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

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2013 г. и Заповед № ПП-01-

40/07.05.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет, беше извършена годишна планова проверка в Апелативен съд - Бургас. 

Проверката се извърши за времето от 13.05.2013 г. до 18.05.2013 г. от 

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

Цел на извършване на проверката: Извършване на цялостен анализ и 

оценка на организацията на административната дейност на Апелативен съд - 

Бургас; организацията по образуване, движение и приключване на въззивните 

граждански дела и въззивните търговски дела, образувани пред съда; 

организацията по приключване на въззивните граждански дела и въззивните 

търговски дела в законоустановените срокове; анализ на приключилите дела и 

констатиране на противоречива практика. 

Предмет на проверката: Проучване на въззивни граждански дела и 

въззивни търговски дела, разгледани от гражданските и търговските състави на 

Апелативен съд - Бургас. 

Проверяван период: Проверяваният период включва делата от 

посочените категории, образувани през 2011 г., 2012 г. и в периода от 01.01.2013 

г. до 30.04.2013 г. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът за извършване: проверка на деловодните книги и делата; анализ 

на документацията и разговори. 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 
 

1. Щатна осигуреност 

 

Съгласно отчетния доклад за дейността на Апелативен съд – Бургас, през 

2011 г. в съда са работили 16 съдии и 25 служители, структурирани в обща и 

специална администрация. През отчетната година са останали незаети две щатни 

бройки за съдии. 

С оглед увеличеното постъпление на граждански дела, на незаетия щат са 

командировани съдии от Окръжен съд – Бургас. Съгласно Заповед № АД-05-

23/31.03.2011 г. и Заповед № АД-05-67/28.09.2011 г. на административния 

ръководител на Апелативен съд – Бургас, в Гражданско отделение е 

командирована съдия Събина Христова за разглеждане на граждански дела, 

съответно за периода от 01.04.2011 г. до 30.09.2011 г. и от 01.10.2011 г. до 

31.12.2012 г. 

През отчетната 2012 г. няма промени в реално заетия щат на съда, 

състоящ се от 16 съдии и 25 съдебни служители. 
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Считано от 16.02.2012 г.  двете свободни щатни съдийски бройки са заети 

окончателно след проведен конкурс от ВСС като в Гражданско отделение 

постоянно е заела длъжността съдия Събина Христова, която до този момент е 

била командирована. 

 

2. Организация на правораздавателната структура 

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 103 от Закона за съдебната власт, в 

Апелативен съд – Бургас са сформирани три отделения: Наказателно отделение, 

състоящо се от петима съдии, в това число командирован съдия /в отделението 

правораздава и адм. ръководител – председател на съда/; Гражданско отделение 

в състав от петима съдии, в това число командирован съдия; Търговско 

отделение, също в състав от петима съдии. 

През 2011 г. общото ръководство на съда се осъществява от 

административния ръководител - председател съдия Яни Бахчеванов, и трима 

заместници на административния ръководител – заместник-председатели и 

ръководители на отделения: съдия Георги Кошничаров – ръководител на 

Наказателно отделение, съдия Златина Иванова – ръководител на Гражданско 

отделение, и съдия Емилия Нашева – ръководител на Търговско отделение. 

Посоченото структуриране на отделенията е запазено във вида и състава 

си и през 2012 г. 

С Решение № 1/10.01.2013 г. на Висшия съдебен съвет, взето на заседание 

от тази дата, Димитър Димитров – съдия в Търговско отделение, е освободен от 

заеманата длъжност поради навършване на 65-годишна възраст - чл. 165, ал. 1, т. 

1 от Закона за съдебната власт. 

През 2012 г. и към момента на извършване на проверката общото 

организационно и административно ръководство на съда се осъществява от 

административния ръководител – председател съдия Яни Бахчеванов, 

подпомаган от зам.-административните ръководители на трите отделения. 

Към момента на извършване на проверката /13.05.2013 г. – 18.05.2013 г./, 

на основание Заповед № АД-06-033/11.02.2013 г., издадена от административния 

ръководител в резултат на решения, взети от общото събрание на съдиите, 

съдиите са структурирани по отделения, както следва: 

1. Наказателно отделение – съдия Яни Бахчеванов – административен 

ръководител, съдия Георги Кошничаров – заместник-председател на съда и 

ръководител на отделението, съдия Асен Гюзелев, съдия Веселина Герова, съдия 

Светла Цолова, съдия Галина Канакиева. 

2. Гражданско отделение – съдия Златина Иванова – заместник-

председател на съда и ръководител на отделението, съдия Мария Тончева, съдия 

Иван Иванов, съдия Румяна Калошева – Манкова, съдия Събина Христова. 

3. Търговско отделение – съдия Емилия Нашева – заместник-

председател на съда и ръководител на отделението, съдия Румяна Казларова, 

съдия Лучия Дерелиева, съдия Нели Събева. 

Поради малкия брой съдии в Апелативен съд – Бургас не са обособени 

постоянни съдебни състави. Това обстоятелство и с оглед обезпечаване на 

нормалното функциониране на наказателните състави, съдиите от Гражданско 



 4 

отделение и от Търговско отделение участват в разглеждането на мерки за 

неотклонение по наказателни производства. 

 

3. Съдебна администрация 
 

Щатовете на съдебните служители през проверяваните 2011 г. и 2012 г. са 

структурирани в специализирана и обща администрация. 

През 2011 г. щатните длъжности са разпределени по следния начин: 

съдебен администратор, административен секретар, главен счетоводител, трима 

съдебни помощници, специалист „Връзки с обществеността”, системен 

администратор, деловодител „Регистратура”, петима съдебни секретар – 

протоколисти, петима компютърни оператори, изпълняващи деловодни 

функции, съдебен статистик, касиер, домакин, шофьор и двама хигиенисти. 

Поради липса на архивар, административният секретар е изпълнявал 

функциите, свързани с подготовка за съхранение и архива на служебните 

материали съгласно Номенклатурата на делата. Административният секретар е 

съвместявал и функциите „служител по сигурността на информацията” и 

организирал дейността по защита на класифицираната информация в съда. 

През 2012 г. с оглед оптимизиране дейността на служителите, са 

извършени кадрови промени в общата администрация. От 01.07.2012 г. 

длъжността „административен секретар” е трансформирана в длъжност 

„ръководител сектор”, а длъжността „касиер” – в „старши специалист – 

оперативен счетоводител и касиер”. Със Заповед № АД-06-011/09.02.2011 г., 

считано от 13.02.2012 г., е извършена трансформация на една от длъжностите в 

специализираната администрация „съдебен секретар”, в длъжност „компютърен 

оператор изпълняващ деловодни функции”. Впоследствие със Заповед № АД-06-

027/28.02.2012 г., считано от 01.03.2012 г., всички заети длъжности „компютърен 

оператор изпълняващ деловодни функции” са трансформирани в длъжност 

„съдебен деловодител”. Извършените трансформации са направени в 

съответствие с изискванията и съгласно Класификатора на длъжностите в 

администрацията, утвърден с решение на ВСС по протокол № 7/16.02.2012 г., в 

сила от 01.03.2012 г. 

 

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

обслужване. 
 

В Апелативен съд – Бургас в службите „Регистратура” и „Съдебно 

деловодство” съдебните книги се водят на хартиен носител. Съгласно правилата, 

в съда са обособени отделни книги за открити съдебни заседания относно 

въззивните граждански дела и въззивните търговски дела, даваща информация за 

датите на насрочване на съдебните заседания по тях и за техния статус. 

Със Заповед № АД-06-001/02.01.2013 г. на административния 

ръководител са конкретизирани правила за воденето на описните книги, които, 

считано от 02.01.2013 г., се водят на електронен и хартиен носител, чрез 

електронно въвеждане на данни. Съгласно тези правила, разпечатки на хартиен 

носител на описните книги /отделни по наказателни, граждански и търговски 
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дела/ се прави в последния работен ден на всеки месец, подреждат се в папка за 

съответната календарна година и се съхраняват във всяко от отделенията. 

В Апелативен съд – Бургас съществуват разработени Правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на 

чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК, публикувани на интернет страницата на съда. На 

страницата на съда още са достъпни утвърдените правила за разпределение на 

делата на случаен принцип. 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт постановените съдебни актове се публикуват на интернет страницата на 

съда, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и 

Закона за защита на класифицираната информация. Информация за правилата и 

процедурата по публикуване на постановените от съда съдебни актове също е 

достъпна чрез интернет страницата на Апелативен съд – Бургас. 

Изготвените от съдиите съдебни актове, протоколите от съдебните 

заседания и протоколите от електронното разпределение на делата се съхраняват 

в електронен вид в електронната деловодна система, в стъпка за движението на 

самото дело. 

В Апелативен съд – Бургас се сканират всички документи на хартиен 

носител по въззивните граждански и въззивните търговски дела. Процесът 

позволява „безхартиен обмен” за изпращане/получаване на документи в 

електронен вид /съдебни актове, искови молби и др./. 

 

5. Случаен принцип на разпределение на делата 
 

В изпълнение на принципа, регламентиран в чл. 9 от Закона за съдебната 

власт и протоколно решение № 37/13.10.2009 г. на Висшия съдебен съвет, в 

Апелативен съд – Бургас делата се разпределят на случаен принцип съобразно 

реда на постъпването им в отделенията. 

В съда са утвърдени Правила за разпределение на делата, гарантиращи 

спазването на принципа, последната актуализация на които е от 25.02.2013 г. 

Разпределението на делата, постъпващи в съда, се осъществява от 

заместниците на административния ръководител – заместник-председатели и 

ръководители на отделения, посредством електронната програма, а в техни 

отсъствия, за посочен период от време, от оправомощени със заповед на 

председателя съдии. 

Електронният програмен модул за разпределение на делата, използван от 

Апелативен съд – Бургас, е ЕМSG „Декстрогруп”. Същият е инсталиран на 

сървъра на съда и достъпа до него се осъществява посредством персонална 

парола на разпределящия. 

Постъпващите в съда въззивни жалби и частни жалби по граждански и 

търговски дела се завеждат в служба „Регистратура”, където входящият номер се 

генерира ръчно. 

Съгласно актуалните правила, в деня на постъпване или най-късно на 

следващия ден делата се докладват на административния ръководител, а в негово 

отсъствие на определен с негова заповед зам.- председател, за образуване, ако са 

налице процесуалните условия за това. Постъпилите въззивни жалби по 
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граждански и търговски дела се предават на ръководителя на Търговско 

отделение, който определя вида на делото, съответно гражданско или търговско, 

и после всеки от ръководителите на отделения осъществява разпределението по 

реда на постъпване на делата. 

Електронната деловодна система на съда генерира два вида протоколи, 

отразяващи случайното разпределение – кратък и пълен, като вторият отразява 

общият брой дела, разпределени до момента на всеки съдия. Краткият протокол 

се прилага към всяко от делата, а отделно от това всяко от деловодствата 

съхранява на хартиен носител и двата варианта, които се подреждат в папки за 

съответната календарна година. В протоколите не се съдържа отбелязване за 

основанията, поради които даден съдия е изключван от извършваното 

разпределение. 

На основание чл. 114, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Закона за съдебната власт и в 

изпълнение на Заповед № 276/27.02.2013 г. на председателя на Върховния 

касационен съд, в периода 04-05.03.2013 г. е извършена проверка на дейността 

на Апелативен съд – Бургас. Проверката е приключила с Акт с резултати от 

проверка, в който са направени констатации, обосноваващи недостатъци в 

програмния продукт за електронно разпределение на делата, конкретизирани в 

няколко пункта. Отделно от това проверката, осъществена от Върховния 

касационен съд, е обосновала изводи за недостатъчното прецизиране на 

съдържанието и текстово структуриране на протоколите, удостоверяващи 

извършеното случайно разпределение на делата. В тази връзка с Акта с 

резултати от проверка са дадени подробни препоръки за подобряване на 

организацията на дейността на Апелативен съд – Бургас, които ИВСС споделя. 

Утвърдените правила за случайно разпределение подробно разписват 

реда, по който се осъществява изборът на докладчик; лицата, на които са 

предоставени административни права да извършват разпределение на 

постъпващите и образувани в съда дела; отчетност на извършеното 

разпределение и архивиране на информацията. 

Със Заповед № АД-06-031/11.02.2013 г. на административния 

ръководител е разпоредено въззивните граждански дела, образувани по 

ЗОПДНПИ, да бъдат разпределяни по електронен път на случаен принцип. 

Предвидено е тяхното разпределение да се извършва между съдиите от 

Гражданско отделение като самостоятелна категория дела, която да бъде 

обособена извън разпределението на останалите въззивни граждански дела. 

Заповедта на председателя на съда е издадена в резултат на решение, взето от 

общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас по предложение на 

съдиите от Гражданско отделение, с цел постигане на равномерна натовареност 

в отделението по отношение и на делата от този вид. 

При продължително отсъствие на съдии от Апелативен – съд Бургас 

същите се изключват от разпределението на делата със заповед на 

административния ръководител. 

След образуването им от съответния зам.-председател на съда, делата се 

насрочват от разпределящия в първо открито съдебно заседание в рамките до 

един месец. 
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Практиката делата да се насрочват в първо открито съдебно заседание от 

разпределящия е изоставена и към момента на проверката производствата се 

насрочват от докладчика, на когото делото е разпределено за разглеждане. 

 

IІ. ПРОВЕРКА ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

Гражданско отделение 
  

През 2011 г. общият брой дела, стояли за разглеждане в Гражданско 

отделение на съда, са разпределени между съдиите от отделението, както следва: 

 - съдия Златина Иванова /зам.-председател и ръководител на 

отделението/- общо за разглеждане въззивни граждански дела и въззивни частни 

граждански дела – 74, от които 7 дела останали от предходен период, а 67 са 

новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 67 дела и са останали висящи 7 

броя дела, или свършени са 90,54%; 

 - съдия Мария Тончева – общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни дела – 70, от които 4 дела останали от предходен период, а 66 са 

новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 66 дела и са останали висящи 4 

броя дела, или свършени са 94,28%; 

 - съдия Иван Иванов – общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни граждански дела – 71, от които 4 дела останали от предходен 

период, 67 са новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 64 дела и са 

останали висящи 7 дела, или свършени са 90,14%; 

 - съдия Румяна Манкова – общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни граждански дела – 75, от които 9 дела останали от предходен 

период, 66 са новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 73 дела и са 

останали висящи 2 дела, или свършени са 97,33%; 

 - съдия Събина Христова - общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни дела – 70, от които 4 дела останали от предходен период, 66 са 

новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 63 дела и са останали висящи 7 

броя дела, или свършени са 90%. 

През 2012 г. общият брой дела са разпределени между съдиите, както 

следва: 

 - съдия Златина Иванова /зам.-председател и ръководител на 

отделението/- общо за разглеждане въззивни граждански дела и въззивни частни 

граждански дела – 84, от които 7 дела останали от предходен период, а 77 са 

новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 79 дела и са останали висящи 5 

броя дела, или свършени са 94,04%; 

 - съдия Мария Тончева – общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни дела – 82, от които 4 дела останали от предходен период, а 78 са 

новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 76 дела и са останали висящи 6 

броя дела, или свършени са 92,68%; 

 - съдия Иван Иванов – общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни дела – 81, от които 7 дела останали от предходен период, а 74 са 



 8 

новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 69 дела и са останали висящи 

12 дела, или свършени са 85,18%; 

 - съдия Румяна Манкова – общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни дела – 81, от които 2 дела останали от предходен период, а 79 са 

новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 73 дела и са останали висящи 8 

дела, или свършени са 90,12%; 

 - съдия Събина Христова - общо за разглеждане въззивни граждански и 

въззивни частни дела – 85, от които 7 дела останали от предходен период, а 78 са 

новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 79 дела и са останали висящи 6 

броя дела, или свършени са 92,94%. 

 

Търговско отделение 
 

През 2011 г. общият брой дела, стояли за разглеждане в Търговско 

отделение на съда, са разпределени между съдиите от отделението, както следва: 

 - съдия Емилия Нашева /зам.-председател и ръководител на 

отделението/- общо за разглеждане въззивни търговски дела и въззивни частни 

търговски дела – 62, от които 1 дело останало от предходен период, а 61 са 

новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 61 дела и е останало висящо 1 

дело, или свършени са 98,38%; 

 - съдия Румяна Казларова - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 66, от които 1 дело останало от предходен 

период, а 65 са новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 63 дела и са 

останали висящи 3 броя дела, или свършени са 95,45%; 

 - съдия Лучия Дерелиева - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 72, от които 6 дела останали от предходен 

период, а 66 са новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 66 дела и са 

останали висящи 6 броя дела, или свършени са 91,66%; 

 - съдия Нели Събева - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 70, от които 5 дела останали от предходен 

период, а 65 са новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 69 дела и е 

останало висящо 1 дело, или свършени са 98,57%; 

 - съдия Димитър Димитров - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 68, от които 4 дела останали от предходен 

период, а 64 са новообразувани. В края на 2011 г. са приключени 64 дела и са 

останали висящи 4 броя дела, или свършени са 94,11%. 

През 2012 г. общият брой дела са разпределени между съдиите, както 

следва: 

 - съдия Емилия Нашева /зам.-председател и ръководител на 

отделението/- общо за разглеждане въззивни търговски дела и въззивни частни 

търговски дела – 76, от които 1 дело останало от предходен период, а 75 са 

новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 71 дела и са останали висящи 5 

дела, или свършени са 93,42%; 

 - съдия Румяна Казларова - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 85, от които 3 дела са останали от предходен 
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период, а 82 са новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 81 дела и са 

останали висящи 4 броя дела, или свършени са 95,29%; 

 - съдия Лучия Дерелиева - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 88, от които 6 дела останали от предходен 

период, а 82 са новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 81 дела и са 

останали висящи 7 броя дела, или свършени са 92,04%; 

 - съдия Нели Събева - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 83, от които 1 дело е останало от предходен 

период, а 85 са новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 78 дела и е са 

останали висящи 5 дела, или свършени са 93,97%; 

 - съдия Димитър Димитров - общо за разглеждане въззивни търговски и 

въззивни частни търговски дела – 45, от които 4 дела останали от предходен 

период, а 41 са новообразувани. В края на 2012 г. са приключени 44 дела и е 

останало висящо 1 дело, или свършени са 97,77%. В края на 2012 г. съдията е 

изваден от разпределението на дела поради предстоящо пенсиониране. 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

1. Въззивни производства образувани през 2011 г. и 2012 г. 

 - в. гр. д. № 285/2011 г., обр. на 04.11.2011 г., на доклад на съдия Иванов, 

жалба срещу решение на ОС – Сливен, сезиран с иск по чл. 74, ал. 2 ЗС. Делото е 

постъпило в АС – Бургас на 04.11.2011 г. и на същата дата (с. д.) е образувано 

делото, насрочено за разглеждане в о. с. з. на 14.12.2011 г. По делото е приложен 

протокол за случайно разпределение. На 28.11.2011 г. е постъпило писмо от 

ВКС, с което е изискано гр. д. № 1110/2010 г. по описа на ВКС, ведно с 

приложените към него дела. С разпореждане от с. д. съдът е указал да се изпрати 

на ВКС исканото дело, ведно с в. гр. д. № 285/2011 г. на АС – Бургас. В с. з. 

проведено на 14.12.2011 г. съдът не е дал ход на делото като е постановил да се 

докладва след връщане на делата от ВКС. С разпореждане от 09.01.2012 г. 

делото е насрочено за 08.02.2012 г., на която дата е проведено с. з. – разпитан е 

свидетел, делото е отложено за разпит на още един свидетел. В с. з. на 22.02.2012 

г. е разпитан свидетел, съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 182, 

ал. 1, б. „а” ГПК (отм.). На 21.05.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството. С определение от 31.05.2012 г. съдът е възобновил 

производството по делото, назначил е тройна СТЕ и е насрочил делото за 

20.06.2012 г. На 15.06.2012 г. е постъпила молба от в. л., с която моли съда да 

насрочи делото за по-късна дата, поради невъзможността да изготви 

експертизата в законовия срок. С определение от 19.06.2012 г. съдът е докладвал 

постъпилата молба от в. л. и като е съобразил, че едно в. л. от тройната 

експертиза не е намерено го е заменил с друго в. л. и е отсрочил делото за 

19.09.2012 г. На 18.09.2012 г. е постъпила молба от в. л., с която моли съда да 

отложи делото за друга дата, поради служебна ангажираност. С разпореждане от 

с. д. делото е отсрочено за 17.10.2012 г. В с. з. на 17.10.2012 г. съдът не е приел 

трите отделни заключения на тройната експертиза и е указал на вещите лица да 

изготвят в единен вариант заключение по постановената тройна експертиза. В с. 
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з. на 21.11.2012 г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено на 

21.12.2012 г. – делото е отлагано три пъти -  поради замяна на едното в. л. от 

тройната експертиза, втори път – отложено поради служебна ангажираност на в. 

л. и трети път – поради представени три отделни експертизи. 

 - в. гр. д. № 364/2012 г., обр. на 30.11.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, жалба срещу решение на ОС – Ямбол, сезиран със субективно 

съединени искове с пр. основание чл. 49 ЗЗД. Жалбата е постъпила на 30.11.2012 

г., на същата дата е образувано делото и насрочено в о. с. з. на 16.01.2013 г. По 

делото е приложен протокол от случайното разпределение. С определение от 

04.01.2013 г. е изготвен доклад по делото. Първото с. з. е проведено на 

16.01.2013 г. – даден е ход по същество. Решението е постановено на 13.02.2013 

г. На 14.03.2013 г. е постъпила молба за изменение  на решението в частта за 

разноските. С разпореждане от 19.03.2013 г. съдът е постановил да се изпрати 

препис от молбата на другата страна за становище в 1-седмичен срок. С 

определение от 22.04.2013 г. съдът е оставил без уважение молба за изменение 

на решението. 

 - в. гр. д. № 316/2012 г., обр. на 22.10.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, жалба срещу решение на ОС – Ямбол, сезиран с иск по чл. 49, вр. с чл. 

45 ЗЗД. Делото е постъпило на 22.10.2012 г., на с. д. е образувано делото и е 

насрочено в о. с. з. на 21.11.2012 г. По делото е приложен протокол от 

случайното разпределение, извършено на 22.10.2012 г. С разпореждане от 

23.10.2012 г., постановено в з. з., съдът е установил, че сред материалите по 

въззивните жалби се съдържа втора въззивна преписка, изпратена до АС – 

Бургас, която съдържа частна жалба против определение на ЯОС, с което съдът 

се е произнесъл по молба за възстановяване на процесуален срок и същата не е 

отразена в електронното деловодство на съда, липсва и отбелязване в 

електронното досие на делото, поради което е постановил да се отделят 

материалите по втората преписката и да се докладва на председателя за 

администриране. С определение от 30.10.2012 г. съдът е постановил, че му е 

служебно известно образуваното ч. гр. д. № 321/2012 г. по описа на АС – Бургас 

– по ч. жалба за възстановяване на процесуален срок, което се явява 

преюдициално по отношение на в. гр. д. № 316/2012 г., поради което е 

постановил, че спира производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК - 

до приключване на ч. гр. д. № 321/2012 г. по описа на съда, с слязъл в сила 

съдебен акт. С определение от 04.12.2012 г. съдът е възобновил производството 

по делото, изготвил е доклад и го е насрочил за 16.01.2013 г. В с. з. на 16.01.2013 

г. съдът е дал ход по същество на делото, решението е обявено на 13.02.2013 г. 

Съобщенията с изготвения съдебен акт са изпратени на 13.02.2013 г. 

 - в. гр. д. № 378/2012 г., обр. на 19.12.2012 г., на доклад на съдия 

Манкова, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск по чл. 2 ЗОДОВ. 

Делото е постъпило на 19.12.2012 г., образувано на с. д. и насрочено в с. з. за 

23.01.2013 г. По делото е приложен протокол от случайното разпределение от 

19.12.2012 г. С определение от 20.12.2012 г. е изготвил доклад по делото. На 

14.01.2013 г. е постъпила молба от проц. представител за пренасрочване на 

делото, поради служебна ангажираност по друго дело, както и че доверителят му 

също не е в състояние да се яви по делото, поради факта, че живее и работи във 
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Великобритания, видно от материалите по делото. С разпореждане от 14.01.2013 

г. съдът е отсрочил делото за 30.01.2013 г. С разпореждане от 31.01.2013 г. съдът 

е отсрочил делото за 13.02.2013 г., поради сигнал за бомба в съдебната палата. В 

с. з. проведено на 13.02.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е 

обявено на 08.03.2013 г. Съобщенията с препис от решението са изпратени на 

08.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 239/2012 г., обр. на 13.08.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, жалба срещу решение на ОС – Ямбол, сезиран с иск с пр. основание 

чл. 92, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 347, ал. 2 ТЗ. На 13.08.2012 г. е постъпило делото, 

образувано и насрочено за 10.10.2012 г. По делото е приложен протокол от 

случайното разпределение на 13.08.2012 г. С определение от 16.08.2012 г. е 

изготвен доклад по делото. В с. з. на 10.10.2012 г. е даден ход на делото по 

същество. Решението е обявено на 09.11.2012 г. Съобщенията са изпратени на 

12.11.2012 г. 

 - в. гр. д. № 337/2012 г. /съдия – докладчик Марияна Минкова/ е 

образувано на 07.11.2012 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – 

Бургас, постановено по гр. д. № 1109/2010 г. по отрицателен установителен иск 

за собственост. Делото е образувано във въззивната инстанция в деня на 

постъпване на жалбата видно от печата, положен върху придружителното писмо 

на окръжния съд, и е насрочено в открито заседание за 05.12.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на образуване на делото, което се установява 

от протокола, удостоверяващ случайния избор на съдия. С определение, 

постановено на 12.11.2012 г., съдът е изготвил доклад на делото и е посочил, че 

същото се насрочва в открито съдебно заседание за 05.12.2012 г. Призовките за 

страните за насроченото открито съдебно заседание са изпратени на 07.11.2012 г. 

В първо открито съдебно заседание съдът е дал ход по същество. Решение по 

делото е постановено на 02.01.2013 г., за което съобщения са изпратени на 

04.01.2013 г. В книгата за открити заседания е обявено на 02.01.2013 г. 

 - в. гр. д. № 318/2012 г. /съдия – докладчик Мария Тончева/ е образувано 

на 24.10.2012 г. в деня на постъпване на въззивна жалба срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по гр. д. № 753/2011 г., постановено по облигационен иск. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на образуване на делото, което се 

установява от протокола за електронен избор на съдия. От печата на съда се 

установява, че първо открито съдебно заседание е насрочено за 21.11.2012 г. С 

определение, постановено на 29.10.2012 г., съдът е изготвил доклад на делото и е 

посочил, че делото е насрочено в открито заседание за 21.11.2012 г. Призовки за 

насроченото съдебно заседание са изпратени още на 24.10.2012 г. В първото 

открито заседание е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

12.12.2012 г. и съобщения за акта на съда са изпратени на тази дата. На 

18.01.2013 г. е постъпила молба за допълване на решението в частта за 

разноските. С разпореждане от 21.02.2013 г. съдът е указал да се изпрати препис 

от молбата на другата страна за становище в едноседмичен срок. С определение 

от 01.04.2013 г. съдът е постановил допълване на съдебното решение. На 

14.01.2013 г. е постъпила касационна жалба, администрирана с разпореждане от 

16.01.2013 г. съобщение за разпореждането е изпратено на 17.01.2013 г. Втора 

касационна жалба срещу решението е постъпила на 10.04.2013 г.. С 
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разпореждане от 12.04.2013 г. съдът е разпоредил да се изпрати препис от 

същата и е указал на страните в едномесечен срок възможността за подаване на 

писмен отговор или насрещна касационна жалба. Указанията на съда са 

доведени до знанието на страните на 22.04.2013 г. 

 - в. гр. д. № 367/2012 г. /съдия - докладчик Събина Христова/ е 

образувано на 10.12.2012 г. в деня на постъпване на въззивна жалба срещу 

решение на Окръжен съд – Бургас по гр. д. № 2079/2010 г., сезиран с иск за 

прогласяване на нищожност на договор. От печата на съда е видно, че делото е 

насрочено в открито съдебно заседание за 16.01.2013 г. и призовки са изпратени 

на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. 

С определение, постановено на 12.12.2012 г., съдът е изготвил доклад на делото 

е посочил, че е насрочено в открито заседание за датата, отразена в печата на 

съда. В първото открито съдебно заседание съдът е обявил делото за решаване. 

Решение е постановено на 25.01.2013 г., за което съобщения са изпратени на 

05.02.2013 г. На 13.02.2013 г. е постъпила молба за допълване на решението в 

частта за разноските. С определение от 29.03.2013 г. съдът се е произнесъл като е 

допълнил решението си. Към момента на проверката делото се администрира 

във връзка с постъпили частни касационни жалби срещу друго определение на 

въззивната инстанция, с което е потвърдено такова на Окръжен съд – Бургас, 

отказал да уважи искане за връщане на надвнесени разноски в 

първоинстанционното производство. 

 - в. гр. д. № 218/2012 г. /съдия Иван Иванов/ е образувано на 20.07.2012 

г. в деня на постъпване на въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – 

Сливен по гр. д. № 158/2011 г., сезиран с иск на застраховател. Делото е 

насрочено в открито заседание за 12.09.2012 г. и е разпределено на докладчик в 

деня на образуване на делото, видно от протокола за електронен избор на съдия. 

Призовки за страните са изпратени на 20.07.2012 г. С определение от 10.09.2012 

г. съдът е изготвил доклад на делото. В първото открито съдебно заседание е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 15.10.2012 г., за 

което съобщения са изпратени на 20.11.2012 г. На 25.04.2013 г. съдът е 

постановил решение за поправка на очевидна фактическа грешка. 

 - в. гр. д. № 311/2012 г. /съдия – докладчик Румяна Манкова/ е 

образувано на 16.10.2012 г. в деня на постъпване на въззивна жалба срещу 

решение на Окръжен съд – Бургас по гр. д. № 417/2012 г., сезиран с 

облигационен иск. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването 

на делото и същото е насрочено в открито съдебно заседание за 14.11.2012 г. С 

определение, постановено на 18.10.2012 г., съдът е изготвил проект на делото и е 

посочил, че същото се внася за разглеждане в открито заседание за посочената в 

печата на съда дата. В първото открито заседание от 14.11.2012 г. е даден ход по 

същество. С определение, постановено на 14.12.2012 г., съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е насрочил делото 

в открито заседание за 16.01.2013 г. За да постанови определение в този смисъл, 

съдебният състави е приел, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради 

което е назначил съдебно - техническа експертиза. Делото на определената дата 

е отложено и насрочено за 06.02.2013 г., след направено изявление на страните, 

че допълнението към назначената експертиза не е представено в срок. На 
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последната дата е даден ход по същество. Решение е постановено на 14.02.2013 

г. и съобщения за същото са изпратени на 15.02.2013 г. Обстоятелствата по 

отменения ход по същество са отразени и при делата, разгледани в тази 

категория. 

 - в. гр. д. № 309/2012 г. /съдия - докладчик Събина Христова/ е 

образувано на 15.10.2012 г. в деня на постъпване на въззивна жалба срещу 

решение на Окръжен съд – Бургас по гр. д. № 955/2011 г., сезиран с обективно и 

субективно съединени искове. Делото е разпределено на докладчик на същата 

дата, видно от протокола, удостоверяващ избора. Първо открито съдебно 

заседание е насрочено за 07.11.2012 г., която дата е отразена в печата на съда. С 

определение от 22.10.2012 г. съдът е изготвил доклад на делото и посочил, че 

внася делото за разглеждане в открито заседание на посочената при 

образуването дата. В насроченото открито съдебно заседание е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 26.11.2012 г., на която дата е 

обявено и в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения за съдебния акт са 

изпратени на 03.12.2012 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
От делата, разгледани в тази категория, има само едно производство – в. 

гр. д. № 285/2011 г., което е образувано през 2011 г. и което към момента на 

проверката се намира в Апелативен съд – Бургас. Единствено по това дело се 

установява и по - голяма обща продължителност, за което са били налице 

причини, стоящи извън процесуалното поведение на съда: спиране на 

производството, отлагане поради замяна на вещи лица и отлагане за изготвяне на 

експертиза. Проверените дела от тази категория са образувани в деня на 

постъпване на въззивната жалба в съда. Определенията по чл. 267 от ГПК, с 

които съдебните състави са извършвали проверка по допустимостта на 

въззивните жалби и са вземали отношение по доказателствените искания, са 

постановявани между 1 и 5 дни от образуването на делата. Насрочването в първо 

открито съдебно заседание до 2012 г. се е извършвало от ръководителя на 

отделението или от заместващия го съдия още при образуването на делото и 

неговото разпределение. Делата са насрочвани в първо открито съдебно 

заседание в срок от месец до месец и половина от образуването им, но много 

често и в по-кратки срокове. По - големи периоди за насрочване на първо 

открито съдебно заседание се установяват единствено в периодите, съвпадащи 

със съдебната ваканция. Съдебните състави са се произнасяли своевременно в 

закрито заседание по процесуалните искания, правени от страните. Обикновено 

производствата са разглеждани и решавани след провеждане на едно открито 

съдебно заседание, а в редките случаи, в които делата са отлагани, нови съдебни 

заседания са насрочвани за след 30-40 дни. 

 

2. Въззивни граждански дела образувани през 2013 г. 

 - в. гр. д. № 56/2013 г., обр. на 01.03.2013 г., на доклад на съдия 

Христова. ОС – Бургас е бил сезиран с мотивирано искане на КУИППД – чл. 28 

ЗОИППД. Делото се разглежда за втори път пред АС – Бургас, върнато от ВКС. 

Делото е постъпило на 01.03.2013 г. и на с. д. е образувано и разпределено, 
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насрочено за 27.03.2013 г. На 06.03.2013 г. е изготвен доклад по делото. В с. з. на 

27.03.2013 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 24.04.2013 г. 

 - в. гр. д. № 48/2013 г., обр. на 25.02.2013 г., на доклад на съдия Иванов, 

жалба срещу решение на ОС – Сливен, сезиран с искове по чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ. 

Делото е постъпило на 25.02.2013 г., на с. д. е образувано и насрочено в о. с. з. за 

20.03.2013 г. По делото е приложен протокол от случайното разпределение от 

25.02.2013 г. В с. з. на 20.03.2103 г. е даден ход по същество на делото, 

решението е обявено на 19.04.2013 г. 

 - в. гр. д. № 2/2013 г., обр. на 02.01.2013 г., на доклад на съдия Иванова, 

жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с мотивирано искане на 

КУИППД. Делото е постъпило на 02.01.2013 г., на с. д. е образувано делото, 

насрочено в о. с. з. на 30.01.2013 г. По делото е приложен протокол за 

случайното разпределение от 02.01.2013 г. На 04.01.2013 г. е изготвен доклад по 

делото. С разпореждане от 31.01.2013 г. съдът е отсрочил делото за 13.02.2013 г., 

поради сигнал за взривно устройство в съдебната палата. В с. з. на 13.02.2013 г. е 

даден ход на делото по същество. Решението е обявено на 13.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 42/20113 г., обр. на 15.02.2013 г., на доклад на съдия 

Христова, жалба срещу решение на ОС – Сливен, сезиран с искове с правно 

основание чл. 226, ал. 1 КЗ. Делото е постъпило в съда на 15.02.103 г. и на с. д. е 

образувано делото, насрочено в о. с. з. на 27.03.2013 г. По делото е приложен 

протокол за случайно разпределение от 15.02.2013 г. На 15.02.2013 г. е изготвен 

доклад по делото. В с. з. на 27.03.2013 г. е даден ход по същество, решението е 

обявено на 10.04.2013 г. 

 - в. гр. д. № 9/2013 г., обр. на 07.01.2013 г., на доклад на съдия Христова, 

жалба против решение на ОС – Ямбол, сезиран с иск с правно основание чл. 336 

ГПК във вр. с чл. 5 ЗЛС. Делото е постъпило на 07.01.2013 г., на с. д. е 

образувано делото и е насрочено в о. с. з. на 30.01.2013 г. Протоколът от 

случайното разпределение е от 07.01.2013 г.  На 17.01.2013 г. е изготвен доклад 

по делото. С разпореждане от 31.01.2013 г. съдът е отсрочил делото за 13.02.2013 

г., поради постъпил сигнал за взривно устройство в сградата на съда. В с. з. на 

13.02.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е обявено на 

11.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 71/2013 г., обр. на 18.03.2013 г., на доклад на съдия Иванова, 

жалба против решение на ОС – Сливен, сезиран с иск с правно основание чл. 

422, ал. 1 във вр. с чл. 415 ГПК. Делото е постъпило на 18.03.2013 г., на с. д. е 

образувано делото и е насрочено в о. с. з. на 10.04.2013 г. Приложен е протокол 

от случайното разпределение от 18.03.2013 г. В с. з. на 10.04.2013 г. е даден ход 

по същество на делото, решението е обявено на 30.04.2013 г. 

 - в. гр. д. № 25/2013 г., обр. на 25.01.2013 г., на доклад на съдия Тончева, 

жалба против решение на ОС – Бургас, сезиран с искове с правно основание чл. 

45 и чл. 86 ЗЗД и чл. 226 КЗ. Делото е постъпило на 25.01.2013 г., на с. д. е 

образувано делото и насрочено в о. с. з. на 20.02.2013 г. Приложен е протокол от 

случайното разпределение от 25.01.2013 г. На 04.02.2013 г. е изготвен доклад по 

делото. С разпореждане от 18.02.2013 г. съдът е отсрочил делото за 06.03.2013 г., 

поради отсъствие на съдията – докладчик. В с. з. на 06.03.2013 г. е даден ход по 
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същество, решението е обявено на 27.03.2013 г. Съобщенията са изпратени на 

27.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 83/2013 г., обр. на 01.04.2013 г., на доклад на съдия 

Христова, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с искове по чл. 226, ал. 

1 вр. чл. 257, вр. чл. 223 КЗ, вр. чл. 45 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 вр. чл. 84, ал. 3 ЗЗД. 

Делото е постъпило на 01.04.2013 г., на с. д. е образувано делото и е насрочено в 

о. с. з. на 24.04.2013 г. Приложен е протокол от случайното разпределение от 

01.04.2013 г. На 04.04.2013 г. е изготвен доклад по делото. В с. з. на 24.04.2013 г. 

е даден ход по същество, решението е обявено на 09.05.2013 г. Съобщенията са 

изпратени на 09.05.2013 г. 

 - в. гр. д. № 17/2013 г. /съдия - докладчик Златина Иванова/ е образувано 

на 16.01.2013 г. по въззивна жалба от тази дата срещу решение на Окръжен съд – 

Бургас по гр. д. № 13/2012 г., сезиран с иск по чл. 108 от ЗС. В печата на съда е 

посочено, че делото е насрочено в открито съдебно заседание за 06.02.2013 г. 

Делото е разпределено на докладчик на 17.01.2013 г. видно от протокола, 

удостоверяващ електронното разпределение на делата. С определение, 

постановено на 18.01.2013 г., съдът е изготвил доклад на делото, взел е 

отношение по доказателствените искания и е посочил, че делото е насрочено в 

открито заседание за 06.02.2013 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход 

по същество. Решение по делото е постановено на 04.03.2013 г., за което 

съобщения са изпратени на 05.03.2013 г. В книгата за открити заседания е 

обявено на 04.03.2013 г. По делото е депозирана касационна жалба на 16.04.2013 

г., която към момента на проверката се администрира. 

 - в. гр. д. № 74/2013 г. /съдия – докладчик Събина Христова/ е 

образувано на 19.03.2013 г. по въззивна жалба от тази дата срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по гр. д. № 2130/2011 г., сезиран с облигационни искове. 

Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 24.04.2013 г. С определение, 

постановено на 20.03.2013 г., съдът е изготвил доклад на делото и е посочил, че 

същото се внася за разглеждане в открито заседание за 24.04.2013 г. В първото 

открито заседание съдът е дал ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 10.05.2013 г. и обявено на същата дата в книгата за открити 

заседания. Към момента на проверката производството е в процедура по 

връчване на съобщения за изготвения съдебен акт. 

 - в. гр. д. № 16/2013 г. /съдия – докладчик Събина Христова/ е 

образувано на 14.01.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу 

решение на Бургаския окръжен съд по гр. д. № 620/2007 г., сезиран с 

облигационни искове. Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

06.02.2013 г. Разпределено на докладчик в деня на образуването му видно от 

протокола, удостоверяващ случайния избор на съдия. С определение, 

постановено на 22.01.2013 г., съдът е изготвил доклад на делото. В първо 

открито съдебно заседание е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение е постановено на 06.03.2013 г. и съобщения за съдебния акт 

са изпратени на 07.03.2013 г. В книгата за открити съдебни заседания съдебният 

акт е обявен на 06.03.2013 г. Към момента на проверката делото се администрира 

във връзка с касационно жалба, постъпила на 30.04.2013 г. 
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 - в. гр. д. № 61/2013 г. /съдия - докладчик Мария Тончева/ е образувано 

на 07.03.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по гр. д. № 1695/2011 г., сезиран с облигационни искове. 

Делото е разпределено на докладчик на 07.03.2014 г. С определение, 

постановено на 14.03.2013 г., съдът е изготвил доклад на делото и е посочил, че е 

насрочено в открито съдебно заседание за 03.04.2013 г. На тази дата съдът е дал 

ход по същество. Решение по делото е постановено на 29.04.2013 г., за което към 

момента на проверката са изпратени съобщения на страните. Съдебният акт е 

обявен в книгата за открити съдебни заседания на същата дата. 

 - в. гр. д. № 13/2013 г. /съдия - докладчик Мария Тончева/ е образувано 

на 09.01.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на същата дата, срещу решение на 

Бургаския окръжен съд по гр. д. № 1710/2011 г. Делото е насрочено в открито 

съдебно заседание за 06.02.2013 г. Разпределението на случаен избор е 

извършено на 09.01.2013 г. С определение от 14.01.2013 г. съдът е изготвил 

доклад на делото и е посочил, че делото е насрочено за 06.02.2013 г. На тази дата 

е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 28.02.2013 г., на 

която дата е обявено и в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения за 

страните са изпратени на 01.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 45/2013 г. /съдия - докладчик Златина Иванова/ е образувано 

на 22.02.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по гр. д. № 685/2012 г., сезиран с облигационен иск. 

Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 13.03.2013 г., отразено в 

печата на съда. Докладчикът е определен на принципа на случайното 

разпределение на 22.03.2013 г. видно от протокола, приложен по делото. С 

определение, постановено на 25.01.2013 г., съдът е изготвил доклад на делото и е 

посочил, че насрочва делото в открито заседание за посочената вече в печата на 

съда дата. С разпореждане от 04.03.2013 г. съдът е отложил делото за 20.03.2013 

г., обосновано със служебна ангажираност на процесуален представител, 

депозирал писмена молба в този смисъл. В открито съдебно заседание от 

20.03.2013 г. е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 

08.04.2013 г., за което съобщения са изпратени на същата дата. На 29.04.2013 г. е 

депозирана касационна жалба, която се администрира към момента на 

извършване на проверката. 

 - в. гр. д. № 39/2013 г. /съдия - докладчик Мария Тончева/ е образувано 

на 13.02.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд - Бургас по гр. д. № 1456/2011 г., сезиран с искане по ЗОПДИППД. 

На корицата на делото е отбелязано, че производството е образувано на 

18.03.2013 г. - датата, на която е извършено и определянето на докладчик. 

Делото е насрочено в открито съдебно заседание за 27.03.2013 г. С определение 

от 18.02.2013 г. съдът е изготвил доклад на делото. В съдебното заседание, 

проведено на 27.03.2013 г., е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 12.04.2013 г. и обявено в книгата за открити съдебни заседания. 

Съобщения за съдебния акт са изпратени на тази дата. Към момента на 

проверката производството е в срока за обжалване на постановения съдебен акт. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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При проверката и на делата, образувани през 2013 г., се констатира, че 

въззивните граждански производства се образуват незабавно – в деня на 

постъпване на съдебните книжа, и се разпределят на докладчик още същия ден. 

Определенията по чл. 267 от ГПК са постановявани в различни срокове след 

образуването на делата – между 2 и 8 дни от този момент, много често и в деня, в 

който са предоставяни на определения докладчик. Потвърждават се 

констатациите за бързо насрочване на въззивните граждански дела в първо 

открито съдебно заседание, като за тези, образувани през 2013 г., се установяват 

дори по-кратки срокове – много често и под един месец от образуването им. 

През 2013 г. се запазва положителната тенденция производствата да се обявяват 

за решаване още в първото открито съдебно заседание. 

 

3. Спрени въззивни граждански дела. 

 - в. гр. д. № 127/2003 г., обр. на 13.10.2003 г., на доклад на съдия 

Иванова, жалба срещу решение на ОС – Бургас. Производството е по реда на 

ГПК (отм.). Проведени са с. з. на: 12.11.2003 г., 10.12.2003 г., 28.01.2004 г., 

когато е даден ход по същество на делото. На 30.01.2004 г. е постъпила молба за 

спиране на производството по чл. 182, б. „д” ГПК (отм.). В срока за произнасяне 

съдът е констатирал, че по делото е приложено удостоверение от Окръжна 

следствена служба – гр. Бургас, представено в съда на 26.01.2004 г., прието като 

доказателство в с. з. на 28.01.2004 г., от което се установява, че срещу ответника 

по делото Атанас Георгиев има образувано сл. дело № 917/29.02.2002 г. по описа 

на ОСлСл - Бургас, за деяние по чл. 213а, ал. 3, т. 2 вр. с чл. 213а, ал. 1, чл. 308 

НК. Съдът е установил, че са налице условия за спиране на производството на 

осн. чл. 182, б. „д” ГПК (отм.), поради което с  определение от 04.02.2004 г. е 

отменил дадения ход по същество на делото и е спрял производството. 

Периодично са изисквани справки за движението на сл. д. № 917/2002 г. на 

ОСлСл – Бургас. На 11.06.2007 г. е постъпила молба за възобновяване на 

производството от трето лице – помагач. Изискана е спешна справка за 

движението на сл. дело. С определение от 20.06.2007 г. съдът е оставил без 

уважение искането за възобновяване на производството. Съдът е продължил да 

изисква справки за движението на сл. дело. С разпореждане от 06.06.2011 г. е 

указано на въззивниците, че следва в седмодневен срок от съобщението да заявят 

дали желаят да бъде възобновено производството по делото и даден ход, 

независимо, че наказателното производството не е приключило. На 16.06.2011 г. 

е постъпила молба от проц. представител на въззивниците, с която са заявили, че 

не желаят производството да бъде възобновено преди приключване на нак. 

производство. По делото са продължили справки за движението на 

наказателното производство. На 29.04.2013 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството, независимо, че наказателното производство 

не е приключило. С определение от 30.04.2013 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил в о. с. з. на 29.05.2013 г.; 

 - в. гр. д. № 157/2010 г., обр. на 13.07.2010 г., на доклад на съдия 

Тончева, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск по  чл. 97, ал. 1 

ГПК (отм.) за главния иск и чл. 72 от ЗС. Делото е постъпило в АС – Бургас на 

13.07.2010 г. Има печат на регистратурата на съда и печат, от който е видно 
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номера на делото, дата на образуване и дата на насрочване. Делото е насрочено 

за разглеждане на 15.09.2010 г. По делото е приложен протокол от случайното 

разпределение. В първото с. з. проведено на 15.09.2010 г. съдът е докладвал 

делото, приел е молба за спиране на производството и е дал 3-дневен срок за 

представяне на доказателство за образуване, респективно насрочване на делото, 

заради което се иска спиране. На 17.09.2010 г. е представена молба и съдебно 

удостоверение за образувано дело, имащо характер на преюдициално по 

отношение на настоящото. С определение от 27.09.2010 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.) – до 

приключване на гр. д. № 6986/2010 г. по описа на РС – Бургас. На 20.10.2010 г. е 

постъпила молба по чл. 389 ГПК. С определение от 22.10.2010 г. съдът е 

допуснал обезпечение на предявения иск, чрез налагане на обезпечителна мярка 

„спиране на изпълнението” по изпълнително дело. На 02.02.2011 г. е изискана 

информация за хода на преюдициалното дело. С определение от 12.05.2011 г. 

съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил за 15.06.2011 г. На 

13.06.2011 г. е постъпило заявление, с което е поискано производството по 

делото да бъде спряно на осн. чл. 229, т. 4 и т. 5 ГПК, приложено е съдебно 

удостоверение за образувано НОХД № 296/2011 г., по описа на ОС – Бургас. С 

определение от 13.06.2011 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 

229, т. 4 и т. 5 ГПК – до приключване с влязла в сила присъда по НОХД № 

296/2011 г. на БОС. По делото периодично са изисквани справки за движението 

на преюдициалното дело: 21.05.2012 г.; 21.11.2012 г. и 20.03.2013 г. 

 - в. гр. д. № 346/2012 г. /съдия –докладчик съдия Иван Иванов/ е 

образувано на 19.11.2012 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – 

Бургас по гр. д. № 1760/2011 г., сезиран с иск по чл. 108 от ЗС. Възивната жалба 

е постъпила на тази дата, видно от печата на съда, в който е посочено, че първо 

открито съдебно заседание е насрочено за 12.12.2012 г. Върху придружителното 

писмо на първоинстанционния съд са положени два печата – в единия е отразен 

входящия номер и датата на постъпване на жалбата /печат на регистратурата/, а 

във втория – номер на делото, дата на образуването му и датата, за която е 

насрочено първото открито съдебно заседание. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на образуването му, което се установява от протокола за 

електронен избор на съдия. С определение от 27.11.2012 г. съдът е изготвил 

доклад на делото и е насрочил открито съдебно заседание за 12.12.2012 г. 

Призовки за страните са насрочени още на 19.11.2012 г., в деня на образуване на 

делото. С протоколно определение от 12.12.2012 г. съдът, с оглед направено 

изявление от процесуалния представител на ищеца, е приел, че производството 

следва да бъде спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на 

гр. д. № 2341/2012 г. на Окръжен съд - Бургас. Справки за хода на 

преюдициалното производство са изисквани официално с писма на Бургаския 

апелативен съд с изх. № 16.01.2013 г. и  изх. № 21.03.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Към момента на извършване на проверката в отделението има само две 

дела, по които е постановено спиране. По проверените дела се установява, че 

производствата са спирани поради наличие на обуславящи производства за 
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различни периоди от време. Във всички случаи делата са администрирани 

прецизно, като периодично са изисквани официални справки за хода на 

преюдициалните производства. 

 

4. Въззивни граждански производства с отменен ход по същество. 

 - в. гр. д. № 281/2010 г., обр. на 02.12.2010 г., на доклад на съдия Зл. 

Иванова. В с. з. на 12.01.2011 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението съдът е установил, че има разминаване в трите имена 

на ищеца, изписани в исковата молба, представеното пълномощно от проц. 

представител от една страна и имената, изписани в приетите по делото 

доказателства, която неточност не е констатирана от първоинстанционния съд. С 

определение от 07.02.2011 г. съдът е отменил определението, с което е даден ход 

по същество на делото, оставил е без движение исковата молба, като е указал 

ищецът да посочи трите си имена и да представи копие от лична си карта. С 

молба от 10.02.2011 г. са изпълнени указанията на съда и с разпореждане от 

11.02.2011 г. делото е насрочено на 09.03.2011 г. 

 - в. гр. д. № 318/2011 г., обр. на 07.12.2011 г., на доклад на съдия 

Тончева. В срока за произнасяне съдът е установил, че делото не е изяснено от 

фактическа страна и следва да се постави допълнителна задача на вещите лица 

по допуснатата пред първоинстанционния съд СТЕ, поради което с определение 

от 18.01.20121 г. е отменил дадения ход по същество на делото, поставил е 

допълнителна задача на вещите лица и е насрочил делото за 29.02.2012 г. 

 - в. гр. д. № 236/2011 г., обр. на 14.09.2011 г., на доклад на съдия 

Тончева. В срока за произнасяне на решението е постъпила молба (от 18.11.2011 

г.) от проц. представител на ищеца, с която е поискано да бъде прието като 

доказателство по делото приложеното към молбата писмо, подписано от кмета 

на община – Бургас. С молба от 21.11.2011 г. ищцата е поискала да бъде 

отменено определението за приключване на съдебното дирене като делото се 

насрочи за ново с. з. С определение от 21.11.2011 г. съдът е докладвал 

постъпилите молби като е приел, че представеното писмо е ново доказателство 

по смисъла на чл. 266 ГПК, поради което е отменил определението за даване ход 

по същество на делото и го е насрочил за разглеждане за 12.12.2011 г. 

 - в. гр. д. № 185/2011 г., обр. на 14.07.2011 г., на доклад на съдия 

Тончева. В с. з. на 07.09.2011 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението съдът е докладвал постъпила молба от пълномощник, 

с представен болничен лист, както и копие от командировъчно, издадено на 

представляващия дружеството и негов изп. директор. Съдът, като е съобразил 

разпоредбата на чл. 142, ал. 2 ГПК е постановил определение от 16.09.2011 г., с 

което е отменил определението за приключване събиране на доказателствата и е 

насрочил делото за 05.10.2011 г. 

 - в. гр. д. № 137/2011 г., обр. на 20.05.2011 г., на доклад на съдия 

Манкова. В с. з. на 15.06.2011 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението съдът е установил, че исковата молба е нередовна, 

поради което с определение от 08.07.2011 г. е отменил определението за даване 

ход по същество, с указания за отстраняване на констатираната нередовност. 
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Постъпила е молба с изпълнени указания, делото е насрочено за 05.10.2011 г., 

обявено е за решаване. На 31.10.2011 г. е обявено решението. 

 - в. гр. д. № 239/2011 г., обр. на 15.09.2011 г., на доклад на съдия 

Христова. В с. з. на 19.10.2011 г. е даден ход по същество на делото. С 

определение от 16.11.2011 г. съдът е отменил определението с което е даден ход 

по същество, като е съобразил, че следва да се назначи особен представител на 

малолетното дете. Изпратено е искане до АС – Сливен за определяне на особен 

представител на малолетното лице. С определение от 05.11.2011 г. е назначен 

особен представител, делото е насрочено. В с. з. на 21.12.2011 г.  е даден ход по 

същество на делото, решението е обявено на 20.01.2012 г. 

 - в. гр. д. № 155/2011 г. /съдия - докладчик Румяна Манкова/ - с 

определение от 03.08.2011 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът е 

отменил протоколното си определение за даване на ход по същество от 

06.07.2011 г. и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 06.07.2011 г. За 

да постанови съдебен акт в този смисъл, от мотивната част на същия става ясно, 

че съдът е сезиран с молба от пълномощник за отмяна на дадения ход по 

същество, поради нововъзникнали обстоятелства, за които са представени 

доказателства, от значение за решаване на спора. 

 - в. гр. д. № 295/2011 г. /съдия - докладчик Иван Иванов/ - с определение 

от 12.01.2012 г., постановено в срока за решаване на делото, съдът е отменил 

определение от 14.12.2011 г. за даване на ход по същество и е спрял 

производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до произнасяне на ОСГК 

на ВКС по тълк. д. № 1/2010 г. 

 - в. гр. д. № 311/2012 г., обр. на 16.10.2012 г., на доклад на съдия 

Манкова. В с. з. на 14.11.2012 г. съдът е дал ход по същество на делото. В срока 

за произнасяне на решението, съдът е установил, че делото не е изяснено от 

фактическа страна - не е установена пазарната стойност на апартамента, предмет 

на делото, поради което с определение от 14.12.2012 г. е отменил дадения ход по 

същество, назначил е СТЕ и е насрочил делото в о. с. з. на 16.01.2013 г. 

 - в. гр. д. № 575/2012 г. /съдия - докладчик Иван Иванов/ - с определение 

от 21.03.2012 г., постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил 

определение от 22.02.2012 г., с което е дал ход по същество, оставил е 

производството без движение поради нередовности, констатирани в исковата 

молба и е дал указания за конкретизиране на претенцията. По делото е 

постановено решение на 09.04.2012 г. 

 - в. гр. д. № 19/2012 г. /съдия - докладчик Иван Иванов/ - с протоколно 

определение от съдебно заседание от 22.02.2012 г. съдът е дал ход по същество и 

е обявил делото за решаване. С определение от 21.03.2012 г., постановено в 

срока за решаване на делото, съдът е оставил без движение исковата молба и дал 

указания на страните да уточнят претенциите си. На 06.04.2012 г. по делото е 

депозирано становище по въззивна жалба, съдържащо изявление за отказ от 

иска. С решение от 09.04.2012 г. съдът е обезсилил първоинстанционното 

съдебно решение поради отказ на ищците от предявения иск. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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От справките, изготвени от Апелативен съд – Бургас и от извършената 

проверка, се установява, че през 2011 г. въззивните граждански състави са 

постановили определения, с които са отменили дадения ход по същество по 6 

дела, а през 2012 г. по 5 дела. Анализът на обстоятелствата, довели до 

постановяване на съдебни актове в този смисъл, сочи както обективни причини 

за възобновяване на производствата, така и такива, свързани с недостатъчно 

изясняване на фактическата обстановка по делата и поради констатирани 

нередовности в исковите молби, неотстранени от първоинстанционните 

съдилища. Установените факти при проверката обаче, включително малкият 

брой дела, по които е отменен дадения ход по същество, показват съществуваща 

стабилна тенденция за предварителна подготовка и проучване на делата от 

съдиите, формиращи гражданските състави. 

 

5. Въззивни частни граждански производства образувани през 2012 и 

2013 г. 

 - ч. гр. д. № 384/2012 г., обр. на 28.12.2012 г., на доклад на съдия 

Христова, жалба срещу определение на ОС – Бургас, постановено по чл. 390 

ГПК. Жалбата е постъпила на 28.12.2012 г., на с. д. е образувано и разпределено 

делото. С определение от 15.01.2013 г., постановено в з. з., съдът се е произнесъл 

по жалбата, като е отменил определението на окръжния съд в една част и е 

допуснал обезпечение, чрез налагане на запор на банковите сметки на ответника 

до размера на бъдещите искове от 18 770 евро. Съдът е указал на молителя, че в 

едномесечен срок от датата на връчване на определението следва да представи 

доказателство за предявен иск, както и последиците от непредставяне. Съдът е 

потвърдил определението на ОС – Бургас в останалата част. Съобщението е 

връчено на 11.02.2013 г., на 13.03.2013 г. е представено доказателство за 

предявен иск. 

 - ч. гр. д. № 360/2012 г., обр. на 30.11.2012 г., на доклад на съдия 

Тончева, жалба срещу определение на ОС – Бургас, с което съдът е спрял 

производството по гр. д. № 1902/2011 г. на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Делото е 

постъпило на 30.11.2012 г. и на с. д. е образувано и разпределено. С определение 

от 10.12.2012 г. съдът се е произнесъл по ч. жалба като е потвърдил 

определението на ОС – Бургас. Съобщенията са изпратени на 11.12.2012 г. 

 - ч. в. гр. д. № 108/2012 г. /съдия докладчик Румяна Манкова/ е 

образувано на 18.04.2012 г. по частна жалба, постъпила на тази дата, срещу 

определение на Окръжен съд – Сливен по ч. гр. д. № 205/2012 г., постановено по 

чл. 390 от ГПК във вр. с чл. 22, ал. 1 от ЗОПДИППД. Съдът се е произнесъл с 

определение, постановено в закрито заседание на 23.04.2012 г., като годината е 

посочена грешно в съдебния акт като „2009 г.”. Определението е обявено в 

книгата за закрити заседания на 26.04.2012 г. Съобщение е изпратено на 

27.04.2012 г., получено на 01.06.2012 г. след повторно изпращане на ново 

съобщение. С писмо от 05.03.2013 г., Бургаският апелативен съд е изискал 

делото от първоинстанционния съд във връзка с молба за отмяна на допуснатата 

обезпечителна мярка. Съдът се е произнесъл с определение от 12.04.2013 г., за 

което съобщения са изпратени на същата дата. 
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 - ч. в. гр. д. № 376/2012 г. /съдия – докладчик Събина Христова/ е 

образувано на 18.12.2012 г. по въззивна частна жалба от тази дата срещу 

определение на Окръжен съд – Бургас по ч. гр. д. № 1928/2012 г., постановено 

при обжалване на действията на частен съдебен изпълнител. С определение, 

постановено на 17.01.2013 г., съдът е спрял производството по делото по чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК, след като е констатирал при направена служебна че 

съществува преюдициално производство - т. д. № 765/2012 г. на ВКС. С 

определение от 18.03.2013 г. съдът е прекратил производството по делото, 

поради оттегляне на частната жалба. Последното е обжалвано с частна 

касационна жалба от 17.04.2013 г., която към момента на проверката се 

администрира. 

- ч. гр. д. № 76/2013 г., обр. на 25.03.2013 г., на доклад на съдия Тончева, 

жалба срещу определение на ОС – Ямбол. На 25.03.2013 г. е постъпило делото и 

на същата дата е образувано и разпределено. Съдът се е произнесъл с 

определение от 28.03.2013 г. 

 - ч. гр. д. № 89/2013 г., обр. на 04.04.2013 г., на доклад на съдия Тончева, 

жалба срещу определение на БОС. Делото е постъпило на 04.04.2013 г., 

образувано и разпределено на с. д. С определение от 11.04.2013 г. съдът се е 

произнесъл по ч. жалба, като е потвърдил определението на окръжния съд, с 

което е оставил без разглеждане молба за възстановяване на срок за внасяне на 

ДТ. Съобщенията са изпратени на 11.04.2013 г. 

 - ч. гр. д. № 57/2013 г., обр. на 05.03.2013 г., на доклад на съдия Иванов, 

след това съдия Манкова, жалба срещу определение на СГС. Делото е изпратено 

от ВКС, постъпило на 04.03.2013 г., на с. д. е образувано и разпределено делото. 

С определение от 07.03.2013 г. съдия Иванов се е отвел от разглеждане на гр. д. 

№ 57/2013 г., извършено е ново разпределение чрез програмата за случайно 

разпределение, определена е съдия Манкова. С определение от 21.03.2013 г. 

съдът се е произнесъл по ч. жалба като е оставил без уважение жалбата срещу 

определението на СГС, с което производството по гр. д. № 30/2012 г. на СГС е 

прекратено. Съобщението е изпратено на 22.03.2013 г. 

 - ч. гр. д. № 67/2013 г., обр. на 15.03.2013 г., на доклад на съдия Иванов, 

жалба срещу определение на БОС. Делото е постъпило на 15.03.2013 г., 

образувано и разпределено на с. д. С определение от 09.04.2013 г. съдът се е 

произнесъл по ч. жалба по чл. 396 ГПК като е оставил без разглеждане жалбата, 

с която е поискано отмяна на определението за допуснатото обезпечение. 

 - ч. в. гр. д. № 109/2013 г. /съдия – докладчик Румяна Манкова/ е 

образувано на 16.04.2013 г. по въззивна частна жалба от тази дата срещу 

решение, постановено от Окръжен съд – Бургас по ч. гр. д. № 2175/2012 г., 

образувано във връзка с обжалване действията на съдебен изпълнител. По 

делото е постановено определение от 13.05.2013 г., с което съдът е оставил 

жалбата без разглеждане и е прекратил производството. 

 - ч. в. гр. д. № 64/2013 г. /съдия – докладчик Иван Иванов/ е образувано 

на 12.03.2013 г. по частна жалба от тази дата срещу определение на Окръжен съд 

– Сливен по гр. д. № 53/2013 г., образувано във връзка с обжалване на 

действията на съдебен изпълнител. По делото е постановено определение от 

11.04.2013 г., за което съобщение е изпратено на тази дата. 
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 - ч. в. гр. д. № 124/2013 г. /съдия – докладчик Мария Тончева/ е 

образувано на 30.04.2013 г. по частна жалба срещу определение на Окръжен съд 

– Бургас по ч. гр. д. № 866/2012 г. Съдът се е произнесъл с определение от 

09.05.2013 г., с което е отменено определение на първоинстанционния съд, 

съдържащо отказ да бъде отменено допуснато обезпечение. 

 - ч. в. гр. д. № 107/2013 г. /съдия - докладчик Златина Иванова/ е 

образувано на 15.04.2013 г. по частна жалба, постъпила на тази дата. Съдът се е 

произнесъл с определение от 26.04.2013 г. 

 - ч. в. гр. д. № 93/2013 г. /съдия - докладчик Златина Иванова/ е 

образувано на 01.04.2013 г. по частна жалба от тази дата, след като е изпратено 

от ВКС по реда на чл. 23, ал. 3 от ГПК. Съдът се е произнесъл с определение от 

15.04.2013 г., като е потвърдил определението на първоинстанционния съд, с 

което е отказано освобождаването на жалбоподателя от заплащане на държавна 

такса. 

 - ч. в. гр. д. № 104/2013 г. /съдия - докладчик Златина Иванова/ е 

образувано на 15.04.2013 г. по частна жалба от тази дата, постъпила във връзка с 

обжалване действията на съдебен изпълнител. Съдът се е произнесъл с решение 

от 29.04.2013 г., като е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил 

производството. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Анализът на делата от тази категория показва, че производствата се 

образуват в деня на постъпване на частните жалби и в същия ден се разпределят 

на съдия - докладчик. Съдът се е произнасял бързо по претенциите, като е 

постановявал крайните съдебни актове между 3 и 15 дни от образуването на 

делата. Рядко съдебните състави са се произнасяли в по-големи срокове. Не се 

установяват случаи, в които произнасянето да е ставало след повече от 1 месец. 

 

6. Обявяване на съдебните актове по въззивни граждански дела. 

През 2011 г. се отчитат много добри резултати по отношение критерия – 

постановяване на съдебни решения в срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. 1-во 

от ГПК. Проверката установява, че само по 15 дела съдебните актове са обявени 

след изтичане на регламентирания едномесечен срок. Изводите за добра 

срочност при изписването на съдебните актове се подкрепят от обстоятелството, 

че преимуществено за делата, по които се отчита просрочие, решенията са 

постановявани в незначително отклонение на срока – между 3-10 дни от 

обявяването им за решаване. Срокове близки до двумесечния се отчитат 

единствено по в. гр. д. № 42/2009 г., в. гр. д. № 40/2011 г., в. гр. д. № 240/2011 г., 

а само по едно дело – в. гр. д. № 282/2010 г., съдебното решение е постановено 

малко над 2 месеца след обявяването му за решаване. Всички производства, по 

които се установяват по-големи просрочия, са били разпределени на доклад на 

съдия Иван Иванов. 

През 2012 г. са постановени решения в срок от над 1 месец по 19 дела, 16 

от които са били разпределени за разглеждане на съдия Иван Иванов. Следва да 

се отбележи, че в голямата си част съдебните актове са постановявани между 3 и 

8 дни след изтичане на законовоопределения срок, поради което просрочието се 
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явява незначително. Почти всички дела, по които се констатира просрочие, са 

решени в 2-месечен срок от обявяването им за решаване и само по 3 дела /в. гр. 

д. № 218/2012 г., в. гр. д. № 236/2012 г. и в. гр. д. № 254/2012 г./ решенията са 

постановени малко след изтичане на два месеца от последното открито съдебно 

заседание. 

 

ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ВЪЗЗИВНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

По всички проверени търговски дела беше установено, че съдебните 

книжа, във връзка с които те се образуват, не се подреждат в папки с жълт цвят, 

каквото е изискуемото цветово кодиране за производствата от такъв характер 

съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от ПАРОАВАС. 

 

1. Въззивни търговски дела образувани през 2012 г. 

 - в. т. д. № 187/2012 г., обр. на 04.07.2012 г., на доклад на съдия Събева, 

жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с пр. основание чл. 422 

ГПК. Делото е постъпило на 03.07.2012 г. и на 04.07.2012 г. е образувано и 

разпределено делото, приложен е протокол от случайното разпределение. Делото 

е насрочено за 05.09.2012 г. С определение от 05.07.2012 г. е изготвен доклад по 

делото. В с. з. на 05.09.2012 г. е даден ход по същество на делото, решението е 

обявено на 20.09.2012 г. 

 - в. т. д. № 317/2012 г., обр. на 08.11.2012 г., на доклад на съдия 

Казларова, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно 

основание чл. 79 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 294 ТЗ. Делото е постъпило в съда на 

08.11.2012 г., на с. д. е образувано и насрочено за 29.11.2012 г. Приложен е 

протокол от случайното разпределение. С определение от 13.11.2012 г. е 

изготвен доклад по делото. На 28.11.2012 г. е постъпила молба по чл. 389 ГПК. 

На 29.11.2012 г. е проведено с. з., даден е ход по същество на делото. С 

определение от 07.12.2012 г. съдът се е произнесъл по молбата по чл. 389 ГПК 

като е допуснал обезпечение на предявените обективно и субективно искове в 

една част, чрез налагане на запор до размера на посочените суми по банковите 

сметки на ответника. Съдът е оставил без уважение молбата за допускане на 

обезпечение в останалата част. На 17.12.2012 г. е обявено решението. 

Съобщенията са изпратени на 17.12.2012 г. Към момента на проверката делото е 

в процедура по администриране на ч. касационна жалба срещу определението на 

съда, с което е допуснато обезпечение. 

 - в. т. д. № 349/2012 г., обр. на 10.12.2012 г., на доклад на съдия Събева, 

жалба срещу решението на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно основание чл. 

124 ГПК. Делото е постъпило на 10.12.2012 г., образувано на с. д. и насрочено в 

о. с. з. на 10.01.2013 г. Приложен е протокол от 10.12.2012 г. от случайното 

разпределение. С определение от 13.12.2012 г. е изготвен доклад по делото. В с. 

з. на 10.01.2013 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 24.01.2013 г. 

 - в. т. д. № 291/2012 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 11.10.2012 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по т. д. № 423/2011 г., сезиран с облигационен иск. В 
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печата на съда е отразено, че делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

01.11.2012 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуване на делото 

видно от протокола, удостоверяващ случайния избор. С определение, 

постановено на 11.10.2012 г., съдът е изготвил доклад и е насрочил делото за 

посочената в печата на съда дата. В съдебно заседание от 01.11.2012 г. е даден 

ход по същество. С определение, постановено на 20.11.2012 г. в срока за 

произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество и е насрочил делото в открито заседание за 06.12.2012 г. За да 

постанови съдебен акт в този смисъл, съдът е обсъдил молби, постъпили по 

делото след обявяването му за решаване, за сключване на договор за цесия 

между въззиваемата страна и трето лице, конституирано като страна в процеса с 

определението на съда от тази дата. В съдебно заседание от 06.12.2012 г. съдът е 

одобрил постигнатата спогодба между страните, обезсилил е решението на 

Бургаския окръжен съд и е прекратил производството по делото. С определение 

от 21.01.2013 г. съдът се е произнесъл по молба на страна за изменение на 

определението на съда от 06.12.2012 г. в частта за разноските. 

Обстоятелствата по отмяна на хода по същество са описани и при делата 

от тази категория. 

 - в. т. д. № 339/2012 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 30.11.2012 г., постъпила на тази дата, по въззивна жалба срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по т. д. № 292/2011 г., сезиран с облигационни искове. В 

печата на съда е отразено, че делото е насрочено в открито съдебно заседание за 

17.01.2013 г. Докладчикът е определен на случаен избор, видно от протокола за 

електронно разпределение на делата. С определение от 05.12.2012 г. съдът е 

изготвил доклад на делото и е насрочил производството в открито заседание за 

датата, отразена в печата на съда. В първо открито заседание от 17.01.2013 г. 

съдът е дал ход по същество. Решение по делото е обявено в книгата за открити 

заседания за 08.02.2013 г. Към момента на проверката делото се администрира 

във връзка с депозирана касационна жалба. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
През 2012 г. въззивните търговски дела са образувани в деня на 

постъпване на въззивната жалба в съда и в същия ден е извършвано 

разпределението на случаен принцип и определян съдията – докладчик. 

Определението по чл. 267 от ГПК, с което съдът се е произнасял по 

допустимостта на въззивните жалби и вземал отношение по доказателствените 

искания, са постановявани в много кратки срокове след образуване на делата - 

срок между 1 и 5 дни. Първо открито съдебно заседание е насрочвано в срокове 

по-кратки от 1 месец и само в случаите, в които насрочването е съвпадало със 

съдебната ваканция, този период е по-голям. Проверените дела, образувани през 

2012 г., са приключвали след провеждане на едно открито съдебно заседание. 

Съобщенията за процесуалните действия на съда, за които страните е следвало 

да бъдат уведомени, са изготвяни и са изпращани своевременно. 

 

2. Въззивни търговски дела образувани през 2013 г. 
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Проверката на всички дела, находящи се в АС – Бургас към момента на 

проверката, установи: 

 - в. т. д. № 72/2013 г., обр. на 13.03.2013 г., на доклад на съдия 

Казларова, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск по чл. 694, ал. 1 

ТЗ във вр. с чл. 124, ал. 1 ГПК. Делото е постъпило на 13.03.2013 г., на с. д. е 

образувано делото и е насрочено в о. с. з. на 04.04.2013 г. Приложен е протокол 

от случайното разпределение от 13.03.2013 г. С определение от 15.03.2013 г. е 

изготвен доклад по делото. В с. з. на 04.04.2013 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 23.04.2013 г. Съобщенията са изпратени на 23.04.2103 г. 

 - в. т. д. № 80/2013 г., обр. на 20.03.2013 г., на доклад на съдия Нашева, 

жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск по чл. 26 ЗЗД.   Делото е 

постъпило на 20.03.2013 г., на с. д. е образувано. Приложен е протокол от 

20.03.2013 г. от случайното разпределение. С определение от 21.03.2013 г. съдът 

е изготвил доклад по делото, произнесъл се е по допустимостта на въззивната 

жалба и го е насрочил. В с. з. на 04.04.2013 г. е даден ход по същество, 

решението е обявено на 16.04.2013 г. 

 - в. т. д. № 7/2013 г., обр. на 10.01.2013 г., на доклад на съдия Събева, 

жалба срещу решението ОС – Бургас, сезиран с иск по чл. 422 ГПК и насрещен 

иск с правно основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД. Делото е постъпило на 10.01.2013 г. и 

на с. д. е образувано. На 10.01.2013 г. е извършено разпределението, приложен е 

протокол. С определение от 15.01.2013 г. съдът се е произнесъл по 

допустимостта на въззивната жалба, изготвил е доклад по делото и го е 

насрочил. На 17.01.2013 г. е постъпила молба за спиране на производството по 

чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. С определение от 21.01.2013 г. съдът е оставил без 

уважение молбата за спиране на производството. В с. з. на 31.01.2013 г. е даден 

ход по същество, решението е обявено на 27.02.2013 г. Съобщенията са 

изпратени на 27.02.2013 г. 

 - в. т. д. № 91/2013 г., обр. на 27.03.2013 г., на доклад на съдия 

Казларова, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно 

основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД. Делото е постъпило на 27.03.2013 г. и на с. д. е 

образувано. Приложен е протокол от случайното разпределение от 28.03.2013 г. 

С определение от 28.03.2103 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

въззивната жалба, изготвил е доклад по делото и го е насрочил. В с. з. на 

25.04.2013 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 10.05.2013 г. 

Съобщенията са изпратени на 10.05.2013 г. 

 - в. т. д. № 93/2013 г., обр. на 27.03.2013 г., на доклад на съдия Събева, 

жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно основание чл. 79 и 

чл. 86 ЗЗД. Делото е върнато от ВКС, който е отменил решението на АС – Бургас 

в една част за ново разглеждане от друг състав. Делото е постъпило на 

27.03.2013 г. и на с. д. е образувано. Приложен е протокол от 28.03.2013 г. от 

случайното разпределение. С определение от 29.03.2013 г. съдът е насрочил 

делото. В с. з. на 18.04.2013 г. е даден ход по същество на делото, решението е 

обявено на 14.05.2103 г. Съобщенията са изпратени на 14.05.2013 г. 

 - в. т. д. № 51/2013 г., обр. на 20.02.2013 г., на доклад на съдия 

Казларова, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно 

основание чл. 258 ЗЗД. Делото е постъпило на 20.02.2013 г. и на с. д. е 
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образувано. Приложен е протокол от случайното разпределение от 20.02.2013 г. 

С определение от 22.02.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

въззивната жалба, изготвил е доклад по делото и го е насрочил. В с. з. на 

07.03.2013 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 28.03.2013 г. 

Съобщенията са изпратени на 28.03.2013 г. 

 - в. т. д. № 88/2013 г., обр. на 25.03.2013 г., на доклад на съдия Събева, 

жалба срещу решение на ОС – Ямбол, сезиран с иск с правно основание чл. 74 

ТЗ. Делото е постъпило на 25.03.2013 г. и на с. д. е образувано. Приложен е 

протокол от случайното разпределение от 25.03.2013 г. С определение от 

26.03.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на въззивната жалба, 

изготвил е доклад по делото и го е насрочил. В с. з. на 11.04.2103 г. е даден ход 

по същество на делото. Решението е обявено на 24.04.2013 г., съобщенията са 

изпратени на същата дата. 

 - в. т. д. № 87/2013 г., обр. на 25.03.2013 г., на доклад на съдия Нашева, 

жалба срещу решение на ОС – Ямбол, сезиран с иск с правно основание чл. 74 

ТЗ. Делото е постъпило на 25.03.2013 г. и на с. д. е образувано делото. Приложен 

е протокол от случайното разпределение от 25.03.2013 г. С определение от 

26.03.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на въззивната жалба, 

изготвил е доклад по делото и го е насрочил. В с. з. на 11.04.2013 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 26.04.2013 г. и на с. д. са изпратени 

съобщенията;. 

 - в. т. д. № 99/2013 г., обр. на 02.04.2013 г., на доклад на съдия 

Дерелиева, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно 

основание чл. 422 ГПК. Делото е постъпило на 02.04.2103 г. и на с. д. е 

образувано. Приложен е протокол от случайното разпределение от 02.04.2013 г. 

С определение от 03.04.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

въззивната жалба, изготвил е доклад по делото и го е насрочил. В с. з. на 

18.04.2013 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 08.05.2013 г. 

Съобщенията са изпратени на 08.05.2013 г. 

 - в. т. д. № 106/2013 г., обр. на 04.04.203 г., на доклад на съдия 

Дерелиева, жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно 

основание чл. 29 ЗТР. Делото е постъпило на 04.04.2013 г. и на с. д. е образувано 

делото. Приложен е протокол от случайното разпределение от 04.04.2013 г. С 

определение от 05.04.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

въззивната жалба, изготвил е доклад и е насрочил делото. В с. з. на 09.05.2013 г. 

е даден ход по същество на делото. Решението е обявено на 16.05.2013 г. 

 - в. т. д. № 63/2013 г., обр. на 28.02.2013 г., на доклад на съдия Събева, 

жалба против решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно основание чл. 124 

и чл. 422 ГПК във вр. с чл. 86 ЗЗД. Делото е постъпило на 28.02.2013 г. и на с. д. 

е образувано. Приложен е протокол от случайното разпределение от 28.02.2013 

г. С определение от 28.02.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

въззивната жалба, изготвен е доклад и делото е насрочено. В с. з. на 21.03.2013 г. 

е даден ход по същество, решението е обявено на 10.04.2103 г. Съобщенията са 

изпратени на 10.04.2013 г. 

 - в. т. д. № 107/2013 г., обр. на 04.04.2013 г., на доклад на съдия 

Дерелиева, жалба срещу решение на ОС – Ямбол, сезиран с иск с правно 
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основание чл. 422 ГПК. Делото е постъпило на 04.04.203 г.и на с. д. е 

образувано. Приложен е протокол от случайното разпределение от 04.04.2013 г. 

С определение от 05.04.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

въззивната жалба, изготвил е доклад по делото и го е насрочил. В с. з. на 

09.05.2013 г. е даден ход по същество, решението е обявено на 15.05.2013 г. 

Съобщенията са изпратени на 15.05.2013 г. 

 - в. т. д. № 26/2013 г., обр. на 31.01.2013 г., на доклад на съдия Събева, 

жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с правно основание чл. 625 

ТЗ. Делото е постъпило на 31.01.2013 г. и на с. д. е образувано. Приложен е 

протокол от случайното разпределение от 31.01.2013 г. С определение от 

01.02.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на въззивната жалба, 

изготвил е доклад по делото и го е насрочил.  В с. з. на 21.02.2013 г. е даден ход 

по същество, решението е обявено на 01.03.2013 г. Съобщения са изпратени на 

04.03.2013 г. 

 - в. т. д. № 30/2013 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 31.01.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по т. д. № 289/2011 г., сезиран с облигационен иск. В 

печата на съда е отразено, че първото открито съдебно заседание е насрочено за 

14.02.2013 г. С определение от 31.01.2013 г. съдът е изготвил доклад на делото и 

го е насрочил в открито заседание за посочената в печата на съда дата. На 

14.02.2013 г. съдът не е дал ход на делото и го е отложил за нова дата /28.02.2013 

г./ поради отсъствие на докладчика. В съдебно заседание от 28.02.2013 г. е даден 

ход по същество. Решение е обявено на 12.03.2013 г., на която дата са изпратени 

и съобщения за страните. 

 - в. т. д. № 33/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 01.02.2013 г. по въззивна жалба от тази дата, депозирана срещу решение на 

Окръжен съд – Сливен по т. д. № 41/2011 г. Делото е разпределено на докладчик 

в деня на образуването му, видно от приложения протокол. С определение, 

постановено 01.02.2013 г., съдът е изготвил доклад на делото и насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 21.02.2013 г. В съдебно 

заседание от тази дата не е даден ход на делото с оглед заболяване на ответната 

страна и процесуалния й представител, поради което е отложено за 28.02.2013 г. 

На тази дата е приключено съдебното дирене. Решение по делото е обявено на 

07.03.2013 г., за което съобщения за страните са изпратени на тази дата. 

 - в. т. д. № 73/2013 г. /съдия - докладчик Нели Събева/ е образувано на 

13.03.2013 г. по въззивни жалби, постъпили в съда на този ден, срещу решение 

на Окръжен съд – Сливен по т. д. № 63/2012 г. Делото е разпределено на 

докладчик на 13.03.2013 г. съгласно протокола,, приложен по делото. С 

определение, постановено на 15.03.2013 г., съдът се е произнесъл по 

допустимостта на жалбата, изготвил е доклад на делото и е насрочил първо 

открито съдебно заседание за 28.03.2013 г. На тази дата съдът е приключил 

събирането на доказателства и е дал ход по същество. Решение по делото е 

обявено на 22.04.2013 г., за което съобщения са изпратени на същата дата. 

 - в. т. д. № 68/2013 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 11.03.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд – Сливен по т. д. № 66/2010 г. Делото е образувано след като 
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Върховния касационен съд с решение, постановено по т. д. № 94/2012 г., е 

отменил решение на апелативния съд и върнал делото за разглеждане от друг 

състав. Докладчикът е определен в деня на образуване на съдебното 

производство. С определение, постановено на 12.03.2013 г., съдът е насрочил 

открито съдебно заседание за 28.03.2013 г. На тази дата е даден ход по същество. 

Решение е обявено на 05.04.2013 г. и съобщения за съдебния акт са изпратени на 

тази дата. 

 - в. т. д. № 44/2013 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 12.02.2013 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на тази дата, срещу 

решение на Окръжен съд – Бургас по т. д. № 35/2012 г. Докладчик по делото е 

определен на 12.02.2013 г. видно от протокола, удостоверяващ случайния избор 

на съдия. С определение, постановено на 18.02.2013 г., съдът се е произнесъл по 

допустимостта на жалбата, изготвил е доклад на делото и е насрочил открито 

съдебно заседание за 28.02.2013 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 

приключил събирането на доказателства и е дал ход по същество. Решение е 

обявено на 12.03.2013 г., за което съобщения са изпратени на същия ден. 

 - в. т. д. № 62/2013 г. /съдия - докладчик Нели Събева/ е образувано 

27.02.2013 г. по въззивна жалба от тази дата, депозирана срещу решение на 

Окръжен съд – Сливен по т. д. № 98/2011 г. Докладчик по делото е определен в 

деня на образуване на производството. С определение, постановено на 

28.02.2013 г., съдът се е произнесъл по допустимостта на жалбата, изготвил е 

доклад на делото и е насрочил открито заседание за 21.03.2013 г. Съдът е обявил 

делото за решаване в първото открито заседание. Решение е обявено на 

05.04.2013 г. и съобщения от тази дата. 

 - в. т. д. № 5/2013 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 09.01.2013 г. по въззивна жалба от тази дата, депозирана срещу решение на 

Окръжен съд – Ямбол. Докладчик по делото е определен на 10.01.2013 г., видно 

от протокола, удостоверяващ електронния избор на съдия. С определение, 

постановено на 11.01.2013 г., съдът се е произнесъл по допустимостта, взел е 

отношение по доказателствени искания, изготвил е доклад на делото и е 

насрочил открито заседание за 07.02.2013 г. На тази дата е даден ход по 

същество. Решение е обявено в книгата за открити заседания на 18.02.2013 г., за 

което са изпратени съобщения от тази дата. 

 - в. т. д. № 19/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 24.01.2013 г., след като с решение 21.01.2013 г., постановено по т. д. № 

1050/2011 г., Върховният касационен съд е отменил решение на Бургаския 

апелативен съд по в. т. д. № 134/2011 г. и е върнал делото за ново разглеждане от 

друг състав. След връщането делото във апелативния съд е разпределено на 

24.01.2013 г. и е насрочено в открито заседание за 14.02.2013 г. Делото е 

пренасрочено за 21.02.2013 г. с разпореждане от 06.02.2013 г., като са изискани 

обяснения от призовкаря на Окръжен съд – Бургас, обслужващ адреса, за 

причините, поради които не са направени отбелязвания за обстоятелствата за 

невръчване на призовките. В съдебно заседание от 21.02.2013 г. е допусната 

съдебно-счетоводна експертиза и делото е отложено за 14.03.2013 г. На тази дата 

е даден ход по същество и решението е обявено на 25.03.2013 г. Съобщения за 

съдебния акт са изпратени тази дата. 



 30 

 - в. т. д. № 95/2013 г. /съдия - докладчик Румяна Казларова/ е образувано 

на 27.03.2013 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на същата дата, срещу 

решение на Окръжен съд – Ямбол. По делото е определен докладчик на 

28.03.2013 г. видно от протокола, удостоверяващ случайния избор на съдия. С 

определение, постановено на 28.03.2013 г., съдът се е произнесъл по 

допустимостта на жалбата, изготвил доклад на делото и е насрочил открито 

заседание за 25.04.2013 г. Решение е обявено в книгата за открити заседания на 

15.05.2013 г., след като в единственото открито заседание съдът е дал ход по 

същество. Към момента на проверката тече процедура по връчване на 

съобщения. 

 - в. т. д. № 94/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 27.03.2013 г., след като с решение от 25.03.2013 г. ВКС е отменил решение на 

Бургаския апелативен съд и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав. 

Докладчикът е определен на 28.03.2013 г. С определение, постановено на 

28.03.2013 г., съдът е насрочил открито заседание за 11.04.2013 г., в което е 

даден ход по същество. Решение е обявено в книгата за открити заседания на 

23.04.2013 г. и съобщения за съдебния акт са изпратени на тази дата. 

 - в. т. д. № 120/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 12.04.2013 г. по въззивна жалба от тази дата, депозирана срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас. Делото е разпределено на случаен принцип в деня на 

образуване на делото. С определение от 15.04.2013 г. съдът се е произнесъл по 

допустимостта на жалбата и е насрочил открито заседание за 09.05.2013 г. На 

тази дата делото е обявено за решаване. Решение е обявено в книгата за открити 

съдебни заседания на 13.05.2013 г. 

 - в. т. д. № 85/2013 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 25.03.2013 г. по жалба от 25.03.2013 г. срещу решение на Окръжен съд – 

Бургас, постановено по т. д. 577/2013 г. Делото е разпределено на случаен 

принцип на 25.03.2013 г. С определение, постановено на 26.03.2013 г., съдът се е 

произнесъл по допустимостта, изготвил е доклад на делото и е насрочил открито 

заседание за 18.04.2013 г. На тази дата съдът е приключил събирането на 

доказателства и е обявил делото за решаване. Съдебно решение е обявено в 

книгата за открити заседания за 09.05.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Анализът на въззивните търговски дела, образувани през 2013 г., сочи 

изключителна бързина на образуването, движението и приключването на 

съдебните производства. От установените факти е видно, че делата се образуват 

в деня на постъпване на въззивните жалби или най-късно на следващия ден. 

Делото се разпределя веднага на съдия - докладчик след образуването му, на 

когото се докладва незабавно. Определенията по чл. 267 от ГПК са 

постановявани в много кратки срокове – обикновено в деня на предаването на 

докладчика, или най-късно на следващия ден. В изолирани случаи се 

установяват малко по-големи срокове, необходими за администриране на 

производствата. Всички съдебни състави трайно са насрочвали делата в първо 

открито съдебно заседание за след 14-16 дни и в по-редки случаи в срокове, 

близки до 1 месец. Делата са приключвали след провеждане на едно открито 
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съдебно заседание и само по едно дело съдът го е отложил за нова дата, след 

като е допусната съдебна експертиза. Служба „Съдебно деловодство” е 

изготвяла съобщения за процесуалните действия на съда обикновено на датата 

на тяхното извършване, съответно ги е изпращала още същия ден. 

 

3. Спрени въззивни търговски дела. 

 - в. т. д. № 53/2010 г., обр. на 05.03.2010 г., на доклад на съдия 

Дерелиева, по въззивна жалба срещу решение на ОС – Ямбол, сезиран с иск с 

правно основание чл. 45 ЗЗД. Делото е постъпило на 05.03.2010 г. и на същата 

дата е образувано, приложен е протокол от случайното разпределение от 

05.03.2010 г. Делото е насрочено в о. с. з. на 01.04.2010 г. На 05.03.2010 г. е 

постановено определение по допустимостта на въззивната жалба. На 15.03.2010 

г. е постъпила молба от проц. представител за спиране на производството на осн. 

чл. 229, т. 5 ГПК, приложено е удостоверение от РП – Ямбол за образувано 

преписка № 689/2010 г. за извършено престъпление по чл. 209 и сл. НК. С 

определение от 16.03.2010 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 

229, т. 5 ГПК. По делото са изисквани периодични справки за хода на преписка 

№ 689/2010 г. по описа на РП – Ямбол (през около един месец), последната 

справка е от 14.05.2013 г. 

 - в. гр. д. № 238/2011 г., обр. на 16.09.2011 г., на доклад на съдия 

Димитров, по въззивна жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с 

правно основание чл. 422, ал. 1 вр. с чл. 415 ГПК. Делото е постъпило на 

16.09.2011 г., образувано на с. д., приложен е протокол от случайното 

разпределение от 16.09.2011 г. Делото е насрочено в о. с. з. на 20.10.2011 г. На 

06.10.2011 г. е постановено определение по допустимостта на въззивната жалба, 

изготвен е подробен доклад по делото. В с. з. на 20.10.2011 г. не е даден ход на 

делото, поради нередовна процедура по призоваване. В с. з. на 03.11.2011 г. и 

01.12.2011 г. не е даден ход на делото, отново поради нередовна процедура по 

призоваване. На 12.12.2011 г. е постъпило искане от проц. представител за 

спиране на производството по делото на осн. чл. 229 ГПК във вр. с чл. 637 ТЗ. С 

определение от 12.12.2011 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 

229 ГПК във вр. с чл. 637, ал. 1 ТЗ. На 13.07.2012 г. е постъпила молба за 

възобновяване на производството от проц. представител. С определение от 

17.07.2012 г. съдът е оставил без уважение молбата за възобновяване на 

производството като е посочил, че постановеното решение по т. д. № 1936/2012 

г. на САС не е влязло в сила. На 18.09.2012 г. е постъпила отново молба за 

възобновяване на производството на осн. чл. 637, ал. 3, т. 2 ТЗ. С определение от 

11.10.2012 г. съдът е оставил без разглеждане молбата за възобновяване на 

производството като е посочил, че искането за възобновяване е преждевременно 

направено, тъй като няма данни за постановяване на съдебен акт по чл. 692, ал. 4 

и 5 ТЗ. 

 - в. т. д. № 318/2012 г., обр. на 13.11.2012 г., на доклад на съдия 

Дерелиева, въззивна жалба срещу решение на ОС – Бургас, сезиран с иск с 

правно основание чл. 59 ЗЗД. Делото е постъпило на 13.11.2012 г. и на с. д. е 

образувано. По делото е приложен протокол от случайното разпределение от 

14.11.2012 г. На 15.11.2012 г. е постановено определение по допустимостта на 
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въззивната жалба, изготвен е подробен доклад, делото е насрочено за 18.12.2012 

г. В с. з. на 18.12.2012 г. е даден ход по същество на делото. На 09.01.2013 г. е 

постановено решение. На 22.02.2013 г. е постъпила касационна жалба, оставена 

без движение с разпореждане от 27.02.2013 г. На 20.03.2013 г. е постъпила 

поправена касационна жалба. На 22.03.2013 г. е разпоредено да се изпрати 

препис от касационната жалба на другата страна за отговор. На 03.04.2013 г. е 

постъпила молба за спиране на производството по съгласие на страните. С 

определение от 24.04.2013 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Спрените производства са администрирани прецизно и съдът се е 

произнасял своевременно по процесуалните искания на страните, направени във 

връзка с постановеното спиране. По делата, спрени поради наличие на 

обуславящо производство, са правени редовно справки за движението и статуса 

на делото, послужило като основание за спирането. 

 

4. Въззивни търговски дела с отменен ход по същество. 

 - в. т. д. № 65/2011 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ - с 

определение от 31.03.2011 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. С определение, постановено във връзка с молба от пълномощник, в 

която са изложени доводи за нередовно призоваване, съдът е отменил дадения 

ход по същество и е насрочил открито съдебно заседание за 28.04.2011 г. 

 - в. т. д. № 291/2012 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 11.10.2012 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по т. д. № 423/2011 г. В съдебно заседание за 01.11.2012 г. 

е даден ход по същество. С определение, постановено на 20.11.2012 г. в срока за 

произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход по 

същество и е насрочил делото в открито заседание за 06.12.2012 г. За да 

постанови съдебен акт в този смисъл, съдът е обсъдил молби, постъпили по 

делото след обявяването му за решаване, за сключване на договор за цесия 

между въззиваемата страна и трето лице, конституирано като страна в процеса с 

определението на съда от тази дата. В съдебно заседание от 06.12.2012 г. съдът е 

одобрил постигнатата спогодба между страните, обезсилил е решението на 

Бургаския окръжен съд и е прекратил производството по делото. 

 - в. т. д. № 94/2012 г. /съдия - докладчик Румяна Казларова/ - даден ход 

по същество с протоколно определение, постановено на 26.04.2012 г. С 

определение от 18.04.2012 г., постановено в срока за произнасяне, съдът е 

отменил дадения ход по същество, допуснал е нова съдебно - икономическа 

експертиза и е насрочил производството в открито заседание за 14.06.2012 г. за 

да постанови диспозитив в този смисъл, съдебният състав е съобразил, че 

заключението на вещото лице, изслушано в първоинстанционното производство, 

не отговаря на въпроси, релевантни за решаване на спора. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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Проверката отчита много добри резултати по този критерий в работата на 

съдебните състави от Търговско отделение. Данните сочат, че през 2011 г. съдът 

е постановил само едно определение за отмяна на даден ход по същество, а през 

2012 г. само по две дела. Анализът на обстоятелствата, довели до постановяване 

на определения в този смисъл, показват, че по две от делата това е станало по 

инициатива на страните и само едно от производствата е възобновено и е 

насрочено в открито съдебно заседание за събиране на доказателства. Липсата на 

дела, по които се е налагало съдиите да отменят дадения ход по същество за 

доизясняване на фактическата страна на спора, респ. за даване на указания, 

свързани с редовността на исковите молби, е сигурен белег за задълбочена 

подготовка и проучване на делата от съответните докладчици. Макар проверката 

да установява положителна тенденция в работата и на Гражданско отделение по 

този критерий, следва да бъдат отчетени по-добрите резултати на съдиите, 

включени в състава на Търговско отделение, при относително не голямата 

разлика в натовареността на двете отделения по показател общ брой разгледани 

дела през 2011 г. и 2012 г. 

 

5. Въззивни дела образувани по реда на чл. 625 и сл. от ТЗ – 

несъстоятелност. 

 - в. т. д. № 92/2013 г. /съдия – докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 27.03.2013 г. по въззивни жалби, постъпили в съда на тази дата, срещу 

решение на Окръжен съд – Сливен по т. д. № 71/2012 г. в частта, с която е 

обявена началната дата на неплатежоспособността на търговец. Делото е 

разпределено на докладчик на 28.03.2013 г. видно от протокола, удостоверяващ 

електронния избор на съдия. С определение, постановено на 29.03.2013 г., съдът 

се е произнесъл по допустимостта на жалбите, взел е отношение по направените 

доказателствени искания и е насрочил производството в открито заседание за 

25.04.2013 г. С определение от 23.04.2013 г., постановено по молба на един от 

въззивниците, съдът е отказал да уважи направени процесуални искания за 

допускане на съдебно – счетоводна експертиза. В първо открито съдебно 

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

07.05.2013 г. 

 - в. т. д. № 71/2013 г. /съдия - докладчик Румяна Казларова/ е образувано 

на 12.03.2013 г. по въззивна жалба, постъпила на тази дата, срещу решение на 

Окръжен съд – Бургас по т. д. № 405/2011 г. в частта, с която е определена 

началната дата на неплатежоспособността на длъжника. Делото е разпределено 

на случаен принцип на 12.03.2013 г. съгласно протокола, приложен по делото. С 

определение от 14.03.2013 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на 

жалбата, изготвил е доклад на делото и е насрочил открито заседание за 

28.03.2013 г. На тази дата делото е обявено за решаване. Решение е постановено 

на 08.04.2013 г. и съобщения за съдебния акт са изпратени на тази дата. 

 - в. т. д. № 83/2013 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е образувано 

на 22.03.2013 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на същата дата, срещу 

решение на Окръжен съд – Бургас по т. д. № 539/2012 г., с което е оставена без 

уважение молба за откриване на производство по несъстоятелност. Делото е 

разпределено на докладчик на 22.03.2013 г. С определение, постановено на 
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същата дата – 22.03.2013 г., съдът се е произнесъл по допустимостта на жалбата, 

изготвил е доклад на делото и е насрочил открито съдебно заседание за 

11.04.2013 г. В първото открито заседание е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение е постановено на 22.04.2013 г. и съобщения за 

обявения съдебен акт са изпратени същия ден. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверените дела от тази категория са образувани в деня на постъпване 

на въззивната жалба, определенията по чл. 267 от ГПК са постановявани най-

късно в срок до два дни от образуване на делото и определянето на докладчик. 

Първо открито съдебно заседание е насрочвано в срокове под 1 месец. Крайните 

съдебни актове са постановявани в 14 – дневен срок от датата на съдебното 

заседание, в което е приключвало разглеждането на делото в срока - чл. 613а от 

ТЗ. Съобщенията за процесуалните действия на съда са изготвяни и изпращани 

незабавно от служба „Съдебно деловодство”. 

 

6. Въззивни частни търговски дела. 

Проверката на всички въззивни частни търговски дела, находящи се в АС 

– Бургас към момента на проверката, установи:  

 - в. ч. т. д. № 39/2013 г., обр. на 07.02.2013 г., на доклад на съдия 

Казларова, по ч. жалба срещу определение на ОС – Сливен, с което е прекратено 

производството по делото. Делото е постъпило на 07.02.2013 г. и на с. д. е 

образувано. Приложен е протокол от случайното разпределение от 07.02.2013 г. 

С определение от 21.02.2013 г. съдът е потвърдил определението на ОС – 

Сливен. 

 - в. ч. т. д. № 48/2013 г., обр. на 15.02.2013 г., на доклад на съдия 

Казларова, по ч. жалба срещу определение на ОС - Сливен, с което е прекратено 

производството по делото. Делото е постъпило на 15.02.2013 г. и на с. д. е 

образувано. По делото е приложен протокол от случайното разпределение от 

15.02.2013 г. С определение от 21.02.2013 г. съдът е потвърдил определението на 

ОС – Сливен. 

 - в. ч. т. д. № 128/2013 г., обр. на 16.04.2103 г., на доклад на съдия 

Дерелиева, по ч. жалба срещу разпореждане на ОС – Бургас, с което е върната ч. 

жалба, подадена срещу определение от 04.12.2012 г., постановено по ч. т. д. № 

738/2012 г. на ОС – Бургас. Делото е постъпило на 16.04.2013 г. и на с. д. е 

образувано. По делото е приложен протокол от случайното разпределение от 

16.04.2013 г. С определение от 17.04.2013 г. съдът е потвърдил разпореждане от 

24.01.2013 г., постановено по ч. т. д. № 738/2012 г. на ОС – Бургас, с което е 

върната частна жалба срещу определение от 04.12.2012 г. по същото дело, в 

частта с което е оставена без уважение молбата за допускане на обезпечение. 

 - в. ч. т. д. № 78/2013 г., обр. на 18.03.2103 г., на доклад на съдия 

Дерелиева, ч. жалба срещу определение на ОС – Бургас, с което е спряно 

производството по делото. Делото е постъпило на 18.03.2103 г. и на същата дата 

е образувано. Приложен е протокол от случайното разпределение от 18.03.2013 

г. С определение от 19.03.2013 г. съдът е потвърдил определението за спиране на 

производството. 
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 - ч. в. т. д. № 104/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е 

образувано на 10.04.2013 г. по частна жалба от тази дата, постъпила срещу 

определение на Окръжен съд – Бургас, с което е ободрена частична сметка за 

разпределение в производство по несъстоятелност по т. д. № 28/2010 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. Съдът се е 

произнесъл с определение от 24.04.2013 г. Съобщения са изпратени в деня на 

постановяване на съдебния акт. 

 - ч. в. т. д. № 77/2013 г. /съдия - докладчик Нели Събева/ е образувано на 

15.03.2013 г. по частна жалба, постъпила в съда на тази дата, срещу определение 

на Бургаския окръжен съд по т. д. № 419/2011 г. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на образуването му. Съдът се е произнесъл по частната жалба с 

определение от 20.03.2013 г., на която дата са изпратени съобщения за същото. 

 - ч. в. т. д. № 133/2013 г. /съдия - докладчик Нели Събева/ е образувано 

на 18.04.2013 г. по въззивна частна жалба, постъпила в съда на тази дата, срещу 

определение на Окръжен съд – Ямбол по т. д. № 101/2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на образуване неговото образуване. Съдът се е 

произнесъл с определение от 23.04.2013 г., съобщения за което са изпратени на 

същата дата. 

 - ч. в. т. д. № 98/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 01.04.2013 г. по въззивна частна жалба, постъпила на тази дата, срещу 

решение на Окръжен съд – Ямбол по т. д. № 29/2013 г., с което е отменен отказ 

за вписване. Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването му. 

Съдът се е произнесъл с определение от 05.04.2013 г., съобщения за което са 

изпратени още същия ден. 

 - ч. в. т. д. № 90/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е образувано 

на 27.03.2013 г. по въззивна частна жалба, постъпила в съда на тази дата, срещу 

определение на Окръжен съд – Бургас по ч. т. д. № 147/2013 г., с което е 

отхвърлена молба по чл. 389 от ГПК. Делото е разпределено за разглеждане на 

28.03.2013 г. Съдът се е произнесъл с определение от 09.04.2013 г. и съобщение 

за съдебния акт е изпратено на тази дата. 

 - ч. в. т. д. № 74/2013 г. /съдия - докладчик Нели Събева/ е образувано на 

14.03.2013 г. по частна жалба срещу определение на Окръжен съд – Бургас по ч. 

т. д. № 841/2012 г. Делото е разпределено на докладчик на 14.03.2013 г. Съдът се 

е произнесъл с определение от 20.03.2013 г. и съобщения за съдебния акт са 

изпратени на тази дата. 

 - ч. в. т. д. № 150/2013 г. /съдия - докладчик Емилия Нашева/ е 

образувано на 10.05.2013 г. по въззивна частна жалба, постъпила в съда на тази 

дата, срещу определение на Окръжен съд – Ямбол по т. д. 103/2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 10.05.2013 г. Съдът се е произнесъл по жалбата с 

определение от 14.05.2013 г. Към момента на проверката тече процедура по 

уведомяване на страните за изготвения съдебен акт. 

 - ч. в. т. д. № 150/2013 г. /съдия - докладчик Лучия Дерелиева/ е 

образувано на 15.04.2013 г. по въззивна частна жалба, постъпила в съда на 

същата дата, срещу определение на Бургаския окръжен съд по ч. т. д. № 743/2012 

г. Делото е разпределено за разглеждане в деня на образуването му. Съдът се  е 

произнесъл с определение от 17.04.2013 г. 
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 - ч. в. т. д. № 103/2013 г. /съдия - докладчик Румяна Казларова/ е 

образувано на 03.04.2013 г. по частна жалба, постъпила на тази дата, срещу 

определение на Сливенски окръжен съд по т. д. № 118/2012 г. делото е 

разпределено на докладчик на 03.04.2013 г. Съдът се е произнесъл с определение 

от 22.04.2013 г., за което съобщения са изпратени на 22.04.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
Въззивните частни търговски дела са приключвали в много кратки 

срокове. Констатира се, че производствата се образуват в деня на постъпване на 

въззивната частна жалба, разпределят се на случаен принцип и в деня на 

образуването им се предоставят на определения докладчик. Съдебните състави 

са постановявали крайните си актове в срокове между 2 и 14 дни.  

 

7. Обявяване на съдебните актове по въззивни търговски дела. 

Проверката установява отлични показатели по отношение на срочността 

при изписването на крайните съдебни актове по делата, разгледани от Търговско 

отделение на Апелативен съд – Бургас. Констатира се, че през 2011 г. само по 

едно дело – в. т. д. № 214/2011 г. /несъстоятелност/, решението е постановено 4 

месеца след обявяването му за решаване. По информация, предоставена от съда, 

в срока за решаване, съдът е постановил определение и дал указания, които са 

наложили забавянето. Делото е разгледано от съдия, който към момента на 

извършване на проверката е напуснал на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона 

за съдебната власт. 

Отчетените резултати в работата на Търговско отделение са се запазили и 

през 2013 г., като през този отчетен период няма дела, по които съдебните 

решения да са били постановени след изтичане на срока, предвиден в чл. 235, ал. 

5, изр. 1-во от ГПК. 

 

ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС: 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА. 

 

Проверката на административно - деловодната дейност на съда, като част 

от общата организация и функциониране на Апелативен съд – Бургас, допълва 

изводите и впечатленията за много добре организиран съд. 

В Апелативен съд – Бургас в службите „Регистратура” и „Съдебно 

деловодство” съдебните книги се водят на хартиен носител. Съгласно правилата, 

в съда са обособени отделни книги за открити съдебни заседания относно 

въззивните граждански дела и въззивните търговски дела. 

В книгите за открити съдебни заседания са предвидени следните графи: 

дата на провеждане на открито съдебно заседание, номер на дело и датата му на 

образуване, ищец, ответник, съдебен състав, докладчик, съдебен секретар, 

решение, дата, за която е отложено заседанието и причини за отлагане, дата на 

предаване на делото в канцеларията, подпис на служителя. Книгите се водят 

редовно и се попълват коректно. Със Заповед № АД-06-001/02.01.2013 г. на 
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административния ръководител са конкретизирани правила за воденето на 

описните книги, които, считано от 02.01.2013 г., се водят на електронен и 

хартиен носител, чрез електронно въвеждане на данни. Съгласно тези правила, 

разпечатки на хартиен носител на описните книги /отделни по наказателни, 

граждански и търговски дела/ се прави в последния работен ден на всеки месец, 

подреждат се в папка за съответната календарна година и се съхраняват във 

всяко от отделенията. 

Деловодната система на съда съдържа архив, посредством който 

ежедневно се архивира информацията от същата на външен носител и отделно в 

края на годината на цялата информация. Предвидена е защита срещу срив на 

системата, чиято пълна функционалност може да бъде възстановена в рамките на 

няколко минути, посредством резервен сървър. Операцията се осъществява чрез 

отделен компютър, на който се задава IP адреса на основния. 

Документите, постъпващи по делата, и актовете, постановявани от 

съдебните състави, са подреждани в хронологичен ред с номериране на 

страниците. Съобщенията и призовките са изготвяни и изпращани своевременно 

от служба „Съдебно деловодство”. 

От проверените търговски дела беше констатирано, че книжата, във 

връзка с които се образуват съдебните производства, не са поставяни в папки по 

образец в съответното цветово кодиране, което за този тип дела е жълт цвят – чл. 

92, ал. 1 от ПАРОАВАС. 

Във всички служби на съда е създадена много добра организация на 

работа. Непосредственият контакт със съдебните служители създава впечатление 

за компетентност, професионализъм и висока степен на организираност. 

 

Гражданско отделение 

 

През 2011 г. в Апелативен съд – Бургас са разгледани общо 150 броя 

въззивни граждански дела, от които 19 дела са останали несвършени от 

предходен период, а 131 дела са новообразувани. В края на годината са 

свършени 126 броя въззивни граждански дела от всички за разглеждане, а са 

останали несвършени 24 дела, или са приключени 84% от общия брой дела за 

разглеждане. 

Постъпилите частни въззивни граждански дела през 2011 г. са 201 броя 

дела, а 6 дела са образувани по молби за определяне на срок при бавност. От 

общия брой 209 частни граждански дела, разгледани през 2011 г., в края на 

периода са приключени 206 дела, или 98,56% дела. Общият брой дела, 

разгледани в отделението /в това число въззивни граждански и въззивни частни 

производства/, е 359 дела. От общия брой дела в отделението за годината, всеки 

от съдиите е имал за разглеждане по 71,8 дела за годината, или по 5,98 дела 

средномесечно. 

 

През 2012 г. в Апелативен съд – Бургас са разгледани общо 174 броя 

въззивни граждански дела, от които 24 броя дела са останали несвършени от 

предходен период, а 150 дела са новообразувани. В края на годината са 

свършени 145 броя въззивни граждански дела от всички за разглеждане, а са 
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останали несвършени 29 дела, или са приключени 83,33% от общия брой дела за 

разглеждане. 

Постъпилите частни въззивни граждански дела през 2012 г. са 235 броя 

дела, а 3 дела са образувани по молби за определяне на срок при бавност. От 

общия брой 238 частни граждански дела, разгледани през 2012 г., в края на 

периода са приключени 230 дела, или 96,63% дела. Общият брой дела, 

разгледани в отделението /в това число въззивни граждански и въззивни частни 

производства/, е 412 дела. От общия брой дела в отделението за годината, всеки 

от съдиите е имал за разглеждане по 82,4 дела за годината, или по 6,86 дела 

средномесечно. 

 

Търговско отделение 
 

През посочения период са разгледани общо 135 броя въззивни търговски 

дела, от които 16 броя дела са останали несвършени от предходен период, а 119 

дела са новообразувани. В края на годината са свършени 125 броя въззивни 

търговски дела от всички за разглеждане, а 10 са останали несвършени, или 

92,59% са приключените дела в съда от тази категория. 

Постъпилите въззивни частни търговски дела през 2011 г. са 202 дела. От 

общия брой 204 въззивни частни търговски дела, разгледани през 2011 г., в края 

на периода са приключени 199 броя дела, или 97,54% дела. 

Общият брой дела, разгледани в отделението /въззивни търговски дела и 

въззивни частни дела/, е 339 дела, или с 20 дела по-малко от разгледаните за 

същия период от Гражданското отделение. От общия брой дела в отделението за 

годината, всеки от съдиите е имал за разглеждане по 67,8 дела за годината, или 

по 5,65 дела средномесечно. 

 

През 2012 г. в Апелативен съд – Бургас са разгледани общо 134 броя 

въззивни търговски дела, от които 10 броя дела са останали несвършени от 

предходен период, а 124 дела са новообразувани. В края на годината са 

свършени 114 броя въззивни търговски дела от всички за разглеждане, а 20 са 

останали несвършени, или 85,07% са приключените дела в съда от тази 

категория. 

Постъпилите въззивни частни търговски дела през 2012 г. са 239 дела. От 

общия брой 244 въззивни частни търговски дела, разгледани през 2012 г., в края 

на периода са приключени 242 броя дела, или 99,18% дела. 

Общият брой дела, разгледани в отделението /въззивни търговски дела и 

въззивни частни дела/, е 378 дела, или с 34 дела по-малко от разгледаните през 

този период от Гражданското отделение. 

От общия брой дела в отделението за годината, всеки от съдиите е имал 

за разглеждане по 75,6 дела за годината, или по 6,3 дела средномесечно. 

Действителната натовареност на съдиите от отделението през 2012 г. е 

била малко по-голяма предвид факта, че един от съдиите, поради предстоящо 

пенсиониране, е бил изключен от разпределението на делата. 

 

ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЕЛАТА 



 39 

 

Въззивните граждански и въззивните частни граждански производства се 

образуват в деня на постъпване на въззивните жалби, разпределят се незабавно 

от ръководителя на Гражданско отделение и се предават за администриране на 

определения докладчик. 

Въззивните търговски и въззивните частни търговски производства са 

образувани също в деня на постъпване на въззивната жалба или най-късно на 

следващия ден. Разпределението на делата на случаен принцип в Търговското 

отделение също се извършва от ръководителя на отделение, а в негово отсъствие 

от определен със заповед на административния ръководител съдия. 

В акта на ВКС, изготвен на основание чл. 114, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от ЗСВ и 

Заповед № 276/27.02.2013 г. на председателя на ВКС, са направени констатации, 

че в Апелативен съд – Бургас се образуват дела по нередовни въззивни жалби, 

които се връщат за отстраняване на нередовности като се прекратяват, а след 

повторното им връщане на контролната инстанция се образуват под нов номер. 

Тези обстоятелства са обсъдени и в годишните доклади на Апелативен съд – 

Бургас за 2011 г. и 2012 г. В тази връзка съдиите следва да обсъдят възможността 

проверката на редовността на въззивните жалби и въззивните частни жалби да 

бъде извършвана преди образуването им в дела, за да бъдат избегнати случаите, 

в които се образуват производства без да са налице процесуалните изисквания за 

това, съответно образуване на дела под нов номер със същия предмет. 

До 2012 г. въззивните граждански и въззивните търговски дела са 

насрочвани в първо открито съдебно заседание от зам.-председателите и 

ръководители на съответното отделение, осъществяващи и самото разпределение 

на делата, още към момента на определяне на съдията – докладчик. Към момента 

на извършване на проверката, след разпределението им, делата се предоставят на 

определения на случаен принцип докладчик, който ги насрочва в първо открито 

съдебно заседание с определението по чл. 267 от ГПК. 

Образуваните производства и в двете отделения се предават незабавно на 

избрания съдия за администриране. 

 

ПО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА 

 

Проверката установява трайна тенденция за много бързо администриране 

на делата, образувани и в двете отделения на Апелативен съд – Бургас. 

След предаването на делата на докладчиците, същите са проверявали 

допустимостта на въззивните жалби и са постановявали определението по чл. 

267 от ГПК в срок от 1 до 9 дни от получаването им от съответния докладчик. 

Делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание в срок от месец до 

месец и половина от образуването им, но много често и в по-кратки срокове. По 

- големи периоди за насрочване на първо открито съдебно заседание се 

установяват единствено в периодите, съвпадащи със съдебната ваканция. 

Съдебните състави са се произнасяли своевременно в закрито заседание по 

процесуалните искания, правени от страните. 

Първо открито съдебно заседание по въззивните граждански дела е 

насрочвано обикновено в рамките на 1 месец, много често и в по-кратки 
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периоди. По-големи периоди на насрочване на първо открито съдебно заседание 

се установяват единствено в случаите на съдебна ваканция. Най-често 

въззивните граждански дела са разглеждани и приключвали в първото открито 

съдебно заседание. В редките случаи на отлагане на делата, нови дати за 

провеждане на открити съдебни заседания са определяни в периоди от половин 

месец до месец и половина. 

По образуваните въззивни търговски дела съдиите своевременно са 

извършвали проверка по редовността на въззивните жалби. Определенията по 

чл. 267 от ГПК са постановявани между 1 и 5 дни от образуването и предаването 

на делата. По тези, образувани през 2013 г. произнасянето е ставало дори в по-

кратки срокове като се установява, че преимуществено съставите са извършвали 

проверката по редовността още в деня на разпределение на делото или най-късно 

на следващия ден. 

Първо открито съдебно заседание по делата, образувани в Търговско 

отделение, е насрочвано в много кратки срокове – между 13 и 16 дни от 

определението по чл. 267 от ГПК. По-големите периоди по-скоро са изключение, 

но тенденцията и в тези случаи е делата да се насрочват до 1 месец. 

В случаите, в които се е налагало отлагане на делата, нови открити 

съдебни заседания са насрочвани в срок до един месец. 

В двете отделения на съда е извършвано прецизно администриране на 

делата, спрени поради наличие на обуславящо дело. Във всички случаи 

периодично са изисквани справки за статута на производството, послужило като 

основание за спирането. Съдебните състави са възобновявали своевременно 

делата, когато са били налице условията за това, както и без забавяне са се 

произнасяли по процесуалните искания на страните, свързани с постановеното 

спиране. 

 

ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 
 

В двете отделения е създадена очевидно много добра организация, довела 

до оптимизиране движението и приключването на съдебните производства, 

признак за което са броят съдебни заседания, които са провеждани при 

разглеждането им. Обикновено и в двете отделения делата са обявявани за 

решаване още в първото открито съдебно заседание и са изключение случаите, в 

които се е налагало делата да бъдат отлагани за събиране на доказателство или 

поради нередовна процедура по призоваване. Последната също се констатира 

като изолиран случай. 

В двете отделения на Апелативен съд – Бургас се отчитат малък брой 

дела, по които съдебните състави, в срока за обявяване на съдебно решение, са 

постановявали определения за отмяна на дадения ход по същество. Анализът на 

отделните случаи показва, че са малко случаите, в които съдебните състави са 

постановявали определения в този смисъл и са възобновявали производствата с 

оглед изясняване на фактическата страна на спора или поради нередовност на 

исковата молба, констатирана едва на този етап. Тези данни показват, че 

съдебните състави извършват предварителна задълбочена подготовка при 

разглеждане и решаване на делата. Обстоятелството, че Гражданско отделение и 
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Търговско отделение на съда отчитат много добри резултати по този показател 

налага общите изводи за дейността на съда и за всяко от отделенията, да бъдат 

правени посредством сравнителния анализ между броя на делата, по които във 

всяко от отделенията са постановени определения в този смисъл. Данните от 

справката на съда, изготвена за нуждата на настоящата проверка, показват по-

добро проучване на делата от съдиите в Търговско отделение, доколкото през 

2011 г. и 2012 г. се установяват само 3 дела, а в Гражданско отделение 11 дела, 

по които се е наложило съдебните състави да отменят дадения ход по същество. 

По отношение на критерия срочност за обявяване на крайните съдебни 

актове в Гражданско отделение бяха констатирани малък брой производства, по 

които е налице забавяне, при това с незначително отклонение от 

законовоопределения срок. Общият брой дела обаче, по които се установяват 

срокове за обявяване на съдебните актове близки до два месеца и над два месеца, 

разгледани спрямо обема на общата натовареност на отделението и резултатите, 

които се отчитат в Търговско отделение, при относително сходна натовареност, 

изглеждат неприемливи. 

В Търговско отделение по този показател през 2011 г. и 2012 г. е 

постановен само един съдебен акт извън срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. 1-

во от ГПК, допуснато от съдия, който към момента на извършване на проверката 

е освободен на основани чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт 

/навършване на 65-годишна възраст/. 

Проверката установява много добри резултати в дейността на съдебните 

състави при разглеждането и произнасянето и по въззивни частни граждански и 

въззивни частни търговски дела. 

Въззивните частни граждански дела са приключвали с краен съдебен акт 

в срок между 3 и 27 дни, най-често в рамките на 14 дни. Изключение са 

случаите, в които съдът се е произнасял в срок близък до 1 месец. В Търговско 

отделение средната продължителност за произнасяне на съдебните състави също 

е около 14 дни, като съдиите са постановявали определения и в много по-кратки 

срокове - още на следващия ден, след като делото им е било разпределяно. 

Постигнатата бързина при образуването, движението и приключването на 

съдебните производства е предпоставена в голяма степен от създадените в съда 

организационни механизми, както и ежемесечни справки, изисквани от 

административния ръководител, за дейността на всеки един от съдиите, 

разглеждащи граждански, съответно търговски дела. Справките обобщават 

данни относно: брой образувани и свършени дела за съответния месец; 

съотношение насрочени – отложени дела; дела за разглеждане през съответния 

месец; спрени дела; свършени дела с оглед резултата; върнати дела от ВКС; 

индивидуални отчети на всеки съдия, отразяващи – брой разпореждания, 

свързани с администриране на касационни жалби по въззивни и частни дела; 

брой определения по частни и въззивни дела; брой проекти по съдебни актове. 

Получените от справките сведения се обсъждат на събрания на съдиите с оглед 

установяване на причините за отмяна на съдебните актове на Апелативен съд – 

Бургас и причините, налагащи отлагане на делата в отделенията. 
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На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет дава следните препоръки на 

административния ръководител – председател на Апелативен съд - Бургас, 

който съобразно правомощията по чл. 106, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗСВ, следва 

да предприеме следните мерки: 

 

1. Да бъде обсъдена възможността проверката относно редовността на 

въззивните жалби и въззивните частни жалби да бъде извършвана преди 

образуването им в дела, с цел да се избегнат случаите, в които се образуват 

производства без да са налице процесуалните изисквания за това. 

2. В протокола, удостоверяващ извършеното електронно разпределение 

на делата, да се посочват съдиите, които не участват при разпределението, както 

и да се отразяват основанията, поради които са изключени от избора. 

3. Да се създадат условия и механизми, с оглед констатациите за 

изолирани случаи на просрочия от близо два месеца по някои дела и предвид 

липсата на прекомерна натовареност на съдиите от Гражданско отделение, да не 

се допуска забавяне при постановяване на крайните съдебни актове. 

4. Да предприеме действия за спазване на разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от 

ПАРОАВАС като книжата по образуваните търговски дела се поставят в папки – 

жълт цвят. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 във 

вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Апелативен съд – Бургас да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият акт да 

се изпрати на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас. 

Актът да бъде предоставен на електронен носител на административния 

ръководител на Върховния касационен съд и на представляващия Висшия 

съдебен съвет. 

 

 

     ИНСПЕКТОР: 

 

н. и., и. ц.      /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


