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Проверката в АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО по 

гражданските и търговските дела е извършена в изпълнение на Заповед № 

ПП-01-134/28.11.2013г. на Главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за 

съдебната власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни планови 

проверки на ИВСС за 2013г. 

Проверката бе извършена в периода 02.12.2013г. – 06.12.2013г. от 

инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА И 

експерт МАРИЯ ТОДОРОВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Окръжен съд – Велико 

Търново по образуването, движението и приключването на гражданските и 

търговските дела за периодите  01.01.2011г. - 31.12.2011г.,  01.01.2012г. - 

31.12.2012г. и 01.01.2013г. – 02.12.2013г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските и 

търговските дела, деловодните книги, анализ на документацията, 

индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Апелативен 

съд - Велико Търново справки, съобразно писмо изх. № И-01-

131/18.09.2013г. на ИВСС, извлечения от електронната деловодна система, 

заповеди, годишните доклади на съда за 2011г. и 2012г., ненасрочените 

дела, делата, по които производството е спряно, делата с отменен ход по 

същество, насрочени дела, деловодни книги и регистри, както и др. 

произволно посочени граждански и търговски дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Апелативен съд  - Велико Търново е поместен в сградата на  

Съдебната палата в града, на ул. «Васил Левски» № 16, заедно с Районен 

съд - Велико Търново, Окръжен съд - Велико Търново, Района прокуратура 

- Велико Търново, Окръжна прокуратура - Велико Търново, Апелативна 

прокуратура - Велико Търново. 

Материалните условия са добри. Съдиите работят по един в кабинет, а 

съдебните служители ползват 8 помещения, в едно от които е съдебното 

деловодство с 9 служители.  Съдът разполага с една съдебна зала. 

Апелативен съд - Велико Търново е снабден с необходимата техника 

и софтуерни продукти в кабинетите, деловодството и в съдебната зала. 

Служителите са оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до 

интернет и работят в мрежа. Администрацията не изпитва недостиг на 
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компютърна техника, във връзка с обработването на делата, но по-голяма 

част от компютърната техника е стара и амортизирана.   

През периодите на проверката – 2011г., 2012г. и м.януари 2013г. – м. 

декември 2013г. в съда функционира програмата за управление на 

съдебните дела  EMSG на „Декстрогруп” ООД, въведена със заповед № 170 

от 19.05.2008 г. 

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния 

подбор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от м. януари  

2006 г.  и към настоящия момент се осъществява с програмния продукт за 

случайно разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС и 

утвърден с решение по Протокол № 27 от 07.06.2006 г.  

Председателят на съда през 2010 г., със заповед №  84/ 01.03.2010 г., е 

утвърдил Вътрешни  правила за организация на дейността по публикуване 

на съдебни актове на интернет страницата на Апелативен съд - Велико 

Търново, с които е регламентирал начина за достъп до публикуваните в 

Интернет страницата съдебни актове.  

Със заповед 427 / 13. 10. 2010 г. на Административния ръководител на 

съда, са утвърдени Вътрешни правила за определяне на нивото на 

класификация на класифицираната инормация в Апелативен съд - Велико 

Търново, неговата промяна и съхранение, а със заповед № 293/21.07.2011 г. 

са утвърдени Вътрешни правила за документооборота по съдебните дела.  

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на делата, 

предоставена от ВСС, която функционира от м.януари 2006г.; 

 - „EMSG на „Декстрогруп” ООД , която функционира от 19.05.2008 

г.; 

  - "Труд и работна заплата",  която функционира от м. 12.2004 г.; 

 - "Личен състав" , която функционира от м. 12. 2004 г.; 

          - "Граждански договори", която фунционира от м. 12. 2004 г.; 

          - "ДМА и Задбалансови дълготрайни активи", която функционира от  

07.1998 г.; 

          - Счетоводен програмен продукт Web БП – Конто 66, която 

функционира от м. януари 2010 г.; 

 - Правно-информационна система  "Апис". 

 

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО. 

 

В Апелативен съд - Велико Търново, считано от 25.07.2013г., е 

утвърден щат от 42  души, от които 17 щ. бр. съдии  и 25 щ. бр. съдебни 

служители.  

Административното ръководство на Апелативен съд - Велико Търново 

се осъществява от Административен ръководител – председател на съда, от 
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трима Заместник - административни ръководители – заместник-

председатели, съдебен администратор и административен секретар. 

Съдия Илияна Попова е назначена  на длъжност “административен 

ръководител – председател” на Апелативен съд - Велико Търново с 

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/20.05.2009г. и е 

встъпила в длъжност на 09.06.2009 г. Съгласно решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 47/26.11.2009г., съдия Лидия Петкова 

Чобанова е назначена за Заместник - административен ръководител – 

заместник-председател на Апелативен съд - В.Търново и е встъпила в 

длъжност на 30.11.2009 г. Съгласно решение на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 26/24.06.2009г., съдия Бончо Марков Бонев е назначен за 

Заместник - административен ръководител – заместник-председател на 

съда и е встъпил в длъжност на 16.07.2009 г. Съгласно решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 14/08.04.2010г., Румян Жеков Христов е 

назначен за Заместник -административен ръководител – заместник-

председател на съда и е встъпил в длъжност на 19.04.2010г.  

Дочка Митева Узунова е назначена на длъжност “съдебен 

администратор” с трудов договор, считано от 02.04.2007 г., след 

провеждане на конкурс, обявен със заповед № 27 от 06.02.2007 г. на 

Административния ръководител-Председател на Апелативен съд - Велико 

Търново.  

Ирина Петрова Сидерова е назначена на длъжност “административен 

секретар”, считано от 01.10.2007 г., преназначена на основание чл. 343, ал.2 

от ЗСВ от длъжността съдебен секретар - протоколист в длъжност 

административен секретар. 

 

Съдиите, разглеждали граждански и търговски дела  за периодите на 

проверката, са както следва: 

 За 2011г.: 

Илияна Попова - председател 

Лидия Чобанова – зам. председател 

Бончо Бонев – зам. председател 

Златка Петкова – съдия 

Поликсена Георгиева – съдия 

Пенка Китанова – съдия 

Даниела Делисъбева – съдия 

Галя Маринова – съдия 

Христина Даскалова – съдия 

Емануил Еремиев - съдия 

 За 2012г. 

Илияна Попова - председател 

Лидия Чобанова – зам. председател 

Бончо Бонев – зам. председател 

Златка Петкова – съдия 

Поликсена Георгиева – съдия 
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Пенка Китанова – съдия 

Даниела Делисъбева – съдия 

Галя Маринова – съдия 

Христина Даскалова – съдия 

Емануил Еремиев - съдия 

Александър Цонев – съдия  

 

 За периода на 2013г. 

Илияна Попова - Председател 

Лидия Чобанова – Зам. председател 

Бончо Бонев – Зам. председател 

Златка Петкова – съдия 

Поликсена Георгиева – съдия 

Пенка Китанова – съдия 

Даниела Делисъбева – съдия 

Галя Маринова – съдия 

Христина Даскалова – съдия 

Емануил Еремиев - съдия 

Александър Цонев – съдия 

Съдия Александър Цонев е встъпил в длъжност „съдия” в Апелативен 

съд - Велико Търново на 01.03.2012 г., а от 21.12.2012 г. до настоящия момент 

е командирован в Апелативен съд - София. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ  

    СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 01.01.2013 г. по утвърдено щатно разписание на Апелативен съд -

Велико Търново има 26 бр. съдебни служители. С решение на ВСС по 

протокол № 31 от 25 юли 2013 г. е намалена щатната численост на съда с 

една щатна бройка «съдебен секретар», поради което от 25 юли 2013 г. 

щатната численост на съдебните служители е 25 бр., а заетите бройки 24 

бр. Не е заета една щатна бройка «съдебен деловодител».   

Администрацията на Апелативен съд - В.Търново се  състои от 

съдебен администратор, съдебни помощници – 2 бр., обща и 

специализирана администрация и технически длъжности. 

Общата администрация включва 5 бр. служители – административен 

секретар, главен счетоводител, гл. специалист - касиер-счетоводител, 

системен администратор, експерт връзки с обществеността. 

Към 25.11.2013г. в специализираната администрация работят общо 13 

съдебни служители  и същата е организирана в служби и длъжности, както 

следва: 

  Зав. Служба «Деловодство» - 1 съдебен служител 

 „Регистратура”-  1 съдебен деловодител, 
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 „Съдебно деловодство”- 5  съдебни деловодители, от които 4 

деловодител за гр. дела и един деловодител за наказателни дела 

/незаета/, 

 „Съдебни секретари”- 6  служители,  

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”- няма щатна бройка, а 

длъжността се съвместява от домакина на съда. 

Техническите длъжности са общо 4 бр. – 2 бр.  чистачки, един шофьор 

и един домакин. Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: Съдебен 

администратор, съвместява и длъжността „Служител по сигурността на 

информацията”, Зав.служба „Деловодство” съвместява и съдебен 

деловодител  -наказателни дела и Завеждащ регистратура за КИ; домакин, 

съвместява и „връчване на призовки и съдебни книжа”. Съдебният 

администратор е назначен и за финансов контрольор.  

Със заповед № 170 / 19.05.2008 г. на Председателя е въведена и 

функционира програмата за управление на съдебните дела  EMSG на 

„Декстрогруп” ООД. 

Книгите по чл. 50, ал. 1, т. 1-6 от ПАРОАВАС се водят на електронен 

носител по деловодната програма  EMSG на „Декстрогруп” ООД ” и  на 

хартиен носител. 

Книгите: „За получени и върнати призовки и други съдебни книжа»;  

„Разносна книга”; „Разносна книга за писмена кореспонденция”; „Книга за 

глобите”; „Регистър за издадени изпълнителни листове” се водят само на 

хартиен носител. 

Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК, предвиден в чл. 50, ал. 1, т. 10  от 

ПАРОАВАС, се води на хартиен носител, считано от м. април 2008 г. по 

реда, определен в Заповед № 178/23.V.2008 г., както и на електронен 

носител - в деловодната програма за управление на съдебните дела  EMSG 

на „Декстрогруп” ООД, съдържащ следните дани: пореден номер; дата на 

вписване на решението; вид дело; номер на делото; диспозитив на 

решението. Длъжностното лице, отговорно за водене на регистъра, е Дочка 

Донева –съдебен деловодител, съгласно длъжностна характеристика. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански и търговски дела 

се формират от регистъра на чл. 235, ал. 5 от ГПК, в деня на предаването на 

решението в съдебното деловодство от съдията-докладчик. 

Всички дела, образувани след месец май 2008 г., са въведени във 

функциониращата деловодна програма за управление на съдебни дела  

EMSG на „Декстрогруп” ООД. 

Със заповед № 293/21.07.2011 г. са утвърдени  Вътрешни правила за 

документооборота по съдебните дела в Апелативен съд - Велико Търново. 

В деловодството се водят предвидените в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС 

книги и регистри: 

-Описна книга за гр. дела – за  2011г. – 3 тома, за 2012г. – 2 тома, за 

2013г. – 1 том; 

-Описна книга за търговски дела – за 2011 г. – 2 тома, за 2012 г. – 2 

тома, за 2013 г. – 1 том; 
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-Книга за открити съдебни заседания за гр. дела – за  2011г.-1 том, за 

2012г. - 1 том, за 2013г. – 1 том; 

-Книга за открити съдебни заседания за търговски дела – за  2011г.-1 

том, за 2012г. -1 том, за 2013г. – 1 том; 

-Книга за закрити заседания за гр. дела  – за  2011г. - 1 том, за 2012г. – 

1 том, за 2013г. - 1 том; 

-Книга за закрити заседания за търговски дела  – за  2011г. - 1 том, за 

2012г. – 1 том, за 2013г. - 1 том; 

-Книга за получении и върнати призовки и други съдебни книжа – за 

проверявания период – 6 тома;  

-Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;  

-Изходящ дневник 2011г. – 2 тома, 2012 г. – 2 тома, 2013 г. – 2 тома; 

-Входящ дневник 2011г. – 5 тома, 2012 г. – 5 тома, 2013 г. – 5 тома; 

Регистър на съдебните решения за периода  2011 г. – 1 том, 2012 г. – 1 

том, 2013 г. – 1 том; 

- Разносна книга; 

- Разносна книга за писмена кореспонденция; 

- Книга за глобите; 

- Регистър на издадени изпълнителни листове.  

 

От изброените по чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС книги и регистри, бяха 

проверени: 

- Описна книга за гр.дела и Описна книга за т.дела: Книгите са 

проверявани от съдебния администратор периодично, през един, два 

месеца, което е удостоверявано с подпис и дата. Книгите са номерирани, 

прошнуровани и подпечатани. Водят се четливо и точно;  

- Книга за открити съдебни заседания за гр. дела и Книга за открити 

съдебни заседания за т. дела: Книгите са прошнуровани, номерирани и 

подпечатани. Проверявани са от съдебния администратор, но на места в 

графа «резултат» са попълвани нечетливо и непълно; 

- Книга за закрити заседания за гр. дела и Книга за закрити заседания 

за т. дела: Книгите са номерирани, прошнуровани и подпечатани. Водят се 

четливо, но на места в графа „резултат от заседанието”, информацията е 

непълна и трудно се чете;  

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа – томовете 

са номерирани и подпечатани, водят се четливо, с малки отклонения на 

места. Проверявани са периодично от съдебния администратор; 

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – 

Книгата е номерирана, подпечатана, прошнурована. Води се от 2011г.  до 

момента на проверката и съдържа едно заявление от 14.07.2011г., по което 

с решение от 22.07.2011г. съдия Попова е предоставила достъп до исканата 

информация; 

- Изходящ дневник - Томовете са номерирани, прошнуровани и 

подпечатани, само на места (по изключение) са нечетливи;  
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- Входящ дневник: Води се коректно. Книгите са прошнуровани, 

номерирани и подпечатани;  

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за 2011г. –  по 

един том за всяка година, номериран е и е подпечатан, води се четливо. 

 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, 

вписана в книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в 

канцеларията на съда и акта от Регистъра на съдебните решения по чл. 235, 

ал.5 ГПК: решение по гр. дело № 275/2013г., решение по гр. дело № 

204/2011г., решение по гр. дело № 13/2012г., решение по гр. дело № 

61/2012г., решение по гр. дело № 354/2012г., решение по гр. дело № 

11/2012г. и пр. 

Проверката установи, че е налице пълно съответствие между датата на 

акта, съдържащ се по делото, датата на акта, обявен в Книга за открити 

заседания и датата на акта в съдебния регистър - не е допускано 

„антидатиране”. 

Препоръчително е да продължават периодичните проверки на всички 

деловодни книги и регистри, като съдебният администратор и за в бъдеще 

да удостоверява извършването им с дата и подпис, а допуснатите 

минимални пропуски да се отстранят. Съдебните служители да 

продължават да полагат старание при водене на деловодните книги и 

регистър и да вписват нужната информация четливо. 

Описната книга, книгите за открити заседания - граждански и 

търговски дела и книгите за закрити заседания - граждански и търговски 

дела, да се водят още по-прецизно, с попълване в графа резултат по- 

четливо и пълно - с диспозитива на съдебния акт.  

 

ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА 

 

1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

  В Апелативен съд - Велико Търново гражданските и търговските 

дела се образуват в деня на постъпване на книжата в съда (с 

констатираните по-долу изключения) от Зам. председателите, а в тяхно 

отсъствие – от Председателя. Разпределението на делата на принципа на 

случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се извършва от м. януари 2006г. и 

към настоящия момент се осъществява чрез програмния продукт за 

случайно разпределение на делата „Law Choice”, разработен от ВСС.  

 Председателят на съда е утвърдил със заповед № 84/01.03.2010г.  

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Апелативен съд - 

Велико Търново. Разпределението се извършва от Милена Петрова – 

съдебен деловодител и се отразява в протокол, подписан от нея, който се 

съхранява в делото. Копие от протокола за разпределение, ведно с копие от 

разпореждането за образуване на делото се съхраняват при служителя, 
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извършил разпределението. В края на всеки месец от архива на програмата 

се прави разпечатка на разпределенията за месеца на хартиен носител, 

който се съхранява в папката при разпорежданията и протоколите за 

разпределение. Административният ръководител на съда осъществява 

ежемесечен контрол по прилагане на принципа на случайния подбор при 

разпределение на делата. Завеждащ служба „Деловодство” води регистър с 

писмени разпореждания на Председателя на съда за изключенията и 

отклоненията (увеличение или намаляване на натовареност) при 

разпределението на магистратите, въз основа на които се извършват 

технически промени в компютърната система за случайно разпределение 

на делата. Дейността по повод организацията на работата по образуване на 

делата е регламентирана от Административния ръководител със заповед  № 

1/02.01.2013 г.  

Определен е и процентът на натовареност на съдебните състави – 100 

% на всички съдии, разглеждащи граждански, търговски и наказателни 

дела, без Председателя на съда, който е с  60 %  натовареност за въззивни 

частни граждански и търговски дела и с 30 % - за въззивни граждански и 

търговски дела. Съдия Александър Цонев е командирован в Апелативен 

съд – София,  поради което е изключен от разпределението. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за 

всички видове дела.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има 

Милена Петрова – съдебен деловодител, а в нейно отсъствие с изрична 

заповед се определя друг съдебен деловодител, които извършва 

разпределението на делата. На проверяващите бяха  предоставени заповеди 

№№ 53/12.02.2013г.; 120/27.03.2013г.; 275/24.06.2013г.; 351/26.07.2013г.; 

431/04.10.2013г.; 490/06.11.2013 г. за определяне на съдебен деловодител, 

който да извършва случайния избор на делата, в отсъствието на 

натоварения с тази дейност със заповед № 1/02.01.2013 г. съдебен 

деловодител Милена Петрова.  

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите 

от окръжните съдилища граждански и търговски дела е: Постъпилите 

книжа се завеждат във входящия дневник в служба „Регистратура” по реда 

на тяхното постъпване и всеки ден, най-късно до 16.00ч., гражданските 

дела се докладват на Заместник-председателя Лидия Чобанова, а 

търговските дела -  на Заместник-председателя Бончо Бонев за образуване 

и за определяне вида на делото, предмета, основанието и съдиите, които не 

могат да участват в разглеждането му. След резолюция на съответния 

Заместник-председател, делата се предават на съдебния деловодител 

Милена Петрова, която извършва разпределението на принципа на 

случайния подбор, чрез електронната програмата, съобразно поредността 

на постъпване на всички дела, генериране на номер на делото и определяне 

на съдия-докладчик, за което изготвя протокол и го прилага към делото. 

Проверката установи, че през 2011г. и 2012г. в приложените към делата 

протоколи за случаен избор, не е посочено името на деловодителя, 
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извършил разпределението и в протокола не са вписани имената на 

съдиите, между които е направен избора на съдията -докладчик. Корекция 

в протоколите е извършена през м. май 2013г., от когато същите съдържат 

името на извършилия разпределението деловодител и съдиите, между 

които е направен избора. 

Съобразно описаното по – горе и констатирано в хода на проверката, 

разпределението на делата в АС-Велико Търново се извършва от 

деловодител, вместо от административния ръководител или от 

упълномощен/и от него съдия/ии, както е предвидено в чл. 46, ал.1 

ПАРОАВАС. В тази връзка, проверяващият екип ще направи съответната 

препоръка Председателят на съда да организира дейността по 

разпределение на делата да се извършва от него или от определен от него 

съдия, в изпълнение на цитираната разпоредба на Правилника, а не от  

деловодител. 

Образуваните дела се докладват на съдиите-докладчици за 

първоначалното им администриране. В случай на отсъствие на някой от 

Заместник-председателите – съдия Чобанова или съдия Бонев, делата се 

докладват за образуване на Заместник-председателя, който е на работа, а в 

случай на отсъствие и на двамата Заместник - председатели, се докладват 

на Председателя, който образува делата.  

В Апелативен съд - Велико Търново не се утвърждава месечен 

график на дежурствата за разглеждане на граждански и търговски дела, 

защото всички дела се разпределят на случаен принцип. Ежегодно със 

заповед на Административния ръководител на съда, се утвърждава график 

за дежурните състави на съдиите за периода на съдебната ваканция – от 

15.07. до 30.08. Дежурните съдии от гражданското отделение, по утвърден  

от Административния ръководител месечен График, съгласно заповед № 

362/07.09.2010 г., разглеждащи дела по чл. 64, ал.7 и чл. 65, ал. 8 от НПК, 

се произнасят  по  постъпилите в  периода на съответното дежурство 

искания. На съдиите от наказателното отделение Румян Жеков, Здравко 

Трифонов, Йорданка Неделчева, Милчо Ванев, Илия Тошев и Петя 

Стоянова-Николова, разглеждащи наказателни дела, се разпределят и 

граждански/търговски дела, когато е невъзможно разглеждането им от  

гражданските и търговски съдии. 

 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
 
Общи данни за Апелативен съд - Велико Търново за периода 

01.01.2011г.-25.11.2013г. 

През 2011г. в Апелативен съд - В. Търново са постъпили общо  894 бр. 

дела (в това число  209 бр. въззивни гр. дела, 190 бр. въззивни търговски 

дела, 346 бр. частни гр. дела, 149 бр. частни търговски дела), останали 

несвършени от минали години – 75 бр. дела или общо за разглеждане – 969 

бр.  дела. От тях  свършени през 2011г. са 878 бр. дела ( в т.ч. 198 бр. 
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въззивни гр. дела, 183 бр. въззивни търговски дела, 350 бр.частни гр. дела, 

147 бр. частни търговски дела). 

През 2012г. в Апелативен съд - В.Търново са постъпили общо 969 бр. 

дела (в това число 168 бр. въззивни гр. дела, 212 бр. въззивни търговски 

дела, 445 бр. частни гр. дела, 144 бр. частни търговски дела), останали 

несвършени от минали години – 91 бр. дела или общо за разглеждане – 

1060 бр.  дела. От тях  свършени през 2012г. са 952 бр. дела (в това число 

160 бр. въззивни гр. дела, 211 бр. въззивни търговски дела, 440 бр. частни 

гр. дела, 141 бр. частни търговски дела). 

През периода 01.01.2013г. – 25.11.2013 г.. в Апелативен съд гр. Велико 

Търново са постъпили общо 811 бр. дела (149 бр. въззивни гр. дела, 189 бр. 

въззивни търговски дела, 316 бр. частни гр. дела, 157 бр. частни търговски 

дела), останали несвършени от минали години –108 бр. дела, или за общо 

за разглеждане – 919 бр.  дела. От тях  свършени през 2013г. са 797 бр. дела 

(158 бр. въззивни гр. дела, 177 бр. въззивни търговски дела,  308 бр. частни 

гр. дела, 154 бр. частни търговски дела). 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават 

делата по следните закони: ЗЗД; ЗОДОВ;Закон за собствеността; ГПК- чл. 

463, а по частните гр. дела  -  чл. 396  ГПК обезпечения; чл. 435 от ГПК – 

обжалване действия на съдебен изпълнител, по търговските дела чл. 422 

ГПК – установителни искове, чл. 226 КЗ – застрахователни обезщетения; 

ТЗ – чл. 625, чл. 646, чл. 647, чл. 694. 

 

Общата натовареност по щат и действителната натовареност /гр. и 

нак. дела/ в Апелативен съд – Велико Търново е както следва: 

За 2011 г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане-6,88; 

Натовареност по щат към свършени дела- 6,28; 

Действителна натовареност  към дела за разглеждане – 7,39; 

Действителна натовареност  към свършени дела – 6,75. 

 

За 2012 г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане-7,12; 

Натовареност по щат към свършени дела- 6,47; 

Действителна натовареност  към дела за разглеждане – 7,23; 

Действителна натовареност  към свършени дела – 6,56. 

 

За 2013 г. –първо полугодие 

Натовареност по щат към дела за разглеждане-7,72 ; 

Натовареност по щат към свършени дела- 6,29 ; 

Действителна натовареност  към дела за разглеждане – 8,20; 

Действителна натовареност  към свършени дела –6,69. 
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                                       НАСРОЧЕНИ ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени граждански дела, насрочени в открити 

съдебни заседания, по съдии-докладчици, през м. декември 2013г. и м. 

януари 2014г.  

 

Открито съдебно заседание на трети състав – 10.12.2013 г., с 

насрочени за разглеждане шест въззивни дела, от които две граждански и 

четири търговски. В.т.д. № 121/2013 г. не е проверено, тъй като се намира у 

вещото лице за изпълнение на поставената задача по ССЕ. 

В.гр.д. № 412/2013 г. е образувано на 08.10.2013 г. по постъпила 

въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 1086/2012 г. на ОС – Плевен, 

ведно с отговора и цялото производство. Разпределено е на съдия Емануил 

Еремиев. С разпореждане на съдията-докладчик от 15.10.2013 г. въззивната 

жалба е оставена без движение с указание до един от жалбоподателите да я 

подпише в срок или представи пълномощно за представителната власт на 

подписалия адвокат. Нередовностите са отстранени на 31.10.2013 г. и с 

определение от 01.11.2013 г., по чл. 267 ГПК, съдът е приел жалбата за 

редовна и допустима и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

10.12.2013 г. 

В.гр.д. № 304/2013 г. е образувано на 16.07.2013 г. С решение № 157 

от 10.07.2013 г. по гр.д. № 1557/2013 г. по описа на ВКС, Второ 

гражданско отделение е обезсилено решение № 283/09.11.2012 г. по в.гр.д. 

№ 405/2012 г. на ВТАС, потвърждаващо първоинстанционното решение на 

Габровския окръжен съд по гр.д. № 137/2011 г., с което е бил отхвърлен 

иск с правно основание чл. 108 ЗС. Проведен е избор на докладчик при 

изключване на съдиите, разгледали и решили в.гр.д. № 405/2012 г., като е 

определена съдия Златка Петкова. Тъй като членове на  трети състав са 

съдиите Петкова, Китанова и Еремиев, който е бил докладчик по 

предишното дело и на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК не може да участва 

в новото разглеждане на върнатото от ВКС дело, по разпореждане от 

18.07.2013 г. на Зам. председателя на ВТАС е проведен избор на член от 

състава и за такъв е определена съдия  Даниела Събева. С определение от 

19.07.2013 г., съдът, съобразявайки мотивите в касационното решение, е 

оставил без движение исковата молба и е дал ясни и конкретни указания за 

отстраняване на нередовностите. На 12.09.2013 г. е удължен срока за 

отстраняването им. Указанията са изпълнени с молба от 18.09.2013 г. и на 

19.09.2013 г. съдията-докладчик е разпоредил препис от нея да се изпрати 

на ответниците по иска за отговор, становище и доказателствени искания в 

двуседмичен срок. Отговори на поправената искова молба са депозирани 

на 23.10.2013 г. и 28.10.2013 г. С определение от 04.11.2013 г., в 

подготвителното заседание по реда на чл. 267 ГПК, съдът е приел 

въззивната жалба срещу постановеното по гр.д. № 137/2011 г. на 

Габровския окръжен съд решение за допустима, на основание чл. 146 ГПК 
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е направил проекто-доклад по делото, произнесъл се е по 

доказателствените искания и е насрочил о.с.з. на 10.12.2013 г. 

В.т.д. № 319/2013 г. е образувано на 25.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 231/2012 г. по 

описа на Русенския окръжен съд, ведно с цялото производство. 

Разпределено е на съдия Емануил Еремиев. С определение от 29.10.2013 г. 

съдът е приел въззивната жалба за редовна и допустима и е насрочил о.с.з. 

на 10.12.2013 г. 

В.т.д. №301/2013 г. е образувано на 15.10.2013 г. по постъпили на 

същата дата въззивни жалби срещу решението по т.д. № 55/2011 г. по 

описа на ОС – Габрово, ведно с цялото производство. Разпределено е на 

съдия Пенка Китанова. Първоинстанционното дело, заедно с въззивните 

жалби, е изпращано три пъти във ВТАС. С разпореждания от 19.06.2013 г. 

и от 05.08.2013 г. на Зам.председателя на ВТАС, по образуваните преписки 

във въззивната инстанция, въззивните жалби, заедно с делото, са били 

връщани на ГОС за администрирането им като нередовни и най-вече във 

връзка с невнесени дължими д.т. от жалбоподателите. С определение от 

23.10.2013 г. съдът е приел за допустими жалбите на НАП и МТСП, дал е 

указания по направените доказателствени искания и е насрочил о.с.з. на 

10.12.2013 г. 

В.т.д. № 313/2013 г. е образувано на 21.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 372/2010 г. по 

описа на ОС – Русе, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Емануил Еремиев. С определение от з.з. на 23.10.2013 г. съдът е приел 

въззивната жалба за редовна и допустима, оставил е без уважение 

направените от въззивника доказателствени искания като недопустими, 

предвид преклузията по чл. 266 ГПК и е насрочил о.с.з. на 10.12.2013 г. 

 

Открито съдебно заседание на първи състав – 11.12.2013 г., с 

насрочени за разглеждане две въззивни дела, от които едно гражданско и 

едно търговско по несъстоятелност – описано в друга точка от настоящия 

акт. 

В.гр.д. № 410/2013 г. е образувано на 04.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 776/2012 г. по 

описа на ОС – Русе, ведно с цялото производство.  Разпределено е на съдия 

Поликсена Георгиева. С определение от з.з. на 09.10.2013 г. съдът  е приел 

жалбата за редовна и допустима и е насрочил о.с.з. на 12.11.2013 г. По 

молба на една от страните от 10.10.2013 г., съдът е разпоредил с.з. да бъде 

отсрочено за 20.11.2013 г. С разпореждане от 12.11.2013 г. на съдията-

докладчик, преписи от постъпилата на 11.11.2013 г. молба с искане за 

заместване на ответник по право – чл. 111, ал. 3 КЗ, алтернативно за 

конституиране на трето лице – помагач,  са изпратени на другите страни за 

становище. В с.з. на 20.11.2013 г. съдът е дал ход на делото, докладвал го е, 

оставил е без уважение искането за заместване на ответника – 
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застрахователно дружество, допуснал е привличане на трето лице – 

помагач на ответника и го е отложил за 11.12.2013 г.  

 

Открито съдебно заседание на втори състав – 17.12.2013 г., насрочени 

за разглеждане три въззивни дела, от които едно гражданско, едно 

търговско и  едно търговско по несъстоятелност – описано в друга точка от 

настоящия акт. 

В.гр.д. № 454/2013 г. е образувано на 14.11.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 312/2012 г. на ОС 

– Ловеч, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия Галя 

Маринова. С определение от з.з. на 25.11.2013 г., в производство по чл. 267 

ГПК, съдът е насрочил о.с.з. на 17.12.2013 г. 

В.т.д. № 333/2013 г. е образувано на 05.11.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 81/2011 г. по описа 

на ОС – Русе, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Даниела Делисъбева. Въззивното дело е пъстъпило за втори път, след като 

с резолюция на зам.председателя на ВТАС от 12.07.2013 г. е било върнато 

на окръжния съд за администриране на нередовната жалба. С определение 

от з.з. на 07.11.2013 г., в производство по реда на чл. 267 ГПК, съдът е 

приел жалбата за допустима и е насрочил о.с.з. на 17.12.2013 г. 

 

Открито съдебно заседание на трети състав – 18.12.2013 г., с 

насрочени за разглеждане шест въззивни дела, от които едно гражданско и 

пет  търговски, вкл. едно търговско по несъстоятелност – описано в друга 

точка от настоящия акт. Гражданското дело не е проверено, тъй като се 

намира у вещото лице по ССЕ. 

В.т.д. № 318/2013 г. е образувано на 24.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 9/2013 г. по описа 

на ОС – Габрово, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Емануил Еремиев. Преди това, с разпореждане от 08.10.2013 г. на 

Зам.председателя на ВТАС, първоинстанционното дело е било върнато на 

ГОС за администриране на въззивната жалба като нередовна поради 

невнесена изцяло дължима д.т. След изпълнение на указанията на ВТАС и 

повторното изпращане на делото с жалбата по компетентност, с 

разпореждане от 28.10.2013 г. на съдията-докладчик Еремиев, въззивната 

жалба е оставена без движение  и на въззивника е указано да я подпише в 

срок или представи пълномощно за подписалия адвокат. С определение от 

12.11.2013 г., съдът е приел въззивната жалба за редовна и допустима, 

оставил е без уважение направеното доказателствено искане като 

неотносимо и е насрочил о.с.з. на 18.12.2013 г. 

В.т.д. № 309/2013 г. е образувано на 17.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 252/2012 г. по 

описа на ОС – Плевен, І състав, ведно с цялото производство. Разпределено 

е на съдия Златка Петкова. С определение от 23.10.2013 г., по чл. 267 ГПК, 

съдът е приел жалбата за процесуално допустима и е насрочил о.с.з. на 
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27.11.2013 г. След постъпила на 15.11.2013 г. молба от процесуалния 

представител на въззивника, съдът с определение от 18.11.2013 г. е приел 

искането му за отсрочване на заседанието за основателно и е пренасрочил 

о.с.з. за 18.12.2013 г. На страните са изпратени призовки за новата дата на 

с.з. и с препис от определението. 

В.т.д. № 271/2013 г. е образувано на 04.09.2013 г. по постъпили на 

същата дата въззивни жалби срещу решението по т.д. № 212/2012 г. по 

описа на ОС – Русе, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Пенка Китанова. С определение от з.з. на 18.09.2013 г., след извършена 

служебна проверка в ТР по партидата на един от жалбоподателите - 

акционерно дружество, съдът е дал възможност на правоприемниците на 

прекратения без ликвидация и заличен търговец, да заявят от чие име е 

подадена въззивната жалба, като представят доказателства за 

правоприемството /впрочем проверка в ТР по статуса на страните-търговци  

се прави по търговските дела/.  Указано е също, че ако заявят, че жалбата е 

подадена от правоприемниците, да бъде подписана от лица с 

представителна власт. След изпълнение на указанията и постъпили 

становища и от другите страни в процеса, с определение от 24.10.2013 г. 

съдът е конституирал като жалбоподатели-ищци правоприемниците на 

прекратеното без ликвидация поради разделяне акционерно дружество, 

приел е за допустими подадените въззивни жалби, приел е като писмено 

доказателство план за преобразуване на заличеното търговско дружество, 

дал е възможност на правоприемниците му -новоконституирани 

жалбоподатели да заявят вземането, предмет на производството, в полза на 

кого от тях е прехвърлено при разделянето и да представят доказателства 

за това. Делото е насрочено за 10.12.2013 г. С определение от 18.11.2013 г. 

е пренасрочено за 18.12.2013 г. след като е уважена молба на жалбоподател 

за отлагане на с.з. за 10.12.2013 г. Страните са призовани с препис от 

определението. 

В.т.д. № 323/2013 г. е образувано на 25.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 59/2012 г. по описа 

на ОС – Ловеч, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Пенка Китанова. Жалбата, заедно с делото е постъпила за втори път, след 

като с резолюция от 26.08.2013 г. е била върната за администриране като 

нередовна–неподписана и невнесена дължима д.т. С определение от 

31.10.2013 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима и е насрочил 

о.с.з. на 18.12.2013 г., като в диспозитива на определението е записано 

страните чрез кои лица и на какъв адрес да бъдат призовани. 

 

Открито съдебно заседание на втори състав – 08.01.2014 г., насрочено 

за разглеждане едно въззивно гражданско дело.  

В.гр.д. № 470/2013 г. е образувано на 27.11.2013 г., по постъпила за 

трети път въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 296/2012 г. по описа 

на ОС – Ловеч, ведно с цялото производство. На 04.10.2013 г. въззивната 

жалба с приложенията е била върната на ЛОС за изпълнение на 
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процедурата по връчване на преписи и представяне на отговор по нея. На 

21.11.2013 г. жалбата отново е била върната, този път за администриране 

във връзка с отстраняване на нередовност – непредставен документ за 

платена дължима д.т. по сметка на ВТАС. Съгласно резолюция на съдията-

докладчик от ЛОС от 22.11.2013 г., въззивната жалба с цялото 

производство отново е пратена по компетентност на ВТАС с обяснението, 

че с определение от 30.09.2013 г. жалбоподателката е освободена от 

задължението за внасяне на д.т. по въззивната жалба. Определението от 

30.09.2013 г. е постановено от ВТАС, по в.ч.гр.д. № 367/2013 г., като с него 

е отменено определение на Ловешкия окръжен съд, с което без уважение е 

оставена молбата на жалбоподателката–ищца  по чл. 83, ал. 2 ГПК. С 

определение от 02.12.2013 г. съдът е приел жалбата за допустима и е 

насрочил о.с.з. на 08.01.2014 г., като изрично са посочените лицата, чрез 

които страните да бъдат призовани и адресите им. 

 

Открито съдебно заседание на трети състав – 14.01.2014 г., с 

насрочени за разглеждане пет въззивни дела, от които две  граждански и 

три търговски. Не е проверено в.гр.д. № 324/2013 г. - в секретна секция на 

деловодството, в.т.д. № 346/2013 г. е описано при ненасрочените дела, а 

в.т.д. № 134/2013 г.,  е описано при делата с отменен ход по същество. 

В.гр.д. № 451/2013 г. е образувано на 12.11.2013 г. по постъпили на 

същата дата въззивни жалби от Прокуратурата на Република България и от 

ФЛ срещу решението по гр.д. № 74/2013 г. по описа на ОС – Габрово, 

ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия Пенка Китанова. С 

определение от 20.11.2013 г. съдът е приел за допустими въззивните жалби 

и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 14.01.2013 г. 

В.т.д. № 339/2013 г. е образувано на 11.11.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 204/2011 г. по 

описа на ОС – Русе, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Пенка Китанова. С определение от з.з. на 20.11.2013 г. съдът е приел 

въззивната жалба за допустима и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. 

на 14.01.2014 г.. Изрично са записани лицата и адресите за призоваване. 

 

Открито съдебно заседание на първи състав – 15.01.2014 г. Насрочени  

са за разглеждане две въззивни търговски дела.  

В.т.д. № 342/2013 г. е образувано на 14.11.2013 г. по постъпили на 

същата дата въззивни жалби срещу решението по т.д. № 78/2013 г. по 

описа на ОС – Плевен, ведно с цялото производство. Разпределено е на 

съдия Илияна Попова. С определение от з.з. на 22.11.2013 г. съдът е приел 

двете въззивни жалби за подадени в срок и допустими и е насрочил о.с.з. 

на 15.01.2014 г., при изрично посочване на лицата и адресите за 

призоваване. 

В.т.д. № 297/2013 г. е образувано на 14.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 82/2013 г. по описа 

на Плевенския окръжен съд, І състав, ведно с цялото производство. 
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Разпределено е на съдия Поликсена Георгиева. С определение от 

21.10.2013 г. съдът е приел въззивната жалба за редовна и допустима, 

допуснал е изслушване на допълнително заключение на съдебно-

икономическата експертиза, като е определил задачата на вещото лице, 

обявил е, че по направеното искане за събиране на писмени доказателства 

по реда на чл. 192 ГПК ще се произнесе в о.с.з., указвайки представяне на 

молба по реда на чл. 192, ал. 1 ГПК и е насрочил о.с.з. на 26.11.2013 г. В 

с.з. ход на делото е даден, докладвано е, установено е, че вещото лице не е 

изготвило заключението, поради липса на достъп до необходимата 

документация, изискани са определени документи по реда на чл. 192 ГПК, 

разпоредено е на вещото лице да се издаде съдебно удостоверение за 

достъп до документите на ОбС”Земеделие” –Долни Дъбник, касаещи 

отношения между страните и за събиране на доказателствата следващото 

с.з. е насрочено за 15.01.2014 г. 

 

Открито съдебно заседание на трети състав – 22.01.2014 г., с  

насрочено за разглеждане едно  въззивно гражданско дело. 

В.гр.д. № 370/2013 г. е образувано на  05.09.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 499/2012 г. по 

описа на ОС – Плевен, ведно с цялото производство. Разпределено е на 

съдия  Емануил Еремиев. С разпореждане от 09.09.2013 г. на съдията-

докладчик въззивната жалба е оставена без движение като нередовна и на 

въззивника е указано в срок да посочи решението, което обжалва, в какво 

се състои порочността му, да посочи причините, попречили му да направи 

доказателственото си искане пред първата инстанция, да представи 

пълномощно и за въззивната инстанция. Уточнението на въззивната жалба 

е направено на 20.09.2013 г. и с определение от 24.09.2013 г. съдът  я е 

приел за редовна и допустима, допуснал е представените от въззивника 

заверени преписи на писмени доказателства и допълнителна задача на 

комплексната съдебно-медицинска експертиза, извършена пред първата 

съдебна инстанция, като е насрочил о.с.з. на 27.11.2013 г. е депозирано на 

21.11.2013 г., неподписано от едно от в.л. На 26.11.2013 г. е постъпила 

молба  от експертите по СМЕ, в която твърдят, че един от тях е в болнични 

и не могат да се явят в насроченото с.з. С определение от з.з. на 27.11.2013 

г. съдът е отложил с.з. от същата дата за 22.01.2014 г. 

 

Открито съдебно заседание на първи състав – 03.12.2013 г., с 

насрочени за разглеждане четири въззивни дела, от които едно гражданско 

и три търговски.  

В. гр.д. № 445/2013 г. е образувано на 01.11.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 1550/2012 г. по 

описа на ВТОС, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Илияна Попова. С определение от з.з. на 06.11.2013 г. съдът е приел, че 

жалбата е постъпила в срок и е допустима, и е насрочил о.с.з. на 03.12.2013 

г., в което е даден ход на делото, докладвано е, изслушани са становища на 
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страните, които не са направили доказателствени искания. След хода по 

същество, съдът е счел делото за изяснено и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в едномесечен срок. 

В.т.д. № 314/2013 г. е образувано на 21.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 405/2012 г. по 

описа на ОС – Русе, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Лидия Чобанова. С определение от 23.10.2013 г., в производство по реда на 

чл. 267 ГПК, съдът е приел въззивната жалба за редовна и допустима и е 

насрочил о.с.з. на 03.12.2013 г, когато е даден ход на делото, докладвано е 

и е обявено за решаване. 

В.т.д. № 321/2013 г. е образувано на 25.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 1313/2012 г. по 

описа на ВТОС, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Лидия Чобанова. С определение по чл. 267 ГПК от 01.11.2013 г. съдът е 

приел жалбата за редовна и допустима и е насрочил делото за разглеждане 

в о.с.з. на 03.12.2013 г., когато е обявено за решаване. 

В.т.д. № 317/2013 г. е образувано на 23.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 245/2012 г. по 

описа на ОС – Плевен, І състав. Разпределено е на съдия Лидия Чобанова. 

С определение по чл. 267 ГПК, от 01.11.2013 г., съдът е приел жалбата за 

редовна и допустима, допълнил е изготвения от първоинстанционния съд 

доклад по чл. 146 ГПК, оставил е без уважение доказателствените искания 

на жалбоподателя и е насрочил о.с.з. на 03.12.2013 г. В с.з. ход не е даден и 

по искане на процесуалния представител на въззивника съдиите Поликсена 

Георгиева и Христина Даскалова са се отвели от разглеждане на делото, 

тъй като са участвали в разглеждането на в.т.д. № 98/2010 г. на ВТАС, по 

което е открито производството по несъстоятелност  на въззивника и в 

постановеното по делото решение са изложили съображения относно 

вземането, предмет на настоящото производство. Делото е докладвано за 

избор на нови членове на състава, такъв избор е проведен незабавно  и при 

него за членове на състава са определени съдиите  Бончо Бонев и Пенка 

Китанова. Заседанието по делото е продължило, съставен е нов протокол. 

Ход на делото е даден и е докладвано, изслушани са становища, 

възражения и искания на страните, съдът е „допуснал приемането” на 

писмени доказателства, допуснал е оспорване на писмен документ и разпит 

на свидетел, посочен от въззивника и е дал възможност на въззиваемия с 

молба в едноседмичен срок да посочи имената на свидетеля си и 

обстоятелствата, за които желае да бъде разпитан. За събиране на 

доказателствата делото е отложено за 28.01.2014 г.  

 

Открито съдебно заседание на втори състав – 04.12.2013 г., насрочени 

за разглеждане три въззивни дела, от които две граждански и едно 

търговско.  

В.гр.д. № 383/2013 г. е образувано на 19.09.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 326/2012 г. по 
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описа на ОС - Русе, ведно с цялото производство. Разпределено е на съдия 

Даниела Делисъбева. С определение от з.з. на 09.10.2013 г. съдът е оставил 

без разглеждане  подадената от пълномощника на въззивника молба против 

разпореждането от 08.05.2013 г. на РОС за определяне на държавна такса 

по въззивната жалба в размер на 1955,80 лв., като недопустима и е върнал 

същата молба на РОС  за произнасяне. С друго определение от същата 

дата, в подготвително заседание по чл. 267 ГПК съдът е приел въззивната 

жалба за допустима и е насрочил о.с.з. на 05.11.2013 г. По молба от 

04.11.2013 г. на адвокат-пълномощник на ответника по въззивната жалба, 

съдът е отсрочил с.з. за 04.12.2013 г., когато е обявил делото за решаване. 

В.гр.д. № 436/2013г. е образувано на 25.10.2013г., видно от 

разпореждане на Зам. председателя на ВТАС съдия Чобанова, по 

постъпили  същия ден две въззивни жалби на Прокуратурата на РБ и ОД на 

МВР-Плевен и една насрещна въззивна жалба от физическо лице, против 

решението на ОС-Плевен по гр. дело № 223/2013г. Видно от протокол за 

избор на докладчик от 25.10.2013г., подписан от деловодител М.Петрова, 

делото е с докладчик съдия Делисъбева. (преди образуването на делото, 

същото е било разгледано като преписка от Зам.председателя  съдия Бонев, 

който с разпореждане от 09.10.2013г. е върнал гр.д. № 223/2013г., с 

констатирана нередовност – невнесена от С.П.Т. с адрес в гр. Плевен 

държавна такса от 5 лв. за подадената насрещна въззивна жалба. След 

разпореждане за без движение от 15.10.2013.г. на съдия от ОС и указания 

за внасяне на петте лева, делото, заедно с приложенията е изпратено 

отново на ВТАС.) С  определение по чл. 267 ГПК от 04.11.2013г., 

въззивните жалби са счетени за допустими и е насрочено о.с.з. за 

04.12.2013г., в което е даден ход на делото по същество и съдът е обявил, 

че ще се произнесе с решение в едномесечен срок. 

В.т.д. № 326/2013 г. е образувано на 31.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 44/2013 г. по описа 

на Окръжен съд – Плевен. Разпределено е на съдия Бончо Бонев. С 

определение от 06.11.2013 г. по чл. 267 ГПК съдът е приел жалбата за 

допустима и е насрочил о.с.з. на 04.12.2013 г., когато делото е обявено за 

решаване. 

                

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА  

 

Към 22.11.2013г. има едно ненасрочено гражданско дело на съдия-

докладчик Златка Петкова, образувано на 22.11.2013 г. В това число не са 

включени  9 бр. спрени производства. 

В.гр.д. № 346/2013 г. е образувано и разпределено на 22.11.2013 г. по 

постъпила на същата дата въззивна жалба срещу решение № 127/09.08.2013 

г. по т.д. № 790/2012 г. по описа на ВТОС. Приложено е цялото 

производство по първоинстанционното дело. Образувано е от Зам. 

председателя – съдия Лидия Чобанова с нарочно, бланково разпореждане. 

С определение  от 26.11.2013 г., в подготвително съдебно заседание по реда 
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на чл. 267 ГПК, съдебният състав е приел, че въззивната жалба е 

процесуално допустима и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

14.01.2014 г. 

Към датата на проверката – 02.12.2013 г. няма ненасрочени дела. 

 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 25.11.2013. производства, 

образувани преди 01.01.2012г.  
 

     Към датата на проверката – 03.12.2013 г., неприключилите според 

справката две въззивни дела, образувани преди 01.01.2012 г., вече са 

обявени за решаване. 

1. В.т.д. № 17/2011 г. е образувано на 07.01.2011 г. по постъпила на 

06.01.2011 г. въззивна жалба срещу решение по ч.т.д. № 300/2010 г. по 

описа на ОС – Русе, ведно с цялото производство по първоинстанционното 

дело. Разпределено е на съдия Бончо Бонев. С определение от 02.02.2011 г. 

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

ГПК до възобновяване на регистърното производство по вписване на 

решенията на общите събрания на съдружниците на дружеството–

жалбоподател, проведени на 30.06.2010 г. Извършвани са редовно и 

периодично справки по движението на т.д. № 280/2010 г. - нов № 366/2011 

г. и по т.д. № 281/2010 г., с нов № 367/2011 г., по описа на Русенския 

окръжен съд. От писмо на РОС, постъпило на 16.01.2013 г., се установява, 

че т.д. № 280/2010 г. /№ 366/2011 г./ е образувано под № 385 по описа на 

РОС за 2012 година и към 10.01.2013 г. е висящо. По т.д. № 281/2010 г./ 

№367/2011 г./ на РОС имало постановено решение, влязло в сила на 

11.09.2012 г., а делото било приложено за послужване към т.д. № 398/2010 

г. по описа на РОС, неприключило. С резолюция от 16.01.2013 г., положена 

върху писмото, съдията-докладчик е приел, че няма основание за 

възобновяване на производството по въззивното дело. В справка от 

21.06.2013 г. се установява, че  т.д. № 385/12 г. по описа на РОС е обявено 

за решаване на 27.05.2013 г. Съдията-докладчик отново е приел, че няма 

основания за възобновяване. По представено  решение № 123 от 27.06.2013 

г. по т.д. № 385/12 г. на РОС  е наредена проверка по влизането му в сила. 

Съгласно писмото на РОС, постъпило на 30.09.2013 г. във ВТАС, 

решението от 27.06.2013 г. по т.д. № 385/12 г. към 26.09.2013 г. не е влязло 

в сила, като е потвърдена  информацията за влязлото в сила на 11.09.2012 г. 

решение по т.д. № 367/11 г. по описа на РОС. С определение от з.з. на 

21.10.2013 г. съдът е приел, че е отпаднало основанието за спиране на 

делото, възобновил е производството и е насрочил о.с.з. на 26.11.2013 г., 

когато е даден ход на делото по същество и е обявено, че решението ще 

бъде постановено и обявено в регистъра за съдебните решения на ВТАС в 

едномесечен срок. Не е достатъчно ясно защо съдията-докладчик, при 

идентична информация относно хода на двете регистърни дела, в единия 

случай, към 16.01.2013 г. е приел, че не са налице предпоставки за 
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възобновяване, а в другия случай – към 30.09.2013 г. е приел, че е 

отпаднало основанието за спиране на производството.   

2. В.т.д./н./ № 305/2011 г. е образувано и разпределено на 16.11.2011 

г. по постъпили въззивна жалба срещу решение от 13.07.2011 г. и частна 

жалба срещу определение от 27.07.2011 г., постановени по т.д. № 

1243/2010 г. по описа на ВТОС, ведно с цялото производство и отговори по 

жалбите. Делото е на доклад на съдия Бончо Бонев. Преди това жалбите са 

били изпращани във ВТАС, като по тях е образувана преписка вх. № 

3732/17.09.2011 г., но с разпореждане от 21.09.2011 г. на Зам. председателя 

на ВТАС са върнати на ВТОС за администриране и отстраняване на 

констатираните нередовности. С определение от 07.12.2011 г. съдът е 

приел за допустими подадените жалби срещу решението по чл. 630 ТЗ  и  

определението  по чл. 248 ГПК, с което е допълнено решението в частта за 

разноските и е насрочил о.с.з. на 25.01.2012 г. В него е даден ход на делото, 

докладвано е, приети са представените с въззивната жалба писмени 

доказателства, допуснато е изслушване на допълнително заключение по 

съдебно-счетоводната експертиза и е отложено за 29.02.2012 г. На 

10.02.2012 г., поради късно внасяне на депозита за в.л., Зам.председателят е 

отсрочил за друга дата насроченото за 29.02.2012 г. с.з. С определение от 

28.03.2012 г. е посочена задачата, която следва да изпълни вещото лице  по 

допуснатото допълнително заключение и е насрочено о.с.з. на 09.05.2012 г. 

С разпореждане от 03.05.2012 г. е уважена молбата на в.л. от 27.04.2012 г. 

за отлагане на заседанието, поради невъзможност да представи в срок 

заключението си и заседанието от 09.05.2012 г. е отсрочено за друга дата. С 

определение от 14.05.2012 г. съдът е разгледал отново молбата на вещото 

лице от 27.04.12 г. и е приел, че за изготвяне на заключението е 

необходимо предоставянето на допълнителна информация, като е задължил 

жалбоподателя в двуседмичен срок от получаване на препис от 

определението да представи на вещото лице конкретно посочена налична 

първична документация. В съда на 06.06.2012 г. са постъпили молби от 

жалбоподателя, от които е видно, че документацията не се намира при 

него, а в банката, от която е изискана с писмо. С определение от 21.06.2012 

г. съдът е приложил молбите за сведение и е задължил управителя на 

дружеството – жалбоподател да уведоми съда в едноседмичен срок дали е 

получил изисканата документация. На 29.06.2012 г. е постъпил отговор от 

управителя, че банката не е отговорила на писмото им. На 09.07.2012 г. е 

постъпило писмо от банката, според което всички изискани от в.л. 

документи вече са представени по делото, вкл. с молбата по чл. 685 ТЗ или 

по изпълнителни дела, проверявани от в.л. С определение от 20.07.2012 г. 

съдът е задължил банката, чрез процесуалния й представител, да представи 

в едномесечен срок определени документи. Задължил е в.л. да осъществи 

контакт с процесуалния представител на банката за конкретизиране на 

нужната документация, извън приложената по делото. На 20.09.2012 г. е 

постъпила молба от в.л., в която конкретизира документите, които следва 

да се представят от банката. С определение от 28.09.2012 г. съдът повторно 
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е задължил в.л. и банката да влязат в контакти, да уточнят нужните 

документи и да ги предоставят за изпълнение на задачата. На 07.11.2012 г. 

е постъпило писмо от банката, с което информира съда за изпълнение на 

дадените указания. Не се установи съдебен акт за насрочване на о.с.з., но 

по делото има списък на лицата за призоваване в с.з. на 20.03.2013 г., 

изготвен към 16.01.2013 г. Заключението на в.л. е постъпило в съда на 

12.03.2013 г. В о.с.з. на 20.03.2013 г. е даден ход на делото, прието е 

заключението на в.л. и съдът е дал възможност на страните да формулират 

задачите към поисканата от тях нова експертиза, по която е обявил, че ще 

се произнесе в з.з. Делото е отложено за 29.05.2013 г. Молбите на страните 

са постъпили на 19.03.2013 г., 27.03.2013 г., 05.04.2013 г. и на 08.04.2013 г. 

С определение от 10.05.2013 г. съдът е назначил нова тройна съдебно-

икономическа експертиза, която да даде заключение по конкретно 

посочени задачи, назначил е вещите лица, определил е депозита и е 

отсрочил с.з.  от 29.05.2013 г. за друга дата, като не е определил срок за 

изпълнение на задачите от в.л.  На 19.06.2013 г. делото е предадено на 

експертите за изготвяне на заключението. С разпореждане от з.з. на 

26.09.2013 г. съдията-докладчик  е констатирал, че по делото все още няма 

представено готово заключение, въпреки изминалия достатъчно дълъг срок 

за това и е насрочил о.с.з. за 26.11.2013 г. Заключението е депозирано в 

съда на 18.11.2013 г. В о.с.з. на 26.11.2013 г. е даден ход на делото, без 

уважение е оставено направено искане за спиране на производството, 

приложени са писмени доказателства, прието е заключението по тройната 

експертиза, без уважение са оставени исканията за поставяне на 

допълнителни задачи  към експертите и е даден ход на делото и по 

същество. Съдът е обявил, че ще произнесе съдебния акт в едномесечен 

срок. 

 

   ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО 

 

Проверени са спрените въззивни граждански дела:  

1. В.гр.д. № 1/2013 г. е образувано на 07.01.2013 г. по постъпили на 

02.01.2013 г. въззивни жалби срещу решение на Окръжен съд – Габрово по 

гр.д. № 119/2012 г., с приложено цялото производство по делото. 

Разпределено е на съдия Златка Петкова. С определение от з.з. на 

15.01.2013 г. в подготвително заседание по реда на чл. 267 ГПК, съдът е 

приел подадената от физическото лице въззивна жалба за процесуално 

допустима и е оставил без движение подадената от застрахователното 

дружество въззивна жалба с указания за отстраняване на нередовностите в 

срок. На 15.01.2013 г. в съда е постъпил сигнал от разследващия полицай 

по досъдебно производство № Гб-14/2012 г. по описа на сектор „БОП” – 

Габрово, за разкрити престъпни обстоятелства, от установяването на които 

зависи изхода на гражданския спор и е направено искане за спиране на 

производството по делото. След подадена на 06.02.2013 г. молба от 

въззивника-застраховател в изпълнение на дадените указания, с 
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определение от 07.02.2013 г. съдът е приел и втората жалба за процесуално 

допустима и е дал възможност на уличените лица да вземат становище по 

сигнала. На 18.02.2013 г. е постъпила молба от застрахователното 

дружество, в която изразяват становище, че искането за спиране на делото 

е основателно. С определение от з.з. на 19.02.2013 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. Справки по 

движение на наказателното производство след влизане в сила на 

определението, са правени периодично, през два месеца. Отговор е 

постъпил само на първото запитване и съгласно този отговор досъдебното 

производството не е приключило. Не са постъпили отговори на 

запитванията от ОП-Габрово –пр.пр. № 4.348/2011 г. 

2.  В.ч.гр.д. № 43/2013 г. е образувано на 25.01.2013 г. по постъпила 

на 24.01.2013 г. частна жалба на Прокуратурата на РБ срещу разпореждане 

от 27.12.2012 г. по гр.д. № 674/2010 г. на ВТОС. Делото е на доклад на 

съдия  Пенка Китанова. С определение от з.з. на 29.01.2013 г. съдът е спрял 

производството до произнасяне с окончателен съдебен акт на ВКС по 

молба вх. № 259/11.01.2013 г. на Прокуратура на РБ с правно основание чл. 

248 ГПК. С разпореждане на съдията-докладчик от 29.01.2013 г. на ВКС  е 

изпратено цялото производство по гр.д. № 674/2010 г. по описа на ВТОС, 

заедно с препис от определението за спиране на въззивното частно дело. 

По хода на преюдициалното дело във ВКС са правени периодично справки, 

през два-три месеца. Установено е, че производството по подадената молба 

по чл. 250, ал. 1 ГПК, по гр.д. № 32/2012 г. по описа на ВКС, Четвърто 

гражданско отделение, е спряно на 13.03.2013 г. до постановяване на 

решение по тълкувателно дело № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС.  

3.  В.гр.д. № 427/2013 г. е образувано на 17.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 24/2010 г. по 

описа на ОС – Плевен, ведно с цялото производство. Разпределено е на 

съдия Христина Даскалова. С определение от 21.10.2013 г. делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 20.11.2013 г., когато е спряно до 

влизане в сила на съдебен акт по ч.гр.д. № 13/2010 г. по описа на ПОС. 

Данните са по предоставена разпечатка от деловодната програма на съда, 

тъй като делото е в секретна секция на деловодството. 

Проверени спрени въззивни търговски дела: 

1. В.т.д. № 217/2013 г. е образувано на 11.07.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 129/2012 г. по 

описа на Плевенския окръжен съд, І състав, с приложено цялото 

производство по делото. Разпределено е на съдия Даниела Делисъбева. С 

определение от з.з. на 05.08.2013 г., в подготвително заседание по реда на 

чл. 267 ГПК, съдът е указал на въззивника да отстрани в срок 

констатираната нередовност и е насрочил о.с.з. на 02.10.2013 г. С молба от 

14.08.2013 г. въззивникът е изпълнил дадените му указания. На 30.09.2013 

г. е извършен нов избор на докладчик, поради наложителен отпуск по 

семейни причини за съдия Делисъбева. Новият докладчик е съдия  

Поликсена Георгиева. В о.с.з. на 02.10.2013 г. ход на делото е даден и 
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производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, до 

постановяване на решение от Конституционния съд по конституционно 

дело № 12 от 2013 г., образувано по искане на ТК на ВКС за обявяване 

противоконституционност на §14, ал. 1 и 2 и § 15 от ПЗР на ЗИДТЗ, 

публикуван в ДВ, бр. 20/2013 г. По хода на конституционното дело са 

извършвани периодични проверки, последната – от 08.11.2013 г. 

2. В.т.д. № 290/2013 г. е образувано на 07.10.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 111/2013 г. по 

описа на Плевенския окръжен съд, с приложено цялото производство по 

делото. Разпределено е на съдия Даниела Делисъбева. В подготвителното 

заседание по реда на чл. 267 ГПК, на 22.10.2013 г., съдът е спрял 

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

с влязъл в сила съдебен акт на в.т.д. № 244/2012 г., изпратено по жалба на 

ВКС /производство по обявяване несъстоятелността на един от 

ответниците/. Справка по движението на преюдициалното дело  № 

4254/2013 г. по описа на ВКС, Първо търговско отделение, е направена на 

21.11.2013 г. 

3. В.т.д. № 223/2013 г. е образувано на 17.07.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решението по т.д. № 196/2012 г., по 

описа на Окръжен съд – Плевен, І състав, с приложено цялото 

производство по първоинстанционното дело. Разпределено е на съдия 

Поликсена Георгиева. С определение от 24.07.2013 г., по чл. 267 ГПК, 

съдът е приел жалбата за редовна и допустима, произнесъл се е по 

направените доказателствени искания на страните и е насрочил о.с.з. на 

18.09.2013 г. В заседанието ход на делото е даден, приети са писмени 

доказателства, повторно е изслушано в.л., чието заключение е прието пред 

първата инстанция и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на НОХД № 1737/2013 

г. по описа на Плевенския районен съд. По движението на преюдициалното 

дело е изискана справка на 23.10.2013 г. и според постъпилия на 07.11.2013 

г. отговор наказателното дело е отложено за 02.12.2013 г. Вече е поискана 

нова справка – от 27.11.2013 г. 

4. В.т.д. № 95/2013 г. е образувано на 21.03.2013 г., след като с 

решение № 151 от 18.03.2013 г. по т.д. № 609/2011 г. по описа на ВКС, ТК, 

Първо отделение, частично е отменено решение № 261 от 17.12.2010 г., 

постановено по в.т.д. № 121/2010 г. по описа на ВТАС и делото е върнато 

за ново разглеждане от друг състав на ВТАС в отменените части, със 

задължителни указания. В апелативния съд е постъпило на 20.03.2013 г. 

Разпределено е на съдия Даниела Делисъбева, която съгласно заповед № 

89/05.03.2013 г. е член на втори състав: Бонев, Делисъбева и Маринова., а 

съдия Бонев е изключен при разпределението като един от съдиите, 

участвали при постановяване на отмененото от ВКС въззивно решение. С 

разпореждане от з.з. на 22.03.2013 г. на съдия Бонев – Зам. председател на 

ВТАС, е наредено да се определи нов член на състава на съда, който да 

участва при разглеждане и решаване на в.т.д. № 95/13 г., като изрично са 
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посочени съдиите, които  следва да се изключат при извършване на новия 

електронен избор. По делото е приложен протокол за избор на член на 

състава от 25.03.2013 г. и е определен съдия Поликсена Георгиева. С 

определение от 08.04.2013 г., по чл. 267 ГПК, съдът е приел за допустими 

въззивните жалби на синдика на въззивника-ищец, на въззивника – 

ответник и на третото лице – помагач, съобразил е задължителните 

указания на ВКС и е насрочил о.с.з. на 21.05.2013 г. По постъпило на 

18.04.2013 г. заявление за допълване на определението от 08.04.2013 г., 

съдът с определение от 14.05.2013 г. е уточнил предмета на въззивното 

производство. На 21.05.2013 г. ход на делото не е даден и е уважено 

искането за отвод на съдия Галя Маринова от разглеждане на делото, тъй 

като тя участвала при постановяване на решение № 347 от 17.12.2008 г. по 

в.т.д. № 551/2008 г. на ВТАС по идентичен спор по предмета на 

настоящото производство. Със заявление от 28.05.2013 г., по повод на 

искания и приет отвод в с.з., е представено копие от решение № 

103/16.04.2007 г. по в.т.д. № 126/2007 г. на ВТАС, със същия предмет на 

спор, в постановяване на което е участвала съдия Делисъбева, като изрично 

е заявено, че не се иска нейния отвод. На 29.05.2013 г. зам. председателят 

на ВТАС – съдия Бончо Бонев е разпоредил да се определи нов член на 

състава на мястото на съдия Маринова и по делото е приложен протокол за 

избор на член на състава от същата дата. Определен е съдия  Емануил 

Еремиев. В с.з. на 18.06.2013 г. е даден ход на делото, докладвано е и 

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

приключване на конституционно дело № 12/2013 г. на Конституционния 

съд на РБ. Периодично са извършвани служебни справки по хода на 

конституционното дело. 

Спрени въззивни търговски дела по несъстоятелност: 

1. В.т.д./н./ № 259/2013 г. е образувано на 13.08.2013 г. по постъпила 

на същата дата въззивна жалба срещу решение по т.д. № 96/2012 г. по 

описа на Плевенския окръжен съд , І състав, с приложено цялото 

производство по т.д. № 96/2012 г. и отговор по жалбата. Разпределено е на 

съдия Даниела Делисъбева. С първоинстанционното решение съдът е 

обявил длъжника в несъстоятелност, прекратил е дейността на 

предприятието, наложил е обща забрана и запор върху имуществото му, 

постановил е започване на осребряване на имуществото и разпределение на 

осребреното имущество. С определение от 20.08.2013 г., съдът, преди да 

даде ход на приетата за допустима въззивна жалба, е спрял производството 

по в.т.д. /н./ № 259/13 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК , вр. чл. 621а, 

ал. 3 ТЗ, до приключване с влязло в сила решение на в.т.д. № 347/2012 г. по 

описа на ВТАС по обявяване на неплатежоспособността и откриване на 

производство по несъстоятелност на същия длъжник. Преюдициалното 

дело е изпратено на ВКС на 13.09.2013 г. и там, на 17.09.2013 г. е 

образувано дело № 3546/2013 г., по хода на което са правени периодично 

служебни справки, последната от 21.11.2013 г. 
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 2. В.т.д./н./ № 144/2013 г. е образувано на 23.04.2013 г. по постъпила 

на 22.04.2013 г. въззивна жалба срещу решение по т.д. № 162/2012 г. по 

описа на ОС – Плевен, І състав, както и по частна жалба срещу 

определението от 27.12.2012 г. за връщане на частна жалба  по същата 

дело, ведно с приложено цялото производство по т.д. № 162/2012 г. и 

отговора на въззивната жалба. Разпределено е на съдия Бончо Бонев. С 

определение от 30.04.2013 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима, 

приел е представено с отговора писмено доказателство и е насрочил о.с.з. 

на 05.06.2013 г. В с.з. е даден ход на делото и производството е спряно на 

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

акт на т.д. № 252/2012 г. по описа на ОС – Плевен. Справка по движението 

на преюдициалното дело е изискана на 07.10.2013 г. и според постъпилия 

отговор от ПОС, срещу постановеното по т.д. № 252/12 г. решение е 

постъпила въззивна жалба, която се администрира. Съгласно последната 

служебна справка, към 27.10.2013 г. във ВТАС е образувано в.т.д. № 

309/2013 г., насрочено за 18.12.2013 г. 

 

ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ ПО ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ОТ ТЗ 

„НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ” 
  

Общият брой образувани въззивни дела по несъстоятелност са както 

следва: 

● за 2011 г. – 48 бр.; 

● за 2012 г. – 41 бр.; 

● до 25.11.2013 г. – 25 бр. 

 Приключили производства за трите периода на проверката са: 

● за 2011 г. – 47 бр., образувани през 2011г.; 

● за 2012 г. – 41 бр., образувани през 2012г. 

● за 2013 г. - 21 бр., образувани през 2013г. 

 

Неприключилите производства към 01.11.2013 г. са общо 5 броя към 

25.11.2013г.- в.т.дело № 320/2013г. - на доклад на съдия Китанова, 

в.т.дело № 338/2013г.– на доклад на съдия Чобанова, в.т.дело № 

335/2013г. – на доклад на съдия Делисъбева, в.т.дело № 185/2013г. -  на 

доклад на съдия Маринова (обявено за решаване в с.з. на 26.11.2013г.), 

в.т.дело № 305/2011г. – на доклад на съдия Бонев (обявено за решаване в 

с.з. на 26.11.2013г.). Проверката установи следното: 

В.т.дело № 320/2013г. е образувано на 25.10.2013г. (по постъпила 

същия ден въззивна жалба ведно с търговското дело на ОСВТ), с нарочен 

акт – разпореждане за образуване на съдия Бонев – Зам. председател и 

Ръководител на Търговско отделение в АСВТ. Видно от протокола за 

случаен избор, делото е разпределено от деловодител М. Петрова. С 

определение от 31.10.2013г. съдебният състав е приел за допустима 

въззивната жалба, наредил е да се изпрати на присъединения кредитор 

препис от жалбата с възможност да представи писмен отговор в 
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двуседмичен срок и е насрочил о.с.з. на 18.12.2013г. Призовките са 

изпратени на следващия ден; 

В.т.дело № 338/2013г. е образувано на 11.11.2013г. (по постъпила 

същия ден въззивна жалба ведно с търговското дело на 

първоинстанционния съд), с нарочен акт – разпореждане за образуване на 

съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. По делото е приложен протокол 

за случаен избор, от който е видно, че същото е разпределено от 

деловодител М. Петрова. С определение от 13.11.2013г. въззивният състав 

е приел за редовна и допустима въззивната жалба, наредил е да се изискат 

том 1 и том 2 на търговското дело по описа на ОС-Плевен и е внесъл 

делото за разглеждане на 11.12.2013г. Призовките са изпратени на 

следващия ден; 

В.т.дело № 335/2013г. е образувано на 07.11.2013г. (по постъпила 

същия ден въззивна жалба ведно с търговското дело на 

първоинстанционния съд), с нарочен акт – разпореждане за образуване на 

съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. Видно от протокола за случаен 

избор, делото е разпределено от деловодител П. Томова. С определение от 

12.11.2013г. съдебният състав е приел за допустима въззивната жалба, 

определил е, че не е постъпил отговор от молителя, не са направени 

искания за събиране на доказателства в настоящия процес и е насрочил 

о.с.з. на 17.12.2013г. Призовките са изпратени след два дни; 

В.т.дело № 185/2013г. е образувано на 06.06.2013г. (по постъпила 

същия ден въззивна жалба ведно с търговското дело на 

първоинстанционния съд), с нарочен акт – разпореждане за образуване на 

съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. По делото е приложен протокол 

за случаен избор, от който е видно, че същото е разпределено от 

деловодител М. Петрова. С определение от 18.06.2013г. съдебният състав е 

приел въззивната жалба за редовна, наредил е да се изпрати препис от нея 

на дружеството, което е в открито производство по несъстоятелност, 

допуснал е СЕ, с определен депозит, вещи лица и конкретни задачи и е 

насрочил делото в о.с.з. на  11.09.2013г. - след близо 3 месеца. Призовките 

са изпратени след два дни. С определение от 10.09.2013г. въззивният 

състав е отсрочил о.с.з. за 15.10.2013г., поради неизготвеното заключение 

по назначената експертиза и постъпили молби от адвокати на страни по 

делото. Заключението е депозирано на 08.10.2013г. и по искане на адвокат 

Б. и адвокат Ч. в съдебно заседание на 15.10.2013г., делото е отложено и 

насрочено за 26.11.2013г. В това о.с.з. съдът е приел заключението по 

допуснатата експертиза, дал е ход по същество, определил е 10 дневен срок 

на процесуалните представители на страните да представят писмени 

бележки и е обявил, че ще се произнесе с решение в едномесечен срок, 

който тече към момента на проверката. 

 

Проверени бяха и следните въззивни търговски дела /н/, образувани 

през периода на проверката и приключили със съдебен акт: 
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В.т.дело № 275/2013г. – на доклад на съдия Чобанова. Делото е 

образувано на 13.09.2013г. (по постъпила същия ден въззивна жалба ведно 

с търговското дело на първоинстанционния съд) с нарочен акт – 

разпореждане за образуване на съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. 

По делото е приложен протокол за случаен избор, от който е видно, че 

същото е разпределено от деловодител М.Петрова. С определение от 

18.09.2013г. съдебният състав е приел въззивната жалба за редовна и 

допустима и е внесъл делото за разглеждане в о.с.з. на 22.10.2013г. 

Призовките са изпратени същия ден. В първото по делото о.с.з. съдът е дал 

ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

законоустановения срок. Съдебният акт е постановен на 18.11.2013г. – в 

едномесечен срок. 

В.т.дело № 354/2012г. - на доклад на съдия Бонев. Делото е 

образувано на 28.12.2012г. (по постъпила същия ден въззивна жалба ведно 

с търговското дело на първоинстанционния съд), с нарочен акт – 

разпореждане за образуване на съдия Чобанова – Зам. председател на 

АСВТ. По делото е приложен протокол за случаен избор, от който е видно, 

че същото е разпределено от деловодител, без да е посочено името му.  

Протоколът не съдържа имената на съдиите между които е направен 

избора. С определение от 11.01.2013г. въззивният състав е приел 

въззивната жалба за редовна и допустима, „прилага и влага в настоящото 

производство” представени доказателства и е насрочил делото в о.с.з. на 

27.02.2013г. Призовките са изпратени на 14.01.2013г. – след три дни. В 

първото по делото о.с.з. (27.02.2013г.) съдът е дал ход по същество и е 

обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт, с който е 

потвърдено решението на първоинстанционния съд, е постановен на 

31.05.2013г. – в срок над три месеца. 

В.т.дело № 13/2012г. - на доклад на съдия Петкова. Делото е 

образувано на 11.01.2012г. (по постъпила в предходния ден въззивна жалба 

ведно с търговското дело на първоинстанционния съд), с нарочен акт – 

разпореждане за образуване на съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. 

По делото е приложен протокол за случаен избор, от който е видно, че 

същото е разпределено от деловодител, без да е посочено името му.  

Протоколът не съдържа имената на съдиите между които е направен 

избора. С определение от 13.01.2012г. въззивният състав е оставил 

въззивната жалба без движение, с указание в едноседмичен срок да 

конкретизира искането си относно начална дата на неплатежоспособността 

на дружеството. След изпълнение на указанията, с определение от 

23.02.2012г. съдът е приел въззивната жалба за редовна и допустима, 

възложил е допълнителна задача на вещото лице и е насрочил делото за 

28.03.2012г. Призовките са изпратени на 27.02.2013г. – след четири дни. По 

постъпила на 22.03.2012г. молба на НАП, съдът с писмено разпореждане от 

23.03.2012г. е отсрочил о.с.з. от 28.03.2012г. за 25.04.2012г., за което 

призовки са изпратени на 27.03.2012г. Заключението по ССчЕ е 

депозирано по делото на 19.04.202г. В първото о.с.з. (25.04.2013г.) съдът е 
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приел заключението на вещото лице, дал е ход по същество и е обявил, че 

ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт, с който е потвърдено 

решението на първоинстанционния съд, е постановен на 07.05.2013г. – в 

12-дневен срок. 

В.т.дело № 61/2012г. - на доклад на съдия Делисъбева. Делото е 

образувано на 22.02.2012г. (по постъпила същия ден въззивна жалба ведно 

с търговското дело на първоинстанционния съд), с нарочен акт – 

разпореждане за образуване на съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. 

По делото е приложен протокол за случаен избор, от който е видно, че 

същото е разпределено от деловодител, без да е посочено името му и не 

съдържа имената на съдиите, между които е направен избора. С 

определение от 28.02.2012г. съставът е приел въззивната жалба за редовна 

и допустима, допуснал е СИЕ, определил е в.л. и депозит и е  насрочил 

делото за 28.03.2012г. Призовките са изпратени на следващия ден - 

29.03.2013г. С писмено, трудно четливо разпореждане, по повод молба от 

адвокат за допълнителен въпрос към в.л., е наредено вещото лице да 

отговори на поставения въпрос. На 20.03.2012г. по подадена от НАП молба 

за удължаване срока за представяне на платежно нареждане за платен 

депозит, съдът е уважил искането и е отсрочил о.с.з. за 25.04.2012г. 

Призовките са изпратени на 26.03.2012г. На 20.04.2012г. е постъпила молба 

от в.л., с искане за допълнителен срок за изготвяне на заключението по 

допуснатата експертиза. С ръкописно разпореждане от 21.04.2012г. съдът е 

отсрочил делото за 16.05.2012г., а призовките до страните са изпратени в 

същия ден. С ръкописно разпореждане от 07.05.2012г., по постъпила молба 

от адвокат на А. ЕООД, с искане за отлагане на делото, заради участие в 

конференция, съдът за трети път го е отсрочил за 13.06.2012г. На 

05.06.2012г. по делото е депозирано заключението на ССЕ. В първото по 

делото о.с.з. (13.06.2013г.) съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 

произнесе с решение в срок. Съдебният акт, с който е потвърдено 

решението на първоинстанционния съд, е постановен на 09.07.2012г. – 

преди едномесечния срок. 

В.т.дело № 204/2011г. - на доклад на съдия Китанова. Делото е 

образувано на 07.07.2011г. (по постъпила в предишния ден въззивна жалба 

ведно с търговското дело на първоинстанционния съд), с нарочен акт – 

разпореждане за образуване на съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. 

По делото е приложен протокол за случаен избор, от който е видно, че 

същото е разпределено от деловодител, без да е посочено името му. 

Протоколът не съдържа имената на съдиите между които е направен 

избора. С определение от 12.07.2011г. съдебният състав е приел въззивната 

жалба за редовна и допустима и е насрочил делото за 01.08.2011г. 

Призовките са изпратени на 15.07.2013г. – след три дни. В първото по 

делото о.с.з. съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се произнесе с 

решение в законоустановения срок. Съдебният акт е постановен на 

05.08.2011г. - преди едномесечния срок. 
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В.т.дело № 11/2012г. - на доклад на съдия Маринова. Делото е 

образувано на 05.01.2012г. (по постъпила в същия ден въззивна жалба 

ведно с търговското дело на първоинстанционния съд), с нарочен акт – 

разпореждане за образуване на съдия Чобанова – Зам. председател на 

АСВТ. По делото е приложен протокол за случаен избор, от който е видно, 

че същото е разпределено от деловодител, без да е посочено името му.  

Протоколът не съдържа имената на съдиите между които е направен 

избора. С определение от 31.01.2012г. - 26 дни по-късно, въззивната жалба 

е оставена без движение, с указание за отстраняване на нередовности. След 

изпълнение на указанията с молба от 24.02.2012г., с определение от 

28.02.2012г. въззивният състав е приел въззивната жалба за редовна и 

допустима и е насрочил делото за 28.03.2012г. Призовките са изпратени на 

следващия ден. В първото по делото о.с.з. съдът е дал ход по същество и е 

обявил, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

Съдебният акт е постановен на 02.05.2012г., след едномесечния срок. 

 

Проверка се извърши (по предоставени деловодни разпечатки и 

съдебни актове) и на следните приключили дела по несъстоятелност: 

 В.т.дело № 259/2011г. - на доклад на съдия Попова. Делото е 

образувано на следващия ден след постъпване на въззивната жалба в съда, 

ведно с търговското дело на първоинстанционния съд. С определение от 

19.10.2011г. делото е насрочено в о.с.з. за 22.11.2011г., когато е даден ход 

по същество и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е потвърдено 

решението на ПлОС, е постановен на 27.12.2011г. - след едномесечния 

срок. По подадената касационна жалба до ВКС, касационно обжалване не е 

допуснато. 

В.т.дело № 210/2011г. - на доклад на съдия Георгиева. Делото е 

образувано на следващия ден след постъпване на въззивната жалба в съда, 

ведно с търговското дело на първоинстанционния съд. С определение от 

21.07.2011г. делото е насрочено в о.с.з. за 20.09.2011г. По молба на в.л. 

същото е отсрочено за 28.09.2011г., когато е даден ход по същество и 

същото е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е потвърдено 

решението на ЛчОС, е постановен на 21.11.2013г.   

В.т.дело № 166/2013г. - на доклад на съдия Даскалова. Делото е 

образувано в деня на постъпване на въззивната жалба в съда, ведно с 

търговското дело на първоинстанционния съд. С определение от 

22.05.2013г. делото е насрочено в о.с.з. за 19.06.2013г. - след 1 м., когато е 

даден ход по същество и е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 

отменено решението на ПлОС и вместо него е постановено друго, е от 

18.07.2013г. По подадената касационна жалба до ВКС, касационно 

обжалване не е допуснато. 

В.т.дело № 179/2013г. - на доклад на съдия Еремиев. Делото е 

образувано в деня на постъпване на въззивната жалба в съда, ведно с 

търговското дело на първоинстанционния съд. С определение от 

03.06.2013г. делото е насрочено в о.с.з. за 25.06.2013г., когато е даден ход 
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по същество и същото е обявено за решаване. Съдебният акт, с който е 

потвърдено решението на РОС, е постановено на 24.07.2013г.   

В.т.дело № 241/2012г. - на доклад на съдия Цонев. Делото е 

образувано ден след постъпване на въззивната жалба в съда, ведно с 

търговското дело на първоинстанционния съд. Определението за 

насрочване е постановено на 04.09.2013г. – делото е насрочено в о.с.з. за 

16.10.2013г., след 1.5 м., когато е даден ход по същество и същото е 

обявено за решаване. Съдебният акт, с който е отменено решението на 

ЛчОС и вместо него е постановено друго, е от 30.10.2013г. По подадената 

касационна жалба до ВКС, касационно обжалване не е допуснато. 

 

ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

От общо 20-те броя дела с отменен ход по същество за периода 

01.01.2011 г. – 25.11.2013 година, бяха проверени всички 12 бр. дела, 

намиращи се в съда. 

       В.гр.дело № 601/2004г. е било образувано на 20.12.2004г., по жалба 

срещу решение по чл. 108 ЗС на Русенския окръжен съд от 2002г. С 

протоколно определение от 02.02.2005г. производството по делото е било 

спряно, до приключването на наказателното производство по сл.д. № 

331/2004г. на ОСлС-гр. Русе. Възобновено е с определение от 07.02.2011г., 

с което са приети доказателства и е насрочено о.с.з. за 09.03.2011г., 

непроведено, поради заболяване на докладчика, отпуск и самоотвод на 

другите членове на състава. Ново заседание е било насрочено за 

13.04.2011г., след преразпределение на делото чрез програмата за случаен 

избор, на доклад на съдия Бонев, в което е бил даден ход на делото по 

същество. С определение от 30.06.2011г., с оглед факта, че производството 

е било спряно за продължителен период от време, а представеното 

удостоверение за актуално състояние на ЖСК „Русенска комуна” е от 2002 

г., е възобновено съдебното дирене и е задължен ОС-Русе да представи 

актуално удостоверение за състоянието на кооперацията, участник в 

производството. След получаването му, исковата молба е била оставена без 

движение, с указания към ищца. В с.з. на 30.11.2011г. съдебното дирене е 

обявено за приключено, а решението е постановено на 11.05.2012г., 

обезсилено частично с решение на ВКС № 74/22.03.2013г. по гр.д. № 

757/2012г. и върнато за ново разглеждане в останалата му част. След 

връщането на делото е било образувано в.гр.д. № 145/2013г., разпределено 

на доклад на съдия Еремиев, оставил исковата молба без движение, с 

указания за отстраняване на нередовности с оглед мотивите в 

отменителния акт на ВКС. С определение от 27.05.2013г. е била допусната 

и СТЕ, депозирана и приета като доказателство в с.з. на 10.09.2013г., 

когато е даден ход на делото по същество. Решение № 234 е от 

19.09.2013г., а съгласно разпореждане от 15.11.2013г. е бил издаден и 

изпълнителен лист. 
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          В.гр.дело № 395/2012г. е образувано на 20.08.2012г., видно от 

нарочно разпореждане на Зам.председателя на ГО, по постъпили четири 

въззивни жалби и една частна, срещу решение на ОС-Русе, с посочен 

предмет на спора – чл. 26 ЗЗД. На същата дата делото е разпределено от 

„деловодител”, подписал, (но без посочване на името) приложения 

протокол, който е само за това дело, без цитиране на имената на съдиите, 

между които е извършен избора, на доклад на съдия Бонев. С определение 

от 14.09.2012г. жалбите са приети за допустими и делото е насрочено в 

о.с.з. на 24.10.2012г., когато са изразени становищата на страните, отказано 

е приемане на писмени доказателства и е даден ход на делото по същество. 

С определение от 23.11.2012г., с констатацията, че исковата молба, с която 

е предявен искът е нередовна, съдът е отменил акта за приключване на 

съдебното дирене, оставил е без движение исковата молба и е дал указания 

за отстраняване на нередовности в едноседмичен срок, в насока за 

конкретизация, за всеки един от ищците, на това какви ид. части от общите 

части на сградата, респ. от правото на строеж, са завзети, с извършеното по 

описания в исковата молба начин, преустройство. Уточнителна молба е 

депозирана на 11.12.2012г., върху която, на 15.12.2012г., е положена 

резолюция за изпращане на препис на всеки от ответниците, за становище. 

С определение от 18.01.2013г. съдът е дал повторна „и последна” 

възможност на ищците да отстранят изцяло нередовностите, тъй като 

конкретизацията е счетена за недостатъчна, били са заявени и претенции от 

името на съпритежатели, които не са страни по делото, установено е и 

невръчване на преписи от доказателства. На 30.01.2013г. е депозирана нова 

уточнителна молба, отново изпратена на ответните страни за становище в 

месечен срок, съгласно разпореждане на докладчика от 06.02.2013г., 

изготвено на ръка, върху молбата. Такива са получени по делото на 

05.03.2013г., на 19.03.2013г. и на 14.03.2013г., като върху началната 

страница на последно цитираното становище, е изготвен трудночетлив 

съдебен акт с неясна дата, за насрочване на делото чак за 24.09.2013 г. 

Списъкът с лицата за призоваване е изготвен в началото на м. юли 2013г., а 

призовките са изпратени на 08.07.2013г. В с.з. на 24.09.2013г. е даден ход 

на делото по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

срок. Към датата на проверката на делото – 03.12.2013г. решението не е 

изготвено. 

        В.гр.дело № 70/2013г. е образувано на 13.02.2013г., видно от нарочно 

разпореждане на Зам.председателя на ГО, по постъпила предходния ден 

въззивна жалба срещу решение на ОС-Русе, с посочен предмет на спора – 

чл. 135 ЗЗД. На същата дата делото е разпределено от деловодител 

П.Томова, видно от приложения протокол само за това дело, без посочване 

на имената на съдиите, между които е извършен избора, на доклад на съдия 

Бонев. С определение от 15.02.2013г. жалбата е приета за допустима и 

делото е насрочено в о.с.з. на 20.03.2013г., когато са изразени становищата 

на страните, приети са представените писмени доказателства и е даден ход 

на делото по същество. С определение от 05.07.2013г., с констатацията за 
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допуснато от първоинстанционния съд съществено нарушение на 

процесуалните правила, свързано с призоваване на ответник при условията 

на чл. 47, ал. 5 ГПК, уведомен по този начин и за въззивното производство, 

съдът е отменил определението от 20.03.2013г., дал е указания за внасяне 

на възнаграждение в размер на 1150 лв. за назначаване на особен 

представител на М.Ч.М и е върнал делото в о.с.з. на 24.09.2013г. На 

05.08.2013г. от процесуалния представител на ищцовото ЕООД е 

депозирана молба за отмяна на определението, с доводи, че нормата на чл. 

47, ал. 6 ГПК е неприложима, тъй като този ответник вече е получавал 

книжа чрез своя баща, затова и по отношение на него не следва да се 

прилага специалната защита чрез особен представител. В отговор съдът, с 

определение от 07.08.2013г., е обсъдил и приел доводите в молбата за 

неоснователни, поддържал е необходимостта от назначаване на особен 

представител, като е изменил определението само в частта му досежно 

размера на възнаграждението, определяйки го на 710 лв. С нова молба от 

23.09.2013г. отново е поискана отмяна на определението за назначаване на 

особен представител, с доводи, че лицето вече е уведомявано за 

образуваното производство и е избрало  пасивно поведение в процеса. В 

с.з. от 24.09.2013г. ход на делото не е даден, тъй като същият ответник - 

М.Ч.М, не е бил призован за това с.з. и призовка за него не е била 

изпращана. Определението за назначаване на особен представител и 

допълващото го от 07.08.2013г. са отменени, при приети този път за 

основателни възражения на адв. Луканов. Делото е насрочено за 

05.11.2013г., с указания за призоваване на ответника на посочения в 

исковата молба адрес и за издаване на удостоверение за настоящ адрес  на 

лицето, оказало се студент в гр. София, на който адрес лицето също не е 

намерено. В с.з. съставът е приел, че лицето е редовно призовано на 

постоянния си адрес в гр. Русе, дал е ход на делото и го е обявил за 

решаване. 

           В.гр.дело № 227/2013г. е образувано на 29.05.2013г., видно от 

нарочното разпореждане на Зам.председателя на ГО, по постъпила на 

27.05.2013г. въззивна жалба срещу решение на ОС-Плевен, с посочен 

предмет на спора – чл. 50 ЗЗД. На същата дата делото е разпределено от 

деловодител М.Петрова, видно от приложения протокол само за това дело, 

с  посочване на имената на съдиите, между които е извършен избора, на 

доклад на съдия Чобанова. С определение от 03.06.2013г. жалбата е приета 

за редовна и допустима и делото е насрочено в о.с.з. на 09.07.2013г., когато 

са изразени становищата на страните, отказан е разпит на свидетели и е 

даден ход на делото по същество. С определение № 227/ 12.07.2013 г. , след 

констатацията, че в производството пред първата инстанция съдът не е 

уведомил Дирекция „Социално подпомагане” гр. Плевен за образуваното 

производство, с което се засягат права на малолетно дете, в унисон с 

разпоредбата на чл. 15, ал. 6 ЗЗДт, делото е внесено отново в с.з., като е 

уведомена Дирекцията да изрази становище по делото, както и дали е в 

интерес на детето същото да бъде изслушано пред съда. С.з. е определено 
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за 10.09.2013г. На тази дата член на състава е бил в платен отпуск, с оглед 

което с разпореждане от 09.09.2013г. е наредено извършването на нов 

избор – видно от протокол за избор на член на състава, е определен за 

участие съдия Бонев. И след като по делото е приложен социален доклад и 

е изразено становище за изслушване на детето, в с.з. съдът е дал ход на 

делото, с подробни мотиви е оставил без уважение искането за изслушване 

на пострадалото дете и е дал ход на делото по същество. Решение № 236 е 

постановено на 19.09.2013г. Към момента на проверката е постъпила 

касационна жалба, която се администрира. 

         В.т.дело № 337/2012г. е образувано на 06.12.2012г.,  съгласно 

разпореждане на Зам.председателя на ВТАС, по въззивна жалба срещу 

решение на ОС-Плевен, по т.д. № 227/2011г., с предмет на делото чл. 424 

ГПК. На същата дата делото е разпределено от деловодител, подписал, (но 

без посочване на името) приложения протокол, който е само за това дело, 

без цитиране на имената на съдиите, между които е извършен избора, на 

доклад на съдия Еремиев, с изключване на съдия Цонев с оглед 

предстояща командировка в друг съд. С определение от з.з. на 07.01.2013г., 

съставът е приел жалбата за редовна и допустима и е насрочил о.с.з. на 

05.02.2013г. В него е докладвал молба за отвод на съдебния състав, 

произнасял се по други идентични спорове между същите страни. В 

мотивите на определението съдиите са посочили, че не са налице 

основания за отвод по чл. 221 ал. 1, т.1 до т. 5 и по т. 6 ГПК, тъй като не се 

чувстват предубедени и заинтересовани, но за да бъде отстранено всяко 

съмнение,  са се отвели от разглеждането на делото. Последното е 

докладвано на Председателя, резолирал на 07.02.2013г. „за нов избор”, 

осъществен от деловодителя М.Петрова, съгласно протокол от същия ден, 

с докладчик съдия Бонев. Ход на делото по същество е даден в с.з. на 

20.02.2013г. С определение от 20.06.2013г. определението е отменено, като 

е спряно производството по делото, до произнасяне на ВКС по касационна 

жалба срещу решението по т.д. № 152/2012г. на ВТАС. Определението е 

подписано с особено мнение на член на състава. В з.з. от 21.10.2013г. с 

оглед отпадналото основание, за което са приложени актовете на ВКС, 

производството е било възобновено и насрочено о.с.з. за 26.11.2013г., в 

което е даден ход по същество. 

             В.т.дело № 192/2013г. е образувано на 06.12.2012г.,  съгласно 

разпореждане на Зам.председателя на ВТАС, по въззивна жалба срещу 

решение на ОС-Плевен, по т.д. № 67/2012г.,  разпределено в същия ден от 

деловодител М.Петрова, на доклад на съдия Попова. Още в първото по 

делото с.з. на 18.09.2013г., е била депозирана молба за оттегляне на иска, 

от адв. Жикова, като за връчване на преписи и изразяване на становище от 

останалите участници в производството, заседанието е било отложено за 

30.10.2013г. В него е даден ход на делото по същество, след като са 

докладвани становищата на страните, изразени писмено и е поддържано 

искането за оттегляне на иска. С определение от 06.11.2013г. съдът е 

констатирал нередовности при упълномощаването на адвоката, подписал 
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молбата за оттегляне на иска, преупълномощен от първоначално 

упълномощения адв. Атанасов, който не е имал пълномощията за 

оттегляне на предявените от едно от дружествата искове. Затова с 

определение от 06.11.2013г., са дадени указания на Акционерното 

дружество във връзка с упълномощаването и срок, в който да се изрази 

становище по извършените от адв. Жикова действия. След изпълнение, на 

22.11.2013 г., съдът е отменил определението с даден ход по същество, 

обезсилил е решението и е прекратил производството по делото, с 

присъждане на разноски. 

           В.т.дело № 168/2013г. е образувано на 20.05.2013г., съгласно 

разпореждане на Зам.председателя на ВТАС, по въззивни жалби срещу 

решение на ОС-Габрово, по т.д. № 10003/2012г.,  разпределено в същия ден 

от деловодител М.Петрова, на доклад на съдия П.Георгиева. С определение 

от з.з. на 22.05.2013г. и двете въззивни жалби са приети за редовни и 

допустими, с оглед което делото е внесено в о.с.з. на 25.06.2013г., когато е 

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

решение в едномесечен срок. С определение от 23.07.2013г., 

определението е отменено и е допуснат разпит на двете вещи лица по 

делото, като о.с.з. е насрочено за 18.09.2013г., когато съдебното дирене е 

приключено. Решение № 260 е постановено на 18.10.2013г. Съгласно 

разпореждания от 04.11.2013г. и от 29.11.2013 г. подадените молби са 

уважени, издадени са изпълнителни  листове, първият от които е получен 

лично от управителя на дружеството, в чиято полза е, на 06.11.2013г., а 

вторият е издаден, намира се по делото и все още не е получен. 

            В.т.дело № 208/2013г. е образувано на 01.07.2013г., съгласно 

разпореждане на Зам.председателя на ВТАС, по въззивна жалба срещу 

решение на ОС-Плевен, по т.д. № 110/2011г.,  разпределено в същия ден от 

деловодител М.Петрова, на доклад на съдия Петкова. С определение по чл. 

267 ГПК от з.з. на 04.07.2013г. въззивната жалба е счетена за редовна и 

допустима, с оглед което делото насрочено в о.с.з. на 17.09.2013г. От тази 

дата, въз основа на подадена молба с доказателства, заседанието е 

отсрочено, с конституиране на наследниците на починалия въззиваем в 

правата му. След уважена молба за допускане на обезпечение и 

своевременно издадена заповед, в с.з. на 16.10.2013г., съдът е дал ход на 

делото по същество и е обявил, че ще се произнесе с решение в 

едномесечен срок, което ще бъде обявено в регистъра за съдебните 

решения при ВТАС. В срока за произнасяне, с определение от 22.10.2013г., 

определението е отменено, тъй като след проведеното последно с.з., по 

делото е получена призовка с лично уведомяване на ответник, счетен за 

редовно призован по реда на чл. 47, ал.2 ГПК. И тъй като срокът по чл. 56, 

ал.3 ГПК не е бил изтекъл, съдът е отменил акта си за ход по същество и е 

определил ново заседание на  19.11.2013г., когато е счел делото за 

изяснено и е обявил, че ще се произнесе в срок.   

            В.т.дело № 178/2013г. е образувано на 30.05.2013г., съгласно 

разпореждане на Зам.председателя на ВТАС, по въззивна жалба срещу 
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решение на ОС-Плевен, по т.д. № 71/2012г. и по  частна жалба срещу 

определение от 15.4.2013г. по същото дело,  разпределено в същия ден от 

деловодител М.Петрова, на доклад на съдия Китанова, с посочване в 

протокола на имената на всички възможни за разпределението съдии. С 

определение по чл. 267 ГПК от з.з. на 04.06.2013г. въззивната и частна 

жалби са счетени за редовни и допустими, с оглед което делото насрочено 

в о.с.з. на 03.07.2013г., когато е даден ход на делото по същество. С 

определение от 09.07.2013г., след подробна обосновка на необходимостта 

за проверка на относими факти, съдът е отменил определението и е 

допуснал тройна СИкЕ, с конкретно поставени задачи, размер на депозит и 

вещи лица, а о.с.з. е насрочено за 16.10.2013г., пренасрочено по молба на 

ответника за 29.10.2013г., в което, след замяна на вещо лице по нейна 

молба, заключението е депозирано, прието по делото и съдебното дирене – 

приключено. Решение № 314 е от 28.11.2013г., като в същия ден съдът се е 

произнесъл и по частната жалба, потвърждавайки оспореното определение. 

В.гр.д.№ 495/2010 г. е образувано на 30.09.2010г., по молба от 

07.05.2008г. до ОС-В.Търново по чл. 26 ЗЗД и след отмяна на решение № 

62/24.07.2009г. на ВТАС по гр.д. № 302/2009 г. от ВКС с решение по гр.д. 

№ 1720/2009г. След връщането на делото същото е разпределено от 

деловодител, без посочване на името му, на доклад на съдия Делисъбева, с 

изключване на съдиите, произнесли се при първото разглеждане на делото. 

С определение от 14.10.2010г. делото е насрочено в о.с.з. за 30.11.2010г., а 

с определение от 18.11.2010г. производството е спряно, до произнасянето 

на ВКС по молба за допълване и тълкуване. Възобновяването е извършено 

на 10.02.2011г., с насрочване на о.с.з. за 15.03.2011г., когато е даден ход на 

делото по същество. По подадена молба от пълномощника на 

жалбоподателя, с твърдения, че при извършена данъчна ревизия са открити 

нови обстоятелства, съдът е постановил определение на 13.04.2011г., с 

което е отхвърлил искането за връщане на делото във фазата на съдебното 

дирене. Последвало е оттегляне на жалбата срещу решение № 7/2009 год. 

на ВТОС по негово гр.д. № 537/2008г., произнасяйки се по което, на 

27.04.2011г. определението с даден ход по същество е отменено и вместо 

това е прекратено производството по въззивното дело, а решението на 

ВТОС е обявено за влязло в сила. 

         В.т.д. № 134/2013г.  е образувано на 16.04.2013г. по две въззивни и 

една частна жалби срещу решението по гр.д. № 99/2011г. на ОС-Габрово, 

разпределено в същия ден от деловодител М.Петрова, на доклад на съдия 

Еремиев, без посочване имената на участвалите в избора съдии. С 

определение по чл. 267, ал. 1 ГПК, приемайки, че жалбите са редовни и 

допустими, съдът е насрочил делото в о.с.з. за 22.05.2013г. По уважена 

молба заседанието е било отсрочено за 04.06.2013г., когато е бил даден ход 

по същество. С определение от 16.07.2013г. предходното е било отменено, 

след като съдът е констатирал неизясненост на спора от фактическа страна. 

За отстраняване на същата е била назначена тройна съдебно-счетоводна 

експертиза с конкретно посочени задачи, определени са вещите лица и 
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размер на депозита, с дата за с.з. 25.09.2013г. След постъпила молба за 

удължаване на срока за изготвяне на заключението и отлагане на 

заседанието от 19.11.2013г., следващото с.з. е определено за 14.01.2014г. 

 

 

Посочените 20 бр. дела с отменен ход по същество са разпределени по 

години и докладчици по следния начин: за 2011 година те са 6 бр. ( по едно 

дело на съдиите Китанова, Бонев, Даскалова, Попова, Делисъбева, 

Чобанова); за 2012 година - 4 бр. (2 бр. на съдия Бонев и по едно дело на 

съдиите Петкова и Даскалова, а за периода от настоящата година, с 

тенденцията към нарастване, са оставащите 10 бр. дела (3 бр. на съдия 

Георгиева, 2 бр. - на съдия Бонев и по едно дело на съдиите Чобанова, 

Еремиев, Китанова, Петкова и Попова). 

Проверяващите отчитат, че отмяната на хода по същество е допустимо 

от закона правно средство и то е оправдано в случаите, когато: е 

използвано с цел попълване на доказателствения материал с относими за 

правилното решаване на спора доказателства, несъбрани от 

първоинстанционния съд (в.т.д. № 98/2010г., в.т.д. № 197/2011г., в.т.д. № 

168/2013г, в.т.д. № 134/2013г., в.т.д. № 178/20113г., по които са изслушани 

вещите лица, назначени са експертизи, или допълнителни такива), при 

наличие на причини, обусловени от волята на страните и довели до 

прекратяване на производството (в.гр.д. № 495/2010г., в.т.д. № 192/2013г.), 

при установена, (макар и след почти 4 месеца) необходимост от спиране 

(в.т.д. № 337/2012г.), при откриване на процесуално нарушение след 

приключването на съдебното дирене пред въззивната инстанция, какъвто е 

случаят по в.т.д. № 208/2013г.  

По други дела екипът на ИВСС счита, че отмяната на хода на делото е 

могла да се избегне при по-внимателна предварителна проверка по чл. 267 

ГПК или преди с.з. с обявяване на делото за решаване: по в.гр.д. № 

92/2013г., при проверка на решение по иск с правно основание чл. 422 

ГПК, не е било приложено изпълнителното дело; по в.гр.д. № 227/2013г., с 

предмет на обсъждане права на пострадало малолетно дете, пред ПлОС не 

е била конституирана Д „СП”; по в. гр.д. № 601, образувано пред ВТАС 

през 2004 г. и приключено на 13.04.2011г., удостоверение за актуално 

състояние на ЖСК е било изискано едва в срока за произнасяне, с 

определение от 30.06.2011г., (а решението е постановено след година, на 

08.06.2012г.); по в.гр.д. № 395/2012г., обявено за решаване на 24.10.2012г., 

съставът е констатирал нередовност в исковата молба, с която е бил 

предявен искът пред ОС-Русе, отстранявана до 24.09.2013г. и към момента 

на проверката не е постановен съдебният акт. По в.гр.д. № 70/2013г., 

(обявено за решаване в с.з. от 20.03.2013г.), с определение от 05.07.2013г. 

съдът е преценил, че следва да се назначи особен представител на ответна 

страна на разноски на ищеца, определени на 1150 лв., намалени 

наполовина, с определение от 07.08.2013г., след постъпило мотивирано 

искане за отмяна, по който съдебен акт отново е депозирано възражение. В 
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крайна сметка, в с.з. на  24.09.2013г. и двете предходни определения са 

били отменени, разпоредено е призоваване на страната на известните вече 

адреси и делото е било обявено за решаване на 05.11.2013г.  

Проверяващите считат, че в този пункт не се налага даването на 

препоръка във връзка с гореописаните пет дела. На фона на останалите те 

са по-скоро изключение в принципно задълбочената работа на съда, а и за 

почти три годишния период на проверката общият брой на делата с 

отменен ход по същество е само 20, за разлика от други проверявани 

съдилища, където бе констатирана злоупотреба с това правно средство. 

 

                                   ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 
 

В Апелативен съд – Велико Търново няма отсрочени цели съдебни 

заседания по граждански и търговски дела за 2011 г., 2012 г. и за 2013 г. 

Констатираното следва да се отбележи като отлична практика, която да 

продължи и в бъдеще. 

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Въззивни частни дела, образувани по жалби по реда на чл.396 ГПК за 

2011 г. са 34 бр. дела (23 потвърдени определения на първоинстанционния 

съд и 11 отменени), за 2012 г. – 24 бр. дела (19 потвърдени определения на 

първоинстанционния съд и 5 отменени) и за 2013 г. – 15 бр. дела (11 

потвърдени определения на първоинстанционния съд и 4 отменени). 

 

Проверени бяха следните в.ч.гр.дела, образувани по жалби по реда на 

чл.396 ГПК, както следва:  

За 2011г. -  

- на доклад на съдия Китанова: в.ч.т.дело № 280/2011г. – образувано 

е на 11.10.2011г. по постъпила в предишния ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд, с нарочен акт – разпореждане за 

образуване на съдия Бонев – Зам. председател и ръководител на Търговско 

отделение на АСВТ. Последователно съдия Бонев, съдия Делисъбева и 

съдия Маринова са се самоотвели от разглеждане на спора и делото е 

разпределено на случаен принцип на съдия – докладчик Китанова. С 

определение от 22.11.2011г. въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд, оставил е без уважение искането за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск, обезсилил е издадената обезпечителна заповед 

и е наредил да се освободи внесената парична гаранция. 

- на доклад на съдия Бонев: в.ч.т.дело № 205/2011г. – образувано е на 

08.06.2011г. по постъпила в предишния ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд, с нарочен акт – разпореждане за 

образуване на съдия Бонев – Зам. председател на АСВТ. С определение от 

20.07.2011г. – след 1.5 м., въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и е оставил без уважение искането за допускане 
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на обезпечение на бъдещ иск. Издадената на 26.05.2011г. обезпечителна 

заповед по ч.гр.дело № 621/2011г. на ОС-Велико Търново не е била 

обезсилена. 

- на доклад на съдия Георгиева: в.ч.гр.дело № 73/2011г. – образувано 

е на 07.02.2011г. (3 дни по – късно) по постъпила на 04.02.2011г. въззивна 

ч.жалба срещу определение на първоинстанционния съд. С определение от 

25.02.2011г. – след 18 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и вместо него е постановил следното: Допуска 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 

на длъжника до размера на претендираната сума. Определен е едномесечен 

срок за предявяване на иск, считано от връчване на определението. Видно 

от предоставената разпечатка за движение на делото, на 18.03.2011г. е 

депозирано доказателство за предявен иск, чието обезпечение е допуснато. 

Определението е обжалвано пред ВКС, който не е допуснал касационно 

обжалване и на 21.07.2011г. делото е върнато в АСВТ. 

 - на доклад на съдия Бонев: в.ч.гр.дело № 338/2011г. – образувано е 

на 19.07.2011г. по постъпила в предходния ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд. С определение от 28.07.2011г. – 

след 9 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и вместо него е постановил следното: Допуска 

обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на производството по 

изпълнително дело и е наредил да се издаде обезпечителна заповед. 

Определен е едномесечен срок за предявяване на иска, считано от 

получаване на съобщението. Видно от предоставеното копие от 

определението и от  деловодната разпечатка, по делото не е внесена 

гаранция, което е задължително условие. Съгласно чл. 390, ал.4 ГПК, съдът 

допуска спиране на изпълнението само срещу представяне на гаранция. 

Обезпечителната заповед е издадена. На 17.09.2011г. са депозирани молба 

и доказателства за предявен иск. Определението е обжалвано пред ВКС, 

който не е допуснал касационно обжалване и на 23.01.2012г. делото е 

върнато в ОС-Русе. 

- на доклад на съдия Петкова: в.ч.гр.дело № 308/2011г. – образувано 

е на 30.06.2011г. по постъпила на 29.06.2011г. въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд. С определение от 01.07.2011г. – 

(след 1 ден), въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд, с което е било отменено допуснатото от същия 

съд обезпечение по реда на чл. 390, ал.3 ГПК. На 04.07.2011г. делото е 

върнато на ОС-Русе. 

- на доклад на съдия Даскалова: в.ч.гр.дело № 130/2011г. – 

образувано е на 11.03.2011г. по постъпила в предходния ден въззивна 

ч.жалба срещу определение на първоинстанционния съд. С определение от 

01.04.2011г. – след 20 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд, в частта, в която е отхвърлено искане на 

КУИППД- гр. София и вместо него е постановил следното: „Допуска 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана на недвижими 
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имоти”. Определението е обжалвано пред ВКС, който не е допуснал 

касационно обжалване и на 30.05.2011г. делото е върнато в ОС- Плевен. 

- на доклад на съдия Даскалова: в.ч.гр.дело № 389/2011г. – 

образувано е на 16.08.2011г. по постъпила същия ден въззивна ч.жалба 

срещу определение на първоинстанционния съд. С определение от 

15.09.2011г. – след 1 месец, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и вместо него е постановил следното: „Допуска 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху дружествени 

дялове – 2000 дяла, на обща стойност 2000 лв. – по 1 лв. за всеки от тях, до 

размера на исковите претенции”. Определен е едномесечен срок за 

предявяване на иск, считано от постановяване на настоящото определение. 

Обезпечителна заповед е издадена, но както и по други описани по-горе 

дела, от деловодната разпечатка не е видно на коя дата е издадена. Видно 

от предоставената разпечатка за движение на делото, на 18.10.2011г. е 

депозирано доказателство за предявен иск, чието обезпечение е допуснато. 

Делото е върнато на ОС-Русе. 

- на доклад на съдия Георгиева: в.ч.т.дело № 82/2011г. – образувано е 

на 18.03.2011г. по постъпила в предходния ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд. С определение от 25.03.2011г. – 

след 7 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд в частта, с която е допуснато обезпечение чрез 

налагане на запор върху банкови сметки и е потвърдил определението в 

частта, с която е допуснато обезпечение чрез възбрана върху недвижим 

имот. Обезпечителната заповед е обезсилена, с изключение на наложената 

възбрана върху недвижимия имот. Делото е върнато на ОС-Плевен на 

28.03.2011г. 

За 2012г. -  

- на доклад на съдия Китанова: в.ч.т.дело № 238/2012г. – образувано 

е на 29.08.2012г. по постъпила в същия ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд, с нарочен акт – разпореждане за 

образуване на съдия Жеков – Зам. председател на АСВТ. С определение от 

21.09.2012г. – след 23 дни, въззивният състав е обезсилил определението 

на ОС-Велико Търново и издадената въз основа на него обезпечителна 

заповед и е прекратил производството по делото. 

- на доклад на съдия Даскалова: в.ч.гр.дело № 272/2012г. – 

образувано е на 01.06.2012г. по постъпила в предходния ден въззивна 

ч.жалба срещу определение на първоинстанционния съд. С определение от 

14.06.2012г. – след 13 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд, в частта, в която е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск на КУИППД - гр. София чрез налагане на запор върху 

разплащателни сметки до сочения размер, оставил е без уважение искането 

на Комисията за допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху 

друга разплащателна сметка, като неоснователно, отменил е определението 

в частта, в която е допуснато обезпечение на бъдещ иск на Комисията чрез 

възлагане на възбрана върху недвижими имоти и вместо него е постановил 
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– „оставя без уважение направеното от Комисията искане за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижими 

имоти, обезсилва в тази част издадената обезпечителна заповед и 

потвърждава определението в останалата обжалвана част”. Определението 

е обжалвано пред ВКС, който видно от деловодната разпечатка по делото, 

го е отменил и е върнал делото за ново разглеждане – входирано в АСВТ 

на 18.09.2012г. 

- на доклад на съдия Делисъбева: в.ч.гр.дело № 85/2012г. – 

образувано е на 20.02.2012г. - 3 дни по-късно, по постъпила на 17.02.2012г. 

въззивна ч.жалба срещу определение на първоинстанционния съд. С 

определение от 06.03.2011г. – след 16 дни, въззивният състав е отменил 

определението на първоинстанционния съд, с което е оставена без 

разглеждане молбата и е прекратено производството по делото. Съдът го е 

върнал на ОС-Русе за разглеждане на молбата, с искане за допускане на 

обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на възбрана върху недвижим 

имот. 

- на доклад на съдия Чобанова: в.ч.гр.дело № 232/2012г. – образувано 

е на 25.04.2012г. по постъпила в същия ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд. С определение от 03.05.2012г. – 

след 8 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и вместо него е постановил следното: Допуска 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 

на длъжника до размера на претендираната сума. Определен е едномесечен 

срок за предявяване на иск, като не е посочено от кой момент тече той. С 

определение от 18.06.2012г. - след 1 месец и 15 дни, съдът е отменил 

допуснатото обезпечение и е обезсилил издадената обезпечителна заповед, 

поради непредставяне на доказателства за предявен иск. На 17.07.2012г. 

делото е върнато на ОС-Плевен.  

- на доклад на съдия Еремиев: в.ч.т.дело № 220/2012г. – образувано е 

на 07.08.2012г. по постъпила в предишния ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд. С определение от 17.08.2012г. – 

след 10 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и е обезсилил издадената обезпечителна заповед. 

Делото е върнато на ОС-Габрово на 21.08.2012г. 

- на доклад на съдия Чобанова: в.ч.т.дело № 249/2012г. – образувано 

е на 25.09.2012г. по постъпила в предходния ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд. С определение от 28.09.2012г. – 

след 3 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и вместо него е постановил следното: „Допуска 

обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително 

дело, при условие, че молителят внесе по сметка на АСВТ гаранция в 

размер на 5000 лв. и представи вносна бележка в деловодството на съда”. 

Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от 

датата на получаване на обезпечителната заповед. Видно от деловодната 

разпечатка, молба с приложена вносна бележка за платена гаранция, е 
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постъпила по делото на 29.10.2012г., а доказателствата за предявен иск са 

представени на 06.12.2012г. На 13.12.2012г. делото е върнато на ОС-

Плевен. 

За 2013г. 

- на доклад на съдия Маринова: в.ч.гр.дело № 36/2013г. – образувано 

е на 21.01.2013г. - 3 дни по-късно, по постъпила на 18.01.2013г. въззивна 

ч.жалба срещу определение на първоинстанционния съд. С определение от 

15.02.2013г. – след 25 дни, въззивният състав е отменил обжалваното 

определение и вместо него е постановил следното: „Допуска обезпечение 

на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, до размера 

на дълга, при внасяне на гаранция в размер на 2000 лв., след което да се 

издаде обезпечителната заповед”. Определен е едномесечен срок за 

предявяване на бъдещ иск, считано от датата на постановяване на 

определението. Обезпечителната заповед е издадена на 01.03.2013г., след 

внасяне на определената гаранция. На 13.03.2013г. по делото е представено 

доказателство за предявен иск. 

- на доклад на съдия Георгиева: в.ч.гр.дело № 188/2013г. – 

образувано е на 25.04.2013г. по постъпила в предходния ден въззивна 

ч.жалба срещу определение на първоинстанционния съд. С определение от 

13.05.2013г. – след 18 дни, въззивният състав е отменил определението на 

ОС-Велико Търново в частта, в която е определил месечен срок за 

предявяване на бъдещ иск, считано от постановяване на определението и 

вместо това е постановил следното: „Определя месечен срок за 

предявяване на искането по чл. 28,ал.1 ЗОПДИППД(отм.), считано от 

влизане в сила на осъдителната присъда на Р.Д.К. и потвърждава в 

останалата обжалвана част определението на ОС-Велико Търново”. 

Определението е обжалвано пред ВКС, който не е допуснал касационно 

обжалване и на 17.09.2013г. делото е върнато на първоинстанционния съд. 

- на доклад на съдия Чобанова: в.ч.т.дело № 189/2013г. – образувано 

е на 11.06.2013г. по постъпила в същия ден въззивна ч.жалба срещу 

определение на първоинстанционния съд. С определение от 24.06.2013г. – 

след 13 дни, въззивният състав е отменил определението на 

първоинстанционния съд и е обезсилил издадената обезпечителна заповед. 

Делото е върнато на ОС-Плевен на 25.06.2013г. 

- на доклад на съдия Делисъбева: в.ч.гр.дело № 440/2013г. – 

образувано е на 01.11.2013г. по постъпила в същия ден въззивна ч. жалба 

срещу определение на първоинстанционния съд. С определение от 

25.11.2013г. – след 24 дни, въззивният състав е обезсилил определението 

на първоинстанционния съд и издадената обезпечителна заповед и е 

прекратил производството по делото. 

От прегледаните седемнадесет броя въззивни частни граждански и 

търговски дела, образувани по реда чл.396 ГПК бе констатирано, че 

същите са образувани, администрирани и приключвани своевременно, 

съобразно изискванията на ГПК. И тези дела са разпределяни от 

деловодител, вместо от Административния ръководител или от 
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упълномощен/и от него съдия/ии, съгласно чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС. Видно 

от проверените протоколи за избор на докладчик, в същите не фигурира 

името на деловодителя и не са посочени имената на съдиите, между които 

е направен избора на съдията - докладчик. Делата са образувани в деня на 

постъпване на въззивните жалби в АСВТ или на следващия ден. Допуснати 

са изключения от изискването по чл.46, ал.1 ПАРОАВАС по три от делата, 

които са образувани три дни след постъпване на книжата в съда. 

Определенията на съда са постановени в период от един ден след 

образуване на делото до месец и половина по-късно. 

В случаите, когато е отменено определението на 

първоинстанционния съд и е допуснато обезпечение на бъдещ иск, 

въззивният състав е извършвал проверка дали искът е допустим и вероятно 

основателен и е преценявал доколко поисканата обезпечителна мярка е 

адекватна на обезпечителната нужда. Видно от постановените определения 

по проверените ч.гр. и т.дела, бъдещите искове са индивидуализирани, с 

оглед преценка на тяхната вероятна основателност и защита правата на 

ответника. 

Когато е бил уверен, че молителят има право да иска обезпечение, 

съдът е постановявал определение, с което го е допускал и е издавал 

обезпечителна заповед. В диспозитива на определението съдиите изрично 

са посочвали, че допускат обезпечение до размера на иска. По едно от 

делата е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез спиране изпълнението 

по изпълнителното дело, но не бе установено дали е определена и внесена 

гаранция, което е задължително условие по чл. 390, ал.4 ГПК. В случаите, 

когато е отменено определението, с което е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, съдът е обезсилвал и издадената от първоинстанционния съд 

обезпечителна заповед, с изключение на едно от делата, описано по-горе. 

Част от определенията са обжалвани пред ВКС, който не е допуснал 

касационно обжалване. 

По всички проверени в.ч.гр. и т. дела, по които е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск, съдът е определял срок от един месец за 

предявяване на иска. 

При извършената проверката бе констатирана различна съдебна 

практика в АС-Велико Търново при определяне на момента, от който 

започва да тече срок за предявяване на бъдещ иск: в едни случаи –„считано 

от датата на връчване на определението”, в други - „считано от получаване 

на обезпечителната заповед”, а в трети – „считано от постановяване на 

настоящото определение”. Констатирани бяха и случаи, при които в 

определението не е посочен начален момент, от който тече срок за 

предявяване на бъдещ иск. По този начин се създават условия за 

удължаване на срока за предявяване на обезпечения иск извън 

предписаният по чл. 390, ал.3 ГПК максимален срок от един месец. Така на 

страните не се осигурява равна възможност за упражняване на правата им, 

съобразно нормата на чл. 9 ГПК, а молителят би могъл да използва 
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обезпечителното производство за икономически натиск върху длъжника си 

и избягване на исковото производство за разрешаване на възникналия спор. 

Инспекторатът ВСС е констатирал различна практика и в други 

съдилища от различни апелативни райони при извършените комплексни 

планови и тематични проверки по обезпечителните производства.    

Констатирани са следните различия при определяне на началния 

момент на срока за предявяване на бъдещ иск: 

 датата на постановяване на определението, с което е допуснато 

обезпечение, като съдиите се аргументират с разпоредбата на чл.395, ал.2 

от ГПК;    

 датата на връчване на съобщението за изготвеното определение, като в 

тези случаи съдиите се аргументират с разпоредбата на чл.396 от ГПК; 

 датата на издаване на обезпечителната заповед, съгласно чл.395, ал.3 от 

ГПК, тъй като едва тогава може да се пристъпи към осъществяване на 

наложената обезпечителна мярка с определението за допускане на 

обезпечението; 

 датата на връчване на обезпечителната заповед (в много съдилища 

издаването на обезпечителната заповед се удостоверява с дата и печат от 

съдебен служител, като тази дата предхожда датата на връчване на 

обезпечителната заповед на молителя); 

 датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск (което съдът няма как да установи, тъй като не 

му е известен момента на връчване на запорното съобщение от съдебния 

изпълнител); 

 по-ранната дата между датата на връчване на обезпечителната заповед и 

датата, на която е съобщено за изготвеното определение, с което е 

допуснато обезпечение. 

       Възприета е и практика в някои съдилища, когато определението за 

допускане на обезпечение е постановено в деня на постъпване на молбата, 

началният момент да се определя като датата на постановяване на 

определението, а когато определението е постановено по-късно (не е 

спазена разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК), срокът започва да тече считано 

от датата, на която молителят е уведомен за изготвеното определение, с 

което се допуска обезпечението. 

В мотивите на Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на ВКС по 

т.д. №1/2008г., ОСГТК, съдиите от ВКС приемат, че по общите правила на 

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

бъдещия иск е постановяването на определението за допускане на 

обезпечението. Въпреки, че тълкувателното решение е по повод 

противоречива практика по други правни спорове, то изразява становището 

на ОС на двете колегии – ГК и ТК относно обезпечителното производство.  

В тази връзка и с оглед констатираното, би било удачно съдиите от 

АС-Велико Търново на Общо събрание да обсъдят и анализират 

изложеното, с цел преодоляване на допуснатите пропуски и уеднаквяване 

на съдебната практика, за което ще бъде направена съответната препоръка. 
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 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

Брой постановени решения след едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 

ГПК, по съдии: 
2011 г.  

Съдия 

докладчик № дело Правно основание 

Дата на която 

делото е 

обявявено за  

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава / в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечния 

срок по чл 

235,ал. 5 ГПК 

Общ брой 

просрочени 

дела по 

съдии  

Илияна 

Попова           11 

Илияна 

Попова 

446/2010 чл.49 ЗЗД 05.10.2010 05.1.2011 1м 30д  

18/2011 чл.28 ЗОПДИППД 01.3.2011 19.4.2011 18 д  

93/2011 чл.2 ЗОДОВ 05.4.2011 16.5.2011 10 д  

92/2011 чл.422 ГПК 19.4.2011 20.6.2011 1 м  

205/2011 чл.45 ЗЗД 31.5.2011 06.7.2011 5 д  

310/2011 чл.422 ГПК 13.9.2011 21.12.2011 2м 6 д  

333/2011 чл.135 ЗЗД 20.9.2011 27.12.2011 2м 5д  

140/2010 чл.625 ТЗ 22.2.2011 13.4.2011 19 д  

10 /2011 

чл.258 ЗЗД във вр.с 

чл.288 ТЗ 15.2.2011 17.5.2011 1м 29д  

58/2011 

чл.365 И СЛ.ГПК 

вр.чл.92 79 И 86 ЗЗД 19.4.2011 02.6.2011 13 д  

30/2011 чл.422 ТЗ 15.3.2011 21.6.2011 2м 5д  

Лидия 

Чобанова           7 

Лидия 

Чобанова 

361/2010 чл.45 ЗЗД 15.3.2011 21.4.2011 6 д  

296/2011 чл.135 ГПК 13.9.2011 19.10.2011 5 д   

292/2011 чл.97 ГПК 13.9.2011 28.10.2011 14 д  

345/2011 чл.216 ДОПК 20.9.2011 28.10.2011 7 д  

418/2011 

чл.258 ГПК чл.108 

ЗС 25.10.2011 09.12.2011 14 д  

 2/2011 чл.124 ГПК 22.2.2011 06.4.2011 12 д  

242/2011 

чл.258 ГПК вр.чл.74 

ТЗ 25.10.2011 02.12.2011 7 д  

Бончо Бонев           8 

Бончо Бонев 

469/2010 

чл.196 ГПК,във 

вр.чл.79 ЗЗД 08.12.2010 28.2.2011  1м 20д  

291/2010 чл. 258 ГПК 20.10.2010 01.3.2011  3м 8д  

424/2010 

чл.28 ,ал.1 

ЗОПДИПД 06.10.2010 21.3.2011  4м.11д.  

233/2011 чл.422 ГПК 15.6.2011 29.7.2011 13 д  
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400/2011 чл.49 ЗЗД 26.10.2011 21.12.2011 25 д  

411/2011 чл.258 ГПК 26.10.2011 21.12.2011 25 д  

129/2011 чл.647 ТЗ 15.6.2011 29.7.2011 13 д  

97/2011 чл.124 ГПК 15.6.2011 29.7.2011 13 д  

Златка 

Петкова           1 

Златка 

Петкова 223/2011 

чл.613-а,във 

вр.чл.633ал.1 ТЗ 04.8.2011 26.9.2011 22  д  

Поликсена 

Георгиева           15  

Поликсена 

Георгиева 

100/2011 чл.422 ГПК 05.4.2011 11.5.2011 5 д  

274/2011 чл.92 ЗЗД 20.9.2011 24.10.2011 3 д  

378/2011 чл.226 ал.І ОТ ТЗ 27.9.2011 03.11.2011 6 д  

372/2011 

чл.19 ал.3 ЗЗД 

вр.чл.196 ГПК 27.9.2011 21.11.2011 24 д  

347/2011 

чл.79 ЗЗД вр.чл.266 

ЗЗД 27.9.2011 24.11.2011 27 д  

436/2011 чл.2 ал.1 ЗОДОВ 25.10.2011 08.12.2011 13 д  

438/2011 чл.45 ЗЗД 01.11.2011 14.12.2011 12 д   

133/2011 чл.625 ТЗ 17.8.2011 21.9.2011 4 д  

190/2011 чл.626 ТЗ 17.8.2011 29.9.2011 12 д  

222/2011 

чл.258 ГПК вр.чл.26 

ЗЗД 27.9.2011 07.11.2011 10 д   

209/2011 

чл.79 ЗЗД вр.чл.286 

ТЗ 27.9.2011 11.11.2011 14 д  

210/2011 чл.630 ТЗ 28.9.2011 21.11.2011 23 д  

252/2011 чл.422 ал.1 ГПК 18.10.2011 28.11.2011 10 д  

271/2011 чл.694 ТЗ 01.11.2011 19.12.2011 17 д  

282/2011 чл.422 ГПК 15.11.2011 20.12.2011 4 д  

Даниела 

Делисъбева           7  

Даниела 

Делисъбева 

447/2010 

чл.422 ГПК, във 

вр.538 ТЗ 06.10.2010 11.1.2011 2м.4д.  

499/2010 чл.258 ЗЗД 24.11.2010 11.1.2011 17 д  

317/2011 чл.55-59 ГПК 28.9.2011 22.11.2011 24 д  

448/2011 чл.463 ГПК 06.10.2011 24.11.2011 18 д  

116/2010 чл.99 ЗЗД и 86 ЗЗД 08.12.2010 11.1.2011 3 д  

125/2010 чл.258-чл.273 ГПК 01.12.2010 14.1.2011 13 д  

87/2011 чл.25,ал.4 ЗТР 24.3.2011 26.4.2011 2 д  

Пенка 

Китанова           8  

Пенка 

Китанова 

459/2010 чл.196 ГПК /отм. 03.11.2010 13.1.2011 1м 9д  

91/2011 чл.258 ГПК 23.3.2011 26.4.2011 3 д  

44/2011 чл.125 ТЗ 06.4.2011 16.5.2011 9 д   
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106/2011   06.4.2011 07.6.2011 1 м  

188/2011 ЗОПДИППД 08.6.2011 20.7.2011 11 д  

232/2011 чл.422 ГПК 28.9.2011 15.11.2011 17 д  

368/2011 чл.25ал.4 ЗЮЛНЦ 12.10.2011 15.11.2011 3 д  

63/2011 чл.694 ТЗ 06.4.2011 17.5.2011 10 д  

Христина 

Даскалова           14  

Христина 

Даскалова 

344/2010 чл.49 ЗЗД 01.2.2011 21.3.2011 17 д  

71/2011 чл.45 ЗЗД 08.3.2011 20.4.2011 12 д  

101/2011 чл.86 ЗЗД 29.3.2011 09.5.2011 10 д  

178/2011 

чл.19ал.3 ЗЗДчл.108 

ЗС 10.5.2011 23.6.2011 13 д  

387/2011 

чл.281ал.1 

ЗОПДИППД 04.10.2011 23.11.2011 19 д  

433/2011 

чл.124 ГПК вр.чл.53 

ЗКИР 18.10.2011 09.12.2011 21 д  

386/2011 

чл.30 ЗЗД вр.чл.27 

ЗЗД  01.11.2011 16.12.2011 14 д  

147/2010 чл.79 ЗЗД 25.1.2011 08.3.2011 11 д  

20/2011 

чл.258 ЗЗД вр.чл.288 

ТЗ 15.2.2011 23.3.2011 5 д  

22/2011 чл.422 ГПК 22.2.2011 29.3.2011 4 д  

38/2011 чл.694 ТЗ 08.3.2011 12.4.2011 4 д  

45/2011 чл.365 ГПК 29.3.2011 25.5.2011 26 д  

239/2011 

чл.327 вр.чл.318 

ТЗчл.79 ЗЗД 04.10.2011 18.11.2011 14 д  

253/2011 чл.625 ТЗ 01.11.2011 07.12.2011 5 д  

Галя 

Маринова           11  

Галя 

Маринова 

635/2010 чл.258 ГПК 23.2.2011 29.3.2011 3 д   

42/2011 чл.240 ЗЗД 23.2.2011 30.3.2011 4 д  

83/2011 чл.4 ЗОПДИППД 14.9.2011 21.10.2011 6 д  

299/2011 чл.240 ГПК 05.10.2011 10.11.2011 5 д  

424/2011 

чл.258 ГПКвъв 

вр.чл.45 ЗЗД 26.10.2011 30.11.2011 4 д  

383/2011 

чл.258 ГПК 

вр.чл.403 ГПК 26.10.2011 05.12.2011 9 д  

46/2011 чл.71 чл.74 ТЗ 30.3.2011 05.5.2011 5 д  

130/2011 чл.87 ЗЗД 15.6.2011 21.7.2011 5 д  

199/2011 чл.327 и сл.ТЗ 05.10.2011 11.11.2011 6 д  

228/2011 чл.646 ал.2 т.4 ТЗ 26.10.2011 07.12.2011 11 д  

158/2011 чл.266, чл.92 ЗЗД 26.10.2011 14.12.2011 18 д  

Емануил 

Еремиев           16  

Емануил 70/2011 чл.69 СК 08.3.2011 13.5.2011 1м.4д  
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Еремиев 

94/2011 чл.45 И СЛ.ЗЗД 19.4.2011 01.6.2011 12 д  

109/2011 чл.124 ГПК 19.4.2011 03.6.2011 14 д  

122/2011 чл.45 ЗЗД 26.4.2011 14.6.2011 18 д  

119/2011 

чл.124 ГПК вр.чл.2 

ЗОС 26.4.2011 20.6.2011 24 д  

177/2011 чл.59 ЗЗД 10.5.2011 29.6.2011 19 д  

113/2010 чл.266 ЗЗД 02.11.2010 10.1.2011 1м.7д  

128/2010 

чл.79 ГПК вр.чл.327 

ГПК 30.11.2010 12.1.2011 12 д  

134/2010 чл.73 ТЗ 07.12.2010 14.1.2011 7 д  

29/2011 чл.26 ал.2 ЗЗД 22.2.2011 06.4.2011 12 д   

35/2011 чл.327 ТЗ чл.86 ЗЗД 01.3.2011 19.4.2011 18 д  

130/2010 чл.625 ТЗ 01.3.2011 02.5.2011 1 м   

48/2011 чл.646 ТЗ 08.3.2011 20.5.2011 1м 11д  

77/2011 чл.79 вр.86 ЗЗД 19.4.2011 10.6.2011 21 д  

107/2011 чл.625 ТЗ 10.5.2011 04.7.2011 24 д   

109/2011 чл.125 ал.3 ТЗ 10.5.2011 15.7.2011 1м 4д  

             

2012 г.             

Съдия-

докладчик Вид дело Правно основание 

Дата на която 

делото е 

обявявено за  

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава / в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечния 

срок по чл 

235,ал. 5 ГПК 

Общ брой 

просрочени 

дела по 

съдии 

Илияна 

Попова           2  

 Илияна 

Попова  

486/2012 чл.463 ГПК 12.10.2012 30.11.2012 18 д  

98/2010 чл.633 ал.2 ТЗ 01.11.2011 16.3.2012 3м 12 д  

Лидия 

Чобанова           12  

Лидия 

Чобанова 

30/2012 

чл.79 ЗЗД вр.чл.258 

ЗЗД 06.3.2012 09.4.2012 3 д  

169/2012 

чл.79 ЗЗД, във 

вр.чл.266 ЗЗД 11.9.2012 16.10.2012 4 д  

467/2012 чл.226 ал.1 КЗ 06.11.2012 12.12.2012 5 д  

40/2012 чл.625 ТЗ 13.3.2012 20.4.2012 7 д  

68/2012 чл.433 ГПК 29.5.2012 06.7.2012 7 д  

409/2012 чл.2 ЗОДОВ 16.10.2012 30.11.2012 15 д  

52/2012 чл.124 ГПК 20.3.2012 07.5.2012 17 д  

207/2012 чл.240 ЗЗД 09.10.2012 27.11.2012 18 д  

213/2012 

чл.258 ГПК вр.чл.29 

ТЗ 09.10.2012 27.11.2012 18 д  

185/2012 чл.99 ЗЗД 23.10.2012 11.12.2012 18 д  
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269/2012 чл.28 ЗОПДИППД 11.9.2012 01.11.2012 20 д  

82/2012 чл.49 ЗЗД чл.45 ЗЗД 20.3.2012 11.5.2012 21 д  

Бончо Бонев           10  

Бончо Бонев 

224/2012 чл.84 86 ЗЗД 13.6.2012 17.7.2012 3 д  

58/2012 чл.92 ЗЗД 09.5.2012 15.6.2012 6 д  

96/2012 чл.646 ТЗ 02.5.2012 21.6.2012 19 д  

395/2011 чл.28 ЗОПДИППД 26.9.2012 20.12.2012 1м 23д  

51/2012 чл.646 ТЗ 28.3.2012 21.6.2012 1м 23 д   

27/2012 ЗОПДИППД 21.3.2012 23.7.2012  3м  

320/2011 

чл.258, във вр.чл.374 

ГПК 25.1.2012 29.5.2012  3м 1 д  

543/2011 ЗОДОВ 25.1.2012 08.6.2012  3м 11 д  

327/2011 чл.633 ТЗ 25.1.2012 08.6.2012  3м 11 д  

601/2004 чл.108 ЗС 30.11.2011 08.6.2012  5м 5 д   

Златка 

Петкова           2  

Златка 

Петкова 

80/2012 чл.422 ГПК 16.5.2012 19.6.2012 3 д  

517/2011 ЗОПДИППД 25.1.2012 29.2.2012 4 д  

Поликсена 

Георгиева           5  

Поликсена 

Георгиева 

532/2011 

чл.320 ГПК чл.86 

ЗЗД 28.2.2012 03.4.2012 4 д  

421/2012 чл.26 ГПК 09.10.2012 20.11.2012 11 д  

59/2012 чл.240 "А" ТЗ 27.3.2012 08.5.2012 11 д  

390/2012 чл.2 ал.1 ЗОДОВ 09.10.2012 30.11.2012 21 д  

192/2011 чл.694 ал.1 ТЗ 25.10.2011 11.1.2012 1м 16 д   

Даниела 

Делисъбева           3  

Даниела 

Делисъбева 

112/2012 чл.79 ЗЗД 16.5.2012 26.6.2012 10 д  

197/2011 чл.646 ТЗ 30.11.2011 21.2.2012 1м 21 д  

457/2011 

чл.45 ЗЗДчл.258 

ГПК 30.11.2011 27.2.2012  1м 27 д  

Пенка 

Китанова           18  

Пенка 

Китанова 

38/2012 чл.25 ЗТР 10.2.2012 14.3.2012 2 д  

305/2012 чл.26 ЗЗД 19.9.2012 24.10.2012 4 д  

2/2012 чл.422 ГПК 21.3.2012 27.4.2013 6 д  

302/2011 чл.422 ГПК 14.12.2011 23.1.2012 9 д  

409/2011 

чл.258 ГПК вр.чл.с 

28 ЗОПДИППД 18.1.2012 28.2.2012 10 д  

417/2012 чл.2 ЗОДОВ 31.10.2012 11.12.2012 10 д  

99/2012 чл.92 ЗЗД 02.5.2012 12.6.2012 10 д  

369/2011 чл.28 ЗОПДИППД 07.3.2012 19.4.2012 12 д  
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70/2012 чл.2 ЗОДОВ 21.3.2012 03.5.2012 12 д   

190/2012 чл.49 ЗЗД 31.5.2012 13.7.2012 12 д  

484/2011 чл.32 ЗС 13.12.2011 26.1.2012 13 д  

206/2012 чл.286 ТЗ 31.10.2012 15.12.2012 14 д   

404/2011 чл.24 ал.4 СК 30.11.2011 26.1.2012 26 д  

618/2010 чл. 108 ЗС 17.10.2012 14.12.2012 27 д  

242/2012 чл.646 ТЗ 31.10.2012 28.12.2012 27 д  

134/2012 чл.45-55 ЗЗД 25.4.2012 26.6.2012 1м   

419/2011 

чл.258 ГПК вр.с 

чл.108 ЗС 21.3.2012 29.5.2012 1м 7 д  

343/2012 чл.463 ГПК 10.7.2012 20.9.2012 1м 10 д   

Христина 

Даскалова           23  

Христина 

Даскалова 

29/2012 

чл.286 ТЗвр.чл.79 

ЗЗД 06.3.2012 11.4.2012 5 д   

55/2012 

чл.79 ЗЗД вр.чл.102 

ЗЗД 10.4.2012 16.5.2012 5 д  

307/2012 чл.28 ЗОПДИППД 11.9.2012 19.10.2012 7 д  

289/2011 чл.19 ал.3 ЗЗД 29.11.2011 06.1.2012 7 д  

125/2012 чл.694 ТЗ 29.5.2012 06.7.2012 7 д  

514/2011 чл.2 ал.1 и 2 ЗОДОВ 17.1.2012 28.2.2012 11 д  

402/2012 чл.108 ЗС  02.10.2012 13.11.2012 11 д  

294/2011 чл.422 ТЗ 06.12.2011 18.1.2012 12 д  

10/2012 чл.630 ТЗ 10.4.2012 23.5.2012 12 д  

108/2012 чл.327 ТЗ 08.5.2012 21.6.2012 13 д  

184/2012 чл.79-92 ЗЗД 18.9.2012 01.11.2012 13 д  

68/2012 чл.55 ЗЗД чл.86 ЗЗД 13.3.2012 27.4.2012 14 д  

365/2011 чл.2 ЗОДОВ 06.12.2011 24.1.2012 18 д  

86/2012 чл.95 ЗАПСП 24.4.2012 12.6.2012 18 д  

94/2012 чл.94 ГПК 08.5.2012 27.6.2012 19 д  

487/2011 чл.274 КЗ 13.12.2011 02.2.2012 20 д   

202/2012 чл.2 т.2 ЗОДОВ 15.5.2012 05.7.2012 20 д  

208/2012 чл.55 ЗЗД 02.10.2012 22.11.2012 20 д  

554/2011 чл.124 ГПК 31.1.2012 23.3.2012 21 д  

274/2011 чл.327 вр.чл.79 ЗЗД 15.11.2011 11.1.2012 26 д  

429/2012 чл.2 ЗОДОВ 16.10.2012 13.12.2012 27 д  

454/2011 чл.108 ЗС 13.12.2011 10.2.2012 28 д  

219/2012 чл.55 ЗЗД 02.10.2012 06.12.2012 1 м 3 д  

Галя 

Маринова           17  

Галя 

Маринова 

315/2011 чл.258 и сл.ГПК 15.2.2012 20.3.2012 3 д  

11/2012 чл.630 ТЗ 28.3.2012 02.5.2012 4 д  
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39/2012 чл.422 ГПК 28.3.2012 04.5.2012 6 д  

44/2012 чл.34 ЗЗД 28.3.2012 08.5.2012 10 д  

313/2012 чл.79 и 86 ЗЗД 12.9.2012 24.10.2012 11 д  

57/2012 чл.464 ГПК 14.3.2012 26.4.2012 12 д  

336/2012 чл.45 ЗЗД 10.10.2012 22.11.2012 12 д  

32/2012 чл.415 ГПК 14.3.2012 26.4.2012 12 д  

57/2012 

чл.258 вр.чл.124 

ГПК 28.3.2012 10.5.2012 12 д  

473/2011 

чл.258 ГПК вр.чл.26 

ЗЗД 14.12.2011 30.1.2012 16 д  

385/2011 

чл.25 ал.6 ЗЮЛНЦ 

чл.250 ГПК 23.11.2011 11.1.2012 18 д  

458/2011 

чл.288 КЗ чл.45 ЗЗД 

вр.чл.257 ГПК 23.11.2011 11.1.2012 18 д  

163/2012 чл.258 ТЗ 10.10.2012 30.11.2012 20 д  

322/2012 чл.42 ЗЗД 10.10.2012 04.12.2012 24 д  

332/2012 чл.49 вр.чл.45 ЗЗД 24.10.2012 19.12.2012 25 д  

264/2011 

чл.258 и 

сл.ГПК,във.вр.чл.365 

ГПК 23.11.2011 19.1.2012 26 д  

173/2012 ЗОПДИППД 12.9.2012 14.11.2012 1м 1 д   

Емануил 

Еремиев           14  

Емануил 

Еремиев 

536/2011 чл.2 ал.1 ЗОДОВ 31.1.2012 05.3.2012 3 д  

322/2011 чл.646 ТЗ 10.1.2012 16.2.2012 6 д  

58/2012 

чл.79 ЗЗД вр.чл.248 

ЗЗД 24.4.2012 01.6.2012 7 д  

197/2012  Чл. 124 ГПК 19.9.2012 30.10.2012 10 д  

500/2011 чл.258 ГПК 17.1.2012 28.2.2012 11 д  

102/2012 чл.28 ЗОПДИПППД 03.4.2012 15.5.2012 11 д  

437/2011 

чл.45 ЗЗД вр.чл.82 

ЗЗД 24.4.2012 06.6.2012 12 д  

277/2011 

чл.498 ГПК 

вр.чл.124 ГПК 29.11.2011 13.1.2012 14 д  

41/2012 чл.79 ЗЗД 20.3.2012 04.5.2012 14 д  

284/2011 чл.74 ТЗ 13.12.2011 06.2.2012 24 д  

471/2011 чл.258 и сл.ГПК 29.11.2011 24.1.2012 25 д  

295/2011 чл.625 ТЗ 06.12.2011 31.1.2012 25 д  

230/2011 чл.633 ТЗ 29.11.2011 26.1.2012 27 д  

432/2011 ЗОПДИППД 25.10.2011 03.1.2012 1м 8 д  

2013 г.             
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Съдия-

докладчик Вид дело Правно основание 

Дата на която 

делото е 

обявявено за  

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

заседания 

Забава / в дни 

и месеци/ 

след 

едномесечния 

срок по чл 

235,ал. 5 ГПК 

Общ брой 

просрочени 

дела по 

съдии  

Илияна 

Попова           4  

Илияна 

Попова 

286/2012 чл.422 ГПК 12.12.2012 14.1.2013 2 д   

303/2012  Чл. 646-647 ТЗ 08.1.2013 20.2.2013 12 д  

98/2013 чл.422 ГПК 15.5.2013 24.7.2013 1м 8 д  

65/2013 чл.49 ЗЗД 10.4.2013 23.7.2013 2м 11 д  

Лидия 

Чобанова           11 

  

  

  

Лидия 

Чобанова 

128/2013 чл.92 ЗЗД 10.9.2013 15.10.2013 4 д.  

247/2013 чл. 28ЗОПЗИППД 18.9.2013 25.10.2013 6 д.  

369/2013 чл . 106 СК 11.9.2013 24.10.2013 12 д.  

3/2013 чл.26 ЗЗД 19.2.2013 27.3.2013 5 д  

283/2012 чл.424 ГПК 04.12.2012 09.1.2013 5 д  

49/2013 чл.266 вр.чл.79 ЗЗД 19.3.2013 25.4.2013 6 д  

66/2013 чл.422 ГПК 02.4.2013 10.5.2013 7 д  

568/2012 чл.28 ЗОПДИППД 15.1.2013 27.2.2013 12 д  

592/2012 чл.422 ГПК 05.3.2013 19.4.2013 14  д  

256/2013 Чл. 59 ЗЗД 01.10.2013 15.11.2013 14 д.  

454/2012 чл.28 ЗОПДИППД 04.12.2012 25.1.2013 21 д  

Бончо Бонев           12 

Бончо Бонев 

218/2013 чл.92 ЗЗД 26.6.2013 09.8.2013 13 д  

201/2013 

чл.422 ГПК 

вр.чл.124 ГПК 18.6.2013 08.8.2013 20 д  

456/2012 чл.108 ЗС 27.3.2013 18.5.2013 21 д  

124/2013 чл.79 чл.92 ЗЗД 05.6.2013 09.8.2013 1м 3 д  

91/2013 чл.55 ал.1 ЗЗД 16.4.2013 28.6.2013 1м 11 д  

85/2013 чл.226 КЗ 27.3.2013 28.6.2013 2 м   

354/2012 чл.632 ТЗ 27.2.2013 31.5.2013 2 м  

9/2013 

чл.613а ТЗ вр.чл.633 

ТЗ 27.2.2013 31.5.2013 2 м  

374/2012 чл.26 ЗЗД 20.3.2013 01.7.2013 2м 10 д  

148/2011 чл.615 ТЗ 13.3.2013 01.7.2013 2м 17 д  

605/2012 чл.216 ДОПК 27.2.2013 28.6.2013 2м 28 д  

19/2013 чл.28 ЗОПДИППД 13.2.2013 16.8.2013 4 м 29 д  

Златка 

Петкова           5 

  

  230/2013 чл.28 зопдиппд 17.9.2013 30.10.2013 12 д.  
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Златка 

Петкова 232/2013 чл. 422 ГПК 25.9.2013 11.11.2013 16 д.  

80/2012 чл.422 ГПК 16.5.2012 19.6.2012 3 д  

517/2011 ЗОПДИППД 25.1.2012 29.2.2012 4 д  

499/2012 чл.19,ал.3 ГПК 05.12.2012 13.2.2013 1м 8 д  

Поликсена 

Георгиева           7 

  222/2013 чл.236 ЗЗД 01.10.2013 13.11.2013 12 д.  

Поликсена 

Георгиева 

143/2013 чл.135 ЗЗД 28.5.2013 01.7.2013 3 д  

555/2012 чл.28 ЗОПДИППД 08.1.2013 14.2.2013 6 д  

579/2012 чл.28 ЗОПДИППД 22.1.2013 06.3.2013 12 д  

116/2013 чл.19 ал.3 ЗЗД 23.4.2013 13.6.2013 20 д  

28/2013 чл.28 ЗОПДИППД 12.2.2013 23.4.2013 1м 8 д  

437/2012 чл.28 ЗОПДИППД 23.10.2012 11.1.2013 1м 18 д  

Даниела 

Делисъбева           13 

  

  

Даниела 

Делисъбева 

234/2013 чл.240ЗЗД 11.9.2013 13.11.2013 1м.1д.  

262/2013  чл. 25  ЗТР 16.08.2013. 22.10.2013 1 м.5д.  

522/2012 чл.226 КЗ 16.1.2013 18.2.2013 2 д   

474/2012 чл.28 ЗОПДИППД 28.11.2012 10.1.2013 12 д  

3/2013 чл.92 ЗЗД 27.2.2013 12.4.2013 13 д  

133/2013 чл.422 ГПК 29.5.2013 16.7.2013 17  д  

31/2013 чл.743 ЧСИ 08.5.2013 26.6.2013 18 д  

524/2012 чл.73 ЗННД 12.12.2012 11.2.2013 30 д  

255/2012 чл.74 ЗЗД 28.11.2012 30.1.2013 1м 1 д  

53/2013 чл.124 ГПК 27.3.2013 30.5.2013 1м 2 д  

457/2012 чл.28 ЗОПДИППД 07.11.2012 11.1.2013 1м 3 д   

420/2012 чл.28 ЗОПДИППД 07.11.2012 25.1.2013 1м 17 д  

18/2013 чл.28 ЗОПДИППД 10.4.2013 02.8.2013 2м 21 д  

Пенка 

Китанова           9 

Пенка 

Китанова 

90/2013 чл.226 КЗ 09.4.2013 13.5.2013 3 д  

139/2013 чл.93 ЗЗД 22.5.2013 02.7.2013 10 д   

67/2013 чл.422 и чл.248 ГПК 09.4.2013 28.5.2013 18 д  

306/2012 чл.79 ЗЗД 12.12.2012 31.1.2013 19 д  

166/2013 чл.55 ЗЗД 22.5.2013 12.7.2013 20 д  

458/2012 чл.79 ЗЗД 14.11.2012 08.1.2013 24 д   

523/2012 чл.109 ЗС 12.12.2012 12.2.2013 1 м  

333/2013 Чл. 124 ГПК 16.10.2013 20.11.2013 4 д.  

248/2012 чл.422 ГПК 21.11.2012 22.1.2013 1 м  
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Христина 

Даскалова           26  

  272/2013 чл. 2 ЗОДОВ 18.9.2013 23.10.2013 4 д.  

Христина 

Даскалова 

213/2013 чл.92 ЗЗД 19.6.2013 22.7.2013 2 д  

527/2012 чл.409 ГПК 04.12.2012 08.1.2013 4 д  

156/2013 чл.422 ГПК 11.6.2013 17.7.2013 5 д  

302/2012  чл. 646 ТЗ 11.12.2012 18.1.2013 7 д  

4/2013 чл.613 ТЗ 12.2.2013 22.3.2013 7 д  

264/2012 чл.422 ГПК 08.1.2013 19.2.2013 11 д  

96/2013 чл.253 ЗЗД 07.5.2013 20.6.2013 13 д  

561/2012 чл.45 ЗЗД 15.1.2013 04.3.2013 17 д   

39/2013 

чл.79 вр.с чл.266 

ЗЗД 12.3.2013 29.4.2013 17 д  

129/2013 чл.79 И 55 ЗЗД 28.5.2013 16.7.2013 18 д  

225/2012 чл.633 ТЗ 20.11.2012 10.1.2013 20 д   

87/2013 чл.613 ТЗ 23.4.2013 14.6.2013 21 д  

125/2013 чл.79 ЗЗД 15.5.2013 09.7.2013 24 д  

24/2013 чл.28 ЗОПДИППД 19.2.2013 17.4.2013 26 д  

63/2013 чл.266 ЗЗД 07.5.2013 04.7.2013 27 д  

170/2012 чл.26 ЗЗД 12.3.2013 14.5.2013 1м 1 д  

356/2012 чл.625 ТЗ 10.4.2013 12.6.2013 1м 1 д  

49/2013 чл.2 ал.1 т.2 ЗОДОВ 19.3.2013 22.5.2013 1м 2 д  

58/2013 чл.45 ЗЗД 02.4.2013 05.6.2013 1м 2 д  

119/2013  Чл. 124 ГПК 23.4.2013 26.6.2013 1м 2 д  

552/2012 чл.28 ЗОПДИППД 15.1.2013 28.3.2013 1м 10 д  

576/2012 чл.2 ал.1 ЗОДОВ 22.1.2013 04.4.2013 1м 10 д  

46/2013 чл.422 ГПК 19.3.2013 04.6.2013 1м 15 д  

212/2013 Чл 79 ЗЗД 15.10.2013 19.11.2013 4 д.  

441/2012 чл.108 ЗС 22.1.2013 11.4.2013 1м 17 д  

Галя 

Маринова           25  

Галя 

Маринова 

73/2013 

чл.28 ЗОПДИППД 

ОТМ. 26.6.2013 08.8.2013 12 д  

562/2012 чл.87 ал.3 ЗЗД 03.4.2013 17.5.2013 13 д  

122/2013 чл.258 ЗЗД 05.6.2013 02.8.2013 27 д  

75/2013 чл.226 ал.1 КЗ 29.5.2013 29.7.2013 30 д  

198/2012 чл.99 ЗЗД чл.86 ЗЗД 29.5.2013 31.7.2013 1м 1  д   

495/2012 чл.45 ЗЗД 05.12.2012 12.2.2013 1м 7 д   

142/2013 чл.49 ЗЗД 08.5.2013 17.7.2013 1м 8 д  

94/2013 чл.422 ГПК 08.5.2013 22.7.2013 1м 13 д  

97/2013 чл.422 ГПК 16.4.2013 01.7.2013 1м 14 д  

239/2012 чл.26 ЗЗД 30.1.2013 17.4.2013 1м 15 д  

218/2012 чл.124 ГПК 21.11.2012 08.2.2013 1м 17 д  

229/2012 чл.646 ТЗ 24.10.2012 11.1.2013 1м 17 д  

439/2012 чл.2 ЗОДОВ 07.11.2012 28.1.2013 1м 20 д  

422/2010 чл.25 ал.6 ЗЮЛНЦ 24.10.2012 15.1.2013 1м 21 д  
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71/2013 чл.422 ГПК 03.4.2013 26.6.2013 1м 22 д  

330/2011 чл.74 ТЗ 07.11.2012 31.1.2013 1м 23 д  

449/2012 чл.45 ЗЗД чл.226 КЗ 05.12.2012 01.3.2013 1м 24 д  

194/2012 чл.28 ЗОПДИППД 13.3.2013 11.6.2013 1м 28 д  

263/2012 чл.79 ЗЗД 05.12.2012 05.3.2013 1м 28 д  

65/2013 чл.422 ГПК 16.4.2013 15.7.2013 1м 28 д  

243/2012 чл.365 ГПК 07.11.2012 06.2.2013 1м 29 д  

221/2013 чл. 345 ,ал. 2 ТЗ 24.9.2013 12.11.2013 18 д  

186/2013 чл. 79 ЗЗД 24.9.2013 14.11.2013 20д  

236/2013 Чл.2 ЗОДОВ 24.09.2013 20.11.2013 26 д.  

334/2012 ЗОПДИППД 24.10.2012 24.1.2013 1м 30 д  

Емануил 

Еремиев           17  

  

Емануил 

Еремиев 

284/2013 чл.200 ЗЗД 25.9.2013 31.10.2013 5д.   

50/2013 чл.2 ЗОДОВ 12.3.2013 18.4.2013 6 д   

493/2012 чл.422 ГПК 11.12.2012 18.1.2013 7 д   

16/2013 чл.59 ЗЗД 12.2.2013 28.3.2013 13 д   

281/2012 чл.694 ТЗ 20.11.2012 09.1.2013 19 д   

507/2012 Чл. 108 ЗС 27.11.2012 17.1.2013 20 д   

112/2013 чл.694 ТЗ 14.5.2013 04.7.2013 20 д   

244/2012 чл.625 ТЗ 28.5.2013 18.7.2013 20 д   

1/2013 чл.79 ззд 12.2.2013 11.4.2013 27 д   

51/2013 чл.625 ТЗ 19.3.2013 21.5.2013 1м 1 д   

59/2013 чл.2 ЗОДОВ 19.3.2013 23.5.2013 1м 3 д   

92/2013 чл.208 КЗ 17.4.2013 25.6.2013 1м 7 д   

347/2012 чл.625 ТЗ 09.4.2013 19.6.2013 1м 9 д   

54/2013 чл.79 ЗЗД 19.3.2013 30.5.2013 1м 10 д   

478/2012 чл.28 ЗОПДИППД 20.11.2012 01.2.2013 1м 11 д   

99/2013  Чл .74 ТЗ 17.4.2013 01.7.2013 1м 13 д   

408/2012 чл.28 ЗОПДИППД 22.1.2013 14.5.2013 2 м 19 д   

 

От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на делата и постановяване на съдебните решения за 

проверяваните периоди, се установи следното: 

 

Съдия Илияна Попова  

-за 2011 г.  постановени  49 бр. решения, от които 38 бр. в срок и 11 бр. 

извън едномесечния срок, като минималната забава е от 5 дни, а 3 от тях са 

постановени в срок над 3 месеца. 

-за 2012 г. постановени   37 бр. решения, от които 35 бр. в срок и 2 бр. 

извън едномесечния срок, като единото е постановено в срок над 3 месеца, 

а при другото забавата е 18 дни. 

-за 2013 г. постановени  35 бр. решения, от които  31 бр. в срок и 4 бр. 

извън едномесечния срок, като минималната забава е от 2 дни, а 1 от тях е 

постановено в срок над 3 месеца. 
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Съдия Лидия Чобанова 

-за 2011 г.  постановени  97 бр. решения, от които 90 бр. в срок и 7 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 5 дни до 14 дни след срока. 

-за 2012 г. постановени   98 бр. решения, от които 86 бр. в срок и 12 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 3 дни до 21 дни след срока. 

-за 2013 г. постановени  80 бр. решения, от които 69 бр. в срок и 11 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 4 дни до 21 дни след срока. 

 

Съдия Бончо Бонев 

-за 2011 г.  постановени  82 бр. решения, от които 74 бр. в срок и 8 бр. 

извън едномесечния срок, като минималната забава е от 13 дни, а 2 от тях 

са постановени в срок над 4 и над 5 месеца. 

-за 2012 г. постановени  82 бр. решения, от които 72 бр. в срок и 10 бр. 

извън едномесечния срок, като минималната забава е от 3 дни, 3 от тях са 

постановени в срок над 4 месеца, а едно решение – над 6 месеца. 

-за 2013 г. Постановени 77 бр. решения, от които 65 бр. в срок и 12 бр. 

извън едномесечния срок, като минималната забава е от 13 дни, 3 от тях са 

постановени в срок над 3 месеца, а едно решение – над 5  месеца. 

 

Съдия Златка Петкова 

-за 2011 г.  постановени 93 бр. решения, от които 92 бр. в срок и 1 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е 22 дни след срока. 

-за 2012 г. постановени  81 бр. решения, от които 79 бр. в срок и 2 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е 3 и 4 дни след срока. 

-за 2013 г. постановени 75 бр. решения , от които 70 бр. в срок и 5 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е от 4 дни до 1м. и 8 дни след срока. 

 

Съдия  Поликсена Георгиева 

-за 2011 г. постановени 89 бр. решения, от които 74 бр. в срок и 15 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е до 27 дни след срока. 

-за 2012 г. постановени  99 бр. решения, от които 94 бр. в срок и 5 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е от 4 дни до 1м. и 16 дни след срока. 

-за 2013 г. постановени 79 бр. решения, от които 72 бр. в срок и 7 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е от 3 дни до 1м. и 18 дни след срока. 

 

Съдия  Даниела Делисъбева 

-за 2011 г.  постановени 77 бр. решения, от които 70 бр. в срок и 7 бр. извън 

едномесечния срок, като минималната забава е от 2 дни, а 1 от тях е 

постановено в срок над три месеца. 

-за 2012 г. постановени  77 бр. решения, от които 74 бр. в срок и 3 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е от 10 дни до 1м. и 27 дни след срока. 

-за 2013 г. постановени 68 бр. решения, от които 55 бр. в срок и 13 бр. 

извън едномесечния срок, като минималната забава е от 2 дни, а 1 от тях е 

постановено в срок над три месеца. 
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Съдия  Пенка Китанова 

-за 2011 г.  постановени  75 бр. решения, от които 67 бр. в срок и 8 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 3 дни до 1м. и 9 дни след 

срока. 

-за 2012 г. постановени  87 бр. решения, от които 69 бр. в срок и 18 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 10 дни до 1м. и 27 дни след 

срока. 

-за 2013 г. постановени  69 бр. решения, от които 60 бр. в срок и 9 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е от 3 дни до 1м. след срока. 

 

Съдия  Христина Даскалова 

-за 2011 г.  постановени  90 бр. решения, от които 76 бр. в срок и 14 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 4 дни до 26 дни след срока. 

-за 2012 г. постановени  87 бр. решения, от които 64 бр. в срок и 23 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 5 дни до 1м. и 3 дни след 

срока. 

-за 2013 г. постановени  88 бр. решения, от които 62 бр. в срок и 26 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 2 дни до 1м. и 17 дни след 

срока. 

 

Съдия  Галя Маринова 

-за 2011 г. постановени 86 бр. решения, от които 75 бр. в срок и 11 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 3 дни до 18 дни след срока. 

-за 2012 г. постановени 85бр. решения, от които 68 бр. в срок и 17 бр. извън 

едномесечния срок, като забавата е от 3 дни до 18 дни след срока. 

-за 2013 г. постановени 84 бр. решения, от които 59 бр. в срок и 25 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 12 дни до 1м. и 30 дни след 

срока. 

 

Съдия  Емануил Еремиев 

-за 2011 г.  постановени  89 бр. решения, от които 73 бр. в срок и 16 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 7 дни до 1м. и 11 дни след 

срока. 

-за 2012 г. постановени 90 бр. решения, от които 76 бр. в срок и 14 бр. 

извън едномесечния срок, като забавата е от 3 дни до 1м. и 8 дни след 

срока. 

-за 2013 г. постановени 74 бр. решения, от които 57 бр. в срок и 17 бр. 

извън едномесечния срок, като минималната забава е от 5 дни, а едно от 

тях е постановено в срок над три месеца. 

 

Съдия  Александър Цонев 

-за 2012 г. постановени 73 бр. решения , от които 73 бр. в срок. 

 

От общо 2453 съдебни актове, 2119 бр. са постановени в срок и 334 

бр. - извън законоустановения срок, като 18 от тях са постановени в срок 
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над три месеца, а в някои случаи (4 решения) достига и надвижава 4, 5 дори 

6 месеца след о.с.з., в което съдът е обявил, че «ще постанови решение в 

законоустановения срок». Единственно съдия Цонев не е допуснал 

просрочие при постановянате на 73-те съдебни решения през 2012г. – за 

периода преди командироването му в САС, като в случая не се отчита 

правната и фактическа сложност на делата и качествата на решенията, 

постановени по тях. 

Видно от предоставената от административното ръководство справка:     

-съдия Чобанова има най - много постановени решения за трите 

периода на проверката, но с най-малко просрочие – до 21 ден след 

изтичане на едномесечния срок;  

-съдия Петкова, съдия Георгиева, съдия Китанова, съдия Маринова и 

съдия Даскалова нямат решения, постановени след разумния тримесечен 

срок; 

-съдия Попова, съдия Бонев, съдия Делисъбева и съдия Еремиев са 

допуснали просрочия извън приетия за разумен тримесечен срок. 

Проверката констатира, че голямата част от актовете са постановявани 

в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235,ал.5 ГПК или в рамките на 

разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК. Изключение правят цитираните 

по-горе 18 решения, постановени извън рамките на разумния тримесечен 

срок, като по 4 от делата съдебният акт е постановен между 4 и 6 месеца, 

след като делото е обявено за решаване. В тази връзка, е наложително да 

бъде направена препоръка за спазване на определените в процесуалните 

закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК  са задължителни за съдиите. 

 

                       ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ  
 

За 2011 г. 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжал

вани 

съд.акт

ове 

Потвърде

ни 

Изменен

и 

Отменен

и 

Обжалв

ани съд 

актове 

Потвъ

рдени  

Изм

енен

и 

отме

нени 

ИЛИЯНА ПОПОВА 9 9   10 7  3 
ЛИДИЯ ЧОБАНОВА 13 12  1 11 10   
 БОНЧО БОНЕВ 17 10 2 5 9 9   
ЗЛАТКА ПЕТКОВА 21 19 1 1 5 4  1 
ПОЛИКСЕНА 
ГЕОРГИЕВА  

17 13 2 2 6 6   

ДАНИЕЛА 
ДЕЛИСЪБЕВА 

23 18  5 3 2  1 

ПЕНКА  КИТАНОВА 16 13  3 2 2   
ХРИСТИНА  
ДАСКАЛОВА 

24 23  1 10 9  1 

ГАЛЯ МАРИНОВА 13 10  3 11 10  1 
ЕМАНУИЛ 
ЕРЕМИЕВ 

22 21   8 6  2 
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За 2012 г 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжал

вани 

съд.акт

ове 

Потвърде

ни 

Изменен

и 

Отменен

и 

Обжалв

ани съд 

актове 

Потвъ

рдени  

Изм

енен

и 

отмен

ени 

ИЛИЯНА ПОПОВА 1 1   1 1   
ЛИДИЯ ЧОБАНОВА 20 11  2 5 4   
 БОНЧО БОНЕВ 18 13  2 9 7   
ЗЛАТКА ПЕТКОВА 19 13   3 2 1  
ПОЛИКСЕНА 
ГЕОРГИЕВА  

25 19  1 7 6  1 

ДАНИЕЛА 
ДЕЛИСЪБЕВА 

16 11   9 6   

ПЕНКА  КИТАНОВА 20 15 1 2 7 6  1 
ХРИСТИНА  
ДАСКАЛОВА 

25 22  1 5 4  1 

ГАЛЯ МАРИНОВА 20 16  1 6 4  1 
ЕМАНУИЛ 
ЕРЕМИЕВ 

22 13  4 9 8  1 

АЛЕКСАНДЪР 
ЦОНЕВ 

12 8  1 4 4   

 

За 2013 г. 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия Обжал

вани 

съд.акт

ове 

Потвърде

ни 

Изменен

и 

Отменен

и 

Обжалв

ани съд 

актове 

Потвъ

рдени  

Изм

енен

и 

отмен

ени 

ИЛИЯНА ПОПОВА 3    6 4  1 
ЛИДИЯ ЧОБАНОВА 12 2   3 2   
 БОНЧО БОНЕВ 9    5 1   
ЗЛАТКА ПЕТКОВА 9    4 2   
ПОЛИКСЕНА 
ГЕОРГИЕВА  

14 1  1 7 5  1 

ДАНИЕЛА 
ДЕЛИСЪБЕВА 

12 2  2 8 6   

ПЕНКА  КИТАНОВА 8 3 1  4 1   
ХРИСТИНА  
ДАСКАЛОВА 

14    5 3   

ГАЛЯ МАРИНОВА 16 4   7 6   
ЕМАНУИЛ 
ЕРЕМИЕВ 

12 4   2    

         

 

 

Съобразно предоставена от ръководството на съда справка, относно 

проверка на актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че 

по съществена част от тях не е допуснато касационно обжалване. Голяма 

част от обжалваните решения и определения по граждански и търговски 

дела на съдиите от АС-Велико Търново са потвърдени от ВКС, което е 

показател за високо професионално ниво. От обжалваните съдебни актове, 

изцяло отменени от ВКС са минимален брой. Постановените актове са 

съобразени с предвидените в ГПК и ТЗ норми и показват висока степен на 

професионализъм на апелативните съдии. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Апелативен съд – 

Велико Търново е много добра и това до голяма степен се дължи на 

усилията на съдия Илияна Попова – Административен ръководител - 

Председател на съда, на нейния административния опит и 

професионализъм. Работата на съда е регулирана със заповеди, издадени от 

Административния ръководител. Отделните служби работят ефективно, 

при много добро взаимодействие, което е предпоставка за бързо и 

качествено административното обслужване на гражданите.   

 Организацията на дейността по образуването и движението на 

гражданските и търговските дела също е много добра. Регистратурата и 

деловодството работят при спазване изискванията на ПАРОАВАС. 

 Постъпилите в съда книжа по граждански и търговски дела  се 

предават своевременно на Зам. председателите и ръководители на 

гражданско и търговско отделение на АС, които образуват делата с 

нарочен акт - разпореждане най-често в същия ден или на следващия след 

постъпване на въззивната жалба. Разпределението на делата се извършва 

на случаен принцип, от деловодител, като проверката установи, че през 

2011г. и 2012г., в приложените към делата протоколи за избор на съдия-

докладчик не е посочено името на деловодителя, извършил 

разпределението и в протокола не са вписани имената на съдиите, между 

които е направен избора на съдията -докладчик. Корекция в протоколите е 

извършена през м. май 2013г., от когато същите съдържат името на 

извършилия разпределението деловодител и съдиите, между които е 

направен избора. 

С оглед констатираното, разпределението на делата в АС-Велико 

Търново се извършва вместо от административния ръководител или от 

упълномощен/и от него съдия/ии, както е предвидено в чл. 46, ал.1 

ПАРОАВАС - от деловодител. В тази връзка, проверяващият екип ще 

направи съответната препоръка до Председателя на съда, който да 

организира дейността по разпределение на делата да се извършва от 

Председателя на съда или от определен от него съдия, в изпълнение на 

цитираната разпоредба, а не от  деловодител. Мнението на проверяващите 

е обосновано и от обстоятелството, че в АС-Велико Търново работят 10 

съдии, разглеждащи граждански и търговски дела (в това число и 

Председателят), без командирования в САС съдия, поради което 

изключението по ал. 2 на чл. 46 от ПАРОАВАС е неприложимо. 

Проверката на насрочените дела установи, че същите се образуват 

съгласно изискването на чл. 46, ал. 1 ПАРОАВАС, в деня на постъпване на 

книжата, с изричен акт на Зам. председателя на ВТАС, в който освен вида 

на делото, се посочват и имената на съдиите, които съгласно чл. 22, ал. 1, т. 

5 ГПК, не могат да го разглеждат и решават. След образуването и 
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разпределението, делата се предават в деловодството и от там  се 

докладват  своевременно на съдиите – докладчици. Между членовете на 

състава явно има добър синхрон и организация на работата, тъй като 

определенията по чл. 267 ГПК, след съвещание, се постановяват  в срок до 

една седмица от образуване на делото. Определенията са мотивирани, 

подробни, издържани, съдържат отговори на поставени от страните 

искания, включително доказателствени и при необходимост, чрез тях се 

допълват или поправят пропуските, допуснати при първоинстанционното 

разглеждане. Налага се извод, че делата детайлно и в пълнота се проучват 

от съдиите-докладчици и подготовката им за разглеждане в о.с.з. е много 

добра. Много от делата се обявяват за решаване в едно съдебно заседание. 

Установи се, че въззивните дела са насрочват за разглеждане в първо 

открито с.з. до два месеца от образуването им. Констатираните изключения 

по в.т.д. № 370/2013 г. и в.гр.д. № 383/2013 г., по които първото с.з. е 

проведено до три месеца от образуване на делото се обясняват с оставяне 

на въззивната жалба без движение, а по второто – с произнасянето по чл. 

267 ГПК не в обичайния за съда едноседмичен срок, а двадесет дни след 

образуването, както и с отсрочване на заседанието по молба на страна. 

Малко над три месеца от образуването му е насрочено и в.т.д. № 

271/2013г., като причините тук са в необходимостта от установяване на 

правоприемниците на жалбоподателя – ищец и конституирането им на 

негово място в процеса. Насрочването на в.гр.д. № 304/2013 г. пет месеца 

след образуването му, също се дължи на обективни причини, тъй като се е 

наложило да бъде извършен не само избор на докладчик, но и избор на 

член от състава, а освен това, в изпълнение на указанията на касационната 

инстанция, исковата молба е била оставена без движение, поправена, 

връчена отново на ответната страна за отговор, като за него съдът е 

определил двуседмичен срок. 

Прави впечатление срочността в развитието на производството по 

обявените за решаване дела в съдебните заседания на 03.12.2013 г. и на 

04.12.2013 г. 

Като добри практики на съда следва да се отбележат: 

-изричен акт на зам. председателя на съда за образуване на делата, върху 

специално изработена за целта бланка; 

-електронно извършване на избор за член на съдебния състав на принципа 

на случайния подбор, при изключване на съдиите, участвали в решаване на 

делото в предишна фаза;  

-служебната проверка по всички търговски дела за статуса на страните – 

търговци; 

-в диспозитива на определенията за насрочване или отсрочване на делата, 

по които страни са юридически лица, конкретно се посочват лицата и 

адресите, чрез които следва да се извърши призоваването или връчването 

на съобщения и книжа; 

-когато служебно е установена пречка за даване ход на делото в 

предстоящо с.з. или е постъпила молба от участник в производството за 
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отлагането му, съдът пренасрочва с.з. с определение в з.з., като при новото 

призоваване на страните се връчва препис от определението.   

Известно забавяне в производството по делата, което обаче, се отчита 

за сметка на първоинстанционния съд, се установи в случаите, когато по 

изпратената по компетентност нередовна въззивна жалба, ведно с цялото 

производство, във ВТАС не се образува дело, а преписка, и с разпореждане 

на Зам.председателя, още при докладването за образуване, се връща 

обратно на първата инстанция за администриране, най-вече поради 

невнесена дължима държавна такса. По в.т.д. № 301/2013г., образувано на 

15.10.2013г., жалбите са били връщани два пъти, съответно на 19.06.2013 г. 

и на 05.08.2013 г. Два пъти е била връщана въззивната жалба и по в.гр.д. № 

470/2013г. По образуваното на 05.11.2013г. в.т.д. № 333/2013 г. въззивната 

жалба е била върната преди това на 12.07.2013г. По един път са връщани 

въззивнте жалби по в.т.д. № 318/2013г., в.т.д. № 323/2013г. и в.гр.д. № 

436/2013г. Безспорно, проверката за редовността на въззивната жалба, 

постъпила чрез съда, чието решение се атакува, съгласно разпоредбите на 

чл. 262 ГПК, е задължение на първоинстанционния съд и връщането й се 

явява дисциплинираща мярка. Проверяващите, обаче, считат, че по–

полезно за страните и за развитието на производството би било, по всеки 

конкретен случай да се извършва прецизна преценка, доколко е оправдано 

връщането на въззивната жалба за администриране от първоинстанционния 

съд. Неоправдано се явява връщането на въззивната жалба на окръжния 

съд за отстраняване на конкретно посочена нередовност в случаите по: 

в.т.д. № 318/2013 г., по което след повторното постъпване на въззивната 

жалба, след като в първата инстанция е била платена указаната д.т., тя 

отново е била оставена без движение от съдията-докладчик по въззивното 

дело с указания за отстраняване  на други нередовности; в. гр.д. № 

470/2013 г., по което след връщането на ЛОС за плащане на д.т., се е 

установило, че жалбоподателят е бил освободен от задължението за  

плащането й; в.гр.д. № 436/2013г., което е върнато за администриране, 

поради неплатена дължима д.т. в размер на 5/пет/ лева. 

Относно „старите дела” (2 бр.), бе констатирано, че по първото от 

делата, образувано в началото на 2011г., основна причина за 

приключването му края на 2013 г. и за продължителност на въззивното 

производство почти три години, е наличието на обусловеност с решаването 

на двете регистърни дела по описа на ОС- Русе, което е наложило спиране 

на производството по в.т.д. № 17/2011 г. За забавяне на развитието на 

процеса по причини в организацията на работата на състава, може да се 

говори  за периода между м. февруари и м. септември 2013 г., тъй като не е 

достатъчно ясно защо съдията-докладчик, при идентична информация 

относно хода на двете регистърни дела, в единия случай, към 16.01.2013 г. 

е приел, че не са налице предпоставки за възобновяване, а в другия случай 

– към 30.09.2013 г. е приел, че е отпаднало основанието за спиране на 

производството.  
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Причините за забавяне на производството по второто въззивно 

търговско дело са комплексни и са в поведението както на съда, така и на 

страните, а също и на назначеното по делото вещо лице. Следва да се 

отбележи, че съдът толерантно е настоявал страните и вещото лице да 

положат дължимите усилия за изясняването на спора, като включително им 

е спестявал явяването в с.з., които именно поради неизпълнение на техни 

задължения, е следвало да бъдат отложени, като ги е отсрочвал. 

Отсрочването на с.з., обаче, без да се определи датата на следващото и при 

неопределен срок на вещото лице за изпълнение на задачата му, обективно 

води да забавяне на процеса. 

Всички дела, производствата по които са спрени, са образувани през 

2013 г. Основанията за спиране на въззивните граждански и търговски дела 

са по чл. 229, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 ГПК, предполагащи съдът служебно да 

следи за отпадане на пречките по движението им.  

Констатира се, че спрените дела се администрират при спазване на 

разпоредбите на ГПК и на ПАРОАВАС. Периодично и в кратки срокове, 

по разпореждане на съдията-докладчик се правят справки по движението 

на преюдициалното дело, наказателното производство или 

конституционното дело. Резултатите от извършените справки се докладват 

своевременно, което е предпоставка и за своевременно възобновяване при 

отпадане на пречките по движението им. 

В хода на проверката не бяха констатирани съществени отклонения 

по движението и приключването на въззивните дела по несъстоятелност. 

Разпределени са от деловодител, чието име фигурира в протоколите от 

2013г., от когато се вписват и имената на съдиите, между които е 

извършван подбора. Всички проверени дела са образувани в деня на 

постъпване на въззивните жалби в АСВТ или на следващия ден. Съдебният 

състав е администрирал делата в повечето случаи своевременно и с 

определения от 1 ден до 26 дни след образуването им, ги е насрочвал в 

о.с.з. в едномесечен срок. По едно от проверените дела, 26 дни след 

образуване и разпределението му, съдът е оставил без движение въззивната 

жалба за отстраняване на нередовности, което е изключение, но с оглед 

професионалният опит и сравнително невисоката натовареност на 

съдебните състави по граждански дела (пр. със САС и АС-Варна), би 

следвало да се не се допуска и жалбите да се администрират в по-кратък 

срок след образуване и разпределение на делата. По изключение, когато са 

назначавани ССчЕ или допълнителни задачи на в.л., съдебните заседания 

са насрочвани в двумесечен и в тримесечен срок. Проведени са по едно 

съдебно заседание, рядко по две и по изключение по три о.с.з., с оглед 

изготвяне на заключение по допуснати експертизи. Едно от проверените и 

описани по-горе в.т.дела, е отсрочвано три пъти по молби на адвокати и на 

вещо лице. Призовките са изпращани в същия ден, когато е постановено 

определението за насрочване на делото в о.с.з. или по изключение - до 4 

дни по-късно, което следва да бъде преодоляно. Съдебните актове по 
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приключилите дела са постановени в рамките от 4 дни до 3 месеца (който 

срок дори е надвишен по в.т.дело № 354/2012г.). 

По отношение на в.ч.гр.дела, образувани по реда на чл.396 ГПК, не 

бяха установени съществени пропуски, съобразно и направения по-горен 

подробен анализ в съответния пунк на Акта. С оглед установената 

нееднаква практика на съдиите относно посочването на началния момент, 

от който започва да тече срокът за предявяване на бъдещ иск, 

проверяващият екип намира за удачно да препоръча на съдиите от АС-

Велико Търново на Общо събрание да обсъдят и уеднаквят съдебната 

практиката по този вид дела, конкретно по отношение определяне на 

началната дата, от която започва да тече срока за предявяване на бъдещ иск 

и съобразно Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на ВКС по т.д. 

№1/2008г., ОСГТК.  

 Проверката по приключване на делата установи, че по по-голямата 

част от тях, решенията са постановявани в законоустановения едномесечен 

срок. Констатирани са (съгласно справката и обобщението към нея) и 

немалък брой дела, по които съдебните решения са обявени извън срока по 

чл.235, ал.5 ГПК, както и извън приетия за разумен тримесечен срок. 

Необходимо е да бъде подобрена работата по срочността на изготвяне на 

съдебните решения, които да се постановяват в едномесечния срок по 

чл.235, ал.5 от ГПК и съобразно изискването по чл. 13 от ГПК делата да се 

разглеждат и решават в разумен срок. Това е от особено значение за  

съдиите, допускали да постановяват решения в 3,4,5, дори в 6- месечен 

срок. 

В тази връзка, е наложително да бъде направена препоръка за спазване 

на определените в процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 

ГПК, са задължителни за съдиите. Необходимо е и да се препоръча на 

Административния ръководител предприемане на съответните ефективни 

мерки, включително ползване на платен годишен отпуск след изготвяне на 

актовете и връщане на възложените дела, съобразно чл. 337 ЗСВ, както и 

регламентиране на  условията при получаване на целеви парични награди 

(средства за допълнително материално стимулиране) в случай, че такива са 

предвидени по съответния законов ред. 

Предвид установеното при извършената комплексна планова проверка 

по гражданските и търговските дела в АС-Велико Търново и изложеното 

по- горе, наред с високия професионализъм и впечатляващ опит на 

магистратите, са констатирани пропуски, които именно с оглед на 

квалификацията на съдиите в Апелативен съд, не следва да се допускат. 

Наред с това, обаче, проверяващият екип изразява категоричното си 

мнение, че съдиите в АС-Велико Търново полагат усилия и изпълняват 

задълженията си точно и отговорно, работят съвестно и професионално по 

образуването, движението и приключването на гражданските и търговските 

дела. Необходимо е да се отбележи впечатляващото усърдие и на 

съдебните служители при изпълнение на задълженията, вменени им с 
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ПАРОАВАС и с длъжностните характеристики, което следва да продължи 

и в бъдеще. 

Наред с направените изводи и препоръки в този пунк на настоящия 

Акт, с оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени и 

конкретни препоръки, с цел още по-добра организация на дейността по 

разпределение, движение и приключване на гражданските и търговските 

дела, отстраняване на пропуските и повишаване на качеството на 

правораздавателната дейност в  АС-Велико Търново. 

 

 

V. ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И 

ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

П Р Е П О Р Ъ К И  : 

 

 

1. Председателят на АС – Велико Търново да продължи много 

добрата организация на дейността в АС и същевременно, в 

изпълнение на правомощията му по ЗСВ, да предприеме мерки за 

отстраняване на констатираните пропуски и за спазване 

изискванията на ГПК и ПАРОАВАС при разпределение, 

движение и приключване на делата; 

 

2. Председателят на АС – Велико Търново да организира, в 

съответствие с изискването по чл. 46, ал.1 от ПАРОАВАС, 

дейността по разпределение на делата да се извършва от 

Председателя на съда или от определен от него съдия, а не от 

деловодител, като за целта издаде съответната заповед; 

 

3. Съдиите от АС – Велико Търново на Общо събрание да 

анализират и обобщят практиката на съда по обезпечителното 

производство и конкретно по отношение определянето на 

началния момент, от който започва да тече срока за предявяване 

на бъдещ иск;  

 

4. Съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела в АС – 

Велико Търново, да постановяват съдебните актове в срок, 

съобразно чл.235, ал.5 ГПК. 

 

5. Председателят на АС – Велико Търново да упражни 

правомощията си по чл.106, ал.1, т.1 от Закона за съдебната 

власт и да предприеме допустимите и необходими мерки за 

контрол на срочността при изготвяне на съдебните решения по 
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граждански и търговски дела. Председателят на съда да изпрати 

до ИВСС, в срок до 15.01.2015г., подробна справка за 

постановените извън законоустановения срок съдебни актове по 

съдии, за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.; 
 

6. Председателят на ОС – Велико Търново да издаде нарочна 

заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава 

ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия 

да изготви своите актове и да върне делата, които са му 

възложени, да регламентира условията при получаване на 

целеви парични награди (допълнителни средства за материално 

стимулиране, ако такива са предвидени по съответния законов 

ред) на всеки магистрат и съдебен служител в АС – Велико 

Търново, като ги обвърже с конкретните, индивидуално 

постигнати резултати през съответната година, както и да 

осъществява контрол по изпълнението на заповедта;  

 

7. Председателят на АС – Велико Търново да упражни 

правомощията си по чл.106, ал.1, т.1 ЗСВ, като свика Общо 

събрание на съда, на което да запознае съдиите и съдебните 

служители с констатациите, да се анализират изводите и 

препоръките по настоящия акт. 

 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям 

едномесечен срок, а за препоръката т. 4 – срок постоянен. 

 На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят 

на АС – Велико Търново да предприеме конкретни мерки, за които да 

уведоми писмено, в двумесечен срок от получаване на Акта, Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените 

препоръки, като изпрати и преписи от протокола от проведеното Общо 

събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни 

документи. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият 

Акт за резултати от извършена проверка да се изпрати на 

Административния ръководител - председател на АС – Велико Търново, 

който да запознае с него съдиите и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт, 

препис от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на  ВКС. 

 

 

                                                ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                        ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА                                                


