиза, поставяне на 

допълнителни задачи на експертизата; провеждане на процедура по 

назначаване на особен представител; пренасрочване на съдебно заседание по 

постъпила молба от в. л. (по едно дело). Друга причина за продължилите по-

дълго производства е насрочване на съдебно заседание след периода на 

съдебната ваканция, а по едно от делата с. з. е насрочено след 5 месеца, с 

оглед нормата на чл. 76, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на 

незаконно придобито имущество - публикуване на обявление в ДВ. Причина 

за продължилото по-дълго производство по едно от проверените дела е 

повдигнатият спор за подсъдност пред ВТАС. 

 Проверката по движението на делата установи, че съдът е постановявал 

разпореждането по чл. 129, ал. 1 ГПК, респективно по чл. 131 ГПК в деня на 

образуване на делото или в рамките до 2 дни. Определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано с изтичане на срока за отговор на исковата молба и/или след 

представяне на молба-уточнение, депозирана след отговора на ответника. В 

случаите на съдебна ваканция и ползването на годишния отпуск от съдиите, 

определението по чл. 140 ГПК е постановявано в рамките на 9 до 16 дни, след 

изтичане на срока за отговор. Проверката констатира, че съдия Искра 

Блъскова не е постановявала определения по чл. 140 ГПК, а за насроченото 

съдебно заседание се съди по печата на съда, положен върху първата страница 

на исковата молба. Първото съдебно заседание е насрочвано между 13 дни и 1 

месец като в периода на съдебната ваканция е насрочвано след 1 месец и 

половина до 2 месеца и половина. При отлагане на делото съдебно заседание е 

насрочвано след 20 дни до 1 месец, а по време на съдебната ваканция – след 2 

месеца - 3 месеца и половина. 

Съдиите са се произнасяли по доклада в деня на постъпване на книжата 

или в рамките на 5 до 9 дни, изключение се установи по две  дела – съдът се е 

произнесъл след 25 – 27 дни, а по едно от делата – след 1 месец и 8 дни. 

Служба „Съдебно деловодство” изпълнява разпорежданията на съда в същия 

ден или най-късно на следващия ден. 
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 4. Първоинстанционни граждански дела свършени над 3 месеца.  

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - гр. д. № 327/2012 г., обр. на 15.03.2012 г., на доклад на съдия Н. 

Чокоева, иск по чл. 422 ГПК. На 15.03.2012 г. е постъпило делото и на с. д. е 

извършено разпределението. С разпореждане от 15.03.2012 г. съдът е изискал 

частното производство – заповедно производство от РРС. На 22.03.2012 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответниците (3) за отговор. 

Всички съобщения са връчени на 27.03.2012 г. На 26.04.2012 г. е постъпил 

отговор от тримата ответници. На 03.05.2012 г. е постановено определението 

по чл. 140 ГПК, назначена е ССчЕ по искане на ответниците, делото е 

насрочено за 11.06.2012 г. С разпореждане от 29.05.2012 г. делото е отсрочено 

за 03.07.2012 г. поради заболяване на докладчика. Първото с. з. е проведено на 

03.07.2012 г., изготвен е доклад по делото, съдът е заличил назначената ССчЕ 

по искане на ответниците и е назначил ССчЕ  по искане на ищеца, отложено. 

В с. з. проведено на 10.09.2012 г. е даден ход по същество. Решението е 

постановено на 29.09.2012 г.; 

 - гр. д. № 218/2012 г., обр. на 21.02.2012 г., на доклад на съдия П. 

Димитрова, чл. 26 ЗЗД. С определение от 24.02.2012 г. ИМ е оставена без 

движение, с определение от 28.02.2012 г. исковата молба отново е оставена без 

движение. С определение от 06.03.2012 г. съдът се е произнесъл по молбата на 

ищеца по чл. 389 ГПК – обжалвано. С определение от 23.04.2012 г. 

постановено по в. ч. гр. д. № 182/2012 г. на ВТАС, съдът е потвърдил 

определението на РОС. Делото е върнато в ОС – Русе на 26.04.2012 г. На 

04.05.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението е връчено на 14.06.2012 г., на 11.07.2012 г. е представен 

отговор на ИМ. На 13.07.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК. 

Първото с. з. е проведено на 27.09.2012 г. На 31.10.2012 г. е постъпила молба 

от проц. представители на страните за спиране на производството по съгласие 

на страните. С определение от 05.11.2012 г. съдът е спрял производството по 

делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 27.11.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството. С разпореждане от 30.11.2012 г. съдът е 

възобновил производството и го е насрочил. В с. з. на 11.12.2012 г. съдът е 

одобрил постигнатата от страните спогодба и е прекратил производството по 

делото; 

 - гр. д. № 398/2012 г., обр. на 02.04.2012 г., на доклад на съдия А. 

Гавраилова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 30.03.2012 г., на 

02.04.2012 г. е извършено разпределението и е образувано делото. На 

04.04.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. Съобщението до ответника е изпратено на 05.04.2012 г., върнато в 

цялост с отбелязване от 06.04.2012 г., че лицето е напуснало адреса. С 

разпореждане от 23.04.2012 г. ИМ е оставена без движение с указание за 

представяне на док. за постоянен и настоящ адрес на ответника. На 27.04.2012 

г. е представено удостоверение с настоящ и постоянен адрес на ответника. С 

определение от 02.05.2012 г. съдът е оставил ИМ без движение за представяне 
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на документ за внесено възнаграждение за особен представител. На 15.05.2012 

г. е назначен особен представител и е разпоредено да се изпрати препис от ИМ 

на особения представител за отговор. На 05.06.2012 г. е връчено съобщението 

на особения представител, на 02.07.2012 г. е депозиран отговор на ИМ. На 

06.07.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, назначена е ССчЕ. 

Първото с. з. е проведено на 13.09.2012 г. – изготвен е доклад по делото, 

прието е заключението на в. л., отложено по поставени допълнителни въпроси 

към в. л. В с. з. на 25.10.2012 г. е прието заключението на в. л., даден е ход по 

същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 

25.11.2012 г. Решението е обявено на 23.11.2012 г.; 

  - гр. д. 1195/2011 г. /съдия Наталия Георгиева/ е образувано на 

19.12.2011 г. по искова молба, постъпила в съда на същата дата. Препис от 

исковата молба е получен от ответника на 12.01.2012 г., видно от съобщение 

от 09.01.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 28.02.2012 г. 

съдът се е произнесъл по доказателствените искания и е насрочил делото в 

открито заседание за 19.03.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 

направил устен доклад на делото по смисъла на чл. 146 от ГПК и го е отложил 

за 09.04.2012 г. за изготвяне на назначената експертиза след внасяне на 

определения депозит. Вещото лице е уведомено на 27.03.2012 г. С молба от 

04.04.2012 г. в. л. е уведомила съда, че поради късно внесения депозит, 

експертизата не може да бъде изготвена в срок. С разпореждане от 04.04.2012 

г. съдът е отложил делото за нова дата – 23.04.2012 г. На 19.04.2012 г. е 

постъпила нова молба от вещото лице, касаеща невъзможността да изготви 

пълно заключение при наличните данни. С разпореждане от същата дата съдът 

е отсрочил делото за 28.05.2012 г. В съдебно заседание от 28.05.2012 г. съдът е 

дал ход по същество. Решение по делото е постановено на 22.06.2012 г., 

препис от което е изпратен на страните със съобщения от същата дата. 

Причините производството да приключи в срок над три месеца са извън 

процесуалното поведение на съдебния състав – късно внесен депозит за вещо 

лице и малко време за изготвяне на заключението. 

  - гр. д. № 974/2011 г. /съдия Искра Блъскова/ е образувано на 

04.10.2011 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила в съда на тази дата. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 05.10.2011 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 11.10.2011 г. със съобщение от 

06.10.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 04.11.2011 г. С определение от 

08.11.2011 г. съдът е конституирал трето лице-помагач. От списъка на лицата, 

призовани по делото и от призовките до страните, става ясно, че съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание 07.12.2011 г. По делото 

липсва изричен съдебен акт по чл. 140 от ГПК. На 07.12.2011 г. делото е 

отложено за 18.01.2012 г., отложено за 08.02.2012 г., на която дата е даден ход 

по същество. Решение по делото е постановено на 22.02.2012 г. Делото е 

приключило в четиримесечен срок, отчетен от определението на съда, с което 

се е произнесъл по искането по чл. 219 от ГПК. По делото е постановено 

решение от 09.04.2012 г. по реда на производствата по чл. 247 и чл. 248 от 

ГПК; 
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 - гр. д. № 496/2012 г. /съдия Анета Георгиева/ е образувано на 

02.05.2012 г. по искова молба, постъпила в съда на 27.04.2012 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 23.05.2012 г. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 06.07.2012 г., съдът е насрочил открито съдебно 

заседание за 26.09.2012 г. В съдебно заседание от 26.09.2012 г. съдът е 

направил устен доклад на делото и е спрял производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 6 от ГПК - до приключване на к. д. № 4/2012 г. на 

Конституционния съд. С определение от 11.10.2012 г. производството е 

възобновено и е насрочено за 07.11.2012 г. На тази дата е даден ход по 

същество и делото е обявено за решаване. Решението е постановено на 

12.11.2012 г., на която дата са изпратени съобщения до страните с преписи от 

съдебния акт; 

  - гр. д. № 397/2012 г. /съдия Мария Велкова/ е образувано на 

02.04.2012 г. по искова молба, постъпила на 30.03.2012 г. Препис от исковата 

молба е изпратен на ответника със съобщение от 03.04.2012 г., върнато в 

цялост с отбелязване, че лицето не живее на адреса. С разпореждане от 

21.04.2012 г. съдът е указал на ищеца да представи адресна справка. 

Указанията са изпълнени от ищеца с молба от 27.04.2012 г. С разпореждане от 

02.05.2012 г. съдът е указал ответника да се призове на посочения в 

удостоверението постоянен и настоящ адрес. Новото съобщение е върнато в 

цялост с отбелязване от 03.05.2012 г. С разпореждане от 21.05.2012 г. съдът е 

разпоредил изпълнение на процедура по назначаване на особен представител. 

Искане за определяне на пълномощник е изпратено на АК - Русе на 04.06.2012 

г. Писмо от АК - Русе е постъпило на 11.06.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 12.06.2012 г. и препис от исковата молба е връчен на 

особения представител на 18.06.2012 г. Отговор на исковата молба е постъпил 

на 11.07.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 11.07.2012 

г., съдът е назначил експертиза и насрочил открито заседание за 03.10.2012 г. 

На тази дата съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от 

ГПК - до приключване на к. д. № 4/2012 г. на Конституционния съд. Делото е 

възобновено на 10.10.2012 г. и е насрочено за 24.10.2012 г. На последната дата 

е даден ход по същество. Решение е постановено на 07.11.2012 г., за което 

съобщения са изпратени на тази дата. Продължителността на производството е 

обусловена от обективни причини – насрочване на открито заседание в период 

на съдебната ваканция. 

  - гр. д. № 376/2012 г. /съдия Галина Магардичиян/ е образувано на 

28.03.2012 г. по искова молба, постъпила на 27.03.2012 г. Препис от исковата 

молба е връчен на ответниците на 23.05.2012 г. С определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 02.07.2012 г., съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито заседание 

за 13.09.2012 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е постановил спиране 

на производството до произнасяне на конституционния съд по к. д. № 4/2012 

г. С определение от 10.10.2012 г. съдът е възобновил производството и е 

насрочил открито заседание за 05.11.2012 г., отложено за 12.11.2012 г. На 

12.11.2012 г. е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 
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10.12.2012 г., препис от което е изпратено на страните със съобщения от 

същата дата.; 

  - гр. д. № 657/2012 г. /съдия Ралица Герасимова/ е образувано на 

12.06.2012 г. по искова молба, постъпила в съда на тази дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане от 

04.07.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания за 

отстраняване на нередовности, констатирани в исковата молба. Указанията на 

съда са доведени до знанието на ищеца на 09.07.2012 г. със съобщение, 

изпратено на 04.07.2012 г. Указанията са изпълнени с молба от 13.07.2012 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 16.07.2012 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 23.07.2012 г. със съобщение от 

17.07.2012 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 24.08.2012 г. по факс, 

изпратен на 23.08.2012 г. Писменият отговор, заедно с приложенията, е 

постъпил на 27.08.2012 г. С определение от 20.09.2012 г. съдът е отхвърлил 

молба на ответника по чл. 219 от ГПК, направена с писмения отговор, за 

конституиране на трети лица-помагачи, обжалвано с частна жалба от 

03.10.2012 г. С определение от 19.12.2012 г., постановено по в. ч. гр. д. № 

542/2012 г., Великотърновският апелативен съд е отменил определението на 

първоинстанционния съд и допуснал до участие трети лица-помагачи. С 

разпореждане по чл. 131 от ГПК преписи от исковата молба са изпратени на 

третите лица-помагачи. Молбата е връчена на едно от новоконституираните 

лица на 05.02.2013 г. и на второто лице /синдик/ на 24.06.2013 г. Отговори на 

исковата молба са постъпили на 04.03.2013 г. и 19.07.2013 г. С определение по 

чл. 140 от ГПК, постановено на 29.07.2013 г., съдът е изготвил проект за 

доклад на делото, взел е отношение по доказателствените искания и е 

насрочил делото в открито заседание за 16.09.2013 г. В съдебно заседание от 

тази дата съдът е дал ход на делото, направил е устен доклад по делото и за 

събиране на доказателства е отложено за 30.09.2013 г. В съдебно заседание от 

30.09.2013 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Съдът 

се е произнесъл с разпореждане от 25.10.2013 г. по искане за поправка на 

протокол от съдебно заседание. Решение е постановено на 28.10.2013 г. 

Делото е проверено по време на процедурата за връчване на съобщения на 

страните за изготвения съдебен акт. - Приключването на производството е 

забавено по обективни причини – отказ за конституиране на трети лица-

помагачи, обжалван и последвалата процедура по чл. 131 и сл. от ГПК по 

отношение на тях.  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Причините за неприключване на производствата в срок до 3 месеца са 

обективни: отлагане на съдебно заседание по доказателствата, най-често за 

изготвяне на експертиза и поставяне на допълнителна задача на експертизата; 

насрочване на първото с. з. или отлагане на съдебно заседание след периода на 

съдебната ваканция – след 2 месеца, до 2 месеца и 20 дни; спиране на 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, както и на основание чл. 229, 

ал. 1 т. 6 ГПК – до постановяване на решение по к. д. № 4/2012 г. на 
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Конституционния съд; отлагане на с. з. поради несвоевременно внесен депозит 

за изготвяне на експертиза или поради невъзможността на в. л. да изготви 

пълна експертиза в указания срок; отсрочване на с. з. поради заболяване на 

съдията-докладчик – по 1 дело. 

 Проверката по движението на делата установи, че съдът е постановявал 

определението по чл. 140 ГПК с изтичане на срока за отговор в редки случаи – 

от 5 до 10 дни. Само по едно от проверените дела се установи, че съдът е 

постановил определението по чл. 140 ГПК 1 месец след депозиране на 

отговора на ответника като причина за това е ползвания годишен отпуск на 

съдията – докладчик. При отлагане на делото съдебно заседание е насрочвано 

в рамките от 10 дни до 1 месец, с изключение на периода на съдебната 

ваканция, когато с. з. е насрочвано след 1 месец и половина – 2 месеца. 

 

 

 5. Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по 

същество.  

 

 През 2011 г. само по 3 дела съдът е отменил дадения ход по същество, а 

през 2012 г. – по 4 дела, проверката на които установи: 

  - гр. д. № 393/2010 г., обр. на 17.05.2010 г., на доклад на съдия Г. 

Магардичиян,  иск по чл. 26, ал. 2, пр. 4 ЗЗД. В с.з. на 17.01.2011 г. делото е 

обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 

предявеният иск е недопустим, поради което е постановил, че отменя дадения 

ход по същество на делото и е прекратил производството по делото поради 

недопустимост на иска; 

 - гр. д. № 325/2011 г., обр. на 31.01.2011 г., на доклад на съдия А. 

Георгиева, иск по чл. 464 ГПК. В с. з. на 12.10.2011 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че предявения иск е 

недопустим, поради което с определение от 11.11.2011 г. е отменил дадения 

ход по същество и е прекратил производството по делото; 

 - гр. д. № 514/2011 г., обр. на 17.05.2011 г., на доклад на съдия Мария 

Велкова, иск по чл. 45 ЗЗД. В с. з. на 04.04.2012 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне е постъпила молба за поправка и допълване на 

протокол, поради което с определение от 17.04.2012 г. съдът е отменил 

дадения ход по същество и е насрочил делото за 23.05.2012 г.; 

 - гр. д. № 528/2011 г., обр. на 25.05.2011 г., на доклад на съдия Мария 

Велкова, облигационен иск. В с. з. на 09.11.2011 г. съдът е дал ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне е постъпила молба за поправка и 

допълване на протокол, поради което с определение от 21.11.2011 г. съдът е 

отменил дадения ход по същество и е насрочил делото за 15.12.2011 г.; 

 - гр. д. № 925/2011 г., обр. на 17.09.2011 г., на доклад на съдия Г. 

Магардичиян, иск по чл. 440 ГПК. В с. з. на 17.04.2012 г. е даден ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне на решението съдът е 

констатирал, че предявеният отрицателен установителен иск е недопустим 

поради липса на правен интерес, поради което с определение от 16.05.2012 г. е 

отменил дадения ход по същество и е прекратил производството по делото; 
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 - гр. д. № 1223/2011 г., обр. на 27.12.2011 г., на доклад на съдия Аглика 

Гавраилова, иск по чл. 45 ЗЗД. В с. з. на 31.05.2012 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне е постъпила молба за възобновяване на 

производството и спиране на същото. С определение от 29.06.2012 г. съдът е 

отменил определението, с което е даден ход по същество и е спрял 

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

приключване с влязло в сила решение на производството по НОХД № 

565/2011 г. по описа на РОС. С определение от 13.07.2012 г. производството е 

възобновено и насрочено за 13.09.2012 г., когато е обявено за решаване. 

Решението е обявено на 11.10.2012 г.;  

 - гр. д. № 227/2012 г., обр. на 22.02.2012 г., на доклад на съдия И. 

Блъскова, иск по чл. 170 ЗЗД. В с. з. на 09.05.2012 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне е постъпила молба от ответниците и съдът е 

постановил, че производството се прекратява по искане на ответниците, които 

са уредили отношенията си извънсъдебно и са вдигнали процесната ипотека, 

поради което разглеждането на иска става безпредметно, но не по вина на 

ищеца. С определение от 30.05.2012 г. съдът е отменил дадения ход по 

същество и е прекратил производството по делото. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

Броят на делата  с отменен ход по същество е  незначителен. Обективна 

причина за отмяна на хода по същество се установи по 4 дела – по две от 

делата в срока за произнасяне на решението е постъпила молба за поправка и 

допълване на протокол, по едно дело е постъпила молба за прекратяване на 

производството, поради извънсъдебно уреден спор и по едно дело е постъпила 

молба за спиране на производството, поради наличие на преюдициално 

производство. По три от делата съдът е прекратил производството поради 

недопустимост на предявения иск. 

 

 

 6. Спрени първоинстанционни граждански дела през 2011 г. и 2012 

г. 

 Проверката на спрените дела установи: 

  - гр. д. № 1039/2009 г., обр. на 16.12.2009 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, иск по чл. 30 СК. ИМ е постъпила на 15.12.2009 г., 

разпределението е извършено на 16.12.2009 г. В с. з. на 08.10.2012 г. съдът е 

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

приключване на т. д. № 270/2012 г. по описа на ОС – Русе. Извършвани са 

периодично справки (на 2 - 3 месеца) от деловодителя чрез електронната 

деловодна система за движеното на преюдициалното производство с 

отбелязване на статуса му. Последната справка е от 03.10.2013 г.; 

 - гр. д. № 37/2012 г., обр. на 13.01.2012 г., на доклад на съдия А. 

Георгиева, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 26.09.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 18.01.2013 г. е 

постъпила молба за възобновяване на производството и с разпореждане от с. д. 
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съдът е възобновил и насрочил делото. В с. з. на 20.02.2013 г. е даден ход по 

същество, решението е постановено на 02.04.2013 г.; 

 - гр. д. № 1146/2012 г., обр. на 17.10.2012 г., на доклад на съдия П. 

Димитрова, иск по чл. 79 ЗЗД във вр. с чл. 86 и чл. 92 ЗЗД. С определение от 

31.10.2012 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 

ГПК – смърт на страна. Съдът е указал на ищеца да представи удостоверение 

за наследници на починалия в 6-месечен срок. Съобщението е връчено на 

ищеца на 23.11.2012 г. На 06.12.2012 г. е постъпила молба от ищеца за 

издаване на СУ и на 17.01.2013 г. е получено от ищеца. С определение от 

10.06.2013 г. съдът е прекратил производството по делото на осн. чл. 230, ал. 

2, изр. 2 ГПК; 

 - гр. д. № 295/2012 г., обр. на 08.03.2012 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, иск по чл. 135 ЗЗД. В с. з. на 17.09.2012 г. съдът е спрял 

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

т. д. № 5384/2011 г. по описа на СГС. Изисквани са периодични справки (на 1 -

3 месеца) за движението на преюдициалното производство. Последната 

справка е от 04.10.2013 г. – с официални писма до СГС; 

 - гр. д. № 573/2012 г., обр. на 23.05.2012 г., на доклад на съдия Р. 

Герасимова, иск по чл.  422 ГПК. На 15.06.2012 г. е разпоредено да се изпарти 

препис от ИМ на ответника за отговор, представен на 30.07.2012 г. На 

26.09.2012 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, съдът е установил, 

че направеното искане в отговора на ответника за спиране на производството е 

основателно, поради което е постановил спиране на производството на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на т. д. № 215/2012 г. по описа на РОС. 

Извършвани са периодични справки (на 2 - 3 месеца) от деловодителя чрез 

електронната деловодна програма на съда за движението на преюдициалното 

производството, последната от 04.10.2013 г.; 

 - гр. д. № 774/2012 г., обр. на 31.07.2012 г., на доклад на съдия Г. 

Магардичиян, иск по чл. 422 ГПК. С определение от 26.09.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – до 

произнасяне на решение по конституционно дело № 4/2012 г. на 

Конституционния съд. С определение от 10.10.2012 г. съдът е възобновил 

производството по делото. В с. з. на 05.11.2012 г. не е даден ход на делото, 

съдът е констатирал, че ищецът е редовно призован, но не своевременно. В с. 

з. на 26.11.2012 г. е даден ход по същество на делото, решението е 

постановено на 12.12.2012 г. 

 - гр. д. № 286/2011 г. /съдия Николинка Чокоева/ е образувано на 

24.03.2011 г. по искова молба, постъпила в съда на 23.03.2011 г. Протоколите, 

удостоверяващи разпределението на делата, се класират след исковата молба и 

приложенията към нея. С определение от 24.01.2012 г., постановено в закрито 

заседание от тази дата, съдът е спрял производството по делото на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт на т. д. № 

204/2011 г. Извършвани са ежемесечни справки за статуса на производството, 

послужило като основание за спиране; 

 - гр. д. № 1117/2012 г. /съдия Пенка Димитрова/ е образувано на 

08.10.2012 г. по искова молба, постъпила на 05.10.2012 г. С определение от 
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15.10.2012 г. съдът е разделил производството, изпратил по подсъдност един 

от исковете и е спрял производството пред себе си до приключване на делото, 

изпратено по подсъдност. Извършвани са редовно справки за движението на 

делото, изпратено на Районен съд - Русе. С определение от 23.01.2013 г. 

производството е възобновено. С определение от 07.02.2013 г. съдът е върнал 

исковата молба и е прекратил производството. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката установи, че спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК производства, се следят от деловодителите като се извършват 

периодични справки (между 1 до 3 месеца) за движението на преюдициалните 

производства. Спрените дела на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на 

страните са възобновени след депозиране на молба от страните в този смисъл. 

Спрените производства поради смърт на страна се следят от деловодителите и 

се докладват на съдията-докладчик след изтичане на 6 – месечния срок.  

 Проверката установи, че всички производства, спрени на основание чл. 

229, ал. 1, т. 6 ГПК – до постановяване на решение по к. д. № 4/2012 г. на 

Конституционния съд са били възобновени своевременно. 

 

 

 7. Дела образувани по чл. 390 ГПК  

 

Проверката на случайно избрани дела установи:   

 - ч. гр. д. № 223/2013 г., обр. на 20.02.2013 г., на доклад на съдия А. 

Георгиева. Молбата е постъпила на 20.02.2013 г. в 11.40 ч. и на с. д. е 

извършено разпределението. С определение от 21.02.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещия иск чрез спиране на изпълнението на публичната 

продан, определил е гаранция в размер на 500 лв. и е постановил да се издаде 

обезпечителна заповед след представяне на документ за внесена гаранция. 

Съдът е дал 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата 

на връчване на определението. Съобщението е изпратено на 21.02.2012 г., 

връчено на 22.02.2012 г. На 22.02.2012 г. е представено док. за внесена 

гаранция и на с. д. е издадена обезпечителна заповед. На 20.03.2013 г. е 

представена молба с доказателство за предявен иск; 

- ч. гр. д. № 252/2013 г., обр. на 27.02.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Чокоева. Молбата е постъпила на 26.02.2013 г. в 16.00 ч., разпределението е 

извършено на с. д. С определение от 27.02.2013 г. съдът е отхвърлил искането 

за налагане на възбрана като обезпечителна мярка на бъдещ иск; 

- ч. гр. д. № 333/2013 г., обр. на 19.03.2013 г., на доклад на съдия Г. 

Магардичиян. Молбата е постъпила на 19.03.2013 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. С определение от 19.03.2013 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещите искове, чрез налагане на запор върху банковите 

сметки на длъжника след внасяне на парична гаранция от 6 000 лв. в 1-

седмичен срок от връчване на определението на съда. След представяне на 

доказателство за внесена гаранция съдът е постановил да се издаде 
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обезпечителна заповед и е определил 1-месечен срок за предявяване на 

бъдещите искове, считано от връчване на определението на молителя; 

- ч. гр. д. № 4/2012 г., обр. на 04.01.2012 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева. Молбата е постъпила на 03.01.2012 г., на 04.01.2012 г. е извършено 

разпределението. С разпореждане от 06.01.2012 г. съдът служебно е изискал да 

се приложи препис от молбата по чл. 390 ГПК, по която е образувано ч. гр. д. 

№ 1196/2011 г. на ОС – Русе и от постановеното определение. На 09.01.2012 г. 

е представен изискания препис. С определение от 09.01.2012 г. съдът е 

оставил без уважение искането за допускане на обезпечение на бъдещите 

искове; 

- ч. гр. д. № 756/2012 г., обр. на 12.07.2012 г., на доклад на съдия Г. 

Магардичиян. Молбата е постъпила на 12.07.2012 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. С определение от 12.07.2012 г. съдът е оставил без 

разглеждане молбата като процесуално недопустима; 

- ч. гр. д. № 251/2010 г., обр. на 06.04.2010 г., на доклад на съдия П. 

Димитрова. Молбата е постъпила на 06.04.2010 г., разпределението е 

извършено на с. д. С определение от 07.04.2010 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по посочено изп. 

дело като е задължил молителя да представи парична гаранция в размер на 10 

% от посочената цена на бъдещия иск. Съдът е определил едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск – не е посочен началния момент, от който тече 

този срок. Съдът е посочил последиците от непредставяне на доказателства. 

На 03.05.2010 г. е представен документ за внесена гаранция. На 03.05.2010 г. е 

издадена обезпечителна заповед. На 14.05.2010 г. е представена молба за 

предявен иск;  

  - ч. гр. д. № 1172/2012 г. /съдия Мария Велкова/ е образувано на 

22.10.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 130258,97 лв. чрез 

допускане на възбрана. Делото е разпределено на докладчик в деня на 

образуването му. С определение от 22.10.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение и е определил едномесечен срок за предявяване на иска. 

Съобщения за съдебния акт са изпратени на 22.10.2012 г. и е получено на 

26.02.2012 г. В определението на съда не е посочен от кой момент тече срока, 

както и последиците от непредставяне на доказателства за предявяване на 

бъдещия иск. Доказателство за предявяване на бъдещия иск е представено с 

молба от 12.02.2013 г., към която е приложено копие на искова молба с 

входящ номер от 26.11.2012 г.; 

 - ч. гр. д. № 1362/2012 г. /съдия Наталия Георгиева/ е образувано на 

19.12.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, депозирана в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 43932,25 лв. чрез 

налагане на запор върху банкови сметки. Делото е разпределено на докладчик 

на 19.12.2012 г. в 15,30 ч. С определение от 20.12.2012 г. съдът е допуснал 

исканото обезпечение, определил е гаранция в размер на 8000,00 лв., с която е 

обвързал издаването на обезпечителната заповед, и е определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещия иск, считано от влизане на определението в 

сила. Определението е доведено до знанието на молителя на 04.01.2013 г. със 
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съобщение, изпратено на 21.12.2012 г. С определение от 25.02.2013 г. съдът е 

отменил служебно обезпечението, след като е констатирал, че не е внесена 

гаранция и не е представено доказателство за предявяване на обезпечения иск; 

 - ч. гр. д. № 106/2012 г. /съдия Анета Георгиева/ е образувано на 

31.01.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор на вещи. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 

31.01.2012 г. съдът е оставил производството без движение и е дал подробни 

указания относно бъдещия иск, за които молителят е уведомен още същия ден. 

Указанията са изпълнени с молба от 06.02.2012 г. С определение от 07.02.2012 

г. съдът е отхвърлил молбата като неоснователна; 

 - ч. гр. д. № 152/2012 г. /съдия Николинка Чокоева/ е образувано на 

08.02.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на 07.02.2012 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана. С 

разпореждане от 08.02.2012 г. съдът е оставил производството без движение и 

е дал указания за внасяне на държавна такса и издаване на искани от молителя 

съдебни удостоверения. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 

23.02.2012 г. С определение от 27.02.2012 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

считано от датата на получаване на обезпечителната заповед, обвързана с 

гаранция и е указал последиците от непредставяне на доказателства за 

предявяване на бъдещия иск; 

 - ч. гр. д. № 537/2012 г. /съдия Искра Блъскова/ е образувано на 

11.05.2102 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнително дело, 

образувано по описа на ЧСИ с район на действие Русенски окръжен съд. С 

разпореждане от 14.05.2012 г. съдът е оставил производството без движение и 

е дал указания на молителя да представи писмени доказателства за 

образуваното изпълнително дело на ЧСИ Хаджииванов /кои са страните по 

него/, за учредената ипотека върху него, както и за собствеността на 

държавата към момента на сключване на процесния договор. Указанията са 

доведени до знанието на молителя на 28.05.2012 г. със съобщение, изпратено 

на 14.05.2012 г. С молба от 31.05.2012 г. молителят е изпълнил указанията на 

съда. С определение от 01.06.2012 г. съдът е оставил без уважение искането; 

 - ч. гр. д. № 555/2012 г. /съдия Ралица Герасимова/ е образувано на 

19.05.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана и запор на движими 

вещи. В молбата е направено искане за снабдяване със съдебни удостоверения. 

С разпореждане от 19.05.2012 г. съдът е оставил производството без движение 

и дал указания за отстраняване на нередовности. Съобщение за 

разпореждането на съда е изпратено в деня на постановяването му. С молба от 

30.05.2012 г. молителят е изпълнил разпорежданията на съда. С определение 

от 31.05.2012 г. съдът е уважил частично искането, постановил е издаването на 

обезпечителна заповед, определил е 20-дневен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от датата на получаване на обезпечителната заповед, 

като в същия срок е посочил, че следва да се представят и доказателства за 
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предявяването му. Обезпечителната заповед е получена на 04.06.2012 г. С 

молба от 25.06.2012 г. е представено доказателство за предявяване на иска; 

  - ч. гр. д. № 787/2012 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

07.08.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда 07.08.2012 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана. Делото е 

разпределено на дежурен съдия. С определение от 10.08.2012 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение, определил е 20-дневен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от дата на постановяване на определението и е указал е 

да се представят доказателства за предявяване на бъдещия иск; 

  - ч. гр. д. № 122/2013 г. /съдия Аглика Гавраилова/ е образувано на 

29.01.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение чрез налагане на възбрана. С разпореждане от тази 

дата съдът е оставил производството без движение с указания да се представи 

удостоверение за данъчна оценка. Указанията са изпълнени с молба от 

04.02.2013 г. С разпореждане от 05.02.2013 г. съдът повторно оставя 

производството без движение, като е дал указание на молителя да формулира 

петитума на бъдещия иск и да посочи цена на иска. Молба в изпълнение на 

указанията е постъпила на 06.02.2013 г., върху която е постановена резолюция 

от 07.02.2013 г.: „КД”. С определение от 08.02.2013 г. съдът е оставил без 

уважение молбата, за което съобщение е изпратено на тази дата. Не е 

администрирано прецизно и своевременно – два пъти е оставяно без движение 

с различни указания и съдът не се е произнесъл веднага след постъпване на 

молба с отстранени недостатъци; 

  - ч. гр. д. № 207/2013 г. /съдия Наталия Георгиева/ е образувано на 

18.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 94330,16 евро – главница 

чрез налагане на възбрана. Делото е разпределено на докладчик на 18.02.2013 

г. в 15,21 ч. С определение от 19.02.2013 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение като е постановил да се издаде обезпечителна заповед и 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Определението 

не съдържа диспозитив относно началния момент, от който започва да тече 

срока за предявяване на бъдещия иск. Съобщение за съдебния акт е изпратено 

на 22.02.2013 г. Доказателство за предявяване на бъдещия иск е представено с 

молба от 22.03.2013 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  

Съдиите са се произнасяли по молбата за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск най-често в деня на подаването или след представяне на молба с 

изпълнени указания. Проверката установи, че при оставяне на молбата без 

движение и представяне на молба с изпълнени указания, някои състави са се 

произнасяли по молбите за допускане на обезпечение на бъдещ иск в рамките 

на 1 до 3 дни.  

Съдебните състави са процедирали различно при допускане на 

обезпечение на бъдещ иск и актовете им съдържат различен диспозитив по 

отношение на срока за представяне на доказателства за предявяването на иск. 
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По някои от делата съдът е посочвал, че молителят следва да представи 

доказателства за предявен иск „считано от датата на връчване на 

определението”, по други дела е посочвано, че началният момент е „от датата 

на връчване на обезпечителната заповед”, по едно делото съдът е постановил, 

че срокът за представяне на доказателства за предявен иск е от датата на 

постановяване на определението и по едно дело – „от влизане на 

определението в сила”. По две дела се установи, че съдът не е указвал 

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

доказателства за предявяване на иск. 

В изолирани случаи се установи, че в диспозитива на определението на 

съда не са давани указания за последиците от непредставянето на 

доказателства за предявен иск. 

  
 

 8. Обявяване на съдебните актове по първоинстанционните 

граждански дела. 

 

             От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по чл. 

235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2011 г. и 2012 г. се 

констатира следното: 

 През 2011 г. по 18 дела не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 

5, изр. първо ГПК, както следва:  

 - по 12 дела решението е обявено в срок до 2 месеца след обявяване 

делото за решаване, 5 от които на доклад на съдия Пенка Димитрова; 3 дела на 

доклад на съдия Наталия Георгиева; 3 - на доклад на съдия Аглика Гавраилова 

и 1 дело на доклад на съдия Николинка Чокоева; 

 - по 5 дела решението е обявено в срок до 3 месеца след обявяването му 

за решаване, 3 от които на доклад на съдия Пенка Димитрова; 1 дело на 

доклад на съдия Аглика Гавраилова и 1 дело на доклад на съдия Наталия 

Георгиева; 

 - по 1 дело решението е обявено в срок до 4 месеца след обявяването 

му за решаване, на доклад на съдия Николинка Чокоева. 

 

 През 2012 г. по 9 дела не е спазен срокът регламентиран в чл. 235, ал. 5, 

изр. първо ГПК като просрочието е между 5 и 10 дена след изтичане на 

едномесечния срок. 

 

 

9. Дела, образувани по молби по чл. 96, ал. 1 от СК   

 

Във връзка със сигнал вх. рег. № Ж-13-859/24.09.2013 г. по описа на 

ИВСС, подаден от М. К., с изложени оплаквания относно отказа на съда да 

издаде заверен препис от решението постановено по гр. д. № 331/2013 г. по 

описа на ОС – Русе, с което съдът е допуснал пълно осиновяване, бяха 

изискани и проверени следните дела:       
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- гр. д. № 331/2013 г., обр. на 19.03.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, молба по чл. 96, ал. 1 СК. Молбата е постъпила на 19.03.2013 г. и 

на с. д. е постановено разпореждане за насрочване на делото. На 25.03.2013 г. 

е проведено с. з. при закрити врата, молителката М. Д. К. се е явила лично. 

Съдът е дал ход по същество на делото и е произнесъл решението. На 

23.08.2013 г. е постъпила молба от М. Д. К., в която е поискала да й бъде 

издаден заверен препис от съдебното решение като е поискано същият да се 

предостави на Г. Х. Г. с посочено ЕГН. С разпореждане от 27.08.2013 г. съдът 

е оставил молбата без уважение. (В диспозитива на решението са посочени 

трите имена на биологичните родители.);         

            - гр. д. № 562/2012 г., обр. на 19.05.2012 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, молба по чл. 95, ал. 5 СК. На 28.05.2012 г. е проведено с. з. и е 

обявено решението. На 13.06.2012 г. е постъпила молба от Г. Г. и Д. Г. за 

получаване на препис от решението, което да послужи по месторабота. С 

разпореждане от 15.06.2012 г. молбата е оставена без уважение като е 

посочено, че на основание влязлото в сила решение, общината следва да 

състави нов акт за раждане на детето, на основание на който ще могат да се 

легитимират като негови родители и ще могат да ползват привилегиите 

произтичащи от това им качество. (В диспозитива на решението е посочена 

биологичната майка – трите имена без ЕГН, баща – неизвестен); 

            - гр. д. № 279/2013 г., обр. на 06.03.2013 г., на доклад на съдия П. 

Димитрова, молба по чл. 96, ал. 1 СК. В с. з. на 12.03.2013 г. е постановено 

решението. На 21.03.2013 г. е постъпила молба от молителката за 

предоставяне на заверен препис от решенето. С разпореждане от 21.03.2013 г. 

съдът е оставил молбата без уважение по аргумент на чл. 105 от СК. На 

14.05.2013 г. е постъпила отново молба, в която е посочено, че е необходима 

служебна бележка от съда за постановеното решение, с което е допуснато 

пълно осиновяване. С разпореждане от 15.05.2013 г. съдът е постановил да се 

издаде удостоверение за допуснатото осиновяване на детето от молителите. В 

удостоверението е посочено номера на решението и датата на 

постановяването му, кои са осиновителите и трите имена (настоящи имена) на 

детето, както и че същото се издава да послужи пред детска ясла – София. (В 

диспозитива на решението не са посочени имената на биологичните 

родители.); 

            - гр. д. № 151/2013 г., обр. на 04.02.2013 г., на доклад на съдия А. 

Георгиева, молба по чл. 96, ал. 1 СК. В с. з. на 07.02.2013 г. е обявено 

решението, в диспозитива на което не са посочени биологичните родители. На 

07.02.2013 г. е постъпила молба за издаване на заверен препис от решението. 

С разпореждане от 11.02.2013 г. съдът е постановил да се издаде заверен 

препис от диспозитива; 

            - гр. д. № 659/2012 г., обр. на 13.06.2012 г., на доклад на съдия Г. 

Магардичиян, молба по чл. 96, ал. 2 СК. В с. з. на 05.07.2012 г. е обявено 

решението. В диспозитива на решението не е посочен коя е биологичната 

майка, сочи се, че бащата е съпруг на молителката. На 01.02.2013 г. е 

постъпила молба за издаване на заверен препис от решението. С разпореждане 

от 01.02.2013 г. е постановено да се издаде съкратен препис от решението;  
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            - гр. д. № 240/2013 г., обр. на 25.02.2013 г., на доклад на съдия И. 

Блъскова, молба по чл. 96, ал. 2 СК. В с. з. на 06.03.2013 г. е обявено 

решението, в диспозитива на което не е посочено кой е биологичния баща на 

детето. Съдът е допуснал съпругът на майката (с посочени три имена и ЕГН) 

да осинови  детето й (пълно осиновяване) и да бъде вписан като баща на 

детето в акта за раждане. На 27.03.2013 г. е постъпила молба за получаване на 

незаверен препис от решението. С разпореждане от 28.03.2013 г. е посочено 

„Да”. На 02.07.2013 г. е постъпила молба, с която е поискано издаването на 

заверен препис от решението, с разпореждане от 02.07.2013 г. е постановено 

„Да”. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на делата установи, че повечето от съдебните състави 

постановяват диспозитив на решението, в който не се съдържат данни за 

биологичните родители на детето, но има и случаи, в които в диспозитива на 

решението се посочва произхода на детето. При подаване на молба от 

молителя за получаване на препис от решението, част от съдебните състави 

разрешават получаването на специално изготвен препис от решението – без 

мотивите.  По други дела се установи, че независимо, че в диспозитива на 

решението не е посочен произхода на осиновения, съдът е оставял без 

уважение молбите на осиновителите за получаване на препис от решението, 

но е издавал удостоверение за допуснатото пълно осиновяване по проведеното 

производство. По делата, на доклад на съдия Наталия Георгиева се установи, 

че молбите за предоставяне на препис от съдебния акт са оставени без 

уважение, но в диспозитива на решението са посочени биологичните родители 

на детето.  

 

 

 ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И  

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ и ВЪЗЗИВНИТЕ 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

  

 От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че 

всички въззивни граждански дела, образувани преди 01.01.2011 г. са 

приключили към 31.12.2012 г.  

 

 1. Образувани въззивни граждански и въззивни търговски дела 

през 2013 г.  

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - в. т. д. № 239/2013 г., обр. на 28.08.2013 г., на доклад на съдия П. 

Тараланска, жалба срещу решение на първоинстанционния съд, сезиран с иск 

по чл. 422, ал. 1 ГПК. Жалбата е постъпила на 27.08.2013 г., разпределението е 

извършено на 28.08.2013 г. От печата на съда, поставен на първата страница, е 

видно, че делото е насрочено за 10.10.2013 г. като над печата е изписано з. з., 
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номер и дата. С разпореждане от 24.09.2013 г. делото е пренасрочено за 

24.10.2013 г., поради служебна ангажираност на докладчика. В с. з. на 

24.10.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е постановено на 

05.11.2013 г.;  

 - в. гр. д. № 1004/2013 г., обр. на 27.09.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, жалба срещу решението на първоинстанционния съд, сезиран с иск 

по чл. 45 ЗЗД. Делото е постъпило на 26.09.2013 г., на 27.09.2012 г. е 

извършено разпределението. От печата на съда е видно, че делото е насрочено 

за 15.11.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 503/2013 г., обр. на 09.05.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Георгиева, жалба срещу решение на първоинстанционния съд, сезиран с иск 

по чл. 56 ЗН. Делото е насрочено за 31.05.2013 г., видно от печата на съда, 

поставен на първата страница. С протоколно определение от 31.05.2013 г. 

съдът е прекратил производството по делото по насрещната въззивна жалба – 

обжалвано. С определение от 04.10.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 

4649/2013 г. на ВКС, съдът е оставил в сила определението от 31.05.2013 г. на 

РОС. Делото е върнато на РОС на 10.10.2013 г. С разпореждане от 10.10.2013 

г. съдът е насрочил о. с. з. за 26.11.2013 г.;  

 - в. т. д. № 242/2013 г., обр. на 30.08.2013 г., на доклад на съдия Хр. 

Лазаров, жалба срещу решение на първоинстанционния съд, сезиран с иск по 

иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Делото е постъпило на 29.08.2013 г., разпределението 

е извършено на 30.08.2013 г. Видно от печата на съда, над който ръкописно е 

обозначено: „з. з. № 2027 от 30.08.2013 г.”, делото е насрочено за 10.10.2013 г. 

В с. з. на 10.10.2013 г. е даден ход по същество, съдът е обявил, че ще се 

произнесе в срок до 10.11.2013 г. Решението е постановено на 21.10.2013 г.; 

 - в. т. д. № 111/2013 г., обр. на 18.04.2013 г., на доклад на съдия 

Дамаскинов, жалба срещу решение на първоинстанционния съд, сезиран с иск 

по иск по чл. 422 ГПК. Делото е постъпило на 17.04.2013 г., на 18.04.2013 г. е 

извършено разпределението. Видно от печата на съда, над който ръкописно е 

обозначено: „з. з. № 993/18.04.2013 г.”, делото е насрочено за 16.05.2013 г. На 

16.05.2013 г. е проведено с. з., даден е ход по същество на делото, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение до 16.06.2013 г. Решението е 

постановено на 10.06.2013 г.;  

 - в. т. д. № 216/2013 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 

13.08.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постъпила в съда на 12.08.2013 г. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 26.09.2013 г. с Разпореждане № 1966/13.08.2013 г., за което е 

използван печата на съда. Призовки са изпратени на страните на 13.08.2013 г. 

В първото открито съдебно заседание съдът е дал ход по същество и е обявил 

делото за решаване. Решение по делото е постановено на 15.10.2013 г., 

изпратено на страните със съобщения от същата дата; 

  - в. т. д. № 229/2013 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 

22.08.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постъпила в съда на 21.08.2013 г. С Разпореждане № 1997/22.08.2013 г., за 

което е използван печата на съда, делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 26.09.2013 г. На тази дата е даден ход по същество и делото е 
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обявено за решаване. Решение е постановено на 21.10.2013 г., за което 

съобщения на страните са изпратени на 22.10.2013 г.; 

  - в. гр. д. № 686/2013 г. /съдия Трифон Славков/ е образувано на 

02.07.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, след 

като е върнато от Върховния касационен съд и е постъпило в окръжния съд на 

01.07.2013 г. В мотивната част на решението на Върховният касационен съд, с 

което същият е отменил обжалвания съдебен акт на окръжния съд и е върнал 

делото за разглеждане от друг състав, е посочено, че по делото е следвало да 

бъде изслушана експертиза от специалист по пожарна защита. След 

връщането производството е насрочено в открито съдебно заседание за 

10.09.2013 г. Насрочването е отразено в печата на съда и датата се установява 

още от списъка на лицата, призовани по делото. Няма изричен съдебен акт в 

този смисъл. В съдебно заседание от 10.09.2013 г. съдът е назначил две 

съдебни експертизи и е отложил делото за 22.10.2013 г. В съдебно заседание 

от тази дата председателят на състава /съдия Искра Блъскова/ се е отвела от 

неговото разглеждане, съставът е попълнен със съдия Христо Лазаров и е 

даден ход по същество. Към момента на проверката производството е в срока 

за постановяване на краен съдебен акт. 

 От електронната деловодна система бяха изискани справки за 

движението на случайно избрани въззивни граждански и въззивни търговски 

дела, проверката на които установи:  

   - в. гр. д. № 378/2013 г., обр. на 02.04.2013 г., на доклад на съдия И. 

Блъскова. Делото е постъпило на 01.04.2013 г. С разпореждане от 02.04.2013 г. 

делото е насрочено за 14.05.2013 г. В с. з. проведено на 14.05.2013 г. съдът е 

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

приключване на адм. д. № 1819/2013 г. на ВАС – обжалвано. На 13.06.2013 г. 

делото е изпратено на ВКС, който е отменил определението, с което е спряно 

производството по делото. На 09.07.2013 г. делото е постъпило в РОС и с 

разпореждане от 11.07.2013 г. е насрочено. В с. з. на 20.09.2013 г. съдът отново 

е спрял производството по делото – до приключване на адм. д. № 1819/2013 г. 

на ВАС – обжалвано. На 31.10.2013 г. делото е изпратено на ВКС. Към 

момента на извършване на проверката (05.11.2013 г.) делото не е върнато в 

РОС; 

 - в. гр. д. № 644/2013 г., обр. на 20.06.2013 г., на доклад на съдия М. 

Велкова. Делото е постъпило на 19.06.2013 г. С разпореждане от 20.06.2013 г. 

делото е насрочено за 20.09.2013 г. В с. з. на 20.09.2013 г. е даден ход по 

същество, на 30.09.2013 г. е обявено решението; 

 - в. гр. д. № 635/2013 г., обр. на 18.06.2013 г., на доклад на съдия А. 

Георгиева. Делото е постъпило на 17.06.2013 г. С разпореждане от 18.06.2013 

г. е насрочено за 02.07.2013 г. В с. з. на 02.07.2013 г. не е даден ход на делото, 

поради нередовна процедура по призоваване – невърнати призовки. В с. з. на 

13.09.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено на 

16.09.2103 г.;   

  - в. гр. д. № 670/2013 г. /съдия Аглика Гавраилова/ е образувано на 

26.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Бяла, 

постъпила на 25.06.2013 г. С разпореждане от 26.06.2013 г. съдът е насрочил 
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делото. В открито заседание на 17.09.2013 г. е даден ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 21.10.2013 г.; 

  - в. гр. д. № 669/2013 г. /съдия Галина Магардичиян/ е образувано на 

26.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постъпила в съда на 24.06.2013 г. С разпореждане, постановено в закрито 

заседание на 26.06.2013 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 10.09.2013 г. Решение по делото е постановено на 

17.09.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 657/2013 г. /съдия Наталия Георгиева/ е образувано на 

21.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постъпила в съда на 20.06.2013 г. С разпореждане от 21.06.2013 г. съдът е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 24.09.2013 г. На тази 

дата съдът е дал ход на устните състезания и е обявил делото за решаване. С 

определение от 10.10.2013 г., постановено в срока за произнасяне, съдът е 

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

исковата молба без движение. С разпореждане от 31.10.2013 г. съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 06.12.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 636/2013 г. /съдия Милен Бойчев/ е образувано на 

18.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Бяла, 

постъпила в съда на 17.06.2013 г. С разпореждане от 18.06.2013 г. съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 02.07.2013 г., отложено 

поради нередовно призован жалбоподател. Ново съдебно заседание е 

насрочено за 13.09.2013 г., на която дата е обявено за решаване. Решение е 

постановено на 25.09.2013 г.; 

  - в. гр. д. № 611/2013 г. /съдия Пенка Димитрова/ е образувано на 

12.06.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постъпила в съда на 11.06.2013 г. С разпореждане, постановено в закрито 

заседание от 13.06.2013 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 17.09.2013 г. На тази дата делото е обявено за решаване. Решение 

е постановено на 03.10.2013 г.  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 От проверените дела се установи, че съдебните състави разглеждащи 

въззивни граждански и въззивни търговски дела не постановяват 

разпореждане по смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК. За насрочването на делото се 

използва стар печат на съда, приложим за делата, образувани преди 01.03.2008 

г. и разглеждането им пред въззивната инстанция е по реда на отменения ГПК, 

съгласно § 2, ал. 2 от ГПК, в сила от 01.03.2008 г. С разпореждане, за което е 

използван печата на съда, делото е насрочвано за разглеждане в открито 

съдебно заседание.  

 Проверката по движението на делата установи, че делата са образувани 

на следващия ден от постъпването им в съда. Разпореждането на съда за 

насрочване на делото е постановявано най-често в деня на образуването му 

или на следващия ден. Повечето от производствата са приключвали в едно 

съдебно заседание, насрочвано в рамките на 15 дни до 1 месец като в периода 
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на съдебната ваканция делото е насрочвано между 1 месец и 10 дни до 3 

месеца. При отлагане на делото съдебно заседание е насрочвано след 1 месец, 

а в случаите на предстояща съдебна ваканция - след 2 месеца – 2 месеца и 20 

дни.   

 Най-често причините за отлагане на съдебно заседание са нередовна 

процедура по призоваване на страна и обжалване на акт на съда. По едно от 

делата се установи, че причина за насрочване на ново съдебно заседание е  

отмяна на определението, с което делото е обявено за решаване, а по друго - 

служебна ангажираност на докладчика. 

 

 

 2. Образувани въззивни граждански дела през 2011 г. и 2012 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. 

  

 От извършената проверка се установи, че само три дела не са 

приключили към 31.12.2012 г., проверката на които установи: 

 - в. гр. д. № 730/2011 г. /съдия Мария Велкова/ е образувано на 

05.08.2011 г. по жалба срещу действията на съдебен изпълнител, постъпила на 

тази дата. По делото е приложена бланка, отразяваща проверка от съдебен 

помощник, извършена преди образуването на въззивното дело. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване, видно от протокола 

за електронен избор на съдия. Делото е насрочено в открито заседание за 

23.08.2011 г., което обстоятелство е отразено в печата на съда. Датата на 

откритото заседание се удостоверява още от списъка на лицата, призовани по 

делото и от изпратените до страните призовки. Няма постановен изричен 

съдебен акт в този смисъл. В съдебно заседание от 23.08.2011 г. съдът е 

постановил спиране на производството, обосновано с наличието на 

преюдициална връзка с т. д. № 272/2011 г. на Окръжен съд - Русе. Извършвани 

са редовно справки за движението на обуславящото производство, последната 

от които от 01.11.2013 г.;  

 - в. гр. д. № 10/2012 г. /съдия Анета Георгиева/ е образувано на 

05.01.2012 г. по жалба срещу действията на съдебен изпълнител, постъпила в 

съда на 04.01.2012 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

27.01.2012 г., за което има направено отбелязване в печата на съда. Същото 

обстоятелство е посочено в списъка  на лицата, призовани по делото, но няма 

изричен съдебен акт. В съдебно заседание от 27.01.2012 г. съдът е постановил 

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

преюдициално съдебно производство. Извършвани са редовно справки (на 2 - 

3 месеца) за движението на обуславящото производство, от последната от 

които е видно, че същото е във Великотърновски апелативен съд;  

 - в. гр. д. № 1011/2012 г. /съдия Пенка Димитрова/ е образувано на 

11.09.2012 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постановено по гр. д. № 10953/2011 г. Делото е разпределено на докладчик в 

деня на неговото образуване. Делото е насрочено в открито съдебно заседание 

за 13.11.2009 г. видно от печата, положен върху придружителното писмо на 

Районен съд - Русе. Призовки за страните са изпратени на 12.09.2012 г. Няма 
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изричен акт за насрочване на делото в открито заседание. С молба на 

въззивника от 27.09.2012 г. е направено искане за спиране на настоящото 

производство до приключване на гр. д. № 4242/2012 г. на Районен съд - Русе, 

представено е съдебно удостоверение в тази връзка. С определение, 

постановено в закрито заседание от 03.10.2012 г., съдът е спрял 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. Извършвани са 

редовно справки за статуса на производството, послужило като основание за 

спиране, последната от които на 17.10.2013 г. От последната справка става 

ясно, че преюдициалното производство продължава пред Окръжен съд - Русе, 

където е образувано в. гр. д. № 779/2013 г., насрочено за 22.11.2013 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на дела, образувани през 2011 г. и 2012 г. и неприключили 

към 31.12.2012 г. установи, че и трите производства са спрени на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По всички дела се извършват периодични справки за 

преюдициалните производства – на 2 – 3 месеца, от което може да се направи 

и извод, че спрените производства се следят стриктно от деловодителите и се 

докладват своевременно на съдията-докладчик.   

 

  

  3. Бързи производства по въззивна дела. 

 

 Предвид бързото приключване на производствата, образувани по реда 

на чл. 310 ГПК във вр. с чл. 317 ГПК, към момента на проверката само едно 

дело се намираше в ОС – Русе, проверката на което установи: 

 - в. гр. д. № 485/2013 г. /съдия Искра Блъскова/ е образувано на 

30.04.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постъпила в съда на 29.04.2013 г. Делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 07.06.2013 г., видно от печата на съда. Призовки за страните са 

изпратени на 30.04.2013 г. Няма изричен акт на съда за насрочване на делото в 

открито съдебно заседание. В първото открито съдебно заседание 

пълномощникът на ищеца в първоинстанционното производство е направила 

изявление за образувано дело във Върховния административен съд, по което 

са атакувани разпоредбите на единния класификатор на длъжностите в 

Агенция „Митници”, в която връзка обосновава искане за спиране след 

снабдяване с доказателства. Предвид изявлението съдът е отложил делото за 

28.06.2013 г. В съдебно заседание от 28.06.2013 г. съдът е докладвал молба, 

постъпила от същия пълномощник, с която е направено искане за спиране на 

производството. С протоколно определение от тази дата съдът е постановил 

спиране на настоящото производство до приключване на адм. д. № 1819/2013 

г. на ВАС. От справка на деловодството на съда, направена на 11.09.2013 г., 

става ясно, че производството пред ВАС е насрочено в открито заседание за 

11.11.2013 г. 
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 От електронната деловодна система бяха изискани справки за 

движението на случайно избрани дела от тази категория, проверката на които 

установи: 

   - в. гр. д. № 630/2013 г. обр., на 17.06.2013 г., на доклад на съдия 

Анета Георгиева. С разпореждане от 17.06.2013 г. делото е насрочено за 

02.07.2013 г.  

В с. з. на 02.07.2013 г. делото е обявено за решаване, на 05.07.2013 г. е 

постановено решението; 

   - в. гр. д. № 432/2013 г., обр. на 17.04.2013 г., на доклад на съдия 

Наталия Георгиева. Делото е постъпило на 16.04.2013 г. С разпореждане от 

17.04.2013 г. делото е насрочено за 17.05.2013 г. В с. з. на 17.05.2013 г. е даден 

ход по същество, на 06.06.2013 г. е обявено решението; 

 - в. гр. д. № 307/2013 г., обр. на 13.03.2103 г., на доклад на съдия И. 

Блъскова. Делото е постъпило на 12.03.2103 г. С разпореждане от 13.03.2013 г. 

делото е насрочено за 19.04.2103 г., на която дата съдът е дал ход по същество 

на делото. Решението е обявено на 22.04.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 224/2013 г., обр. на 21.02.2013 г. на доклад на съдия А. 

Гавраилова. Делото е постъпило на 20.02.2013 г. С разпореждане от 21.02.2013 

г. делото е насрочено за 15.03.2013 г., на която дата делото е обявено за 

решаване. Решението е постановено на 08.04.2013 г.;  

 - в. гр. д. № 273/2013 г., обр. на 04.03.2013 г., на доклад на съдия Н. 

Чокоева. Делото е постъпило на 01.03.2013 г. С разпореждане от 04.03.2013 г. 

делото е насрочено за 22.03.2013 г., на която дата делото е обявено за 

решаване. Решението е обявено на 26.03.2013 г.   

 - в. гр. д. № 287/2013 г. /съдия Мария Велкова/ е образувано на 

07.03.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Русе, 

постъпила в съда на 06.03.2013 г. С разпореждане от 07.03.2013 г. съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 02.04.2013 г. На тази дата делото е 

обявено за решаване. Решение е постановено на 15.04.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 157/2013 г. /съдия Галина Магардичиян/ е образувано на 

05.02.2013 г. по въззивна жалба срещу Районен съд - Русе, постъпила в съда на 

04.02.2013 г. С разпореждане от 05.02.2013 г. съдът насрочил делото в открито 

заседание за 26.02.2013 г., отложено за представяне на доказателства за 

19.03.2013 г. В с. з. проведено на 19.03.2013 г. делото е обявено за решаване. 

Решение е постановено на 10.04.2013 г. 

   - в. гр. д. № 217/2013 г. /съдия Пенка Димитрова/ е образувано на 

20.02.2013 г. по въззивна жалба, срещу Районен съд - Русе, постъпила на 

19.02.2013 г. С разпореждане от 20.02.2013 г. съдът е насрочил делото в 

открито заседание за 26.03.2013 г. На 26..02.2013 г. е постъпила молба за 

отсрочване на делото, уважена с разпореждане от 27.02.2013 г. В с. з. 

проведено на  29.03.2013 г. делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 10.05.2013 г.; 

  - в. гр. д. № 19/2013 г. /съдия Милен Бойчев/ е образувано на 

04.01.2013 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на 03.01.2013 г. С 

разпореждане от 04.01.2013 г. съдът е насрочил делото в открито заседание на 
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12.02.2013 г. На тази дата е обявено за решаване. Решение е постановено на 

25.02.2013 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

  

 Разпореждането на съда, с което делото е насрочвано за разглеждане в 

открито съдебно заседание е постановявано в деня на образуване на делото. 

Съдебно заседание е насрочвано в срок до три седмици, с изключение на 3 

дела, които са насрочени 1 месец след образуването им. По част от делата 

решението е постановявано в срока по чл. 316 ГПК, а по 4 от проверените дела 

решението е постановено в срок от 20 дни до 1 месец и 10 дни след 

заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.  

 

 

 3. Въззивни граждански и въззивни търговски дела с отменен ход 

по същество. 

 

  От изготвената за нуждите на проверката справка се установява, че 

през 2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото по 17 

въззивни граждански дела и 1 въззивно търговско дело, а през 2012 г. – по 8 

въззивни граждански дела и 1 въззивно търговско дело. 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

   - в. гр. д. № 140/2012 г., обр. на 06.02.2012 г., на доклад на съдия 

Димитрова. На 03.02.2012 г. са постъпили 2 жалби, на 06.02.2012 г. е 

извършено разпределението. С разпореждане, за което е използван печат на 

съда, делото е насрочено за 21.02.2012 г. Първото с. з. е проведено на 

21.02.2012 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на страна, отложено за 13.03.2012 г., когато е даден ход по 

същество на делото. На 21.03.2012 г. е постъпила молба от единия 

жалбоподател, с която е заявил, че не е бил редовно уведомен за насроченото 

и проведено с. з. на 13.03.2013 г. и моли съда да отмени дадения ход по 

същество и да насрочи делото. С определение от 30.03.2012 г. съдът е 

постановил, че искането е основателно, отменил е дадения ход по същество на 

делото и го е насрочил. В с. з. на 08.05.2012 г. е даден ход на делото, даден е 

ход по същество и на 08.06.2012 г. е постановено решение; 

 - в. гр. д. № 154/2012 г., обр. на 08.02.2012 г., на доклад на съдия 

Блъскова. Преписката е постъпила на 07.02.2012 г., на 08.02.2012 г. е 

извършено разпределението. С разпореждане, за което е използван печат на 

съда, делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. на 06.03.2012 г. В с. з. на 

06.03.2012 г. съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество. В срока за 

произнасяне съдът е установил, че единият взискател е бил нередовно 

призован за с. з., поради което с определение от 07.03.2012 г. е отменил 

протоколно определение от 06.03.2012 г., с което е даден ход по същество на 

делото и го е насрочил за 10.04.2012 г. В с. з. на 10.04.2012 г. е даден ход на 

делото, даден е ход по същество. Решението е постановено на 24.04.2012 г.; 
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 - в. гр. д. № 399/2012 г., обр. на 03.04.2012 г., на доклад на съдия 

Магардичиян. Преписката е постъпила на 02.04.2012 г., разпределението е 

извършено на 03.04.2012 г. С разпореждане от 04.04.2012 г. съдът е 

постановил всеки от жалбоподателите да внесе допълнителна ДТ в размер на 

10 лв. С разпореждане, за което е използван печат на съда, делото е насрочено 

за разглеждане в о. с. з. на 15.05.2012 г. С определение от 04.04.2012 г. съдът е 

оставил без уважение молбите за спиране на изпълнителните действия по 

изпълнителното дело. На 15.05.2012 г. е проведено с. з., даден е ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне съдът е  констатирал, че жалбите 

са процесуално недопустими, поради което,  с разпореждане от 06.06.2012 г. е 

отменил дадения ход по същество на делото. С определение от 06.06.2012 г. 

съдът е прекратил производството по делото; 

 - в. гр. д. № 1178/2011 г., обр. на 14.12.2011 г., на доклад на съдия 

Наталия Георгиева, по жалба срещу решение на РС – Русе. В с. З. На 

17.01.2012 г. делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че жалбата е неоснователна, поради което съдът е  отменил 

дадения ход по същество и с Определение № 89/23.01.2012 г. е  потвърдил 

решението на първоинстанционния съд; 

 - в. гр. д. № 455/2012 г., обр. на 18.04.2012 г. на доклад на съдия Пенка 

Димитрова, жалба срещу решение на РС – Бяла. В с. з. проведено на  

29.05.2012 г. съдът е оставил исковата молба без движение. В с. з. на 

05.07.2012 г. не е даден ход на делото, поради нередовна процедура по 

призоваване на страна. В с. з. на 18.09.2012 г. делото е обявено за решаване. В 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че първоинстанционният съд не се 

е произнесъл по предявения иск по чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, поради което с 

определение от 11.10.2012 г.  е отменил определението с което е даден ход по 

същество и е прекратил производството по делото;  

 - в. гр. д. № 1190/2012 г., обр. на 31.10.2012 г., на доклад на съдия 

Мария Велкова, по жалба срещу решение на РС – Русе. В с. з. проведено на 

30.11.2012 г. делото е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че част от въззивната жалба има характер на молба по чл. 247 

ГПК – за поправка на очевидна фактическа грешка, по което искане 

първоинстанционният съд не се е произнесъл, поради което с определение от 

06.12.2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество и е прекратил 

производството по делото; 

 - в. т. д. № 11/2011 г., обр. на 12.01.2011 г., на доклад на съдия Силвия 

Павлова,  по жалба срещу решение на РС – Русе. В с. з. на 03.02.2011 г. делото 

е обявено за решаване. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че 

подадената жалба е просрочена, поради което с определение от 11.02.2011 г. 

съдът е отменил определението, с което е даден ход по същество и е прекратил 

производството по делото;  

 - в. т. д. № 322/2012 г., обр. на 20.09.2012 г., на доклад на съдия Йордан 

Дамаскинов, жалба срещу решение на РС – Русе. В с.з. проведено на 

25.10.2012 г. съдът е обявил делото за решаване. В срока за произнасяне е 

постъпила молба от жалбоподателят, в която е посочил, че е допусната 

очевидна фактическа грешка в решението на първоинстанционния съд и иска 
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окръжният съд да отмени определението да приключване на съдебното дирене 

и да върне делото на първоинстанционния съд. С определение от 12.11.20121 

г. съдът е отменил определението, с което е приключило съдебното дирене и е 

прекратил производството по делото. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Броят на делата с отменен ход по същество не е голям като през 2012 г. 

само по 8 въззивни граждански дела съдът е отменил определението, с което е 

даден ход по същество на делото. От друга страна, следва да се отбележи, че 

въззивните търговски дела с отменен ход по същество са само 2 за 

проверявания период. Причини за отмяна на дадения ход по същество на 

проверените дела са: нередовна процедура по призоваване на страна; 

недопустимост на жалбата; неоснователност на жалбата; непълнота на 

решението на първоинстанционния съд; поправка на очевидна фактическа 

грешка допуснатата в решението на първоинстанционния съд; просрочена 

жалба.  

 

   

 6. Обявяване на съдебните актове по въззивните производства  

 

 В изготвената за нуждите на проверката справка за 2011 г. са посочени 

89 дела, по които не е спазен срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК като 

по 29 дела констатираните просрочия са незначителни - от 3 до 10 дни. По 48 

дела съдът е обявил решението в срок до 2 месеца, по 11 дела – до 3 месеца и 

по 1 дело – 4 месеца след обявяване на делото за решаване.  

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 2012 г. се 

установява, че съдиите са спазвали срока, визиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо 

от ГПК като констатираните просрочия по 21 от делата са незначителни – от 2 

до 10 дни. Само по две дела се установи, че решението е постановено в срок 

до 2 месеца след обявяване на делото за решаване – на доклад на съдия Аглика 

Гавраилова и на доклад на съдия Анета Георгиева.  

 

 

 V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ТЪРГОВСКИ 

ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
 

 

1. Образувани търговски дела през 2011 г. и 2012 г. свършени над 

3 месеца. 

 

 Проверката на случайно избрани дела, установи: 

 - т. д. № 36/2012 г., обр. на 19.01.2012 г., на доклад на съдия 

Дамаскинов, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 19.01.2012 г. 

Разпределението е извършено от зам.-председателя Силвия Павлова на 
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19.01.2012 г. На 06.02.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. След извършена процедура по размяна на книжа на 

29.05.2012 г. е постъпила молба от ответника, в която е посочено, че срещу 

ЮЛ е открито производство по несъстоятелност. С определение от 19.06.2012 

г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 637, ал. 2 и ал. 3 ТЗ. С 

определение от 02.11.2012 г. съдът е прекратил производството по делото – 

обжалвано. С определение от 14.02.2013 г., постановено по в. ч. т. д. № 

10/2013 г. на АС – В. Търново, съдът е отменил определението на РОС в 

частта, с която е прекратено производството по делото за предявените от 

ищеца против физическите лица искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК 

- за установяване съществуването на вземане в посочен размер на осн. чл. 637, 

ал. 2 ТЗ. Съдът е потвърдил определението в частта, с която е прекратено 

производството по делото относно предявения от ищеца против ЮЛ, иск с 

правно осн. чл. 422, ал. 1 ГПК вземане в посочен размер, на осн. чл. 637, ал. 2 

ТЗ. На 14.03.2013 г. делото е върнато на РОС. На 02.04.2013 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК – обжалвано и потвърдено от въззивната 

инстанция с определение от 16.07.2013 г. по в. ч. т. д. № 214/2013 г. на АС – В. 

Търново. Първото с. з. е проведено на 14.05.2013 г. – изготвен е доклад по 

делото – отложено по доказателствата за 17.09.2013 г., на която дата е даден 

ход по същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 17.10.2013 

г. Решението е постановено на 17.10.2013 г.;  

 - т. д. № 227/2011 г., обр. на 13.07.2011 г., на доклад на съдия С. 

Павлова, иск по чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 266, ал. 1 и чл. 92 ЗЗД. ИМ е 

постъпила на 12.07.2011 г., на 13.07.2011 г. е извършено разпределението. 

Първото разпореждане на съда е от 14.07.2011 г., с което ИМ е оставена без 

движение. След представяне на молба с изпълнени указания и извършена 

процедура по двойната размяна на книжа, на 30.11.2011 г. е постъпил отговор 

на допълнителната ИМ. На 05.12.2011 г. е постановено определението по чл. 

374 ГПК, назначена е СИЕ. Първото с. з. е проведено на 17.01.2012 г. – 

изготвен е доклад по делото, прието е заключението на в. л., отложено за 

разпит на свидетели. Проведени са с. з. на: 07.02.2012 г. – назначена е СТЕ, 

отложено; 21.02.2012 г. – разпитани са свидетели, за изготвяне на назначената 

СТЕ, отложено. На 21.02.2012 г. е постъпила молба по чл. 389 ГПК , оставена 

без движение с разпореждане от с. д. На 02.03.2012 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания, с разпореждане от с. д. съдът е постановил делото да се 

докладва  след връщането му от в. л. С определение от 06.03.2012 г. съдът е 

допуснал обезпечение на иска. В с. з. на 13.03.2012 г. е прието заключението 

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

произнесе с решение до 13.04.2012 г. Решението е постановено на 11.04.2012 

г.;  

 - т. д. № 106/2012 г., обр. на 14.03.2012 г., на доклад на съдия Хр. 

Лазаров, иск по чл. 56, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 13.03.2012 г., 

разпределението е извършено на 14.03.2012 г. С разпореждане от 19.03.2012 г. 

ИМ е оставена без движение. След представяне на молба с изпълнени 

указания и извършена процедура по размяна на книжа (4-ма ответници), на 

12.06.2012 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. Първото с. з. е 
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проведено на 06.07.2012 г. – не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване на страни. Проведени са с. з. на: 04.09.2012 г. – не е 

даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на страна. 

Съдът е постановил да се издаде удостоверение на ищеца. На 13.09.2012 г. е 

представено удостоверение за адрес на единия ответник. С определение от 

17.09.2012 г. съдът е назначил особен представител и е постановил да се 

изпрати искане до АК – Русе. На 27.09.2012 г. е постъпило уведомително 

писмо от АК – Русе. В с. з. на 12.10.2012 г. е даден ход на делото, особения 

представител не се е явил, представил е молба с болничен лист, но ответникът 

се е явил лично – изготвен е доклад по делото, даден е ход по същество, съдът 

е обявил, че ще се произнесе с решение до 12.11.2012 г. На 22.10.2012 г. е 

постановено решението;  

 - т. д. № 308/2011 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

07.09.2011 г. по искова молба, постъпила в съда 03.09.2011 г. Допълнителен 

отговор на допълнителна искова молба е депозиран на 16.12.2011 г. С 

разпореждане от 19.12.2011 г. съдът е указал делото да се докладва след 

изтичане на срока по чл. 373 от ГПК на другия ответник, или след депозиране 

на такъв от негова страна. За възможността да подаде допълнителен отговор 

вторият ответник е уведомен на 23.01.2012 г. С определение по чл. 374 от 

ГПК, постановено на 05.03.2012 г., съдът е назначил икономическа експертиза 

и е насрочил делото в открито заседание за 17.05.2012 г. На 26.03.2012 г. 

пълномощникът на ответниците е депозирал молба с искане за отлагане на 

делото, като е посочил причина - служебна ангажираност по друго дело. С 

молба от 15.05.2012 г. вторият ответник е поискал отлагане на делото за друга 

дата, обосновано със заболяване, за което е приложил болничен лис. В 

съдебно заседание от 17.05.2012 г. съдът е докладвал молбите за отлагане и е 

насрочил ново съдебно заседание за 26.06.2012 г. На 23.05.2012 г. е внесен 

определения депозит за вещо лице. На 18.06.2012 г. е постъпила молба от 

вещото лице, с искане за отлагане на делото, обосновано с невъзможност да 

изготви в кратък срок заключението си. В съдебно заседание от 26.06.2012 г. 

съдът е дал ход на делото, изготвен е доклад на делото по чл. 374, ал. 1 във вр. 

с чл. 146 от ГПК и е отложено за 18.09.2012 г. - за изготвяне на назначената 

експертиза. На 18.09.2012 г. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение е постановено на 11.10.2012 г., за което са изпратени 

съобщения на страните на 12.10.2012 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Причините за продължилите над 3 месеца производства са обективни: 

обжалване на акта на съда пред въззивната инстанция; отлагане на съдебно 

заседание по доказателствата, най-често за изготвяне на заключение по 

назначените експертизи; разпит на свидетели; нередовна процедура по 

призоваване на страни; молба от в. л. за отлагане на с. з. поради недостатъчно 

време за изготвяне на заключението; отлагане на с. з. по постъпила молба от 

проц. представител за служебна ангажираност и молба от ответник за отлагане 

на с. з. обоснована със заболяване; спиране на производството по делото на 
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осн. чл. 637, ал. 2 и ал. 3 ТЗ. Друга причина за продължилите по-дълго 

производства е отлагане на съдебно заседание след 2 месеца, предвид периода 

на съдебната ваканция.  

 

 

 2. Образувани търговски дела през 2012 г. и неприключили към 

31.12.2012 г.  

 

 - т. д. № 180/2012 г., обр. на 10.05.2012 г., на доклад на съдия 

Дамаскинов, иск по чл. 266, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД. ИМ е 

постъпила на 10.05.2012 г. и на с. д. е извършено разпределението. На 

18.05.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор, постъпил на 05.06.2013 г. На 19.06.2012 г. е  разпоредено да се 

изпрати на ищеца препис от отговора на ответника. Съобщението е връчено на 

16.07.2012 г., не е представена ДИМ. С разпореждане от 05.10.2012 г. съдът е 

съобщил на ответника, че не е постъпила ДИМ от ищеца и му е указал, че в 2-

седмичен срок може да сочи и представи нови доказателства, които не е могъл 

да посочи и представи с отговора на ИМ. Съобщението е връчено на 

10.10.2012 г., не е представен допълнителен отговор. По делото служебно е 

приложено определение от 25.04.2012 г. по чл. 140 ГПК, постановено по гр. д. 

№ 337/2012 г. на доклад на съдия А. Гавраилова. На 08.02.2013 г. е 

постановено определението по т. д. № 180/2012 г., с което съдът е спрял 

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

влязло в сила решение по гр. д. № 337/2012 г. на РОС. Извършвани са 

периодични справки (1 - 2 месеца) за движението на гр. д. № 337/2012 г., 

последната от 31.10.2013 г.; 

 - т. д. № 263/2012 г., обр. на 08.08.2012 г., на доклад на съдия 

Дамаскинов, иск по чл. 647, ал. 1 т. 6 ТЗ. ИМ е постъпила на 07.08.2012 г., на 

08.08.2012 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 08.08.2012 г. 

съдът е разпоредил да се издадат СУ на ищеца, както и да се впише ИМ в АВ. 

На 10.09.2012 г. е постъпила молба за удължаване на срока, уважена с 

разпореждане от 01.10.2012 г. На 13.09.2012 г., 14.09.2012 г. и 26.09.2012 г. са 

постъпили молби от ищеца в изпълнение на указанията на съда. На 27.09.2012 

г. е постъпила молба с представена вписана ИМ. На 12.10.2012 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 

02.11.2012 г. е постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 06.11.2012 г. е 

постановено да се изпрати на ищеца препис от отговора на ответника. На 

04.01.2013 г. е постъпила ДИМ. На 18.02.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

на ответника препис на от ДИМ. На 15.03.2013 г. е постъпил допълнителен 

отговор от ответника. На 05.04.2013 г. е постановено определението по чл. 374 

ГПК, назначена е съдебна инженерно-техническа експертиза и ССчЕ. Първото 

с. з. е проведено на 14.05.2013 г. – изготвен е доклад по делото, даден е ход по 

същество, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 14.06.2013 г. 

Решението е постановено на 13.06.2013 г.;  

 - т. д. № 377/2012 г., обр. на 05.11.2012 г., на доклад на съдия Павлова, 

след това съдия Лазаров, иск по чл. 79 ЗЗД във вр. с чл. 327, ал. 1, предл. 1 и 
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чл. 294, ал. 1 ТЗ. ИМ е постъпила на 02.11.2012 г., на 05.11.2012 г. е 

извършено разпределението, определена е съдия Павлова. На 07.11.2012 г. 

съдия Павлова се е самоотвела от разглеждане на делото на осн. чл. 22, ал. 1, т. 

2 и т. 6 ГПК. На 07.11.2012 г. е извършено ново разпределение на делото, 

приложен е протокол от избора – съдия Лазаров. На 08.11.2012 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 

13.11.0212 г. е постъпила молба от ищеца по чл. 389 ГПК. С определение от 

13.11.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на предявения иск чрез налагане 

на запор върху вземанията от посочена банкова сметка на ответника до 

размера на 56032 лв., определена е парична гаранция в размер на 2800 лв. На 

20.11.2012 г. е представена молба с документ за внесена гаранция, издадена е 

обезпечителна заповед. На 27.11.2012 г. е постъпил отговор на ИМ от 

ответника. На 27.11.2012 г. е разпоредено да се изпрати на ищеца препис от 

отговора. На 20.12.2012 г. е постъпила ДИМ. На 20.12.2012 г. е разпоредено да 

се изпрати на ответника препис от ДИМ. Съобщението е връчено на 

03.01.2013 г., не е представен допълнителен отговор. На 01.02.2013 г. е 

постановено определението по ч. 374 ГПК, назначена е СИЕ. Първото с. з. е 

проведено на 01.03.2013 г., постигната е съдебна спогодба, одобрена от съда;  

 - т. д. № 384/2012 г., обр. на 14.11.2012 г., на доклад на съдия Лазаров, 

иск по чл. 422, ал. 1 ГПК. Делото е изпратено от РС – Русе по подсъдност. С 

разпореждане от 15.11.2012 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ 

на ответниците (3) за отговор. Съобщението до ЮЛ е връчено на 26.11.2012 г., 

до първия ответник Е. Х. – на 26.11.2012 г. Съобщението до третия  ответник- 

С. П. е върнато в цялост, с отбелязване от 20.11.2012 г., че лицето не живее на 

адреса, на 20.11.2012 г. е залепено уведомление. С разпореждане от 04.12.2012 

г. съдът е постановил ищеца да представи справки за настоящ и постоянен 

адрес на ответника. Не са постъпили отговори на ИМ от двамата ответници – 

ЮЛ и от ответника Е. Х. На 04.01.2013 г. е постъпила молба с адрес на 

ответника. С разпореждане от 04.01.2013 г. съдът е постановил съобщението 

да се приложи по делото и да се счита за редовно връчено на 20.11.2012 г. С 

определение от 07.01.2013 г. съдът е назначил особен представител и е 

постановил да се изпрати писмо до АК – Русе за определяне на адвокат. На 

07.01.2013 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. Първото с. з. е 

проведено на 15.02.2013 г. – съдът е постановил връщане на ИМ и 

прекратяване на производството – обжалвано. На 22.02.2012 г. е постъпила 

молба за поправка на протокол и с разпореждане от с. д. делото е насрочено за 

29.03.2013 г. В с. з. на 29.03.2012 г. съдът е оставил без уважение искането за 

поправка на протокол. Делото е изпратено на АС – В. Търново по ч. жалба. С 

определение от 09.05.2013 г., постановено по в. ч. т. д. № 152/2013 г. на АС – 

В. Търново, съдът е отменил протоколно определение от 15.02.2013 г., с което 

е прекратено производството по делото и е постановил връщане на делото на 

РОС за следващи процесуални действия съобразно указанията в 

обстоятелствената част на определението. На 16.05.2013 г. делото е върнато в 

РОС. С разпореждане от 16.05.2013 г. е постановено да се изпрати препис от 

ИМ на особения представител на ответника С. П.  за отговор. На 29.05.2013 г. 

е постъпил отговор от особения представите.На 29.05.2013 г. е постановено да 
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се връчи на ищеца препис от отговора на ответника. На 01.07.2013 г. е 

постъпила ДИМ. На 01.07.2013 г. е разпоредено да се връчи на ответниците 

препис от ДИМ. На 16.07.2013 г. е постъпил допълнителен отговор от 

особения представител. На 01.08.2013 г. е постановено определението по чл. 

374 ГПК, назначена е СИЕ. Първото с. з. е проведено на 27.09.2013 г. – даден е 

ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с решение до 

27.10.2013 г. Решението е постановено на 02.10.2013 г.; 

 - т. д. № 182/2012 г., обр. на 10.05.2012 г., на доклад на съдия Павлова, 

иск по чл. 266 ЗЗД. ИМ е постъпила на 09.05.2012 г., разпределението е 

извършено на 10.05.2012 г. На 11.05.2012 г. е постановено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор. На 29.05.2012 г. е постъпил отговор на 

ИМ. На 30.05.2012 г. е разпоредено препис от отговора на ИМ да се връчи на 

ищеца. На 10.07.2012 г. е постъпила ДИМ. На 11.07.2012 г. е разпоредено 

препис от ДИМ да се връчи на ответника. Съобщението е връчено на 

23.07.2012 г., на 08.08.2012 г. е представен допълнителен отговор – 

„становище”. На 14.08.2012 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, 

назначена е СТЕ. Първото с. з. е проведено на 02.10.2012 г. – съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 01.04.2013 г. е 

постъпила молба за възобновяване на производството. С определение от 

02.04.2013 г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил. 

Проведени са с. з. на: 23.04.2013 г. – изготвен е доклад по делото- отложено по 

доказателствата; 28.05.2013 г. – отложено по доказателствата; 18.06.2013 г. – 

съдът е освободил назначеното в. л. и е дал 1-седмичен срок на страните да 

посочат в. л. специалист „отопление и вентилация” предвид липсата на такъв в 

утвърдения списък на в. л.; 24.09.2013 г. -   поставена е задачата на в. л.; 

05.11.2013 г. – съдът е докладвал постъпила молба от пълномощника на 

ищеца, с която моли съда да отложи делото за друга дата поради 

необходимост от спешно пътуване във връзка със заболяване, не е дал ход на 

делото и го е отложил 19.11.2013 г. ; 

 - т. д. № 271/2012 г., обр. на 14.08.2012 г., на доклад на съдия Павлова, 

иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 14.08.2012 г. и на с. д. е извършено 

разпределението. С разпореждане от 15.08.2012 г. съдът е оставил 

производството без движение. На 14.09.2012 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. На 17.09.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответниците (4) за отговор. На 19.09.2012 г. е постъпил един отговор на ИМ от 

вс. ответници. На 16.10.2012 г. е разпоредено препис от отговора да се връчи 

на ищеца. На 21.11.2012 г. е постъпила ДИМ. На 22.11.2012 г. е постановено 

препис от ДИМ да се връчи на ответниците. Всички съобщения са връчени на 

27.11.2012 г., не е представен допълнителен отговор. На 19.12.2012 г. е 

постановено определението по чл. 374 ГПК, назначена е СИЕ. Първото с. з. е 

проведено на 22.01.2013 г. – поради неизготвена експертиза, отложено. В с. з. 

на 19.02.2013 г. е даден ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се 

произнесе с решение до 19.03.2013 г. Решението е обявено на 28.02.2013 г.; 

 - т. д. № 264/2012 г., обр. на 08.08.2012 г., на доклад на съдия 

Тараланска, иск по чл. 258 от ЗЗД във вр. с чл. 79 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. ИМ е 

постъпила на 07.08.2012 г., на 08.08.2012 г. е извършено разпределението. На 
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13.08.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор (разпореждане № 2093). С отделно разпореждане от 13.08.2013 г. 

съдът е постановил препис от разпореждане № 2093 да се връчи на ищеца за 

превод и връчване на ответната страна по реда на чл. 609 ГПК и прилагането 

на Регламент № 1348 на Съвета на Европа. На 20.08.2012 г. е постъпила молба 

по чл. 389 ГПК. С определение от 21.08.2012 г. съдът е допуснал обезпечение 

на предявения иск чрез налагане на запор на посочената банкова сметка. На 

09.10.2012 г. е постъпила молба с удостоверение за датата на връчване на ИМ 

с приложенията на ответното дружество (в Италия). На 22.10.2012 г. е 

постъпил отговор на ИМ и молба от ответника за удължаване на срока - 

уважена. На 19.12.2012 г. е разпоредено да се изпрати на ищеца препис от 

отговора на ответника. На 09.01.2013 г. е постъпила ДИМ, на 16.01.2013 г. е 

постъпила ДИМ в превод за ответника. На 07.02.213 г. е разпоредено да се 

изпрати на ответника препис от ДИМ. С отделно разпореждане от с. д. съдът е 

указал на ищеца да представи превод на разпореждане на съда за ответника. 

На 18.03.2013 г. е представено удостоверение от Български пощи за датата на 

връчване на книжата. На 27.03.2013 г. е постъпил допълнителен отговор, на 

02.04.2013 г. – в превод на бълг. език. На 14.05.2013 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК, с разпореждане от с. д. е постановено да се 

връчи на ищеца за превод и връчване на ответника. На 18.06.2013 г. е 

представено удостоверение за датата на връчване на книжата. На 25.06.2013 г. 

е проведено първото с. з. – даден е ход по същество на делото, съдът е 

посочил, че ще се произнесе с решение до 25.07.2013 г. На 16.07.2013 г. е 

постановено решението; 

 - т. д. № 218/2012 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

07.06.2012 г. по искова молба по чл. 79 от ЗЗД, постъпила в съда на същата 

дата. С разпореждане от 15.06.2012 г. производството е оставено без движение 

и са дадени указания на ищеца. Указанията на съда са доведени до знанието на 

страната на 07.08.2012 г. със съобщение, изпратено на 18.06.2012 г. 

Нередовностите са отстранени с молба от 10.08.2012 г. Разпореждане по чл. 

367 от ГПК е постановено на 28.08.2012 г. Препис от исковата молба е връчен 

на ответника на 03.09.2012 г. Отговор на молбата е депозиран на 17.09.2012 г. 

Разпореждане по чл. 372, ал. 1 от ГПК е постановено на 24.09.2012 г., 

съобщено на 05.11.2012 г. Допълнителна искова молба е постъпила на 

19.11.2012 г. Разпореждане по чл. 373, ал. 1 от ГПК е постановено от съда на 

20.11.2012 г., връчено на ответника на 27.11.2012 г. Допълнителен отговор 

ответникът е депозирал на 05.12.2012 г. С определение по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 14.12.2012 г., съдът е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 22.01.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е направен 

устен доклад по делото, предоставена е възможност на вещото лице да изготви 

допуснатата експертиза и делото е отложено за 12.03.2013 г. В съдебно 

заседание от 12.03.2013 г. е даден ход по същество, решение е постановено на 

29.03.2013 г., за изготвянето на което съобщения са изпратени на 01.04.2013 г.; 

 - т. д. № 258/2012 г., обр. на 06.08.2012 г., на доклад на съдия Христо 

Лазаров, иск по чл.108 от ЗС и иск по чл. 232, ал. 2 от ЗЗД. С разпореждане от 

08.08.2012 г. съдът е постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за 
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отговор. На 10.09.2012 г. е постъпил отговор на исковата молба, с 

разпореждане от 12.09.2012 г. съдът е постановил да се изпрати на ищеца 

препис от отговора на ответника. На 19.09.2012 г. е постъпила ДИМ и на с. д. е 

разпоредено да се изпрати на ответника препис от ДИМ. Не е постъпил 

допълнителен отговор. На 18.10.2012 г. е постановено определението по чл. 

374, ал. 1 ГПК, назначена е СИМ, делото е насрочено за 23.11.2012 г. Първото 

с. з. е проведено на 23.11.2012 г., отложено по назначената съдебно-

графологична експертиза. Проведени са с. з. на: 21.12.2012 г. – съдът е 

докладвал постъпила молба от в. л. за отлагане на с. з., поради отсъствието му 

извън страната; 08.01.2013 г. – отложено за изготвяне на втора съдебно-

графологична експертиза; 01.02.2013 г. – даден е ход по същество на делото. 

На 27.02.2013 г. е обявено решението (движението на делото е проверено чрез 

електронната деловодна програма на съда). 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Причините за неприключване на производствата са: спиране на 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, както и на основание чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК; оставяне на исковата молба без движение; удължаване на 

срока за изпълнение на указанията на съда, след депозиране на молба в този 

смисъл; провеждане на процедура по назначаване на особен представител; 

обжалване на акт на съда пред въззивната инстанция; насрочване на съдебно 

заседание по молба за поправка и допълване на протокол; отлагане на с. з. за: 

изготвяне на заключения по назначените експертизи, неизготвени експертизи, 

необходимостта от назначаване на в. л. специалист с рядка специалност, 

изготвяне на втора експертиза, отлагане на с. з. по молба на проц. 

представител; връчване на съдебни книжа по реда на чл. 609 ГПК – връчване 

по пощата в друга държава членка. Друга обективна причина за 

неприключване на част от производствата е образуването им непосредствено 

преди или по време на съдебната ваканция. 

 Разпореждането на съда по чл. 367, ал. 1 от ГПК е постановявано в деня 

на образуване на делото или на следващия ден в редки случаи в срок от 5 – 8 

дни. Определението на чл. 374, ал. 1 от ГПК е постановявано от 3 до 15 дни 

след изтичане на срока за представяне на допълнителен отговор от ответника. 

Първото съдебно заседание е провеждано в рамките на 1 месец до 1 месец и 10 

дни, а в периода на съдебната ваканция – до 1 месец и 25 дни. При отлагане на 

делото съдебно заседание е насрочвано след 15 дни до 1 месец 20 дни като 

само по едно дело съдът е насрочил с. з. след 3 месеца, предвид предстоящата 

съдебна ваканция и необходимостта от намиране на в. л. – специалист.  

 Съдиите са се произнасяли по книжа в деня на постъпването им или от 

2 до 5 дни като по-дълги срокове се установяват в периода на съдебната 

ваканция.  

 

 

3. Търговски дела, образувани преди 01.01.2011 г. и 

неприключили към 31.12.2012 г. 
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 Към момента на извършване на проверката се установиха 2 дела, 

образувани преди 01.01.2011 г. и неприключили към 31.12.2012 г., проверката 

на които установи: 

 - т. д. № 109/2004 г., обр. на 19.11.2004 г., на доклад на съдия 

Дамаскинов, иск по чл. 71 ТЗ. ИМ е постъпила на 19.11.2004 г. С ИМ е 

поискано допускане на обезпечение. С определение от 19.11.2004 г. съдът е 

допуснал обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор върху 

вписванията в Книгата на акционерите на ЮЛ и влагане на книгата за 

съхранение – обжалвано и отменено в една част от въззивната инстанция и 

допуснато обезпечение с точно посочена обезпечителна мярка. Проведени са 

с. з. на: 14.12.2004 г.; 25.01.2005 г. – пренасрочено, делото е било в АС – В. 

Търново по ч. жалба; 17.05.2005 г.; 12.07.2005 г. – направено е искане за 

спиране на производството. С определение от 22.07.2005 г. съдът е спрял 

производството по делото на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до влизане 

в сила на решение по т. д. № 1776/2004 г. на СГС. Изисквани са периодични 

справки за движението на преюдициалното производство – 18.10.2005 г.; 

16.03.2006 г.; 20.11.2006 г.; 28.02.2007 г.; 05.10.2007 г.; 22.08.2008 г.; 

29.10.2008 г.; 07.04.2009 г.; 18.11.2009 г. – приблизително на 3 до 5 месеца, 

последното писмо на РОС е от 05.09.2013 г.; 

 - т. д. № 115/2004 г., обр. на 01.12.2004 г., на доклад на съдия 

Дамаскинов. В с.з. проведено на 21.04.2004 г. съдът е спрял производството по 

делото до приключване с влязло в сила решение по т. д. № 109/2004 г. на РОС. 

Съдът е постановил, че има безспорна връзка между т. д. № 109/2004 г. и т. д. 

№ 115/2004 г., решението на т. д. № 109/2004 г. има значение за правилното 

решаване на настоящото дело. Съдебният деловодител е извършвал 

периодични справки за движението на т. д. №  109/2004 г., последната е от 

31.10.2013 г.  

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

  

 Причина за неприключване на производствата е спирането им на 

основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.). Извършват се периодични справки 

за движението на преюдициалните дела. Съдът е постановил, че има безспорна 

връзка между т. д. № 109/2004 г. и т. д. № 115/2004 г., тъй като и по двете 

ищецът е един и същ, както и единият ответник. 

 

 

 4. Образувани търговски дела през 2013 г. и неприключили към 

10.09.2013 г. (датата на изготвяне на справката за ИВСС). 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи:   

 - т. д. № 156/2013 г., обр. на 17.06.2013 г., на доклад на съдия С. 

Павлова, иск по чл. 79 и чл. 86 ЗЗД. ИМ е постъпила на 17.06.2013 г. и на с. д. 

е извършено разпределението. На 18.06.2013 г. ИМ е оставена без движение. 

На 11.07.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания и с разпореждане от 
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15.07.2013 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ на ответника за 

отговор. На 25.07.2013 г. е връчено съобщението, на 07.08.2013 г. е постъпил 

отговор на ИМ. На 17.09.2013 г. е постановено да се изпрати препис от 

отговора на ищеца за представяне на ДИМ. Съобщението е връчено на 

14.10.2013 г., не е представена ДИМ. На 05.11.2013 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК, делото е насрочено за 10.12.2013 г.; 

 - т. д. № 61/2013 г., обр. на 01.03.2013 г., на доклад на съдия 

Дамаскинов, иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 01.03.2013 г. и на с. д. 

е извършено разпределението. С разпореждане от 18.03.2013 г. съдът е 

оставил ИМ без движение. На 03.04.2013 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. На 10.04.2013 г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 11.04.2013 г., върнато в 

цялост с отбелязване, че вратата е заключена и на 17.04.2013 г. е залепено 

уведомление. На 17.07.2013 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК – 

назначена е ССчЕ. Първото с. з. е проведено на 24.09.2013 г., прието е 

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

произнесе с решение до 24.10.2013 г. Решението е постановено на 21.10.2013 

г.;  

 - т. д. № 202/2013 г., обр. на 25.07.2013 г., на доклад на съдия Лазаров, 

иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ. ИМ е постъпила на 24.07.2013 г., на 25.07.2013 г. е 

извършено разпределението. С разпореждане от 01.08.2013 г. е постановено да 

се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. На 09.09.2013 г. е постъпил 

отговор от ответника (с пощенско клеймо от 05.09.2013 г.). На 09.09.2013 г. е 

постановено да се връчи на ищеца препис от отговора на ответника. 

Съобщението е връчено на 12.09.2013 г., не е представена ДИМ. На 07.10.2013 

г. е постановено определението по чл. 374 ГПК, назначена е СИЕ, делото е 

насрочено за 08.11.2013 г.; 

 - т. д. № 30/2013 г. /съдия Йордан Дамаскинов/ е образувано на 

01.02.2013 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 535 и сл. от ТЗ, 

постъпила в съда на 30.01.2013 г. Делото е разпределено на докладчик на 

01.02.2013 г. Производството не е оставяно без движение. Разпореждане по чл. 

367 от ГПК е постановено на 04.03.2013 г. Преписи от исковата молба са 

изпратени на двамата ответници със съобщения от 05.03.2013 г., върнати в 

цялост. Първото е върнато на 05.03.2013 г. с отбелязване, че фирмата няма 

вече офис на този адрес, второто е върнато на 06.03.2013 г. с отбелязване, че 

лицето не е намерено на адреса, а на оставеното уведомление не се явява. 

Връчено на пълномощник на 26.03.2013 г. На 30.04.2013 г. по делото е 

постъпило пълномощно, с което ответниците са посочили пълномощник, 

който да получава съдебните книжа. На 30.04.2013 г. е депозиран отговор на 

исковата молба от двамата ответници. С разпореждане без дата съдът е указал 

на ответниците да представят преписи от исковата молба за връчване на 

ищеца. Съобщение за указанията на съда са изпратени на 20.05.2013 г. и са 

доведени до знанието на ищеца на 28.05.2013 г. С молба от 31.05.2013 г. са 

изпълнени указанията. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 

18.06.2013 г. Препис от отговора е връчен на 19.07.2013 г. със съобщение, 

изпратено на 19.06.2013 г. Допълнителна искова молба е депозирана на 
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01.08.2013 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 04.09.2013 г., 

връчено на ответниците на 16.09.2013 г. Допълнителен отговор от ответниците 

е постъпил на 26.09.2013 г. С определение по чл. 374 от ГПК съдът е 

прекратил производството по отношение на единия ответник на основание чл. 

637, ал. 2 от ТЗ, назначил е експертиза и е насрочил делото в открито 

заседание за 03.12.2013 г.; 

 - т. д. № 110/2013 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

17.04.2013 г. по искова молба, постъпила в съда на 16.04.2013 г. 

Производството е оставено без движение с разпореждане от 19.04.2013 г. с 

указания до ищеца, доведени до знанието му на 08.05.2013 г. със съобщение от 

22.04.2013 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 19.04.2013 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 24.04.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника на 26.04.2013 г. и е получен на 

09.05.2013 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 22.05.2013 г. 

Разпореждане по чл. 372, ал. 1 от ГПК е постановено на 04.06.2013 г., 

получено от ищеца, заедно с преписа от отговора на исковата молба, на 

14.06.2013 г. Допълнителна искова молба е депозирана на 25.06.2013 г. 

Разпореждане по чл. 373, ал. 1 от ГПК е доведено до знанието на ответника на 

18.07.2013 г. със съобщение от 03.07.2013 г. Допълнителен отговор на 

допълнителната искова молба е постъпил на 30.07.2013 г. С определение по 

чл. 374 от ГПК, постановено на 18.09.2013 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания, разпределил е доказателствената тежест и е 

насрочил производството в открито заседание за 01.10.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е направил доклад по чл. 146 от ГПК и е отложил 

делото за 12.11.2013 г.; 

 - т. д. № 143/2013 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 31.05.2013 

г. по искова молба, постъпила в съда на 30.05.2013 г. Разпореждане по чл. 367 

от ГПК е постановено на 03.06.2013 г. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника със съобщение от 04.06.2013 г., върнато в цялост с отбелязване, че 

адресът е посетен многократно, но не е открито лице за връчване. С 

резолюция от 10.07.2013 г. съдът е приел, че ответника е уведомен на 

02.07.2013 г. - чл. 50, ал. 1 от ГПК. С определение по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 24.07.2013 г., съдът се е произнесъл по доказателствените 

искания и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 24.09.2013 г. На 

тази дата съдът е направил устен доклад на делото на основание чл. 375, ал. 1 

от ГПК, вр. с чл. 146 от ГПК и е дал ход по същество. Решение по делото е 

постановено при условията на чл. 238, ал. 1 от ГПК на 02.10.2013 г., за което 

съобщения са изпратени на 03.10.2013 г.; 

 - т. д. № 153/2013 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

11.06.2013 г. по искова молба, постъпила на 07.06.2013 г. С разпореждане от 

14.06.2013 г. съдът е оставил производството без движение с указания, 

доведени до знанието на ищеца на 20.06.2013 г. със съобщение от 17.06.2013 г. 

На 20.06.2013 г. е депозирана молба в изпълнение на указанията. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 24.06.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 25.06.2013 г. и е 

получен на 28.06.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 12.07.2013 г. 
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Разпореждане по чл. 372, ал. 1 от ГПК е постановено на 15.07.2013 г., за което 

ищецът е уведомен на 17.07.2013 г. със съобщение от 16.07.2013 г. С 

определение по чл. 374 от ГПК,, постановено на 17.09.2013 г., съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 01.10.2013 г. На тази дата е даден ход 

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

16.10.2013 г., за което съобщения са изпратени на 17.10.2013 г.; 

 - т. д. № 163/2013 г. /съдия Христо Лазаров/ е образувано на 24.06.2013 

г. по искова молба, постъпила на 21.06.2013 г. Разпореждане по чл. 367 от 

ГПК е постановено на 24.06.2013 г. Преписи от исковата молба са изпратени 

на четиримата ответници на 26.06.2013 г., най-късно връчени на 04.07.2013 г. 

С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 09.09.2013 г., съдът е 

назначил експертиза и е насрочил делото в открито заседание за 18.10.2013 г. 

В съдебно заседание от тази дата съдът е изготвил доклад по делото - чл. 375 

от ГПК и го е отложил за 08.11.2013 г., за изготвяне на допуснатата 

експертиза. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Проверката на образуваните през 2013 г. дела установи, че причините 

за неприключване на производствата към 10.09.2013 г. са обективни: оставяне 

на исковата молба без движение; образуване на част от делата непосредствено 

преди или по време на съдебната ваканция; извършване на двойната размяна 

на книжа в периода на съдебната ваканция. По двете проверени дела на съдия 

Дамаскинов, може да се направи извод, че освен посочените обективни 

причини за продължилите по-дълго производства, съдия Дамаскинов също е 

допуснал забава при администрирането на делата, което допълнително е 

удължило срока за разглеждането им.  

 Разпореждане на съда по чл. 129, ал. 1 от ГПК, респективно по чл. 367 

от ГПК е постановявано между 1 и 3 дни, с изключение на 2 дела – по едното 

делото разпореждане по редовността на исковата молба е постановено 18 дни 

след образуването му, а по второто – разпореждането по чл. 367 ГПК е 

постановено 1 месец след образуването му – и двете дела са на доклад на 

съдия Дамаскинов.  

 Определението на съда по чл. 374 ГПК е постановявано между 5 до 7 

дни, с изключение на периода на съдебната ваканция, когато е постановявано 

в рамките на 17 дни до 1 месец и половина след изтичане на срока за 

представяне на допълнителен отговор. Само по едно дело, на доклад на съдия 

Дамаскинов, се установи, че определението по чл. 374 ГПК е постановено 2 

месеца след изтичане на срока за представяне на допълнителен отговор. 

Първото съдебно заседание е насрочвано между 15 дни до 1 месец, а в периода 

на съдебната ваканция – до 2 месеца. Повечето производства са приключили в 

едно съдебно заседание. По две от проверените дела съдебното заседание е 

отложено след 20 дни и съответно след 1 месец и 10 дни.  

 

 

 5. Търговски дела с отменен ход по същество през 2011 г. и 2012 г.  
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 Делата с отменен ход по същество през 2011 г. са 4, а през 2012 г. – 3, 

проверката на които установи:  

 - т. д. № 281/2010 г., обр. на 19.08.2010 г., на доклад на съдия Христо 

Лазаров, иск по чл. 74 ТЗ. В с. з. на 14.01.2011 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че предявеният иск е 

недопустим, поради което с определение от 08.02.2011 г. е отменил дадения 

ход по същество на делото и е прекратил производството – обжалвано. 

Въззивната инстанция е отменила определението за прекратяване на 

производството и е върнала делото на РОС за произнасяне по същество на 

спора. На 14.04.2011 г. е постановено решение; 

 - т. д. № 142/2012 г., обр. на 06.04.2012 г., на доклад на съдия Силвия 

Павлова, иск по чл. 422 ГПК. В с. з. на 13.11.2012 г. делото е обявено за 

решаване. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че предявения иск е 

недопустим, поради което с определение от 13.12.2012 г. е отменил дадения 

ход по същество и е прекратил производството по делото; 

 - т. д. № 37/2012 г., обр. на 23.01.2012 г., на доклад на съдия Йордан 

Дамаскинов, иск по чл. 74 ТЗ. В с. з. на 16.10.2012 г. е даден ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ищецът не е 

установил качеството си на акционер в дружеството, който въпрос е бил 

поставен от ответника още с отговора на исковата молба, поради което с 

определение от 10.12.2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество и е 

прекратил производството, поради недопустимост на иска; 

 - т. д. № 280/2010 г., обр. на 17.08.2010 г., на доклад на съдия Христо 

Лазаров, иск по чл. 74 ТЗ. В с. з. на 14.01.2011 г. съдът е дал ход по същество 

на делото. В срока за произнасяне на решението съдът е констатирал, че 

предявеният иск е недопустим - подаден след изтичането на преклузивния 

срок, предвид новата практика на ВКС по чл. 290 ГПК – т. д. № 20/2009 г. на 

ВКС. С определение от 08.02.1011 г. съдът е отменил определението, с което е 

даден ход по същество и е прекратил производството по делото; 

 - т. д. № 391/2010 г., обр. на 04.11.2010 г., на доклад на съдия Йордан 

Дамаскинов, иск по чл. 625 ТЗ. В с. з. на 07.06.2011 г. съдът е дал ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне е постъпила молба от проц. 

представител на длъжника, с която е заявено, че е извършено плащане към 

кредитора и моли съда да отмени дадения ход по същество и внесе делото в с. 

з. за приемане на доказателства. С определение от 15.07.2011 г. съдът е 

докладвал постъпилата молба от длъжника, отменил е определението с което е 

даден ход по същество и е насрочил делото за разглеждане в о. с. з.; 

 - т. д. № 395/2010 г., обр. на 05.11.2010 г., на доклад на съдия Йордан 

Дамаскинов, иск по чл. 625 ТЗ, образувано по молба на длъжник. В с. з. на 

25.01.2011 г. съдът е обявил делото за решаване. В срока за произнасяне е 

постъпила молба от ЮЛ, с която е заявил, че в качеството си на кредитор е 

предявил молба за откриване на производството по несъстоятелност, по която 

е образувано т. д. № 417/2010 г. и моли съда да спре производството, 

образувано по молба на длъжника. С определение от 07.02.2011 г. съдът е 

отменил дадения ход по същество на делото и е спрял производството по т. д. 
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№ 395/2010 г. до приключване с влязло в сила решение на т. д. № 417/2010 г. 

по описа на РОС. 

 

 КОНТАТАЦИИ:  

 

 Проверката констатира, че делата с отменен ход по същество за 2011 г. 

и 2012 г. е незначителен. По 4 от проверените дела се установи, че отмяна на 

дадения ход по същество на делото е по инициатива на съда - в срока за 

произнасяне на решението съдът е констатирал, че предявеният иск е 

недопустим. По две от проверените дела причина за отмяна на дадения ход по 

същество е процесуалното действие на страните – в срока за постановяване на 

решението са постъпили молби от страните за отмяна на дадения ход по 

същество на делото, по причини извън процесуалното поведение на съда. 

 

 

 6. Спрените търговски дела  

  

 Проверката на случайно избрани дела установи:  

   - т. д. № 40/2012 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

23.01.2012 г. по искова молба, постъпила във съда на 21.01.2012 г., след като е 

изпратено по подсъдност от Окръжен съд - Варна. В съдебно заседание от 

12.06.2012 г. съдът е спрял производството по делото по съгласие на страните 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, след направени изявления в този 

смисъл. С молба от 20.07.2012 г., депозирана от ищеца, е поискано 

възобновяване на производството. С определение от 10.08.2012 г. съдът е 

възобновил производството по делото и го е насрочил в открито съдебно 

заседание за 09.10.2012 г., на която дата е обявено и за решаване. Решение е 

постановено на 25.10.2012 г., за което съобщения са изпратени на 29.10.2012 

г.; 

 - т. д. № 94/2012 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 05.03.2012 

г. по искова молба, постъпила в съда на 02.03.2012 г. В съдебно заседание от 

26.06.2012 г. съдът е постановил спиране на производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С молба от 10.12.2012 г. е поискано възобновяване на 

делото, възобновено с определение от 12.12.2012 г. и насрочено в открито 

заседание за 15.01.2013 г. Решение е постановено на 18.01.2013 г.; 

 - т. д. № 96/2012 г. /съдия Христо Лазаров/ е образувано на 06.03.2012 

г. по искова молба, постъпила в съда на 05.03.2012 г. В съдебно заседание от 

01.06.2012 г. съдът е постановил спиране на производството по чл. 229, ал. 1, 

т. 1 от ГПК. На 21.09.2012 г. ищецът е депозирал молба за възобновяване. 

Производството е възобновено с определение от 25.09.2012 г. и е насрочено в 

открито заседание за 02.11.2012 г. Решение е постановено на 06.11.2012 г.; 

 - т. д. № 215/2012 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 04.06.2012 

г. по искова молба, постъпила в съда на 01.06.2012 г. В съдебно заседание от 

02.10.2012 г. съдът е постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. На 

01.04.2013 г. е депозирана молба с искане за възобновяване на 
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производството. С определение от 02.04.2013 г. производството е възобновено 

и е насрочено в открито съдебно заседание за 23.04.2013 г.; 

 - т. д. № 260/2012 г. /съдия при образуването Палма Тараланска, след 

това съдия Анета Георгиева/ е образувано на 06.08.2012 г. по искова молба, 

постъпила на тази дата в съда. С определение от 05.10.2012 г., постановено в 

закрито заседание от съдия Дамаскинов, е постановено спиране на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на в. т. д. № 179/2012 г. на Окръжен 

съд - Русе и едновременно с това съдът се е произнесъл по искания по чл. 389 

от ГПК. Делото е изпратено по частна жалба във Великотърновския 

апелативен съд срещу отказа да бъде допуснато обезпечение, върнато на 

11.01.2013 г. По нова жалба срещу определение на окръжния съд, с която е 

оставено без уважение искане по чл. 389 от ГПК, делото отново е изпратено 

във Великотърновския апелативен съд на 29.04.2013 г., върнато на 21.05.2013 

г. Срещу ново определение на окръжния съд, постановено по искане по чл. 389 

от ГПК на 28.05.2013 г., делото е изпратено на Апелативен съд - Велико 

Търново на 07.06.2013 г., върнато на 18.07.2013 г. С определение от 11.09.2013 

г. съдът е възобновил производство, след направена деловодна справка е 

констатирал, че преюдициалното производство е приключило. Правени са 

справки за хода на производство, послужило като основание за спирането. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката установи, че спрените производства на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК са били възобновени по молби, постъпили от страните. По делото, 

спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК се установи, че съдът периодично е 

изисквал справка за движението на преюдициалното производство. 

 

  

 7. Производства образувани по реда на чл. 625 и сл. от Търговския 

закон. 

 - т. д. № 121/2013 г. /съдия Йордан Дамаскинов/ е образувано на 

24.04.2013 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, подадена от длъжника на 23.04.2013 г. 

С определение, постановено на 22.05.2013 г., съдът е оставил производството 

без движение и дал указания на молителя за отстраняване на нередовности в 

молбата. Указанията са доведени до знанието на молителя на 10.06.2013 г. със 

съобщение от 23.05.2013 г. С молба от 17.06.2013 г. е поискано удължаване на 

срока за отстраняване на нередовностите, по която съдът се е произнесъл с 

разпореждане от 05.07.2013 г. С разпореждане от 16.09.2013 г. съдът е върнал 

молбата и е прекратил производството, след като е установил, че страната не е 

изпълнила указанията. Съдът е администрирал молбата по чл. 625 от ТЗ един 

месец, след като е била депозирана и разпределена за разглеждане; 

 - т. д. № 223/2013 г. /съдия Йордан Дамаскинов/ е образувано на 

12.06.2012 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от длъжника на същата 

дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото постъпване. 

Молбата за откриване на производство по несъстоятелност е администрирана 

едва на 30.08.2012 г., когато с разпореждане от тази дата съдът е оставил 
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производството без движение и е дал указания на молителя да отстрани  

констатирани в същата нередовности. Съобщение за молителя е изпратено на 

31.08.2012 г. и е получено на 11.09.2012 г. С разпореждане от 05.10.2013 г. 

съдът е върнал молбата и е прекратил производството поради неизпълнение на 

дадените указания; 

 - т. д. № 207/2012 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

29.05.2013 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, подадена от длъжника на 28.05.2012 г. 

С разпореждане от 31.05.2012 г. съдът е оставил производството без движение 

и дал указания за отстраняване на констатирани нередовности. Указанията са 

изпълнени с молба от 21.06.2012 г. С определение от 05.07.2012 г. съдът е 

назначил съдебно-икономическа експертиза и е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 09.08.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е 

докладвана молба от вещото лице, с която е уведомил съда, че поради късно 

внесения депозит назначената експертиза не може да бъде изготвена, направен 

е устен доклад на делото и е отложено за 25.09.2012 г. На тази дата е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. С определение от 01.10.2012 г., 

постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното си 

определение, с което е дал ход по същество, и е спрял производството по 

делото, след като е констатирал, че в срока за решаване на делото в Окръжен 

съд-Русе е постъпила молба за откриване на производството по 

несъстоятелност на същия длъжник от кредитор, поради което са налице 

условията по чл. 629, ал. 3 от ТЗ. С определение от 20.12.2012 г. делото е 

прекратено поради откриване на производство по несъстоятелност на 

длъжника в производството, образувано по молба на кредитор; 

 - т. д. № 444/2011 г. /съдия Христо Лазаров/ е образувано на 29.12.2011 

г. по молба по чл. 625 от ТЗ, подадена от длъжника на тази дата. С 

определение от 30.12.2011 г. съдът е назначил съдебно-икономическа 

експертиза с формулирани въпроси и е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 10.02.2011 г. С молба от 06.01.2012 г. е представено 

доказателство за внесен депозит за възнаграждение на вещото лице. На 

08.02.2012 г. вещото лице е депозирало молба с искане за удължаване на срока 

за изготвяне на експертизата, тъй като длъжникът не е предоставил всички 

необходими документи. Последното обстоятелство е наложило на 10.02.2012 

г. делото да се отложи за 09.03.2012 г. На 01.03.2012 г. вещото лице е 

депозирало нова молба с искане да й бъде предоставен едномесечен срок за 

събиране на необходимата информация. Ново съдебно заседание е насрочено 

за 20.04.2012 г. Заключението е представено на 23.03.2012 г. В съдебно 

заседание от 20.04.2012 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. Решение по делото е постановено на 02.05.2012 г.;  

 - т. д. № 148/2012 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 11.04.2012 

г. по молба по чл. 625, чл. 608, ал. 1 и чл. 632 от ТЗ, подадена от кредитор на 

тази дата. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 12.04.2012 г., 

съдът е указал да се изпрати препис от молбата на ответника за отговор в 

едномесечен срок. Препис е изпратен със съобщение от 12.04.2012 г., върнато 

в цялост с отбелязване от 18.04.2012 г., че фирмата е търсена на тази дата, но 

не е открита. Залепено е уведомление. С определение по чл. 140 от ГПК, 
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постановено на 29.05.2012 г., съдът е назначил съдебно-икономическа 

експертиза и е насрочил делото в открито заседание за 26.06.2012 г. За 

насроченото открито заседание ответникът е призован по реда на чл. 50, ал. 2 

от ГПК. В съдебно заседание от 26.06.2012 г. съдът е направил устен доклад 

на делото и с оглед изявление на процесуалния представител на НАП, че ще 

бъде внесен депозит по назначената експертиза, е отложил делото за 

14.08.2012 г. Доказателство за внесения депозит е представено с молба от 

22.07.2012 г. Вещото лице е депозирало молба с искане за удължаване на 

срока, поради което на 14.08.2012 г. делото е отложено за 25.09.2012 г. На тази 

дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по 

делото е постановено на 29.09.2012 г. на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ. С 

решение от 15.10.2013 г., постановено на основание чл. 632, ал. 4 от ТЗ; 

 - т. д. № 138/2012 г. /Христо Лазаров/ е образувано на 30.03.2012 г. по 

молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана на тази дата от кредитор. С разпореждане 

по чл. 131 от ГПК от 02.04.2012 г. съдът е разпоредил да се изпрати на 

ответника препис от молбата за отговор в едномесечен срок. Препис е 

изпратен със съобщение от 02.04.2012 г., върнато в цялост на 08.04.2012 г. с 

отбелязване, че адресът е домашен. Залепено е уведомление и съдът е приел, 

че длъжникът е уведомен по реда на чл. 50, ал. 4 от ГПК. С определение по чл. 

140 от ГПК, постановено на 28.05.2012 г., съдът е назначил съдебно-

икономическа експертиза и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 22.06.2012 г. Призовката до ответника е връчена при условията на 

чл. 50, ал. 2 от ГПК. На 15.06.2012 г. е постъпила молба от вещото лице за 

удължаване на срока за изготвяне на експертизата. С оглед възможността, 

предоставена на вещото лице за изготвяне на експертизата, делото е отложено 

за 06.07.2012 г. На тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. На 09.07.2012 г. е постановено решение по чл. 630, ал. 1 от ТЗ, 

препис от което е изпратено на Агенцията по вписванията на 10.07.2012 г.; 

 - т. д. № 83/2012 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

23.02.2012 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана на 22.02.2012 г. от 

кредитор. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 27.02.2012 г., 

доведено до знанието на длъжника на 29.02.2012 г. Писмен отговор е 

депозиран на 30.03.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

02.04.2012 г., съдът назначил съдебно-икономическа експертиза и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за  15.05.2012 г. На 05.04.2012 г. 

молителят е представил доказателство за внесен депозит за възнаграждение на 

вещо лице. На 03.05.2012 г. вещото лице е депозирало молба, с която 

уведомява съда, че не може да осъществи контакт с длъжника, поради което не 

може да изготви експертизата в срок, моли за удължаване на срока. В съдебно 

заседание от 15.05.2012 г. е направен устен доклад на делото и с оглед 

изготвяне на експертизата делото е отложено за 26.06.2012 г. Експертизата е 

депозирана на 18.06.2012 г. В съдебно заседание от 26.06.2012 г. съдът е дал 

ход по същество и е обявил делото за решаване. Решение по делото е 

постановено на 03.07.2012 г. на основание чл. 630, ал. 1 от ТЗ., за което 

уведомление до Агенцията по вписванията е изпратено на 04.07.2012 г.;  
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 - т. д. № 344/2012 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

09.10.2012 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, подадена на 08.10.2012 г. от кредитор. 

С разпореждане от 24.10.2012 г. съдът е оставил производството без движение 

и е дал указания за отстраняване на констатирани в молбата нередовности. 

Съобщение за указанията на съда е изпратено на молителя на 26.10.2012 г. и е 

получено на 12.11.2012 г. С молба от 06.11.2012 г. молителят е поискал 

издаване на съдебно удостоверение във връзка с дадените му указания. На 

19.11.2012 г. е постъпила молба с искане за удължаване на срока, удължен с 

разпореждане от 20.11.2012 г. На 26.11.2012 г. е постъпила молба в 

изпълнение на дадените указания. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

постановено на 28.11.2012 г., съдът е указал да се изпрати препис от молбата 

на длъжника и възможността за подаване на писмен отговор. Препис е 

изпратен със съобщение от 29.11.2012 г., върнато в цялост на 04.12.2012 г. с 

отбелязване, че на адреса няма офис. С разпореждане от 07.01.2013 г. съдът е 

приел, че съобщението е връчено при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 19.02.2013 г., съдът е назначил 

съдебно-икономическа експертиза и насрочил делото в открито заседание за 

26.03.2013 г. На 05.03.2013 г. е представено доказателство за внесен депозит за 

възнаграждение на вещо лице. На 18.03.2012 г. вещото лице е депозирала 

молба, с която е уведомила съда, че не може да изпълни задачата, поради 

липса на представени счетоводни документи. В съдебно заседание от 

26.03.2013 г. съдът е направил устен доклад на делото и след като е 

констатирал невъзможността за изготвяне на експертиза, е заличил същата, 

постановил е връщане на депозита и е дал ход на устните състезания. Решение 

по делото е постановено на 12.04.2013 г. по чл. 632, ал. 1 от ТЗ; 

 - т. д. № 262/2012 г. /съдия Йордан Дамаскинов/ е образувано на 

07.08.2012 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на тази дата. С 

разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 24.08.2012 г., съдът е указал 

препис от молбата да се изпрати на ответника за отговор в едномесечен срок. 

Съобщение до ответника е изпратено на 27.08.2012 г. и е получено на 

10.09.2012 г. С определение от 15.11.2012 г., постановено по чл. 140 от ГПК, 

съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 11.12.2012 г., като е 

посочил, че по искането за експертиза ще се произнесе в открито съдебно 

заседание, след изслушване на страните. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 11.01.2013 г., за изготвянето на което съобщения са изпратени 

на 14.01.2013 г.;  

 - т. д. № 14/2013 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 10.01.2013 

г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана на 09.03.2013 г. от кредитор. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 11.01.2013 г. На тази дата е 

изпратен препис от молбата със съобщение, върнато в цялост на 15.01.2013 г. с 

отбелязване, че при посещение на адреса, служители не са открити, залепено е 

уведомление. С разпореждане от 04.02.2013 г. съдът е приел, че съобщението е 

редовно връчено на 15.01.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 25.02.2013 г., съдът е назначил съдебно-икономическа 

експертиза и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 
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26.03.2013 г. На тази дата делото е отложено за 23.04.2013 г., за изготвяне на 

допуснатата експертиза. В съдебно заседание от 23.04.2013 г. съдът е дал ход 

по същество. Решение по делото е постановено на 26.04.2013 г. на основание 

чл. 632, ал. 1 от ТЗ, за което уведомление до Агенцията по вписванията е 

изпратено на 09.05.2013 г.; 

 - т. д. № 378/2012 г. /съдия Христо Лазаров/ е образувано на 06.11.2012 

г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на 05.11.2012 г. С 

разпореждане от 06.11.2012 г. съдът е оставил производството без движение. 

Указанията са изпълнени с молба от 28.11.2012 г. Разпореждане по чл. 131 от 

ГПК е постановено на 06.12.2012 г. и препис от молбата е изпратен на 

ответника на 07.12.2012 г. Съобщението е върнато в цялост на 12.12.2012 г., 

залепено е уведомление. С разпореждане от 02.01.2013 г. съдът е приел, че 

съобщението е връчено на 12.12.2012 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 

постановено на 01.02.2013 г., съдът е назначил съдебно-икономическа 

експертиза и е насрочил производството в открито заседание за 08.03.2013 г. 

На 25.02.2013 г. е постъпила молба от вещото лице за удължаване на срока за 

изготвяне на експертизата. На 08.03.2013 г. делото е отложено за 29.03.2013 г. 

и на тази дата е даден ход по същество. Решение е постановено на 04.04.2013 

г., за което уведомление до Агенцията по вписванията е изпратено на 

05.04.2013 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Разпореждането на съда по чл. 129, ал. 1 от ГПК, респективно по чл. 

131 ГПК е постановявано в рамките на 1 до 3 дни от образуване на делото като 

изключение се установи по 3 дела, по които разпореждането на съда е 

постановявано между 15 – 17 дни до 2 месеца и 15 дни (включва и периода на 

съдебната ваканция). Определението по чл. 140 ГПК е постановявано с 

изтичане на срока за отговор или до 10 – 15 дни след това. Първото съдебно 

заседание е насрочвано в срок от 1 месец до 1 месец и 20 дни, предвид 

назначените от съда експертизи. Делата са отлагани по постъпили молби от 

вещите лица за удължаване на срока за изготвяне на експертизите, предвид 

непредставяне на всички счетоводни документи от длъжника. При отлагане на 

делото съдебно заседание е насрочвано между 15 дни до 1 месец и 20 дни. 

Решенията по делата са постановявани в изключително кратки срокове – от 3 

до 17 дни след обявяване на делото за решаване, само по едно дело решението 

е обявено 1 месец и половина след обявяването му за решаване.  

 

 

 8. Частни търговски дела образувани по чл. 390 ГПК  

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - ч. т. д. № 141/2011 г., обр. на 21.04.2011 г., на доклад на съдия Христо 

Лазаров, по чл. 390 ГПК. Разпределението е извършено на 21.04.2011 г. С 

определение от 21.04.2011 г. съдът е оставил без уважение молбата за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск; 
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 - ч. т. д. 72/2013 г. /съдия Йордан Дамаскинов/ е образувано на 

08.03.2013 г. (петък) по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата в 

съда, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки за сумата от 164 383,26 лв. С определение от 11.03.2013 г. 

(понеделник) съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е гаранция в 

размер на 5000,00 лв., с внасянето на която е обвързано издаването на 

обезпечителна заповед. Определен е едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, без да е конкретизирано от кой момент тече срокът. С 

определението са указани последиците от непредставяне на доказателства за 

предявяване на обезпечения иск. Молителят е уведомен на 20.03.2013 г. със 

съобщение от 12.03.2013 г. С молба от 12.03.2013 г. е представено 

доказателство за внесена гаранция и на тази дата е издадена обезпечителна 

заповед. С молба от 18.03.2013 г. молителят е уведомил съда за извършено 

доброволно плащане, администрирана с разпореждане по чл. 403, ал. 2 от 

ГПК. С определение от 11.04.2013 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение, обезсилил е обезпечителната заповед и е освободил внесената 

парична гаранция; 

 - ч. т. д. № 74/2013 г. /съдия Йордан Дамаскинов/ е образувано на 

12.03.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 12.03.2013 г., за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 45 209,62 лв. Делото е 

разпределено на докладчик в 17,00 ч. С определение от 13.03.2013 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки, 

определил е гаранция в размер на 1500,00 лв., с внасянето на която е 

обвързано издавеното на обезпечителна заповед. Определил е едномесечен 

срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на връчване на 

определението. Съобщение е изпратено на 13.02.2013 г. и определението е 

връчено на 18.03.2013 г. На 22.03.2013 г. е поискано допълване на 

постановеното определение. На 17.04.2013 г. е представено доказателство за 

предявяване на обезпечения иск; 

 - ч. т. д. № 59/2013 г. /съдия Христо Лазаров/ е образувано на 

26.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 44 367,69 лв. чрез 

налагане на запор върху банкови сметки. С определение от 26.02.2013 г. съдът 

е допуснал исканото обезпечение, определил е гаранция в размер на 4 400,00 

лв., вносима в едноседмичен срок от съобщението и е определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещите искове. Не е определен началния момент, от 

който тече срокът за предявяване на бъдещите искове. Молителят е уведомен 

на 28.02.2013 г. На 27.02.2013 г. е представено доказателство за внесена 

гаранция. С определение от 01.04.2013 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение, след като е констатирал, че в указания срок не е представено 

доказателство за предявяване на бъдещия иск. На 14.05.2013 г. е депозирана 

молба за освобождаване на гаранцията, администрирана по реда на чл. 403, ал. 

2 от ГПК. С определение от 31.05.2013 г. съдът е освободил внесената 

гаранция; 

 - ч. т. д. № 123/2013 г. /съдия Христо Лазаров/ е образувано на 

25.04.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на 24.04.2013 г. в 16,45 ч., 
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за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл. 155, т. 1 от ТЗ чрез налагане 

на запор върху активи по банкови сметки. С определение от 25.04.2013 г. 

съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е двуседмичен срок за 

предявяване на бъдещия иск, без да е определен началния момент. Молителят 

е уведомен на 07.05.2013 г. На 14.05.2013 г. по делото е постъпила молба от 

ответника, с която иска отмяна на допуснатото обезпечение, поради 

обстоятелството, че в указания срок не е предявен бъдещия иск. На 17.05.2013 

г. молителят е депозирал молба за частична отмяна на допуснатото 

обезпечение. На 23.05.2013 г. е представено доказателства за предявяване на 

бъдещия иск. С определение от 28.05.2013 г. съдът е отменил частично 

обезпечението, а с определение от 21.06.2013 г.  – изцяло; 

 - ч. т. д. № 50//2013 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 

18.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 33 001,89 лв. чрез налагане на запор 

върху банкови сметки. С определение от 18.02.2013 г. съдът е допуснал 

обезпечението и постановил издаване на обезпечителна заповед като е указал 

срок от един месец, считано от връчване на определението, за предявяване на 

иска; 

 - ч. т. д. № 91/2013 г. /съдия Силвия Павлова/ е образувано на 

01.04.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 45 540,00 лв. чрез запор върху 

банкови сметки. С определение от 01.04.2013 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, постановил е издаване на обезпечителна заповед след внасяне на 

гаранция в размер на 4000,00 лв. и е определил едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от връчването на съобщението на 

молителя. Определението на съда е доведено до знанието на молителя на 

05.04.2013 г. С определение от 21.05.2013 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение, след като е констатирал, че не е издадена обезпечителна заповед 

поради невнесен депозит и не е представено доказателство за предявяване на 

обезпечения иск; 

  - ч. т. д. № 37/2013 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

11.02.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 30 622,00 лв. чрез 

налагане на запор върху банкови сметки и възбрана на самоходен товарен 

кораб. С определение от 11.02.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение 

до размера на претендираната сума, постановил е издаване на обезпечителна 

заповед след внасяне на гаранция в двуседмичен срок в размер на 3 062,00 лв. 

и определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

деня на постановяване на определението. На 01.03.2013 г. е депозирана молба 

за освобождаване на внесената гаранция с оглед уреждане на отношенията 

между страните. С определение от 04.03.2013 г. съдът е отменил допуснатото 

обезпечение. С разпореждане от същата дата съдът е постановил делото да се 

докладва след влизане в сила на определението за отмяна на допуснатото 

обезпечение, за произнасяне по искането за освобождаване на гаранцията. С 

определение от 09.04.2013 г. е освободена гаранцията; 
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 - ч. т. д. № 101/2013 г. /съдия Палма Тараланска/ е образувано на 

10.04.2013 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на тази дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 48 407,74 лв. чрез 

налагане на запор върху банкови сметки. Длето е образувано, след като е 

изпратено по компетентност от Софийски градски съд. С разпореждане от 

10.04.2013 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания на 

молителя да конкретизира банковите сметки, а при нужда – да бъде снабден с 

удостоверения. За указанията на съда молителят е уведомен на 15.04.2013 г. 

Молба в изпълнение на указанията е депозирана на 17.04.2013 г. С 

определение от 19.04.2013 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

постановил е издаване на обезпечителна заповед след внасяне на гаранция в 

размер на 4 840,00 лв. и е определил месечен срок за предявяване на бъдещия 

иск, считано от връчването на съобщението на молителя. Молителят е 

уведомен на 23.04.2013 г. С определение от 30.05.2013 г. е отменено 

допуснатото обезпечение, след като съдът е констатирал, че не са представени 

доказателства както за внесена гаранция, така и за предявяване на бъдещия 

иск. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че 

са спазени правилата за местната и родова подсъдност, както и срокът по чл. 

395, ал. 2 ГПК - съдът се е произнасял по молбата за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск в деня на подаването й с изключение на едно дело - съдът се е 

произнесъл след 2 дни. По молбите, постъпили в съда в края на работния ден 

и/или в петък, съдът се е произнасял на следващия ден. Съдебните състави са 

процедирали различно при определяне на началния момент, от който тече 

срокът за предявяване на обезпечения бъдещ иск, включително едни и същи 

съдии са постановявали различен диспозитив в този смисъл. В някои случаи е 

посочвано, че началният момент за представяне на доказателства за предявен 

иск е дата на постановяване на определението, а в други – датата на връчване 

на съобщението, респективно на определението. По някои от проверените дела 

се установи, че съдът не е посочвал началния момент от който тече срока за 

представяне на доказателства за предявен иск. Всички състави са указвали 

последиците при непредставяне на доказателства за предявяването на иск. 

Проверката установи, че съдът е прилагал служебно разпоредбата на чл. 390, 

ал. 3, изр. второ от ГПК като при непредставяне на доказателства за предявен 

иск в определения срок е отменял обезпечението.  

 

 

 9. Постановени съдебни актове по търговски дела извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо  ГПК.  
 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 2011 г. се 

установи, че всички посочени 26 дела, по които не е спазен срокът по чл. 235, 

ал. 5, изр. първо от ГПК са на доклад на съдия Йордан Дамаскинов. По 7 от 
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делата констатираните просрочия са незначителни – от 6 до 15 дни след 

изтичане на срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. По 8 дела решението е 

постановено 2 месеца след обявяване на делото за решаване; по 9 дела 

решението е постановено до 3 месеца след обявяване на делото за решаване и 

по 2 дела решението е обявено 3 месеца и 10 дена след обявяване на делото за 

решаване. 

  В изготвената за нуждите на проверката справка за 2012 г. са посочени 

4 дела, всички на доклад на съдия Дамаскинов като по 1 дело, просрочието е 

незначително – решението е постановено 12 дни след изтичане на срока, 

посочен в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. По 2 дела решението е 

постановено в срок до 2 месеца след обявяване на делото за решаване и по 1 

дело – 2 месеца и половина след обявяване на делото за решаване.  

 

 

 

 VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД - 

РУСЕ  

 

            Организационното и административно ръководство на ОС – Русе,  

осъществявано от председателя на съда Даринка Алексиева е на много добро 

ниво. Председателят на съда е подпомаган в работата си от заместник-

председател и ръководител на гражданско и търговско отделения съдия 

Силвия Павлова и от заместник-председател и ръководител на наказателно 

отделение съдия Свилен Сирманов. 

Съдебният администратор и административният секретар подпомагат 

работата на председателя като извършват проверка на работата на 

деловодствата и следят за спазването на вътрешния ред и правила. Резултатите 

от проверката се докладват на председателя на съда. Административният 

секретар изпълнява и функциите на „служител по сигурността на 

информацията” като повечето служители изпълняват по две длъжности. 

Административният ръководител е издал много заповеди за 

организацията на работа на съда, които през годините се допълват и/или 

изменят.  

   Съдебните служители от служба „Съдебно деловодство” и служба 

„Регистратура” работят много добре. През 2011 г. и 2012 г. съдебните 

служители са участвали в различни форми на обучение. Системният 

администратор периодично провежда обучения на съдиите и съдебните 

служители за работа с електронната деловодна система, предвид 

непрекъснатото й допълване. 

 Съдебните секретари водят стриктно протоколите. Съдебните 

секретари и съдебните деловодители подготвят делата като всички изпълняват 

стриктно задълженията, посочени в ПАРОАВАС. Съдебните деловодители 

следят за връщането на призовките по делата като невърнатите или нередовно 

връчените се докладват незабавно на съдията-докладчик.  
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В служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” работят 7 

служители, като не се установиха проблеми с връчването на съобщенията, 

призовките и съдебните книжа в съдебния район. Всички призовки и 

съобщения се връчват в кратки срокове.  

 

 Актовете се публикуват незабавно след постановяването им при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. 

  

            Отделните служби работят добре, всички съдебни служители са добре 

обучени и изпълняват стриктно задълженията си.  

 

Всички деловодни книги се водят на електронен носител с разпечатка 

на хартиен носител при спазване на изискванията на ПАРОАВАС. За всички 

видове дела се водят отделни книги. 

    

 Проверката по образуването на делата установи, че делата се образуват 

в деня на постъпването им в съда или най-късно на другия ден, но съдът 

използва стар печат, в който отразява датата на насроченото съдебно 

заседание. За прецизност би било удачно да се изработи нов печат на съда, 

който да отразява датата на образуване на делото. Книжата се завеждат във 

входящия регистър по реда на постъпването им от служба „Регистратура”, 

които определят и вида на делото (гражданско или търговско) като при 

съмнение вида на делото се определя от председателя на съда и зам.-

председателя. След като се впишат в електронната деловодна система, 

книжата, по които се образуват първоинстанционни дела се предават на 

деловодителите, които ги докладват на председателя на съда. Жалбите, по 

които се образуват въззивните граждански дела, се входират от служба 

„Регистратурата”, след което се предават в деловодството на съда. Съдебните 

деловодители ги докладват на съдебните помощници, които проверят 

редовността на жалбите и определят вида им – въззивно гражданско - 

въззивно търговско дело. 

 

 Случайното разпределение на първоинстанционните граждански дела и 

въззивните граждански дела се извършва от председателя на съда чрез 

програмата „Law Choice”. Зам.-председателят на съда Силвия Павлова 

извършва разпределението на  първоинстанционните търговски дела и 

въззивните търговски дела чрез програмата за случаен подбор „Law Choice”.  

 

 Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа за 

случайния подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. По всички дела се 

прилага протокол от случайното разпределение и се прави архив от 

извършеното разпределение на хартиен носител за всяка календарна година. 

Извършва се архивиране и на електронен носител, съгласно чл. 7, ал. 1 от 

Инструкцията за организацията и реда за използване на програмните продукти 

за разпределение на делата в съдилищата на случаен принцип, издадена от 
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комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и 

статистика" към ВСС по Протокол № 46/2010 г. При проверка на меню 

„Архив” от програмата за случайно разпределение не се установи подмяна на 

вече определен съдия или извършено разпределение с „определен” съдия, 

освен в случаите на отсъствие или отвод.  

 

Средната натовареност през 2011 г. по съдии е както следва:  

 

- съдия Силвия Павлова – 11.25 дела на месец, спрямо общия брой 

делата за разглеждане и 9.5 дела на месец, спрямо свършените дела; 

- съдия Искра Блъскова – 13.83 дела на месец, спрямо общия брой дела 

за разглеждане и  12.33 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Наталия Георгиева – 13.92 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  12.41 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Аглика Гавраилова – 14.75 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  12.58 дела на месец – спрямо свършените дела;  

- съдия Пенка Димитрова – 15.25 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  13.50 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Анета Георгиева – 14 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане и  12.58 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Йордан Дамаскинов – 13.08 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  9.92 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Галина Магардичиян – 13.92 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  12.58 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Мария Велкова – 9.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане и  7.92 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Палма Тараланска – 12.08 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  10.16 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Николинка Чокоева –14.08 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  12.92 дела на месец – спрямо свършените дела;  

- съдия Христо Лазаров – 12.08 дела на месец, спрямо общия брой дела 

за разглеждане и  10.42 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- мл. съдия Милен Бойчев – 9.86 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  8.86 дела на месец – спрямо свършените дела – 

изчислено за 7 месеца, т. к. мл. съдия Бойчев е постъпил на работа на 

05.05.2011 г. 

 

 Средната натовареност през 2012 г. по съдии е както следва:  

 

- съдия Силвия Павлова – 11.66 дела на месец, спрямо общия брой дела 

за разглеждане и  10.25 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Искра Блъскова – 13.08 дела на месец, спрямо общия брой дела 

за разглеждане и  11.42 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Наталия Георгиева – 14 дела на месец, спрямо общия брой дела 

за разглеждане и  11.83 дела на месец – спрямо свършените дела; 

http://www.vss.justice.bg/bg/newcommissions/it/1.htm
http://www.vss.justice.bg/bg/newcommissions/it/1.htm
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- съдия Аглика Гавраилова – 13.66 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  12.25 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Пенка Димитрова – 13.58 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  10.92 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Анета Георгиева – 13.25 дела на месец, спрямо общия брой дела 

за разглеждане и  11.25 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Йордан Дамаскинов – 13.08 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  9.42 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Галина Магардичиян – 13.58 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  12.08 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Ралица Герасимова – 9.7 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  8.8 дела на месец – спрямо свършените дела (изчислено 

за 10 месеца); 

- съдия Мария Велкова – 14 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане и  12.17 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Палма Тараланска – 12.17 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  10.33 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Николинка Чокоева – 13.25 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  11.42 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- съдия Христо Лазаров – 11.75 дела на месец, спрямо общия брой дела 

за разглеждане и  10.42 дела на месец – спрямо свършените дела; 

- мл. съдия Милен Бойчев – 10.42 дела на месец, спрямо общия брой 

дела за разглеждане и  9.42 дела на месец – спрямо свършените дела. 

От изчислената натовареност по съдии може да се направи извод, че 

съдиите, разглеждащи граждански и въззивни граждански дела са със 

сравнително еднаква натовареност, както и съдиите, разглеждащи търговски и 

въззивни търговски дела.  

 

 Проверката на първоинстанционните граждански дела установи, че 

делата се образуват в деня на постъпването на книжата или най-късно на 

другия ден. Причините за неприключване на производствата към 31.12.2012 г. 

са обективни: оставяне на исковата молба без движение, понякога и по два 

пъти; спиране на производството по съгласие на страните или до 

постановяване на решение по к. д. № 4/2012 г. на Конституционния съд; 

отлагане на съдебни заседания по доказателствата, най-често за изготвяне на 

експертизи; обжалване на акт на съда пред въззивната инстанция; образуване 

на делата в края на годината – м. октомври – м. декември. Проверката на 

образуваните през 2013 г. и дела установи, че причините за неприключване на 

производствата към 10.09.2013 г. са обективни: оставяне на исковата молба 

без движение, понякога по два - три пъти; удължаване на срока за изпълнение 

на дадените от съда указания; отлагане на съдебно заседание по 

доказателствата, най-често за изготвяне на съдебна експертиза, поставяне на 

допълнителни задачи на експертизата; провеждане на процедура по 

назначаване на особен представител; насрочване на съдебно заседание след 

периода на съдебната ваканция. 
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Проверката на неприключилите в 3-месечен срок дела установи, че 

най-често делата са отлагани за изготвяне на експертизи, поставяне на 

допълнителни задачи на експертизата, насрочване/отлагане на съдебно 

заседание след периода на съдебната ваканция, спиране на производството по 

съгласие на страните или до постановяване на решение по к. д. № 4/2012 г. на 

Конституционния съд. 

 

 Образуваните преди 01.01.2012 г. и неприключилите към 31.12.2012 г. 

производства са 2, проверката на които установи, че и двете дела са спрени на 

основание чл. 129, ал. 1, т. 4 от ГПК. По делата периодично са извършвани 

справки за движението на преюдициалните производства. 

 

 Проверката по движението на първоинстанционните граждански дела 

установи, че съдиите са постановявали разпореждане по чл. 129, ал. 1 ГПК, 

респективно по чл. 131 ГПК в деня на образуване на делото или в рамките на 1 

до 3 дни. Определението по чл. 140, ал. 1 ГПК е постановявано след изтичане 

на срока за отговор или в рамките на 5 – 10 дни с изключение на периода на 

съдебната ваканция, когато е постановявано от 15 дни до 1 месец след 

изтичане на срока за отговор на исковата молба. Съдия Искра Блъскова не е 

постановявала определение по чл. 140, ал. 1 от ГПК, а за насроченото първо 

съдебно заседание се съди от печата на съда. Следва да се отбележи, че по 

всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата съдът се 

произнася с определение в закрито заседание при подготовка на делото – 

чл.140, ал. 1 ГПК. Когато с отговора са предявени насрещни искания, съдът 

може да се произнесе по тях и по допускането на някои от доказателствата в 

първото заседание по делото – чл. 140 , ал. 2 от ГПК. Считаме, че съдът е 

длъжен да постанови определение по смисъла на чл. 140, ал. 1 от ГПК. 

Първото с. з. е насрочвано най-често до 1 месец, а в периода на съдебната 

ваканция – 2 месеца до 2 месеца и половина. При отлагане на делото съдебно 

заседание е насрочвано след 20 дни до1 месец, а в периода на съдебната 

ваканция – след 2 месеца до 3 месеца и половина. 

 

Броят на делата  с отменен ход по същество е  незначителен, което 

свидетелства за задълбочена предварителна подготовка по делата от страна на 

съдията-докладчик.  

 

 Спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК производства се 

следят от деловодителите като се извършват периодични справки за 

движението на преюдициалните производства. Спрените дела на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 1 ГПК – по съгласие на страните са възобновени след депозиране на 

молба от страните в този смисъл. Всички производства, спрени на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – до постановяване на решение по к. д. № 4/2012 г. на 

Конституционния съд са били възобновени своевременно. 

 

Делата, образувани по молби за обезпечение на бъдещ иск се образуват 

в деня на подаването им и се разпределят между всички съдии, разглеждащи 
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граждански дела. По повечето от проверените дела се установи, че е спазван 

срокът по чл. 395, ал. 2 от ГПК – молбата се разрешава в деня на подаването  

й. При оставяне на молбата без движение и представяне на молба с изпълнени 

указания, някои състави са се произнасяли по молбите за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск в рамките на 1 до 3 дни.  

Съдебните състави са процедирали различно при допускане на 

обезпечение на бъдещ иск и актовете им съдържат различен диспозитив по 

отношение на срока за представяне на доказателства за предявяването на иск – 

някои състави посочват, че началният момент е от датата на връчване на 

съобщението/определението, други състави са посочвали, че началният 

момент е от датата на връчване на обезпечителната заповед, по едно делото 

съдът е постановил, че срокът за представяне на доказателства за предявен иск 

е от датата на постановяване на определението и по едно дело – от влизане на 

определението в сила. Има и случаи, в които съдът не е указвал началния 

момент, от който започва да тече срокът за представяне на доказателства за 

предявяване на иск. 

 

 Проверката по срочността на постановяване на съдебното решение 

установи, че  през 2011 г. са допуснати просрочия по 18 дела като по 5 дела 

решението е постановено в срок до 3 месеца след обявяване на делото за 

решаване и по едно дело – до 4 месеца. През 2012 г. само по 9 дела не е спазен 

срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК като просрочието е незначително – 

между 5 и 10 дена. При анализ на данните може да се направи извод, че през 

2012 г. съдиите са проявявали стремеж за спазване срока, визиран в чл. 235, 

ал. 5, изр. първо от ГПК.  

 

 От извършената проверка на делата, образувани по молби за пълно 

осиновяване – чл. 96 СК се установи, че повечето съдебни състави 

постановяват диспозитив на решението, в който не се съдържат данни за 

биологичните родители на детето, но има и случаи, в които в диспозитива на 

решението се посочва произхода на детето. При подаване на молба от 

молителя за получаване на препис от решението, част от съдебните състави 

разрешават получаването на специално изготвен препис от решението – без 

мотивите.  По други дела се установи, че независимо, че в диспозитива на 

решението не е посочен произхода на осиновения, съдът е оставял без 

уважение молбите на осиновителите за получаване на препис от решението, 

но е издавал удостоверение за допуснатото пълно осиновяване по проведеното 

производство. По делата, на доклад на съдия Наталия Георгиева се установи, 

молбите за предоставяне на препис от съдебния акт са оставени без уважение, 

но в диспозитива на решението са посочени биологичните родители на детето.  

На общо събрание на съдиите от гражданско отделение следва да се обсъди 

констатираната противоречива практика и се вземе решение както по 

отношение на съдържанието на диспозитива на решението, с което се допуска 

пълно осиновяване, така и по отношение на предоставянето на препис от 

съдебния акт, което да е съобразено и с нормата на чл. 105, ал. 1 от СК. 
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 Проверката на въззивните граждански и въззивните търговски 

дела установи, че делата се образуват най-често на следващия ден, след 

постъпване на жалбата. Съдебните състави разглеждащи въззивни граждански 

и въззивни търговски дела не постановяват определение по смисъла на чл. 

267, ал. 1 ГПК. С разпореждане, за което е използван печата на съда, делото е 

насрочвано за разглеждане в открито съдебно заседание. В подготвителното 

заседание съдът извършва проверка по допустимостта на жалбата, произнася 

се по допускане на посочените от страните нови доказателства и насрочва 

делото за разглеждане в открито заседание – чл. 267, ал. 1, изр. първо от ГПК. 

Посоченото в чл. 267, ал. 1, изр. второ от ГПК е изключение от правилото, 

регламентирано в изречение първо на посочената норма и  следва да бъде 

спазвано от съдиите, разглеждащи въззивни производства.   

  

 Проверката по движението на делата, образувани през 2013 г. установи, 

че разпореждането на съда за насрочване на делото е постановявано най-често 

в деня на образуването на делото или на следващия ден. Повечето от 

производствата са приключвали в едно съдебно заседание, насрочвано в 

рамките на 15 дни до 1 месец като в периода на съдебната ваканция делото е 

насрочвано от 1 месец и 10 дни до 3 месеца. При отлагане на делото съдебно 

заседание е насрочвано след 1 месец, а в случаите на предстояща съдебна 

ваканция - след 2 месеца – 2 месеца и 20 дни.  Най-често причините за 

отлагане на съдебно заседание са нередовна процедура по призоваване на 

страна и обжалване на акт на съда.  

 

 Всички граждански дела, образувани преди 01.01.2011 г. са 

приключили към 31.12.2012 г. От образуваните през 2011 г. и 2012 г. въззивни 

производства само 3 не са приключили като причината е спиране на 

производствата на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. По трите дела се 

извършват периодични справки за движението на преюдициалните 

производства.  

  

Бързите производства, образувани по реда на чл. 310 ГПК във връзка с 

чл. 317 ГПК приключват в кратки срокове, поради което движението на делата 

беше проверено от електронната деловодна програма на съда. Разпореждането 

на съда, с което делото е насрочвано за разглеждане в открито съдебно 

заседание е постановявано в деня на образуване на делото. Съдебно заседание 

най-често е насрочвано в срока посочен в чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК, с малки 

изключения, по които делата са насрочени 1 месец след образуването им. 

Повечето състави са съобразявали срока, регламентиран в чл. 316 ГПК. 

Сроковете, регламентирани в глава двадесет и пета от ГПК следва да се 

спазват стриктно и от въззивния съд, предвид нормата на чл. 317 ГПК. 

 

 Въззивните граждански дела с отменен ход по същество не е голям 

като през 2012 г. броят на делата е по-малък в сравнение с 2011 г. Въззивните 
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търговски дела с отменен ход по същество са само 2 за проверявания период, 

което свидетелства за добра предварителна подготовка по делата.  

   

 Проверката по срочността на изготвяне на съдебните решения 

констатира, че през 2011 г. по 48 дела съдът е обявил решението в срок до 2 

месеца, по 11 дела – до 3 месеца и по 1 дело – 4 месеца след обявяване на 

делото за решаване. През 2012 г. съдиите са положили усилия за спазване на 

срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК – само по две 

решението е постановено в срок до 2 месеца след обявяване на делото за 

решаване  

 

 Проверката на първоинстанционните търговски дела установи, че 

делата се образуват в деня на постъпване на книжата или най-късно на 

следващия ден. Причините за неприключване на производствата в 3-месечен 

срок са обективни: обжалване на акта на съда пред въззивната инстанция; 

отлагане на съдебно заседание за изготвяне на заключение по назначените 

експертизи; разпит на свидетели; нередовна процедура по призоваване на 

страни; молба от в. л. за отлагане на с. з.; отлагане на с. з. по постъпила молба 

от проц. представител за служебна ангажираност; спиране на производството 

по делото на осн. чл. 637, ал. 2 и ал. 3 ТЗ; отлагане на съдебно заседание след 

периода на съдебната ваканция.  

 

 Причините за неприключване на производствата към 31.12.2012 г. са 

обективни: спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, 

както и на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК; оставяне на исковата молба без 

движение; провеждане на процедура по назначаване на особен представител; 

обжалване на акт на съда пред въззивната инстанция; насрочване на съдебно 

заседание по молба за поправка и допълване на протокол; отлагане на с. з. за 

изготвяне на заключения по назначените експертизи; отлагане на с. з. по 

молба на проц. представител; връчване на съдебни книжа по реда на чл. 609 

ГПК – връчване по пощата в друга държава членка; образуване на делото 

непосредствено преди или по време на съдебната ваканция и др.  

 

 Проверката на делата, образувани през 2013 г. установи, че причините 

за неприключване на производствата към 10.09.2013 г. са обективни: оставяне 

на исковата молба без движение; образуване на част от делата непосредствено 

преди или по време на съдебната ваканция; извършване на двойната размяна 

на книжа в периода на съдебната ваканция.  

 

 Проверката на търговските дела, образувани при 01.01.2011 г. 

установи, че само 2 дела не са приключили към 31.12.2012 г. - и двете спрени 

на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.).  По спрените дела се извършват 

периодични справки за движението на преюдициалните производства.  

 

 Проверката по движението на търговските дела констатира, че 

разпореждането по чл. 129, ал. 1 от ГПК, респективно по чл. 367 от ГПК е 
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постановявано най-често между 1 и 3 дни. Определението на съда по чл. 374 

ГПК е постановявано от 3 до 15 дни, след изтичане на срока за представяне на 

допълнителен отговор с изключение на периода на съдебната ваканция, когато 

е постановявано в рамките на 17 дни до 1 месец и половина, след изтичане на 

срока за представяне на допълнителен отговор. Първото съдебно заседание е 

насрочвано между 15 дни до 1 месец, а в периода на съдебната ваканция – до 2 

месеца. Повечето производства са приключили в едно съдебно заседание. 

Съдиите са се произнасяли по книжата в деня на постъпването им или от 2 до 

5 дни като по-дълги срокове се установяват в периода на съдебната ваканция.  

Проверката установи, че съдия Дамаскинов е допуснал забава при 

администрирането на някои от делата на негов доклад, което допълнително е 

удължило срока за разглеждането им. 

 

 Проверката по срочността на изготвяне на съдебния акт установи, че 

съдиите от търговско отделени са спазвали срока визиран в чл. 235, ал. 5, изр. 

първо от ГПК, с изключение на съдия Дамаскинов. През 2011 г. по 9 дела 

решението е постановено до 3 месеца след обявяване на делото за решаване и 

по 2 дела решението е обявено 3 месеца и 10 дена след обявяване на делото за 

решаване. През 2012 г. съдия Дамаскинов е положил усилия като само по 2 

дела решението е постановено в срок до 2 месеца и по 1 дело – 2 месеца и 

половина след обявяване на делото за решаване. Съдия Дамаскинов следва да 

продължи да полага усилия за недопускане на забава както при 

администрирането на делата на негов доклад, така и при постановяване на 

съдебното решение.   

 

 Търговските дела с отменен ход по същество за 2011 г. и 2012 г. е 

незначителен. Само по 4 дела в срока за произнасяне на решението съдът е 

констатирал, че предявеният иск е недопустим. Може да се направи извод за 

задълбочена предварителна подготовка по делата.   

 

 Спрените търговски дела на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК се 

следят като периодично се изискват справки за движението на 

преюдициалните производства.  

 

 Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че 

съдът се е произнасял по молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск в 

деня на подаването й с изключение на едно дело. По молбите, постъпили в 

съда в края на работния ден и/или в петък, съдът се е произнасял на следващия 

ден. Съдебните състави са процедирали различно при определяне на началния 

момент, от който тече срока за предявяване на обезпечения бъдещ иск: дата на 

постановяване на определението; датата на връчване на съобщението, 

респективно на определението; по някои дела не е посочван началния момент, 

от който тече срока за представяне на доказателства за предявен иск. Съдът е 

прилагал разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК като при 

непредставяне на доказателства за предявен иск в определения срок служебно 
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е отменял обезпечението. Посочената противоречива практика следва да се 

обсъди на общо събрание на съдиите, с цел уеднаквяването й.  

 

 Делата, образувани по чл. 625 от ТЗ - несъстоятелност са своевременно 

образувани. Разпореждането на съда по чл. 129, ал. 1 от ГПК, респективно по 

чл. 131 ГПК е постановявано в рамките на 1 до 3 дни след образуване на 

делото като изключение се установи по 3 дела, когато разпореждането на съда 

е постановявано между 15 – 17 дни до 2 месеца и 15 дни (включва и периода 

на съдебната ваканция). Определението по чл. 140 ГПК е постановявано с 

изтичане на срока за отговор или до 10 – 15 дни след това. Първото съдебно 

заседание е насрочвано в срок от 1 месец до 1 месец и 20 дни, предвид 

назначените от съда експертизи. Делата са отлагани по постъпили молби от 

вещите лица за удължаване на срока за изготвяне на експертизите, предвид 

непредставяне на всички счетоводни документи от длъжника. При отлагане на 

делото съдебно заседание е насрочвано между 15 дни до 1 месец и 20 дни. 

Решенията по делата са постановявани в изключително кратки срокове – от 3 

до 17 дни след обявяване на делото за решаване, само по едно дело решението 

е обявено 1 месец и половина след обявяването му за решаване. 

Производствата са приключили в срок от 4 – 6 месеца, само едно дело е 

приключило в 7-месечен срок. Считаме, че 3-месечният срок за разглеждане 

на делото, визиран в чл. 629, ал. 6 от ТЗ, не е съобразен с необходимостта от 

назначаването и изготвянето на експертизи, които трябва да дадат отговор за 

наличие, съответно за липса на материалноправни предпоставки за откриване 

на производство по несъстоятелност. Отделно от това, следва да се посочи, че 

окръжните съдилища нямат единна практика по отношение на размяната на 

книжа по делата, образувани по молби на кредитор, за което Инспекторатът 

към ВСС ще изготви сигнал до ВКС за приемане на тълкувателно решение. 

 

 

 От всички проверени дела може да се направи извод, че съдиите,  

предвид натовареността им, са положили усилия за бързо приключване на 

производствата, за което свидетелства и високият процент на приключилите в 

тримесечен срок дела. 

 

 От извършената проверка по образуването, движението и 

приключването на делата в установените срокове, както и от извършената 

проверка по организацията на административната дейност на ОС – Русе може 

да са направи извод за много добра организация, както на работата на 

председателя на съда и съдиите, така и на работата на съдебните служители.  

 

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на основание чл. 

58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  

                                           
 

ПРЕПОРЪКИ: 



 79 

 

1. Председателят на ОС – Русе да упражни правомощията си по чл. 86, 

ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки за актуализиране на ПРАВИЛАТА за 

разпределение на делата на случаен принцип като се съобразят с издадените 

заповеди в тази връзка. 

 

2. Председателят на ОС – Русе да упражни правомощията си по чл. 86, 

ал. 1, т. 12 ЗСВ и да свика Общо събрание на съдиите от гражданско отделение 

и търговско и фирмено отделение, на което: 

- да се набележат мерки за прилагането на разпоредбата на чл. 267, ал. 

1 ГПК от съдебните състави, разглеждащи въззивни дела (за производствата 

пред първа инстанция, които са започнали по реда на ГПК, в сила от 

01.03.2008 г.); 

- да се набележат мерки за стриктно спазване на нормата на чл. 395, ал. 

2 от ГПК, в случаите в които производствата са били оставяни без движение за 

отстраняване на констатирани нередовности; 

- да се обсъди и уеднакви практиката по чл. 390, ал. 3 ГПК,  относно 

определяне на началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявения иск, до постановяване на решение 

по т. д. № 6/2013 г. по описа на ВКС, ОСГТК; 

- да се обсъди констатираната противоречива практика при делата, 

образувани по чл. 96, ал. 1 от СК като се вземе решение за уеднаквяването й 

както по отношение на съдържанието на постановявания диспозитив на 

решенията, така и по отношение на предоставянето на препис от съдебния акт 

на осиновителите в производството, което да е съобразено с нормата на чл. 

105, ал. 1 от СК. 

 

  

 В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на ОС - Русе да уведоми главния инспектор 

на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на дадените 

препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, настоящият акт да се изпрати на 

административния ръководител на ОС – Русе. 

 

Настоящият акт на електронен носител, да се изпрати на председателя 

на Апелативен съд – Велико Търново и на представляващия Висшия съдебен 

съвет. 

         

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

/ИЦ/                                                                                  /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    
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