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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно 

приетия годишен план за провеждане на годишни планови и контролни 

проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, 

прокуратурите и следствените отдели към окръжните прокуратури за 2012 г. и 

Заповед № ПП-01-93/10.10.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към 

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

- Смолян. 

  Проверката се извърши в периода от 15.10.2012 г. до 19.10.2012 г. 

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

  Обхватът на проверката включва дейността на ОС – Смолян, 

проверяваният период е 2010 г., 2011 г. и първо полугодие на 2012 г. 

  Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Окръжен съд - Смолян; 

проверка на организацията по образуване и движение на 

първоинстанционните граждански дела, въззивните граждански дела и 

търговските дела, както и приключването им в установените срокове. 

  Предмет: проверка на първоинстанционни граждански дела, 

въззивни граждански дела и търговски дела, разгледани от 

Гражданско/Търговско отделение и Въззивно отделение на Окръжен съд - 

Смолян. 

  Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови 

проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 

електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2010 г. и 2011 

г. и произволно посочени дела. 

 

 

   І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 

Административното ръководство на ОС – Смолян се осъществява 

от председателя на съда Любен Хаджииванов. Заместник на 

административния ръководител и ръководител на въззивно гражданско 

отделение е съдия Игнат Колчев, който със Заповед № 132/30.03.2012 г. на 

председателя на ОС – Смолян,  изпълнява функциите на председател на РС – 

Чепеларе, считано от 02.04.2012 г. Заместник на административния 

ръководител и ръководител на наказателно отделение е съдия Елен Маламов. 

 

1. Щат и кадрово обезпечение през 2010 г. 

  По щатно разписание през 2010 г. съдът е имал 14 съдийски 

бройки и един младши съдия. Младши съдия Гюлфие Яхова е встъпила в 

длъжност на 20.10.2010 г., след което е била на задължително обучение в 

НИП. Щатната численост на съдебните служители е била 30 броя, от които 

един съдебен администратор, един системен администратор, 7 съдебни 

секретари, един съдебен статистик, 8 съдебни деловодители, един завеждащ 
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служба, 6 призовкари, 1 главен счетоводител, три технически длъжности и 2 

хигиенисти. 

  През сочения период са правораздавали съдиите: Любен 

Хаджииванов, Елен Маламов, Игнат Колчев, Емилия Присадова, Радка 

Свиркова, Меденка Недкова, Росица Кокудева, Володя Янков, Мария 

Славчева, Тоничка Кисьова, Петранка Прахова, Зоя Шопова, Дафинка 

Чакърова и Валентина Бошнякова. 

  През 2010 г. са били командировани в РС – Златоград следните 

съдии: съдия П. Прахова - за периода от 01.02.2010 г. до 30.04.2010 г.; съдия Д. 

Чакърова – от 01.03.2010 г. до 31.05.2010 г.; съдия Т. Кисьова – от 03.05.2010 

г. до 15.07.2010 г.; съдия Р. Кокудева – от 01.09.2010 г. до 30.11.2010 г.  

  В Гражданско отделение първа инстанция/Търговско отделение са 

правораздавали следните съдии: Любен Хаджииванов, Емилия Присадова и 

Меденка Недкова.  

  В Гражданско въззивно отделение са правораздавали: І-ви 

въззивен състав: Игнат Колчев, Мария Славчева, Тоничка Кисьова; ІІ-ри 

въззивен състав: Любен Хаджииванов – до 09.05.011 г., Радка Свиркова, 

Валентина Бошнякова; ІІІ-ти въззивен състав: Росица Кокудева, Петранка 

Прахова, Зоя Шопова.   

 

  2. Щат и кадрово обезпечение през 2011 г. 

 

  По щатно разписание през 2011 г. съдът е имал 15 съдийски 

бройки: Любен Хаджииванов, Елен Маламов, Игнат Колчев, Емилия 

Присадова, Радка Свиркова, Меденка Недкова, Росица Кокудева, Володя 

Янков, Мария Славчева, Тоничка Кисьова, Петранка Прахова, Зоя Шопова, 

Дафинка Чакърова, Валентина Бошнякова и Гюлфие Яхова. 

  Щатната численост на съдебните служители от обща и 

специализирана администрация е същата, като през 2010 г. 

  През сочения период в РС – Златоград са били командировани 

следните съдии: съдия Р. Кокудева – от 04.01.2011 г. до 04.04.2011 г.; съдия М. 

Славчева – от 05.04.2011 г. до 22.07.2011 г.; съдия В. Бошнякова – от 

07.09.2011 г. до 07.12.2011 г. и съдия Игнат Колчев – от 08.12.2011 г. до 

08.03.2012 г.  

  През 2011 г. съдия З. Шопова е била командирова в РС – Чепеларе 

за периода от 01.11.2011 г. до 31.01.2012 г. 

  През 2011 г. в Гражданско отделение първа инстанция/Търговско 

отделение са правораздавали следните съдии: Любен Хаджииванов – І-ви 

състав, Емилия Присадова – ІІ-ри състав и Меденка Недкова – ІІІ-ти състав.  

  През 2011 г. в Гражданско въззивно отделение са правораздавали: 

І-ви въззивен състав: Игнат Колчев, Мария Славчева, Тоничка Кисьова; ІІ-ри 

въззивен състав: Радка Свиркова, Валентина Бошнякова, Гюлфие Яхова – мл. 

съдия от 09.05.2011 г.; ІІІ-ти въззивен състав: Росица Кокудева, Петранка 

Прахова, Зоя Шопова.   

  В Наказателно отделение съставите са: Елен Маламов, Володя 

Янков и Дафинка Чакърова. 
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   3. Щат и кадрово обезпечение през първото полугодие на 2012 

г. 
 

   През 2012 г. правораздават 15 съдии: Любен Хаджииванов, Елен 

Маламов, Игнат Колчев, Емилия Присадова, Радка Свиркова, Меденка 

Недкова, Росица Кокудева, Володя Янков, Мария Славчева, Тоничка Кисьова, 

Петранка Прахова, Зоя Шопова, Дафинка Чакърова, Валентина Бошнякова и 

Гюлфие Яхова. 

  През 2012 г. в РС – Златоград са били командировани следните 

съдии: съдия Игнат Колчев – от 08.12.2011 г. до 08.03.2012 г.; съдия Р. 

Кокудева – от 12.03.2011 г. до 12.06.2012 г.; съдия Т. Кисьова – от 13.06.2012 

г. до 13.07.2012 г.  

  През 2012 г. в РС – Чепеларе са били командировани следните 

съдии: съдия З. Шопова – от 01.11.2011 г. до 31.01.2012 г.; съдия П. Прахова – 

от 01.02.2012 г. – до 02.05.2012 г.; съдия Игнат Колчева – от 02.04.2012 г. – 

административен ръководител – председател на съда; мл. съдия Гюлфие Яхова 

– от 02.04.2012 г.  

  През 2012 г. съдия М. Славчева е била командирована в РС – 

Мадан за периода от 17.04.2012 г. до 17.07.2012 г.  

  

Съдийският състав на Окръжен съд - Смолян е разпределен в три 

отделения – Наказателно отделение, Гражданско отделение първа инстанция 

(Търговско отделение) и Гражданско въззивно отделение. Делата, образувани 

по глава тридесет и втора „Производство по търговски спорове” от ГПК се 

разглеждат от Гражданско отделение първа инстанция.  

 

   През първото полугодие на 2012 г. в Гражданско отделение първа 

инстанция/Търговско отделение са формирани следните състави: І състав: 

Любен Хаджииванов; ІІ състав: Емилия Присадова;  ІІІ състав: Меденка 

Недкова. 

 

 През първото полугодие на 2012 г. в Гражданско въззивно 

отделение са структурирани следните състави: І въззивен състав: Игнат 

Колчев, Мария Славчева, Тоничка Кисьова; ІІ въззивен състав: Радка 

Свиркова, Валентина Бошнякова, Гюлфие Яхова – мл. съдия от 09.05.2011 г.; 

ІІІ въззивен състав: Росица Кокудева, Петранка Прахова, Зоя Шопова.   

 

 През 2011 г. продължителен отпуск по болест са ползвали съдиите  

Елен Маламов и Володя Янков. През 2012 г.  продължителен отпуск по болест 

са ползвали съдиите Володя Янков, Дафинка Чакърова и Радка Свиркова. По 

време на ползване на продължителен отпуск по болест, председателят на съда 

е издавал заповед за съдията, който ще замества отсъстващия съдия.  
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          От административния персонал на съда, двама деловодители 

обслужват гражданско/търговско отделение, 2 деловодители обслужват 

въззивно гражданско отделение, 1 деловодител обслужва наказателно 

отделение и 3 деловодители обслужват фирмено отделение. Съдът разполага с 

един служител – завеждащ служба „Съдебно деловодство”, който съвместява 

и длъжността „архивар” и замества при нужда отсъстващ деловодител.  

         

          През 2012 г. съдебните секретари са 6, които влизат в съдебни 

заседания по предварително изготвен график. Един съдебен секретар 

обслужва фирмено отделение. 

                   

 
                      ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

  Организационното и административно ръководство на ОС – 

Смолян се осъществява от Любен Хаджииванов, съобразно правомощията на 

чл. 86 ЗСВ, назначен с решение на ВСС от 10.06.2009 г.   

От м. септември 2000 г. ОС – Смолян става съд – модел, по 

програмата за съдилища-модели в България, създадена от Проекта за развитие 

на съдебната система към Американската агенция за международно развитие.  

  Заседанията на съставите се провеждат по график, определен за 

календарната година: понеделник и вторник се разглеждат наказателни дела – 

първа инстанция и въззивни наказателни дела; сряда и четвъртък – граждански 

и търговски дела – първа инстанция; вторник и петък – въззивни граждански 

дела. Съдът разполага с две съдебни зали.  

 Дежурствата на съдиите са по изготвен график като един съдия е 

дежурен по фирмените дела и един съдия е дежурен по досъдебните 

производства – мерки и разпити. До 12.10.2012 г. дежурните съдии по 

фирмените дела са се произнасят и по постъпващите молби по чл. 390 ГПК. 

Със Заповед № 450 от 12.10.2012 г. на председателя на съда, молбите по чл. 

390 ГПК – за допускане на обезпечение на бъдещ иск, се разпределят на 

принципа на случайния подбор. 

  Със Заповед № 405/06.11.2009 г., както и със Заповед № 

450/12.10.2012 г. на председателя на съда, е утвърдена организация по 

заместване на отсъстващите съдии; организация за дежурствата по фирмените 

дела и досъдебни производства и организация на работата на съдиите по време 

на съдебната ваканция. През съдебната ваканция в съда се разглеждат делата 

посочени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ, като за целта е осигурен един съдебен състав. 

През съдебната ваканция се администрират: постъпилите касационни и 

въззивни жалби; издават се преписи от решения; издават се изпълнителни 

листи по невлязло в сила решение. Изпълнението на влезли в сила присъди се 

извършва от съдиите, които са на работа по време на съдебната ваканция. 

 

  През 2010 г. и 2011 г. голяма част от съдиите и съдебните 

служители от ОС – Смолян са преминали на обучение в НИП по различни 

теми.  
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 И през 2011 г. е продължила утвърдената практика в съда всеки 

последен петък от месеца да се провеждат събрания на съдиите от всички 

съдилища на съдебния район, на които се обсъждат текущи въпроси и се 

анализират отменените актове по делата от горните инстанции, с оглед 

уеднаквяване практиката в съдебния район.         

За подобряване организацията на работа, както и срочността по 

движението на делата са въведени „времеви стандарти” за разглеждане на 

гражданските/търговски дела с обособени категории и срокове. На корицата 

на всяко гражданско дело е поставена една от четирите отчетни форми, в 

зависимост от вида му, като всяка форма е с различен цвят. По този начин, 

председателят на съда е въвел срокове за приключване на 

гражданските/търговските дела.  

Към ОС – Смолян е създаден Центъра за спогодби  и медиация, 

учреден по програма „Спогодби”, която към момента предлага безплатно 

провеждане на медиация. По не малка част от делата се установи, че страните 

са се възползвали от тази възможност и производствата са приключвали със 

спогодба. 

На интернет страницата на съда са публикувани утвърдените от 

председателя на съда ПРАВИЛА за публикуването на съдебните актове, 

влезли в сила от 01.11.2009 г., обновени от 25.02.2011 г.  

От 25.02.2011 г. председателят е утвърдил ПРАВИЛА за 

кореспонденция със страните чрез електронен адрес, публикувани на 

страницата на съда в интернет. 

 От 02.04.2012 г. са влезли в сила утвърдените от председателя 

ПРАВИЛА за предоставяне на електронен достъп до информация по съдебни 

дела.  

Председателят на ОС – Смолян е утвърдил ПРАВИЛА за случайно 

разпределение на делата на основание чл. 9 ЗСВ, в сила от 01.01.2010 г. 

Електронното разпределение се извършва съобразно поредността на 

постъпване на делата и преписките от модул на програмата АСУД. 

Случайното разпределение се извършва от ръководителите на отделения като 

всеки използва собствена парола. До 12.10.2012 г. от програмата за случайно 

разпределение на делата са били извадени делата по чл. 390 ГПК – допускане 

на обезпечение на бъдещ иск. По тях се е произнасял дежурния съдия по 

фирмени дела.   

 При разпределението на делата се изключват съдиите, които 

отсъстват поради ползването на отпуск, командировка или друга обективна 

причина за 5 или повече дни.   

 Процентното натоварване на всички съдии е 100 %. Със заповед № 

183/26.05.2012 г., на председателя на съда, съдия Петранка Прахова е 

определена да участва като член на въззивния наказателен състав, до 

завръщането на съдия Дафинка Чакърова, която е в продължителен отпуск по 

болест. Със същата заповед е разпоредено съдия Петранка Прахова да 

продължи участието си във въззивния граждански състав като се намали 

натовареността й на 70 %. Съдия Любен Хаджииванов е бил също със 100 % 

натовареност до м. октомври 2012 г., от когато е с 50 % натовареност по 
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граждански дела първа инстанция и 50 % натовареност по въззивните 

граждански дела. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 

разпределените дела на съдиите, отчетена за периода от 01.01.2012 г. до 

20.09.2012 г. се установи: 

 - съдия Любен Хаджииванов  - общо разпределени – 50 дела, в 

това число 4 дела от НОХД и 1 дело ВНОХД; 

 - съдия Меденка Недкова – общо разпределени – 51 дела, в това 

число 2 дела НОХД; 

 - съдия Емилия Присадова – общо разпределени – 62 дела, в това 

число 8 дела НОХД и 1 дело ВНОХД; 

 - съдия Петранка Прахова - общо разпределени – 104 дела, в това 

число: 5 дела НОХД и 2 дела ВНОХД; 8 дела разгледани в РС – Златоград и 44 

дела разгледани в РС – Чепеларе; 

 - съдия Росица Кокудева - общо разпределени – 83 дела, в това 

число: 4 дела НОХД; 30 дела разгледани в РС – Златоград; 

 - съдия Тоничка Кисьова - общо разпределени – 68 дела, в това 

число: 3 дела НОХ и 1 дело ВНОХ; 18 дела разгледани в РС – Златоград; 

 - съдия Мария Славчева - общо разпределени – 64 дела, в това 

число: 1 дело ВНОХД; 9 дела разгледани в РС – Мадан; 

 - съдия Гюлфие Яхова – общо разпределение – 126 дела, в това 

число 107 дела разгледани в РС – Чепеларе; 

 - съдия Радка Свиркова - общо разпределени – 57 дела, в това 

число 6 дела НОХД и 2 дела ВНОХД;  

 - съдия Валентина Бошнякова - общо разпределени – 57 дела, в 

това число 10 дела НОХД и 1 дело ВНОХД;  

 - съдия Зоя Шопова – общо разпределени – 70 дела, в това число: 2 

дела НОХ и 5 дела ВНОХД; 10 дела разгледани в РС – Чепеларе; 

 - съдия Игнат Колчев - общо разпределени – 174 дела, в това 

число: 1 дело НОХД и 1 дело ВНОХД; 34 дела разгледани в РС – Златоград и 

93 дела разгледани в РС – Чепеларе. 

  

 Съдиите, разглеждащи граждански/търговски дела 

(първоинстанционни и въззивни) са включвани в разглеждането и на 

въззивните наказателни дела, при отсъствие на съдия от наказателно 

отделение. Всички съдии участват по мерки и разпити, тъй като същите се 

разглеждат от дежурен съдия. От справката е видно, че на съдиите Игнат 

Колчев, Гюлфие Яхова и Петранка Прахова са разпределени най-много дела, 

тъй като по време на командирования период на същите не се разпределят 

дела и след връщането им в окръжния съд, програмата за случайно 

разпределение на делата извършва изравняване на разпределените дела. 

Следва ръководството на съда да обсъди този проблем, с цел уеднаквяване 

натовареността на съдиите в окръжния съд. 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 

1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
          В ОС – Смолян е инсталирана и действаща Автоматизирана  

система за управление на делата – АСУД, в която има модул за 

автоматизирано разпределение на делата на принципа на случайния подбор. 

Тази програма позволява електронен транспорт на делата между ОС – Смолян 

и районните съдилища от съдебния район. Всички дела са въведени в 

електронната деловодна система. Ежедневно се архивира базата данни на 

деловодната програма. Електронната деловодна система се обновява 

периодично, като се доразвиват отделните модули. 

Деловодните книги и регистри се водят на електронен и хартиен  

носител. Само входящият и изходящият дневник се водят на електронен 

носител с разпечатка на хартиен носител.  

В ОС – Смолян делата, образувани по глава тридесет и втора 

„Производство по търговски спорове” от ГПК не са обозначени като 

търговски дела, а като граждански. Книжата по тези дела са поставени в 

зелени папки. Не се водят и отделни книги за търговските дела.  

В ОС – Смолян съдебните деловодители са добре обучени, 

изпълняват стриктно задълженията си като по време на съдебната ваканция е 

осигурено нормално функциониране на деловодствата. Подреждането и 

съхранението на гражданските дела е съгласно ПАРОАВАС. Всички 

постъпващи книжа по делата, след резолюция на съдията, се прикрепват и 

номерират.  

ОС – Смолян разполага със звукозаписна техника и в двете зали 

което позволява да се прави звукозапис при провеждане на съдебни заседания. 

В заседателните зали се използват дисплеи за съдията, прокурора и адвоката, 

което позволява да се следи записа на протокола от заседанието.  

От края на 2011 г. съдът разполага с програма за синтез на речта, 

която преобразува текста в говор и по този начин е в помощ на незрящи хора, 

хора със затруднено зрение и неграмотни. Софтуерната програма е 

предоставена по линия на Програма за развитие на съдебната система и е 

инсталирана в Информационния център на съда, където може да се ползва при 

необходимост. 

 
   2. ОБРАЗУВАНЕ  НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА  
  

 Постъпващите в съда дела и книжа се приемат от служба 

„Регистратура”, където работи един съдебен служител, който ги вписва във 

входящия дневник, поставя дата и подпис. Исковите молби и молбите, по 

които се образуват дела, както и постъпилите въззивни производства, след 

въвеждането им в електронната система се предават на деловодството, което 

ги образува като дела, с поставяне на номер от електронната деловодна 

система. Образуваните вече дела се докладват на съответния заместник-

председател за определяне на докладчик на принципа на случайния подбор. 
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Всички дела, се разпределят чрез програмата за случайно 

разпределение – модул от електронната деловодна програма АСУД. 

Въззивните граждански дела и наказателните дела се разпределят от 

съответния заместник-председател, ръководител на отделение. 

Първоинстанционните граждански дела се разпределят от председателя на 

съда, чрез програмата за случаен подбор. След всяко разпределение на делата 

се прави разпечатка и екземпляр от протокола за избор на докладчик се 

прилага към всяко дело.  

  В същия ден или най-късно на следващия ден разпределените дела 

се докладват на съдията-докладчик, който проверява редовността на 

ИМ/жалбата. При констатирана нередовност съдията-докладчик оставя без 

движение исковата молба като дава конкретни указания и срок за изпълнение.    

 

 
   3. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 
            3.1. Движение на първоинстанционни граждански и търговски 

дела. 

 

  През 2010 г. в ОC – Смолян  са постъпили 202 бр. граждански и 

търговски дела, останали несвършени от предходни години 78 дела, или общо 

за разглеждане 280 бр. дела.  Административни дела са постъпили 3, останали 

несвършени от предходни години – 3 дела, общо 6 дела. Всичко за 

разглеждане – 286 дела. Свършените дела по същество са 197 бр. граждански 

и търговски дела и 6 бр. административни дела. От свършените със съдебен 

акт граждански и търговски дела в тримесечен срок са приключили 123 дела, 

което е 62.43 % от всички свършени дела. Останали несвършени дела в края на 

отчетния период –  83 дела. Прекратени производства – 45 граждански и 

търговски и 3 бр. административни. През 2010 г. общо за разглеждане 

наказателни дела – 140 бр. Всичко за разглеждане дала през 2010 г. - 426 дела.  

 

През 2011 г. в ОС – Смолян са постъпили 242 бр. граждански и 

търговски дела, останали несвършени от предходни години 83 дела, или общо 

за разглеждане 325 бр. дела.  Административни дела са постъпили 2, останали 

несвършени от предходни години – 0 дела, общо 2 дела. Всичко за 

разглеждане – 327 дела. Свършените дела по същество са 221 бр. граждански 

и търговски дела и 2 бр. административни дела. От свършените със съдебен 

акт граждански и търговски дела в тримесечен срок са приключили 144 дела, 

което е 65.15 % от всички свършени дела. Останали несвършени дела в края на 

отчетния период – 104 дела. Прекратени производства – 50 граждански и 

търговски и 1 бр. административни. През 2011 г. общо за разглеждане 

наказателни дела първа инстанция – 121 бр.  

 

   Като материя през 2010 г. и 2011 г. преобладават облигационните 

искове и делата от и срещу търговци. 
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  През първото полугодие на 2012 г. са постъпили 114 граждански  и 

търговски дела, останали несвършени от предходен период – 104 дела или 

общо за разглеждане – 218 дела. Свършени дела – 107 бр. От свършените дела 

със съдебен акт по същество са приключили – 87 граждански и търговски 

дела. Прекратени дела – 20 броя. През сочения период не са постъпили 

административни дела. 

   През първото полугодие на 2012 г. са постъпили 22 бр. фирмени 

дела, няма останали несвършени от предходен период. Всички фирмени дела 

са приключили в тримесечен срок със съдебен акт по същество.  

 През първото полугодие на 2012 г. всичко за разглеждане 

наказателни дела - 164 дела. 

 

 3.2. Движение на въззивните производства 

 

През 2010 г. в ОC – Смолян  са постъпили 583 въззивни дела, 

останали несвършени от предходни години – 47 дела или общо за 

разглеждане 630 въззивни дела. Свършените дела са 588 бр., от тях в 

тримесечен срок са приключили 517 бр. което е 87.92 %. Останали 

несвършени дела в края на отчетния период – 42 дела. Общо за разглеждане 

наказателни дела – 163 бр.  

От свършените 588 дела със съдебен акт са приключили 287 

граждански и 220 частни граждански дела.  

 

През 2011 г. в ОC – Смолян  са постъпили 297 въззивни дела, 

останали несвършени от предходни години – 34 дела или общо за разглеждане 

331 въззивни дела. Свършените дела са 280 бр., от тях в тримесечен срок са 

приключили 236 бр. което е 84.28 %. От свършените 280 дела със съдебен акт 

по същество са приключили 239 дела. Прекратени производства – 41 бр. 

През 2011 г. са постъпили 264 бр. частни граждански дела втора 

инстанция, останали несвършени от предходни години – 8 бр. или всичко за 

разглеждане – 272 бр. частни гр. дела втора инстанция. Свършени дела – 260 

бр. от тях в тримесечен срок – 259 бр., което е 100 %. От свършените 259 дела 

със съдебен акт по същество са приключили 234 дела. Прекратени 

производства – 26 бр. 

Общо за разглеждане въззивни дела за 2011 г. – 603 бр. 

Останали несвършени въззивни производства в края на отчетния 

период – 63 бр. Въззивни наказателни производства – 159 бр. 

 

 През първото полугодие на 2012 г. са постъпили 136 въззивни 

граждански дела, останали несвършени от предходен период – 51 или общо за 

разглеждане – 187 дела. Свършени въззивни граждански дела – 139, от тях в 

тримесечен срок – 119 бр. което е 85.61 %. От свършените 139 дела, 133 са със 

съдебен акт по същество. Прекратени производства – 6 бр.   

 Частни граждански дела втора инстанция са постъпили 143 бр., 

останали несвършени от предходен период – 12 бр. или общо за разглеждане 

155 дела.  Свършени частни граждански дела втора инстанция – 141 бр., от тях 



 11 

в тримесечен срок 139 бр. което е 98.58 %. От свършените 139 дела всички са 

със съдебен акт по същество. Прекратени производства – 2 бр. 

 През първото полугодие на 2012 г. са постъпили 45 въззивни 

наказателни дела, останали несвършени от предходен период – 13 бр. или 

общо за разглеждане – 58 дела.  

 

  

  ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

  1. Първоинстанционни граждански дела, образувани преди 

01.01.2010 год. и неприключили до 31.12.2011 г.  

 

   Към момента на извършване на проверката, само едно дело е 

образувано преди 01.01.2010 г. и не е приключило към 31.12.2011 г., 

проверката на което установи: 

   - гр. д. № 61/2009 г., обр. на 21.04.2009 г., на доклад на съдия 

Бошнякова, след това съдия Недкова, иск по чл. 26, ал. 2 ЗЗД, чл. 40 ЗЗД и чл. 

108 ЗС. След повдигната препирня за подсъдност, ПАС е постановил делото 

да се разглежда като първа инстанция от ОС – Смолян. След отстраняване 

нередовностите на ИМ на 13.05.2009 г. е постъпила молба от ищеца, с която е 

оттеглил предявения иск по чл. 26, ал. 2, предл. 4 ЗЗД.  С определение от 

14.05.2009 г. съдът е прекратил производството по делото, по предявения иск 

по чл. 26, ал. 2, предл. 4 ЗЗД и е оставил ИМ без дв., с указания. На 03.06.2009 

г. е представена допълнителна ИМ. На 10.06.2009 г. е представена вписана 

ИМ. С разпореждане от 12.06.2009 г. (съдия Недкова) е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответниците за отговор. Съобщенията са връчени на 

22.06.2009 г. и 03.07.2009 г. Отговори са представени на 07.07.2009 г. и на 

21.07.2009 г. С определение от 10.07.2009 г. ИМ е оставена БД. На 10.08.2009 

г. е представена молба от проц. представител на ищеца. С разпореждане от 

17.09.2009 г. е разпредено да се изпрати препис от допълнителната ИМ на 

ответниците за отговор, представен на 26.10.2009 г. – тримата ответници с 

един проц. представител. На 30.10.2009 г. е постановено определението по чл. 

140 ГПК, изготвен е проект за доклад, делото е насрочено. Първото с.з. е 

проведено на 09.12.2009 г. Проведени са с.з. на: 27.01.2010 г.; 17.03.2010 г.; 

24.03.2010 г. – производството е за поправка и допълване на протокол. С 

определение от 24.03.2010 г. съдът е допуснал допълване и поправка на 

протокол от с.з. проведено на 27.01.2010 г. Проведени са с.з. на: 31.03.2010 г., 

когато производството по делото е спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК - 

производството по преюдициалното дело е по описа на ОС – Смолян. На 

08.04.2010 г. е депозирана молба с препис от решението по преюдициалното 

производство, обявено на 01.04.2010 г., по описа на ПАС. Липсват данни, за 

извършвани справки по движението на преюдициалното производство. На 

03.08.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на ответниците за 

възобновяване на производството по делото, представено е решение от ВКС, 
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постановено по преюдициалното производството. С разпореждане от с. д. 

съдът е разпоредил делото да се докладва след връщане на преюдициалното 

делото (гр. д. № 117/2008 г.) на ОС – Смолян. С определение от 13.09.2012 г. 

производството по делото е възобновено и насрочено в о.с.з. на 03.10.2012 г., 

когато ход на делото не е даден, поради нередовно призоваване на страната. 

Делото е насрочено за 07.11.2012 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

Обективни причини за продължилото по-дълго производство са 

оставяне на ИМ без движение два пъти и спиране на производството по делото 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По отношение на спирането, постановено във 

връзка с гр. д. № 117/2008 г. на Окръжен съд - Смолян, по делото липсват 

данни да са извършвани справки за движението на преюдициалното 

производство. Производството по гр. д. № 61/2009 г. е възобновено след като 

проц. представител е представил доказателства за приключилото 

преюдициално дело с влязъл в сила съдебен акт. 

  Основна причина за неприключване на производството е 

спирането му поради наличие на предпоставките визирани в чл. 229, ал. 1, т. 4 

от ГПК. 

 

  2. Първоинстанционни граждански дела – свършени над 3 

месеца: 

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - гр. д. № 10/2011 г., обр. на 26.01.2011 г., на доклад на съдия 

Присадова, иск по  чл. 45 от ЗЗД. Разпределението на делото е извършено на 

27.01.2011 г. от председателя на съда. На 28.01.2011 г. ИМ е оставена БД, с 

указания. Съобщението е изпратено на с. д. (същата дата), връчено на 

01.02.2011 г., на 01.02.2011 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане 

от 02.02.2011 г. ИМ отново е оставена БД, на с. д. е изпратено съобщение, 

връчено на 07.02.2011 г. На 08.02.2011 г. е депозирана молба-становище 

(уточнение) от ищеца. С разпореждане от 12.02.2011 г. е постановено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор – чл. 131, ал. 1 ГПК. 

Съобщението е изпратено на 14.02.2011 г., връчено на 21.02.2011 г., отговора е 

представен на 21.03.2011 г. На 12.04.2011 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, не е изготвен проект за доклад по делото, делото е насрочено за 

27.04.2011 г. На 13.04.2011 г. е депозирана молба от ищеца за насрочване на 

делото за друга дата, поради служебна ангажираност на проц. му представител 

по друго дело в ОС – Смолян. С разпореждане от 14.04.2011 г., съдът след 

извършване на служебна справка е установил, че изложено в молбата е вярно, 

поради което е отсрочил делото за 11.05.2011 г. – допуснати и назначени са 2 

експертизи, открито е производство по оспорване на представените от ищеца 

доказателства, отложено. Проведени са с.з. на: 22.06.2011 г. – съдът е 

докладвал молба от едното в.л., в която е посочена причина за неявяването – 

ползван отпуск. Второто в. л. се е явило за с.з. но е заявило, че не е бил в 

състояние да изготви заключението по поставените задачи. Съдът е 

констатирал, че ход на делото не следва да се дава, поради невъзможността да 
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се изслушат вещите лица; 20.07.2011 г. – приети са заключенията на в.л. – 

ССчЕ и съдебна авто-техническа експертиза, отложено по поискана СТЕ за 

12.10.2011 г. С определение от 08.08.2011 г. съдът е допуснал разширена 

техническа експертиза от две в. л. На 10.10.2011 г. е постъпила молба от 

едното в.л. с която моли съдът да отложи делото за нова дата, поради 

невъзможността да изготвят заключението и невъзможността на едното в.л. да 

се яви в с.з. С разпореждане от 11.10.2011 г. съдът е отсрочил делото с ново 

призоваване. С разпореждане от 01.11.2011 г. делото е насрочено за 21.12.2011 

г. В с.з. на 21.12.2011 г. е прието заключението на в. л., за разпит на 

свидетелите, отложено; 15.02.2012 г. – отложено по доказателствата (разпит на 

свидетел и допълнителна задача към техническата експертиза; 25.04.2012 г. – 

даден е ход по същество на делото, решението е обявено на 06.07.2012 г.; 

  - гр. д. № 104/2011 г., обр. на 25.05.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по 422 ГПК. Делото е изпратено от РС – Девин по 

подсъдност. С разпореждане от 10.06.2011 г. е постановено да се изпрати 

препис от ИМ на ответника за отговор – чл. 131, ал. 1 ГПК. Съобщението е 

изпратено на 13.06.2011 г., върнато в цялост с отбелязване от 21.06.2011 г., че 

лицето не живее на посочения адрес. С разпореждане от 05.07.2011 г. съдът е 

указал да се изпълни разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ГПК – залепване на 

уведомление; указано е на ищеца да представи справка за адрес на ответника. 

На 20.07.2011 г. е изд. СУ на ищеца. На 14.07.2011 г. е залепено уведомление, 

на 20.07.2011 г. е връчено съобщение с препис от ИМ. С разпореждане от 

06.10.2011 г. делото е насрочено. На 03.11.2011 г. е постъпило становище от 

ответника, с което е заявил, че оспорва изцяло предявения иск. Първото с.з. е 

проведено на 04.11.2011 г. – не е даден ход на делото, съдът е назначил особен 

представител на ответника. Проведени са с.з. на: 09.12.2011 г. – назначена е 

СИЕ; 19.01.2012 г. – даден е ход по същество на делото, обявил е, че ще се 

произнесе с решение на 19.02.2012 г. С определение от 20.02.2012 г. съдът е 

отменил протоколно определение за даване ход по същество на делото, поради 

неизяснено дело от фактическа страна. Изискано е ч. гр. д. № 118/2011 г., по 

описа на РС – Девин. В с. з. на 08.03.2012 г. е даден ход по същество, съдът е 

обявил, че ще се произнесе с решение на 09.04.2012 г., решението е обявено на 

07.05.2012 г.;  

   - гр. д. № 61/2011 г. е обр. на 28.03.2011 г., на доклад на съдия 

Присадова, иск по чл. 45 ЗЗД. С разпореждане от 31.03.2011 г. е изпратен 

препис от ИМ на ответника за отговор – чл. 131, ал. 1 ГПК като с 

разпореждането съдът подробно е дал указания на ответника. На 01.04.2011 г. 

е изпратено съобщение до ответника, връчено на 04.04.2011 г. На 27.04.2011 г. 

е постъпила молба от ищеца по чл. 389 ГПК – обезпечение на предявен иск 

чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело. С определение от 

29.04.2011 г. съдът е оставил без дв. ИМ, с указание ищецът да посочи през 

кой период от време от ползването е претърпял вреди, както и да посочи 

конкретните вреди, за обезщетяването на които има претенция по делото. 

Съдът е оставил без уважение искането по чл. 389 ГПК. На 02.05.2011 г. са 

постъпили две молби от ищеца: първата е молба-уточнение на ИМ, втората е 

отново по чл. 389 ГПК. На 03.05.2011 г. е представен отговор на ИМ. С 
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разпореждане от 09.05.2011 г. ИМ е оставена отново БД. На 09.05.2011 г. е 

постановено определение на съда по направеното искане по чл. 389 ГПК, с 

което е отхвърлил като неоснователна молбата по чл. 389 ГПК. На 16.05.2011 

г. е постъпила молба-становище от ищеца. С разпореждане от 16.05.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от ИМ и молбите-уточнения на ответника за 

отговор. Съобщението е изпратено на 17.05.2011 г., връчено на 19.05.2011 г., 

отговора е представен на 20.06.2011 г. На 14.07.2011 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК. Първото с. з. е проведено на 03.08.2011 г. – 

отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 19.10.2011 г. - поради 

неизготвено заключение на в. л., отложено; 30.11.2011 г. – в. л. е заявило, че 

му трябва още малко време да приключи задачата, отложено; 01.02.2012 г. – 

прието е заключението на в. л., разпитани са свидетелите, по допълнително 

поставени задачи към експертизата и назначено второ в. л., отложено; 

07.03.2011 г. – приета е представената експертиза, но поради неизготвена 

техническа експертиза, отложено; 11.04.2012 г. – приета е СТЕ, даден е ход по 

същество на делото. Съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

28.05.2012 г., решението е обявено на 02.07.2012 г.;  

- гр. д. № 33/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е образувано на 

02.03.2011 г. във връзка с определение на Окръжен съд - Смолян, постановено 

по в. ч. гр. д. № 530/2010 г. на Окръжен съд - Смолян. Цитираното 

определение е постановено по частна жалба срещу определение на Районен 

съд – Смолян, с което районният съд е прекратил производството поради 

липса на правен интерес. Контролната инстанция е обезсилила акта на 

първоинстанционния съд като е приела, че не е бил родово компетентен да 

разгледа исковата молба и делото следва да се разгледа от окръжния съд като 

първа инстанция. Делото е разпределено на случаен принцип видно от 

протокола за електронно разпределение на делата, извършено от председателя 

на съда. След образуване на настоящото дело с определение по чл. 140 от 

ГПК, постановено на 07.03.2011 г., съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 13.04.2011 г. В първото открито съдебно заседание е даден ход и 

съдът е направил доклад по делото съгласно изискванията на чл. 146 от ГПК. 

Докладът на съда по чл. 146 от ГПК пресъздава обстоятелствата от исковата 

молба и постъпилия от ответната страна писмен отговор. В съдебното 

заседание съдът е разпределил доказателствената тежест и е насрочил делото 

за 11.05.2011 г., след като е приел, че следва да бъдат допуснати свидетели. За 

събиране на доказателства ново съдебно заседание е насрочено за 08.06.2011 

г., на която дата съдът е счел делото за изяснено и е дал ход по същество. В 

същото заседание, след изявления на страните, направени след дадения ход по 

същество, съдът е отменил определението си в този смисъл, дал е възможност 

на страните да водят преговори за сключване на спогодба и отложил делото за 

06.07.2011 г. С протоколно определение от тази дата съдът е задължил 

ответника да представи проект за споразумение до края на м. август, след 

което делото е отложено за 14.09.2011 г. На тази дата е даден ход по същество 

и след изявления на страните, че не е постигната спогодба, е обявил делото за 
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решаване. Решение по делото е постановено на 29.09.2011 г., съобщения за 

което са изпратени на страните на тази дата; 

  - гр. д. № 62/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

29.03.2011 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД и чл. 362 от ГПК, 

постъпила на 28.03.2011 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 

31.03.2011 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника на 28.04.2011 г. 

Писмен отговор е депозиран на 20.05.2011 г. С кратко „разпореждане” по чл. 

140 от ГПК, постановено на 10.06.2011 г., съдът е посочил, че по 

доказателствените искания и доклада ще се произнесе в открито съдебно 

заседание, насрочено за 15.07.2011 г. С разпореждане от 06.07.2011 г. делото е 

пренасрочено за 28.07.2011 г. с оглед командироване на съдията-докладчик. 

Делото е пренасрочено отново за 29.09.2011 г. с разпореждане от 22.07.2011 г., 

предвид заболяване на ищеца, за което е представен болничен лист, както и с 

оглед отсъствие на пълномощника му от страната. В съдебно заседание от 

29.09.2011 г. съдът не е дал ход на делото след като е констатирал нередовна 

процедура по призоваване на ответника и е насрочил ново съдебно заседание 

за 28.10.2011 г. На 30.09.2011 г. е депозирана молба от пълномощника на 

ищеца, в която се прави искане за спиране на настоящото производство на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на гр. д. № 36971/2011 г. 

на Софийски районен съд. С нова молба от 04.10.2011 г. ищецът е уведомил 

съда, че оттегля пълномощията на процесуалния си представител по делото. С 

молба от 12.10.2011 г. ищецът е посочил нов адрес за изпращане на съобщения 

и книжа, свързани с производството. Съобщение за насроченото съдебно 

заседание е изпратено на този адрес на 17.10.2011 г. и е получено на 

24.10.2011 г. На 28.10.2011 г. не е даден ход на делото поради нередовна 

процедура по призоваване и делото е отложено за 28.11.2011 г. Първо съдебно 

заседание по делото е проведено на 28.11.2011 г., в което съдът е съобщил на 

страните доклада по делото, направил правна квалификация на иска и 

разпределил доказателствената тежест. В съдебното заседание от тази дата е 

открита процедура по оспорване автентичността на подпис и делото е 

отложено за 19.01.2012 г. С разпореждане от 28.12.2011 г. делото е 

пренасрочено за 09.02.2011 г., след като съдът е обсъдил молба по чл. 63 от 

ГПК за удължаване на срока за внасяне на определен за експертиза депозит. 

Поради неизготвяне на съдебна експертиза делото е отложено за 08.03.2012 г. 

В съдебно заседание от тази дата съдът е насрочил делото за 12.04.2012 г., 

поради непредставена в срок експертиза. Ново съдебно заседание е насрочено 

за 10.05.2012 г., на която дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че 

ще се произнесе с решение на 10.06.2012 г. Решение е постановено на 

06.08.2012 г., на която дата са изпратени съобщения за страните.  

   

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 Основна причина за неприключване на визираните производствата 

в тримесечен срок е, че по повечето дела са допускани експертизи, а по някои 

от тях повече от една, с оглед необходимостта от специализирани знания. В не 

малко случаи съдебните заседания са отлагани поради неизготвяне на 
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експертизите, поставяне на допълнителни задачи или допускане на разширени 

експертизи. В изолиран случай, причина за неизготвената в срок експертиза е 

несвоевременно внасяне на депозит за в. л.  

 Други причини са: оставяне ИМ без движение, с указания; отмяна 

хода по същество по две от проверените дела като в единия случай е по 

инициатива на страните, изразили желание за постигане на спогодба; отлагане 

на с.з., понякога многократно, поради нередовна процедура по призоваване; 

постановяване на решението два до три месеца след обявяване делото за 

решаване. 

 В изолиран случай се установи, че съдът първо е постановил 

изпращане на препис от ИМ на ответника за отговор, след което е оставил ИМ 

без движение, с указания. След представяне на молба-уточнение отново е 

следвало процедура по чл. 131 ГПК, което допълнително е довело до забавяне 

на производството по делото – гр. д. № 61/2011 г.  

 Първото разпореждане на съда по чл. 129 (в случаите на нередовна 

ИМ) или респективно по чл. 131 ГПК е в рамките на 1 до 3 дни след 

разпределянето на делото, изключения – до 15 дни по време на съдебната 

ваканция. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано от 14 до 25 дни след 

изтичане срока за отговор на ИМ като изключение – до 5 дни, както и в 

периода на съдебната ваканция – до месец и половина. Първото съдебно 

заседание най-често е насрочвано за след месец – месец и половина. По някои 

от делата се установи, че съдът е пренасрочвал делото за по-късна дата, 

поради служебна ангажираност или след депозиране на молба от някоя от 

страните по делото, поради заболяване. При отлагане на делата същите са 

насрочвани в рамките на 1 до 2 месеца.  

  

  3. Първоинстанционни граждански дела, образувани през 

първото полугодие на 2011 г. и неприключили към 31.12.2011 г. 

 

  - гр. д. № 118/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е образувано на 

14.06.2011 г. по искова молба, депозирана на 14.06.2011 г. по реда на чл. 25, 

ал. 1, т. 4 от ЗЮЛНЦ. С разпореждане от 16.06.2011 г. производството е 

оставено без движение и са дадени указания за отстраняване на констатирани 

нередовности. За разпорежданията на съда ищецът е уведомен на 21.06.2011 г. 

Нередовностите са отстранени с молба от 27.06.2011 г. Подробно 

разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 30.06.2011 г. и доведено до 

знанието на ответника на 04.07.2011 г. Писмен отговор е депозиран на 

03.08.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 01.09.2011 г., 

съдът е взел отношение по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 12.10.2011 г. С молба от 

07.10.2011 г. пълномощникът на ищеца е направил искане за отлагане на 

съдебното заседание и за спиране на производството по делото. Поради 

наличие на преюдициално НАХД № 208/2011 г. на Районен съд - Девин. В 

първо открито съдебно заседание не е даден ход и делото е отложено за 

09.11.2011 г. В съдебно заседание от тази дата е отхвърлено искането за 

спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК; съдът е направил доклад по делото по 
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чл. 146, ал. 1 от ГПК и за събиране на доказателства го е отложил за 

21.12.2011 г. Ново съдебно заседание е насрочено за 01.02.2012 г., на която 

дата е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 24.02.2012 

г. като още същия ден са изпратени съобщения за страните; 

  - гр. д. № 66/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е образувано на 

01.04.2011 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 и чл. 362 и сл. от ГПК, постъпила 

на 31.03.2011 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 24.06.2011 

г., съдът е насрочил производството в открито съдебно заседание за 13.07.2011 

г. На тази дата не е даден ход поради нередовна процедура по призоваване на 

двете страни и делото е отложено за 05.10.2011 г. С разпореждане от 

05.10.2011 г. съдът е пренасрочил производството за 12.10.2011 г., мотивирано 

със служебна ангажираност на съдията-докладчик. В тази връзка по делото е 

постъпила молба от пълномощника на ответника, с която моли съда за нова 

дата за провеждане на откритото съдебно заседание, тъй като за определената 

е ангажиран по друго дело, който факт удостоверява с призовка за другото 

дело. В съдебно заседание, проведено на 12.10.2011 г., съдът е приел, че не са 

налице процесуални пречки за даване ход и във връзка с направено искане на 

ищеца е спрял производството по делото по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до 

приключване на преюдициално производство, образувано пред Софийски 

районен съд. За наличието на друго дело е представено съдебно удостоверение 

и копие на искова молба. Определението за спиране е обжалвано от ответника 

пред Апелативен съд - Пловдив, който с определение от 23.01.2012 г., 

постановено по ч. гр. д. № 71/2012 г., е отменил определението за спиране и 

върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. След 

връщане на делото, Смолянският окръжен съд, с разпореждане от 26.01.2012 

г., е насрочил производството в открито заседание за 15.02.2012 г. На тази 

дата не е даден ход на делото, след като съдът е констатирал, че не е върнат 

отрязъка от призовката, изпратена на ответника. Ново съдебно заседание е 

насрочено за 21.03.2012 г., на която дата заседанието не е проведено по 

същата причина. На 18.04.2012 г. е проведено съдебно заседание, на което е 

даден ход на делото и е открита процедура по оспорване автентичността и 

съдържанието на предварителен договор; назначени са съдебно-графологична 

и съдебно-оценъчна експертизи. В съдебно заседание от 06.06.2012 г., за 

събиране на доказателства /неизготвени експертизи/, делото е насрочено за 

11.07.2012 г. Поставена е допълнителна задача на експертизата и насрочено 

съдебно заседание за 12.09.2012 г. като на тази дата е даден и ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 05.10.2012 г. и съобщения за съдебния 

акт са изпратени на този ден - причините за неприключване на производството 

са свързани с честите пренасрочвания на делото за нови дати, включително и 

спирането на производството, обжалвано пред Апелативен съд - Пловдив; 

  - гр. д. № 120/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

15.06.2011 г. след като делото е изпратено по подсъдност от 

първоинстанционния съд. С разпореждане от 17.06.2011 г. съдът е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 15.07.2011 г. Определението за 

прекратяване от Районен съд - Девин е постановено в срока за решаване на 

делото, като първоинстанционният съд е приел, че родово компетентен е 
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окръжния съд. С разпореждане от 06.07.2011 г. делото е пренасрочено за 

28.07.2011 г., обосновано с командироване на съдията-докладчик. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 28.08.2011 г. С определение, постановено на 

31.08.2011 г., съдът е отменил протоколното си определение за даване на ход 

по същество, след като е приел, че делото не е изяснено от фактическа страна 

и е насрочил ново открито заседание за 11.10.2011 г. С оглед невъзможност на 

пълномощника на ищеца да се яви за съдебно заседание на определената дата, 

което обстоятелство съдът е приел, че е надлежно удостоверено, делото е 

пренасрочено за 28.10.2011 г. На тази дата отново е даден ход по същество и 

съдът е посочил, че ще обяви решението си на 28.11.2011 г. Решение по делото 

е обявено на 09.01.2012 г., съобщения за което са изпратени на 11.01.2012 г.; 

   - гр. д. № 95/2011 г., обр. на 10.05.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 79 и чл. 86 ЗЗД. Делото е разпределено на 11.05.2011 

г. С разпореждане от 10.06.2011 г. е изпратен препис от ИМ на ответника за 

отговор – чл. 131, ал. 1 ГПК. Съобщението е изпратено на 14.06.2011 г., на 

03.08.2011 г. е представен отговор на ИМ. С разпореждане от 05.08.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от отговора на ответника за допълнителна 

ИМ. На 11.08.2011 г. е представена допълнителна ИМ. На 15.08.2011 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от допълнителната ИМ на ответника за 

допълнителен отговор. Съобщението е връчено на 30.08.2011 г., не е 

представен допълнителен отговор. С определение от 07.10.2011 г. съдът е 

констатирал, че е допуснат пропуск, поради което е отменил разпорежданията 

от 10.06.2011 г. и от 05.08.2011 г. и е разпоредил отново връчване на ИМ по 

чл. 131 ГПК, с посочени указания.  Съобщението е връчено на 14.10.2011 г., на 

09.11.2011 г. е представен отговор на ИМ. На 15.11.2011 г. е постановено 

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

назначена е ССчЕ, насрочено за 16.12.2011 г. Първото с. з. е проведено на 

16.12.2011 г. – прието е заключението на в. л., разпитани са свидетели, 

отложено по доказателствата. В с.з. на 09.02.2012 г. съдът е одобрил 

постигнатата спогодба – производството по делото първоначално е било 

администрирано като търговско, след което съдът го е администрирал като 

гражданско, което е и причина за забавата по движението му. 

    

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Основни причини за неприключване на производствата към 

13.12.2011 г. са: неизготвяне на експертизи в законовия срок; поставяне на 

допълнителна задача към в.л.; пренасрочване на заседанията, поради служебна 

ангажираност на докладчика или по молба, постъпила от страната; отлагане на 

с.з. по доказателствата; нередовна процедура по призоваване на страните за 

с.з. Други причина са: обжалване акт на съда пред АС – Пловдив, което е 

удължило производството по делото; оставяне ИМ без движение; отмяна на 

определението с което съдът е дал ход по същество на делото, поради 

неизяснено дело от фактическа страна. 

  В изолиран случай се установи, че причина за продължилото по-

дълго производство е администриране на делото като търговско и последвала 
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процедура по двойна размяна на книжа, което съдът е констатирал като 

неправилно и е постановил определение, с което е отменил предишни 

разпореждания на съда и отново е проведена процедура по размяна на книжа 

по реда на чл. 131 ГПК.  

  Определението на съда по чл. 129, респективно по чл. 131 ГПК е 

постановявано до 1 - 2 дни след разпределяне на делото, с изключение на едно 

дело, когато разпореждането е постановено след 1 месец. Определението по 

чл. 140 ГПК е постановявано в рамките на 5 - 6 дни след изтичане срока за 

отговор на исковата молба, с изключение на периода на съдебната ваканция, 

когато определението по чл. 140 ГПК е постановявано в месечен срок. 

  Първото съдебно заседание е провеждано в период между 20 дни и 

1 месец и половина. При отлагане на делото същото е насрочвано след 1 

месец, месец и половина с изключение периода на съдебната ваканция, когато 

делата са насрочвани след около два месеца и половина.  

 

  4. Обявяване на съдебните актове по първоинстанционните 

граждански дела. 

  От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г. и 

след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

  Първоинстанционните граждански състави преимуществено са 

обявявали съдебните решения по делата, образувани през 2010 г., в срока, 

предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. В предоставена справка са 

отчетени 10 дела, с постановени съдебни решения извън срока, при прегледа 

на които се установи: 

  - в срок до 10 – 12 дни, след изтичане на едномесечния срок, са 

постановени решенията по 2 дела: гр. д. № 37/2010 г., на доклад на съдия 

Недкова и гр. д. № 173/2010 г., на доклад на съдия Присадова; 

  - в срок до два месеца, от обявяване делото за решаване, са 

обявени решенията по 2 дела: гр. д. № 26/2010 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов и гр. д. № 98/2010 г., на доклад на съдия Присадова; 

  - в срок до три месеца, от обявяване делото за решаване, са 

обявени решенията по 4 дела: гр. д. № 50/2010 г., гр. д. № 116/2010 г., гр. д. № 

175/2010 г. и гр. д. № 186/2010 г., всички на доклад на съдия Хаджииванов;  

  - в срок до четири месеца, от обявяване делото за решаване, са 

обявени решенията по 2 дела: гр. д. № 33/2010 г., на доклад на съдия 

Присадова и гр. д. № 172/2010 г., на доклад на съдия Хаджииванов. 

 

  През 2010  г. по четири дела решенията са обявени в срок до три 

месеца и по две дела решенията са обявени в срок до четири месеца, от 

обявяване делото за решаване. 

  

  През 2011 г. първоинстанционните гражданските състави са 

просрочили съдебният акт по 23 дела, като в срок до три месеца, от обявяване 

делото за решаване, са обявени решенията на 21 дела. В срок до 5 месеца, от 
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обявяване делото за решаване е обявено 1 решение – гр. д. № 147/2011 г. и в 

срок до 6 месеца, от обявяване делото за решаване, е обявено решението по гр. 

д. № 146/2011 г. 

 

  През първото полугодие на 2012 г. в срок до два месеца, от 

обявяване делото за решаване, са обявени решенията по 3 дела и по едно дело 

просрочието е незначително - решението е обявено 6 дни, след изтичане на 

едномесечния срок. 

 

 

  5. Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по 

същество.  

  През 2010 г., са постановени определения за отмяна на дадения 

ход по същество, съответно само по 1 дело, образувано през 2009 г. През 2011 

г. са постановени определения за отмяна на дадения ход по същество по 10 

дела: 7 – образувани през 2010 г. и 3 дела, образувани през 2011 г.  

 

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - гр. д. № 155/2010 г., обр. на 26.10.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 59 във вр. с чл. 86 ЗЗД. В с.з. проведено на 07.07.2011 

г., съдът е дал ход по същество на делото. В срока за произнасяне съдът е 

установил, че делото е неизяснено от фактическа страна, тъй като не е дал 

отговор защо приема дадената от ищеца правна квалификация на спора, а не 

тази по възражението на ответника. Съдът е посочил, че ако в доклада по 

делото е определена една правна квалификация, а в решението – друга, това би 

ограничило процесуалните права и на двете страни, затова с определение от 

31.08.2011 г., съдът е отменил дадения ход по същество, изискал е гр. д. № 

185/2009 г., по описа на ОС – Смолян и е оставил ИМ без движение, с 

указания. В с.з. на 19.01.2012 г. е даден ход по същество, решението е 

постановено на 10.02.2012 г.;  

  - гр. д. № 193/2010 г., обр. на 15.12.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 327 ТЗ във вр. с чл. 288 ТЗ във вр. с чл. 86 ЗЗД. На 

09.02.2011 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК. Проведени са с.з. 

на: 07.03.2011 г. – отсрочено за 04.04.2011 г., отсрочено за 20.04.2011 г. – 

отложено по доказателствата; 09.06.2011 г. – даден ход по същество на делото. 

В срока за произнасяне съдът е констатирал, че ИМ е нередовна, поради което 

с определение от 31.08.2011 г. е отменил дадения ход по същество и е оставил 

ИМ без движение, с указания. На 20.09.2011 г. е представена молба-

уточнение, с разпореждане от 05.10.2011 г. е насрочено делото за 28.10.2011 г., 

когато е даден ход по същество. Решението е обявено на 16.01.2012 г.;  

  - гр. д. № 164/2010 г., обр. на 10.10.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 45 във вр. с чл. 86 ЗЗД. В с.з. проведено на 28.11.2011 

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

констатирал, че по доклада на делото е допуснат пропуск, изразяваш се в 

погрешна правна квалификация. След заменяне на ответника и отказа от иска 

спрямо ЮЛ, правната квалификация на иска е следвало да се промени. С 
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определение от 06.01.2012 г. съдът е отменил дадения ход по същество на 

делото, допълнил е доклада по делото с посоченото в обстоятелствената част 

на определението и го е насрочил за 19.01.2012 г.;  

  - гр. д. № 172/2010 г. на доклад на съдия Хаджииванов, иск по чл. 

135 ЗЗД. В съдебно заседание, проведено на 09.06.2011 г. е даден ход по 

същество на делото. С определение от 31.08.2011 г., постановено в срока за 

решаване, съдът е отменил протоколно определение с което е даден ход по 

същество и е насрочил делото за 28.10.2011 г. Съдът е констатирал, че 

производството по делото е протекло без да се назначи особен представител 

на непълнолетния ответник, участвал в оспорваната разпоредителна сделка с 

процесния имот. В с.з. на 28.10.2011 г. е даден ход по същество на делото, 

решението е постановено на 16.02.2012 г.; 

   - гр. д. № 147/2011 г., обр. на 19.07.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 25, ал. 3 ЗЮЛНЦ. На 20.07.2011 г. е разпоредено да 

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

25.07.2011 г., отговора е представен на 10.08.2011 г. С разпореждане от 

24.08.2011 г. съдът е насрочил делото. Проведени са с.з. на 29.09.2011 г.; 

11.10.2011 г., когато е даден ход на делото по същество. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че са приети като доказателство писмени 

доказателства, приложени към досъдебно производство № 131/2011 г., на РПУ 

– Девин, както и самата преписка е изискана и приложена по делото, което е 

неправилно. С определение от 17.11.2011 г. съдът е отменил определението за 

даване ход по същество и определението, с което е прието като доказателство 

преписката по досъдебното производство № 131/2011 г., на РПУ – Девин, 

постановил е връщане на преписката и е насрочил делото. С определението, с 

което е отменен дадения ход по същество, съдът е указал на ответника, че ако 

иска да се ползва от доказателствата по преписката, следва да ги представи в 

заверен  препис. В с.з. на 28.11.2011 г. е даден ход по същество на делотои 

решението е обявено на 18.04.2012 г.;  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  От проверените дела се установява, че определения за отмяна на 

дадения ход по същество са постановявани по инициатива на съда, най-често 

поради неизясняване на делото от фактическа страна. Други причини са: 

неправилна правна квалификация на иска, посочена в доклада по делото, което 

съдът е счел, че е основание за отмяна хода по същество и допълване на 

доклада в този смисъл; производството по едно от делата е протекло без да се 

назначи особен представител на непълнолетния ответник; приемане като 

доказателство по делото на неприключило досъдебно производство, което 

съдът е преценил, че следва да бъде върнато. От проверката на делата се 

налага извод за недостатъчно задълбочено проучване на делата от съдията-

докладчик.  

 

  6. Спрени първоинстанционни граждански дела през 2010  и 

2011 г. 
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  В изготвената справка за нуждите на проверката са посочени 4 

спрени дела през 2010 г. и 3 дела спрени  през 2011 г. Проверката на случайно 

избрани делата установи:  

- гр. д. № 66/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е образувано на 

01.04.2011 г. по искова молба по чл. 19, ал. 3 и чл. 362 и сл. от ГПК, постъпила 

на 31.03.2011 г. В съдебно заседание, проведено на 12.10.2011 г., съдът е спрял 

производството по делото във връзка с направено искане на ищеца по чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК - до приключване на преюдициално производство, 

образувано пред Софийски районен съд. За наличието на друго дело е 

представено съдебно удостоверение и копие на искова молба. Определението 

за спиране е обжалвано от ответника пред Апелативен съд - Пловдив, който с 

определение от 23.01.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 71/2012 г., е отменил 

определението за спиране и върнал делото за продължаване на 

съдопроизводствените действия – делото подробно е описано в т. 3 от 

настоящия акт; 

  - гр. д. № 188/2010 г. /съдия Меденка Недкова/ е спряно с 

протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание от 

09.03.2010 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, до приключване с влязъл 

в сила съдебен акт на в. гр. д. № 77/2011 г. Производството е възобновено с 

определение от 19.03.2011 г., след като пълномощникът на ищеца е 

представил доказателства с молба от 18.02.2011 г., че преюдициалното 

производство е приключило със стабилен акт; 

  - гр. д. № 125/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е спряно с 

протоколно определение, постановено в открито съдебно заседание от 

19.10.2011 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл 

в сила съдебен акт на гр. д. № 87/2010 г. на Окръжен съд - Смолян. Върху 

прикрепено самозалепващо се листче по делото е направено отбелязване, че 

преюдициалното производство е изпратено на ПАС на 01.01.2011 г., след 

което последователно са отразени дати – 02.12.2011 г.; 27.06.2012 г. и 

26.09.2012 г., въз основа на които евентуално може да бъде направен извод, че 

е следено неговото движение; 

  - гр. д. № 183/2010 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е спряно с 

протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 31.03.2011 г., на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Молба за възобновяване е депозирана от 

ищеца на 07.09.2011 г. С разпореждане от 05.10.2011 г. съдът е възобновил 

производството и е насрочил открито заседание за 04.11.2011 г.; 

  - гр. д. № 29/2011 г. /съдия Емилия Присадова/ е спряно с 

определение, постановено в открито съдебно заседание от 27.04.2011 г., на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК /по взаимно съгласие/. С определение от 

02.12.2011 г., постановено на основание чл. 231 от ГПК, съдът е прекратил 

производството по делото; 

 - гр. д. № 117/2010 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е спряно с 

протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 18.02.2011 г., на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С разпореждане от 10.06.2011 г. 

производството по делото е възобновено, след като страните са направили 

изявления в този смисъл. Делото е обявено за решаване в съдебно заседание от 
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19.01.2012 г. и е постановено решение на 14.08.2012 г. - решение по делото е 

постановено след близо 7 /седем/ месеца; 

  - гр. д. № 131/2010 г., обр. на 25.08.2010 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 59 във вр. с чл. 86 ЗЗД. В с. з. на 10.11.2010 г. 

производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК – поради 

смърт на страна. Съдът е указал на ищеца, че в 6-месечен срок от съобщението 

следва да посочи наследниците на починалия ответник, както и последиците 

при неизпълнение. С определение от 08.02.2011 г. съдът е конституирал 

наследниците на починалия ответник, постановил е връчване на препис от 

ИМ, като за целта е задължил ищеца да представи в 7-дневен срок 5 комплекта 

от ИМ с приложенията. Производството по делото е продължило, като е 

приключило с решение, постановено на 13.02.2012 г. 

 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Проверката на делата от тази категория сочи, че по едното дело, 

спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т . 4 ГПК не са изисквани справки за движението 

на преюдициалното производство, а по второто са правени справки за 

движението на преюдициалния спор. Съдебните състави са следили служебно 

за изтичане на 6-месечния срок, когато делата са спирани по съгласие на 

страните.  
 

  7. Дела образувани по чл. 390 ГПК.  

 

  Проверката на случайно избрани дела установи следното:  

   - ч. гр. д. № 124/2011 г., обр. на 21.06.2011 г., на доклад на съдия 

Присадова. С молбата е поискано обезпечение на бъдещ иск като е посочена 

обезпечителна мярка - налагане на възбрана на недвижим имот. С определение 

от 23.06.2011 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане на 

възбрана върху недвижим имот, до размера на претендираната сума. Съдът е 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

връчването на определението. На 25.07.2011 г. е представена молба с 

доказателства за предявен иск – копие от ИМ с печат на съда; 

  - ч. гр. д. № 81/2011 г., обр. на 21.04.2011 г., на доклад на съдия 

Бошнякова. С молбата е поискана обезпечителна мярка - възбрана на 

недвижим имот. С определение от 21.04.2011 г. съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иск с правно осн. чл. 19, ал. 3 ЗЗД, чрез възбрана на недвижим имот 

и представяне на доказателства за внесена гаранция в размер на 1000 лв. 

Съдът е определил едномесечен срок за представяне на доказателство за 

предявен иск, считано от връчването на определението. Молителят е получил 

съобщение с препис от определението на 29.04.2011 г., не е представено 

доказателство за внесена гаранция. С определение от 08.06.2011 г. съдът е 

констатирал, че не е представено доказателство за внесена гаранция, поради 

което е отменил определението, постановено на 21.04.2011 г., с което е 

допуснато обезпечение; 
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  - ч. гр. д. № 80/2011 г., обр. на 19.04.2011 г., на доклад на съдия 

Недкова. С молбата е поискана обезпечителна мярка възбрана на недвижим 

имот. С определение от 19.04.2011 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ 

иск с правно осн. чл. 266 ЗЗД, с цена на иска 154 748.85 лв. Съдът е определил 

едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск (не е посочено от кой момент 

тече срока). Съдът е отхвърлил молбата за допускане на обезпечение на бъдещ 

осъдителен иск, чрез налагане на възбрана върху друг имот, точно 

индивидуализиран, като неоснователна и недоказана. На 27.04.2011 г. е 

постъпила молба от молителя, с която моли съдът да измени/допълни 

определението, въз основа на което е издадена обезпечителна заповед, като са 

представени оригинални скици на поземлените имоти. С определение от 

27.04.2011 г., съдът е констатирал, че молбата е основателна, поради което е 

обезсилил издадената обезпечителна заповед и е допуснал обезпечение чрез 

възбрана на недвижим имот, точно идентифициран, според представените 

скици от СГКК  - гр. Смолян. На 26.05.2011 г. е представена молба с док. за 

предявен иск – копие от ИМ с печат на съда. По делото е приложена първата 

обезпечителна заповед – оригинал, която е обезсилена; 

  - ч. гр. д. № 2/2012 г., обр. на 05.01.2012 г., на доклад на съдия 

Присадова. С молбата е поискано обезпечение чрез налагане на възбрана 

върху недвижими имоти, запор върху дружествени дялове и банкови сметки. 

С определение от 05.01.2012 г. съдът е оставил без уважение искането за 

допускане на обезпечение по чл. 390 ГПК; 

  - ч. гр. д. № 112/2012 г., обр. на 26.06.2012 г., на доклад на съдия 

Колчев. С молбата е поискана обезпечителна мярка запор на паричните 

наличности по всички сметки на дружеството. С определение от 26.06.2012 г. 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, като е определил обезпечителна 

мярка „запор на паричните наличности на всички сметки на дружеството, 

които дружеството има в посочена от молителя банка, до размера на 

претенцията му от 43 703.24 лв. Съдът е определил месечен срок за 

представяне на доказателство за предявен иск, считано от датата на 

постановяване на определението. На 26.07.2012 г. е представена молба с док. 

за предявен иск. На 26.09.2012 г. е постъпила молба от молителя с която моли 

съда да отмени допуснатото обезпечение на иска, като е заявил, че се отказва 

от искането си за обезпечение. С определение от 08.10.2012 г. съдът е отменил 

наложената обезпечителна мярка; 

  - ч. гр. д. № 214/2011 г. /съдия Елен Маламов/ е образувано на 

04.11.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на тази дата. От 

протокола, удостоверяващ електронния избор на докладчик, е видно, че 

първоначално делото е разпределено на съдия Володя Янков, а замяната му е 

наложена поради продължителен болничен на докладчика. С молбата е 

поискано налагане на запор върху вземане на ответника, което той има като 

взискател по изпълнително дело. С определение от 04.11.2011 г., постановено 

от съдия Володя Янков, е допуснато исканото обезпечение; определен е 

едномесечен срок, считано от получаване на обезпечителната заповед за 

предявяване на бъдещия иск и представяне на доказателства в този смисъл. С 

определението на съда са указани последиците от непредставяне на 
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доказателствата за предявяване на иска. Обезпечителната заповед е получена 

лично на 07.11.2011 г. С молба от 07.12.2011 г. е представено доказателство за 

предявяване на бъдещия иск. На 10.05.2012 г. е постъпила молба от ответника 

за отмяна на допуснатото обезпечение с оглед факта, че производството по 

обезпечения иск е прекратено с влязъл в сила съдебен акт. С определение от 

17.05.2012 г. обезпечението е отменено; 

 - ч. гр. д. № 240/2011 г. /съдия Петранка Прахова/ е образувано на 

20.12.2011 г. по молба по чл. 395, ал. 1 във вр. с чл. 390 от ГПК, постъпила на 

същата дата. С молбата е поискано да бъде допуснато обезпечителна мярка 

чрез предаване за отговорно пазене и съхранение на моторно превозно 

средство, индивидуализирано в молбата. С определение от 20.12.2011 г. съдът 

е отхвърлил молбата като неоснователна. Определението на съда е доведено 

до знанието на молителя на 23.12.2011 г. със съобщение, изпратено на 

20.12.2011 г.; 

  - ч. гр. д. № 216/2011 г. /съдия Росица Кокудева/ е образувано на 

08.11.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, депозирана на тази дата. С молбата е 

направено искане за допускане на обезпечение чрез възбрана на имот, 

собственост на ответника. С определение от 08.11.2011 г. съдът е оставил без 

уважение молбата. Същото е доведено до знанието на молителя на 17.11.2011 

г. със съобщение, изпратено на 09.11.2011 г.;  

  - ч. гр. д. № 218/2011 г. /съдия Тоничка Кисьова/ е образувано на 

09.11.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, изпратена от Окръжен съд - 

Пловдив, който е приел, че родово компетентен е Окръжен съд - Смолян. С 

определение от тази дата съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез 

запор върху, вземанията на длъжника по сметки в банки. Съдът е указал 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, като не е посочено от кой 

момент тече срока, както и не са дадени указания за представяне на 

доказателства за предявяване на иска. Обезпечителната заповед е получена на 

24.11.2011 г. С молба от 09.12.2011 г. е представено доказателство за 

предявяване на иска; 

  - ч. гр. д. № 241/2011 г. /съдия Зоя Шопова/ е образувано на 

21.12.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, с която е 

направено искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 

46 694,65 лв. чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти. С 

определение 21.12.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение; указал 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано от получаване 

на обезпечителната заповед; представяне на доказателства в този смисъл, 

както и последиците при неизпълнение на тези указания. Обезпечителната 

заповед е получена на 21.12.2011 г. от пълномощник, за когото е представено 

пълномощно. На 06.01.2012 г. е депозирана молба за поправка/допълнение на 

определението, с което е допуснато обезпечението. На тази дата е постановено 

определение, допълнено с актуални номера на имотите, по отношение на 

които е допусната възбраната. На 20.01.2012 г. е представено доказателство за 

предявяване на бъдещия иск. Съдът не е определял парична гаранция; 

  - ч. гр. д. № 140/2011 г. /съдия Дафинка Чакърова/ е образувано на 

12.07.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, с която е 
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поискано спиране на изпълнително дело, образувано по описа на ДСИ при РС 

- Смолян. С определение от 12.07.2011 г. докладчикът, на когото делото 

първоначално е разпределено, се е отвел от разглеждането му. С определение, 

постановено от съдия Чакърова на 13.07.2011 г., молбата е отхвърлена след 

като съдът е приел, че бъдещият иск е вероятно недопустим с оглед активната 

процесуална легитимация. С определение от 04.08.2011 г., постановено по ч. в. 

гр. д. № 863/2012 г., Пловдивският апелативен съд е отменил определението 

на Окръжен съд - Смолян и е допуснал исканото обезпечение чрез спиране на 

изпълнението; определил е парична гаранция в размер на 20 000,00 лв. и 

издаване на обезпечителна заповед след внасяне на гаранцията. Контролната 

инстанция още е определила едномесечен срок за предявяване на бъдещия 

иск, считано от връчване на определението му, както и представяне на 

доказателства за неговото предявяване. Съобщение за акта на съда е получено 

от молителя на 15.08.2011 г. На 14.09.2011 г. по делото на Окръжен съд -

Смолян е представено доказателство за предявяване на бъдещия иск; 

  - ч. гр. д. № 91/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано 

на 04.05.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата в 11,05 

ч., с която е поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез възбрана 

върху недвижим имот, собственост на ответника и индивидуализиран в 

молбата. С определение от 05.05.2011 г. съдът е оставил без уважение 

молбата, за което съобщение е изпратено на 09.05.2011 г. /празнични дни/; 

- ч. гр. д. № 105/2011 г. /съдия Игнат Колчев/ е образувано на 

25.05.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, с която е 

поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез запор върху вземания 

на длъжника в банки и запор върху търговското предприятие. В молбата за 

допускане на обезпечение е посочено, че цената на бъдещия иск е в размер на 

402 156,36 лв. Приложен е протокол, удостоверяващ електронния избор на 

докладчик. Разпределението е извършено от съдия Иван Колчев. С 

определение от 25.05.2011 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху вземания в банки и запор върху търговско 

предприятие. С акта съдът е определил едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от датата на постановяване на определението, но 

липсват указания за представяне на доказателства за предявяването му, както 

и последиците при неизпълнение. Не е определена гаранция. На 01.07. 2011 г. 

е представено доказателство за предявяване на бъдещия иск. 

  - ч. гр. д. № 52/2011 г. /съдия Радка Свиркова/ е образувано на 

19.03.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, с която е 

поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор 

върху банкови сметки. С определение от 19.03.2011 г. съдът е отхвърлил 

молбата за обезпечение на бъдещ иск, което е доведено до знанието на 

молителя на 21.03.2011 г.; 

  - ч. гр. д. № 18/2011 г. /съдия Мария Славчева/ е образувано на 

14.02.2011 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, с която е 

поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана 

върху индивидуализирани недвижими имоти за сумите от 44 000,00 британски 

лири; 6 000,00 британски лири законна лихва и заплащане на неустойка в 
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размер на 10 000,00 британски лири. С определение от 14.02.2011 г. съдът е 

допуснал исканите възбрани; определил парична гаранция в размер на 

13 876,00 лв.; указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

считано от датата на връчване на настоящото определение на молителите и 

разпоредил да се издаде обезпечителна заповед след представяне на 

доказателства за внасяне на гаранцията. На 21.03.2011 г. е представено 

доказателство за предявяване на иска, във връзка с който е допуснато 

обезпечението; 

  - ч. гр. д. № 9/2012 г. /съдия Елен Маламов/ е образувано на 

19.01.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, с която е 

поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана 

върху недвижими имоти, собственост на ответника. С определение от 

19.01.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на бъдещи искове за 

сумата от 24 475,00 евро и 4 897,00 евро, като съдът е указал едномесечен срок 

за предявяване на исковете и последиците от неизпълнението им. Не е посочен 

момента, от който тече указания срок. С определение от 08.06.2012 г. съдът е 

отменил допуснатото обезпечение, след като е констатирал, че не са 

представени доказателства за предявяване на иска, по отношение на който е 

допуснато обезпечението; 

  - ч. гр. д. № 95/2012 г. /съдия Росица Кокудева/ е образувано на 

29.05.2012 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, с която е 

поискано допускане на обезпечение на бъдещ иск за сумата от 43 703,24 лв. 

чрез налагане на запор върху вземания, в т. ч. по банкови сметки и разрешени 

кредити, до размера на претенцията. С определение от 29.05.2012 г. съдът е 

допуснал исканото обезпечение; определил е гаранция в размер на 5 000,00 лв. 

и указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

връчване на настоящото определение. Издаването на обезпечителната заповед 

съдът е обвързал с представяне на доказателство за внасяне на гаранцията. 

Разпоредено е още да се представят доказателства за предявяване на бъдещия 

иск и са указани последиците при неизпълнение, както и докладване на делото 

след изтичане на едномесечния срок. Определението е доведено до знанието 

на страната на 04.06.2012 г. С определение от 11.07.2012 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение, след като е съобразил, че не са представени 

доказателства за предявяване на бъдещия иск. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

Съдиите са се произнасяли по молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването й, с изключение на 2 дела: по 

едното, съдът се е произнесъл на следващия ден, а по второто – след 2 дни.  

Съдебните състави процедират различно при допускане на 

обезпечение на бъдещ иск и актовете им съдържат различен диспозитив по 

отношение на срока за предявяване на бъдещия иск. В повечето случаи 

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

доказателства за предявен иск е посочвано: „считано от датата на връчване на 

определението”. В други случаи е посочвано, че молителят следва да 

представи доказателство за предявен иск, считано от: „датата на 
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постановяване на определението”, а в изолирани случаи - „от получаване на 

обезпечителната заповед”. Констатира се, макар и изолирано, че има дела, по 

които не е посочван началният момент, от който започва да тече 

едномесечният срок. В изолирани случаи се установи, че в диспозитива на 

определението на съда не са давани указания за представяне на доказателства 

за предявен иск както и за последиците от непредставянето му. 

 

   

  ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
  

  1. Образувани въззивни граждански дела преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. 

  От проверката в книгите за откритите заседания и изготвената 

справка за делата се установи, че само 1 въззивно дело е образувано преди 

01.01.2010 г. и не е приключено към 31.12.2011 г., проверката на което 

установи: 

  - в. гр. д. № 397/2006 г., образувано на 09.08.2006 г., на доклад на 

съдия Колчев, след това съдия Присадова. Производството е образувано и се е 

движило по реда на ГПК /отм./. С протоколно определение, постановено в 

открито съдебно заседание от 11.05.2007 г., производството по делото е 

спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, след като е 

представено удостоверение за образуване на гр. д. № 4/2007 г., по описа на 

Районен съд - Златоград, за което съдът е приел, че има преюдициален 

характер. С писмо, изх. № 2127/17.09.2007 г., Смолянският окръжен съд е 

изпратил на Районен съд - Златоград настоящото дело за послужване. С писмо 

от 20.10.2010 г. Окръжен съд - Смолян е изискал производството по в. гр. д. № 

397/2006 г., както и преюдициалното. С разпореждане от 03.11.2010 г. съдът е 

възобновил производството по делото и е насрочил открито съдебно заседание 

за 07.12.2010 г. По делото липсват данни да са извършвани справки за хода на 

преюдициалното производство, както и не се установяват такива, от които да е 

видно кога същото е приключило с влязъл в сила акт. С определение, 

постановено в закрито заседание на 20.01.2011 г., съдът е спрял отново 

производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с молба по чл. 303 от 

ГПК за отмяна на крайния съдебен акт по преюдициалното производство, 

послужило като основание за спиране първия път. При повторното спиране 

отново не се установяват данни, от които да е видно, че съдът следи  служебно 

за движението на производството, с оглед на което настоящото е спряно. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

 Независимо, че само едно въззивно производство, образувано 

преди 01.01.2010 г. не е приключило към 31.12.2011 г., следва да се отбележи, 

че същото е спряно на осн. чл. 182, ал. 1, б. „г” ГПК (отм.), но няма данни да 

се следи движението на преюдициалното производство – както първия път – 

2007 г., така и втория път – 2011 г. В случай, че съдията-докладчик по делото 
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и/или деловодителят следят движението на преюдициалното производство, без 

за това да са изпращани писма, следва да има съответно отбелязване по 

спряното дело, от което да е видно кога е извършвана справка, по какъв начин 

и да е отразен резултатът от проверката.  

 

 

  2. Свършени въззивни граждански дела над 3 месеца 

 

  Проверката, установи: 

   - в. гр. д. № 277/2011 г., обр. на 10.06.2011 г., на доклад на съдия 

Шопова, жалба срещу решение на РС – Смолян, с което е обявен 

окончателния разделителен протокол на допуснатите до делба имоти. Делото е 

разпределено от съдия Игнат Колчев на 13.06.2011 г. С определение от 

17.06.2011 г. е извършена проверка по допустимостта на жалбите, съдът е 

постановил, че ще се произнесе по представените документи в о.с.з., насрочил 

е делото за 12.07.2011 г. С разпореждане от 05.07.2011 г. съдът е отсрочил 

делото за 27.09.2011 г. В първото с.з. проведено на 27.09.2011 г., съдът е 

отложил делото, поради изявленията на страните за постигане на спогодба. 

Проведени са с.з. на: 18.11.2011 г. – отложено за експертиза; 20.12.2011 г. – 

отложено за изготвяне на експертиза; 14.02.2012 г. – за одобряване на 

разделянето на имотите от в.л.  по реда на чл. 7, ал. 2, и 3 ЗСПЗЗ е разпоредено 

да се изпрати на Общинска служба „Земеделие” – гр. Смолян копие от 

заключението на в.л.; 27.03.2012 г. – отложено за надлежно оформени 

пълномощни и евентуално сключване на спогодба; 01.06.2012 г. – отложено по 

доказателствата; 22.06.2012 г. – отложено по доказателствата; 10.07.2012 г. – 

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

решение на 10.08.2012 г., решението е обявено на 20.07.2012 г.;  

- в. гр. д. № 555/2011 г. /съдия Росица Кокудева/ е образувано на 

29.12.2011 г. по въззивна жалба, постъпила в окръжния съд на тази дата. 

Електронното разпределение на делата се извършва от съдия Игнат Колчев -

зам. председател на Окръжен съд - Смолян. В печата на съда се отразява 

датата на образуване на делото и съдията, на когото е разпределено. Към 

делото е приложена бланка „Времеви стандарти по въззивни граждански 

дела”. С определение по чл. 267 от ГПК, постановено на 06.01.2012 г., съдът се 

е произнесъл по допустимостта; обявен е на страните проект за доклад по 

делото; взето е отношение по доказателствените искания на страните и е 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 14.02.2012 г. На 

25.01.2012 г. е постъпила молба от вещото лице, назначено от съда в състава 

на тройна експертиза, за неговата замяна, в който смисъл е постановено 

определение на 27.01.2012 г. С молба от 13.02.2012 г. вещите лица са 

уведомили съда, че не са изготвили заключението поради извършената замяна. 

В първо открито съдебно заседание не е даден ход на делото и същото е 

отложено за 27.03.2012 г. На 05.03.2012 г. е депозирана молба от 

пълномощника на въззивника, с която иска пренасрочване на делото поради 

служебна ангажираност без да се сочат конкретни факти. С разпореждане от 

06.03.2012 г. съдът е пренасрочил делото за 17.04.2012 г., след като е счел, че 
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са налице основания за това, както с оглед молбата на пълномощника, така и с 

оглед факта, че по делото към момента не е била изготвена експертизата. В 

съдебно заседание от 17.04.2012 г. са докладвани молби от вещите лица, че са 

били служебно ангажирани и не са изготвили заключението си и за тази дата. 

Ново съдебно заседание е насрочено за 15.05.2012 г. На 09.05.2012 г. е 

депозирана молба от пълномощниците на въззиваемия за отлагане на делото, 

тъй като назначената експертиза не е изготвена в срок. На 15.05.2012 г. съдът е 

докладвал постъпилото в същия ден заключение, не е дал ход на делото и го е 

насрочил за 28.05.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решението си на 28.06.2012 

г. Съдебно решение по делото е постановено 04.07.2012 г. Съобщения за 

съдебния акт са изпратени на 06.07.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  От проверката на първото делото се констатира, че причините за 

продължилото по-дълго производство са няколко: пренасрочване на делото за 

нова дата; отлагане на делото по изразено становище от страните за постигане 

на спогодба; отлагане по доказателствата – за изготвяне на заключение по 

допусната експертиза; изпращане препис от заключението на в.л. на Общинска 

служба „Земеделие” за одобряване протокола за разделянето на имотите. При 

проверката на второто дело се налага извод, че причина за продължилото по-

дълго производство е замяна на вещо лице по назначената тройна експертиза, 

неизготвено заключение в законовия срок, което е станало причина съдът да 

отложи делото за друга дата два пъти. 

  

 

  3. Обявяване на съдебните актове по въззивните производства, 

образувани пред Окръжен съд - Смолян. 

 

  От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г., 

както и след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

  През 2010 г., по 8 въззивни граждански дела не е спазен срока 

визиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, всички на доклад на съдия 

Хаджииванов: 

  - по 3 дела решенията са постановени в двумесечен срок; 

  - по 1 дело решението е обявено в тримесечен срок; 

  - по 2 дела решението е обявено в четиримесечен срок; 

  - по 2 дела решението е обявено в срок от четири месеца и девет 

дни. 

  През 2011 г., по 7 въззивни граждански дела не е спазен срока 

визиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, както следва: 

  - по 5 дела решението е обявено в срок до два месеца като 4 дела 

са на доклад на съдия Хаджииванов и 1 дело е на доклад на съдия Кокудева; 
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  - по 2 дела решението е обявено в срок до три месеца като едното 

дело е на доклад на съдия Хаджииванов, второто дело е на доклад на съдия 

Свиркова. 

  

  Съдиите, разглеждащи въззивни граждански дела са проявявали 

стремеж към бързо приключване на въззивните производства и 

преимуществено са постановявали съдебните решения в месечен срок.  

 

 

  4. Въззивни граждански дела с отменен ход по същество 

 

  От изготвената справка за нуждите на проверката се установи, че 

през 2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество по 6 дела, проверката на 

които установи: 

  - в. гр. д. № 502/2010 г., обр. на 25.10.2010 г., на доклад на съдия  

Шопова. В с. з. проведено на 26.04.2011 г. е даден ход по същество. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа 

страна, поради което с определение от 04.05.2011 г. е отменил дадения ход по 

същество на делото, постановил е да се изискат необходимите справки от ОС 

„Земеделие” – Чепеларе, както и копие от пълните преписки по земеделската 

реституция и е насрочил делото; 

  - в. гр. д. № 306/2010 г., обр. на 22.06.2010 г., на доклад на съдия 

Бошнякова. В с.з. на 18.02.2011 г. е даден ход по същество на делото. В срока 

за произнасяне съдът е констатирал, че по делото е била конституирана като 

въззиваема страна К. Х., починала на 09.12.2009 г., а е следвало да се 

конституират нейните наследници, участвали в производството по гр. д. № 

355/2009 г., по описа на ВКС, където делото е било образувано във връзка с 

оспорване на въззивното решение. С определение от 18.03.2011 г. съдът е 

отменил дадения ход по същество, заличил е починалата въззиваема К. Х., 

конституирал е наследниците й като въззиваеми страни и е насрочил делото;  

  - в. гр. д. № 582/2010 г., обр. на 30.12.2010 г., на доклад на съдия 

Кокудева. В с. з. на 18.01.2011 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че РС – Девин, чието решение се обжалва, 

не е разпределил правилно доказателствената тежест между страните, поради 

което с определение от 25.01.2011 г. е отменил дадения ход по същество, дал е 

указания на жалбоподателя и е насрочил делото; 

   - в. гр. д. № 299/2011 г., обр. на 21.06.2011 г., на доклад на съдия  

Бошнякова. В с.з. проведено на 04.11.2011 г. е даден ход по същество на 

делото. Заседанието е закрито в 10.30 ч. В срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че на 04.11.2011 г. е депозирана молба вх. № 4584, като е 

отбелязан и часът – 10.36 ч., с която са депозирани доказателства. Преди 

постановяване на решение по същество на спора съдът е преценил, че следва 

да се произнесе по депозираните писмени документи поради което, с 

определение от 17.11.2011 г. е отменил протоколно определение с което е 

даден ход по същество на делото и е насрочил с. з. за 16.12.2011 г.; 
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    - в. гр. д. № 265/2011 г., обр. на 07.06.2011 г., на доклад на мл. 

съдия  Яхова. В с. з. на 28.10.2011 г. е даден ход по същество на делото. В 

срока за произнасяне, съдът е констатирал, че по гр. д. № 200/2007 г., по описа 

на РС – Златоград (чието решение се обжалва), съдът неправилно е приел като 

доказателство нотариална преписка по нотариално дело № 169/2007 г., тъй 

като е представено незаверено копие. Съдът е установил, че в този смисъл е 

депозирана и молба от процесуален представител по делото от дата 04.11.2011 

г., поради което с определение от 07.06.2011 г. е отменил протоколно 

определение с което е даден ход по същество на делото, изискан е заверен 

препис от нотариалната преписка и делото е насрочено; 

   - в. гр. д. № 348/2011 г., обр. на 22.07.2011 г., на доклад на  съдия 

Колчев. В с. з. проведено на 27.09.2011 г., съдът е дал ход по същество, 

отменен с определение от 11.10.2011 г. В срока за произнасяне съдът е 

констатирал, че районният съд е назначил особен представител на ответника – 

ЮЛ, поради което въззивното производство не е инициирано от надлежна 

страна, доколкото назначеният особен представител – адв. Е., няма право да 

участва във въззивното производство, респ. няма право на жалба. Съдът е 

отменил протоколното определение с което е даден ход по същество на делото 

и е прекратил производството поради недопустимост на подадената въззивна 

жалба. 

 

   КОНСТАТАЦИИ: 

  При повечето дела се установи, че причина за отмяна хода по 

същество е поради неизясняване на делото от фактическа страна и 

недостатъчно задълбочено проучване на делата. По едно от делата, причина за 

отмяна хода по същество е депозирана молба от процесуален представител 

след приключване на с.з., в което делото е обявено за решаване.  

 

  5.  Спрени въззивни граждански дела през 2011 г.  

 

   От проверката на въззивните дела се установи, че през 2011 г. са 

били спрени общо 5 дела, от които 2 са възобновени и изпратени на ПОС и 

едно дело е прекратено. Проверката на двете спрени дела установи: 

   - в. гр. д. № 509/2011 г., обр. на 01.12.2011 г., на доклад на съдия 

Кокудева,  по въззивна жалба срещу решение на РС – Златоград, сезиран с иск 

по чл. 124, ал. 4 ГПК. С разпореждане от 02.12.2011 г. съдът е извършил 

проверка по допустимостта на жалбата и е изготвил проект за делото, връчен 

на страните с възможността да вземат становище; делото е насрочено за 

20.12.2011 г. В с. з. на 20.12.2011 г. съдът е спрял производството по делото, 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване с влязло в сила решение на в. 

гр. д. № 458/2011 г., по описа на ОС – Смолян, също на доклад на съдия 

Кокудева. Извършвани са справки за движението на преюдициалното дело на 

20.08.2012 г. и на 11.10.2012 г., от която е видно, че преюдициалното делото 

предстои да бъде изпратено във ВКС; 

  - в. гр. д. № 397/2006 г. /съдия Игнат Колчев-първоначално съдия 

Присадова/ е образувано на 09.08.2006 г., иск по чл. 108 ЗС. Производството е 
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образувано и се е движило по реда на ГПК /отм./. С протоколно определение, 

постановено в открито съдебно заседание от 11.05.2007 г., производството по 

делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, след като е 

представено удостоверение за образуване на гр. д. № 4/2007 г. на Районен съд-

Златоград, за което съдът е приел, че има преюдициален характер. С писмо, 

изх. № 2127/17.09.2007 г., Смолянският окръжен съд е изпратил на Районен 

съд - Златоград настоящото дело за послужване. С писмо от 20.10.2010 г. 

Окръжен съд - Смолян е изискал производството по в. гр. д. № 397/2006 г., 

както и преюдициалното. С разпореждане от 03.11.2010 г. съдът е възобновил 

производството по делото и е насрочил открито съдебно заседание за 

07.12.2010 г. По делото липсват данни да са извършвани справки за хода на 

преюдициалното производство, както и не се установяват такива, от които да е 

видно кога същото е приключило с влязъл в сила акт. С определение, 

постановено в закрито заседание на 20.01.2011 г., съдът е спрял отново 

производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с молба по чл. 303 от 

ГПК за отмяна на крайния съдебен акт по преюдициалното производство, 

послужило като основание за спиране първия път. При повторното спиране 

отново не се установяват данни, от които да е видно, че съдът следи  служебно 

за движението на производството, с оглед на което настоящото е спряно. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

   От проверката на двете спрени дела се установи, че по едното дело 

е извършвана справка за движението на преюдициалното производство, по 

второто дело не се установяват данни да са изисквани справки за движението 

на производството по преюдициалния спор.  

 

 

  6. Бързи производства по въззивна дела 

 

   Образуваните въззивни производства по реда на чл. 317 във вр. с 

чл. 310 ГПК са своевременно администрирани, при спазване на кратките 

процесуални срокове. Проверката на двете налични дела установи: 

  - в. гр. д. № 117/2012 г., обр. на 12.03.2012 г., на доклад на съдия 

Бошнякова, по жалба срещу решение на РС – Девин, сезиран с иск по чл. 344, 

ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ. С определение от 13.03.2012 

г. съдът е постановил, че производството е по реда на чл. 317 във вр. с чл. 310 

ГПК, изготвен е подробен проект за доклад, делото е насрочено за 27.03.2012 

г. В първото с.з. на 27.03.2012 г. съдът е спрял производството по делото на 

осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК – до приключване на ДП № 156/2011 г., на 

РПУ – гр. Девин – обжалвано. С Определение № 578/25.07.2012 г., 

постановено по ч. гр. д. № 298/2012 г., по описа на ВКС, съдът е потвърдил 

определението за спиране на производството. Изисквани са справки на 

20.08.2012 г. и на 08.10.2012 г.;  

  - в. гр. д. № 276/2012 г., обр. на 28.06.2012 г., на доклад на съдия 

Свиркова, по жалба срещу решение на РС – Смолян, сезиран с иск по чл. 344 

КТ. Производството е по реда на чл. 317 във вр. с чл. 310 ГПК. С определение 
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от 29.06.2012 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на жалбата, изготвил 

е подробен проект за доклад и е насрочил делото за 13.07.2012 г. В с.з. на 

13.07.2012 г. съдът е дал ход на делото по същество и е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 17.07.2012 г. Решението е обявено на 16.07.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Проверката на двете дела установи, че съдиите са постановявали 

определение, с което са се произнасяли по допустимостта на жалбата, 

изготвяли са подробен проект за доклад и са насрочвали делото в двуседмичен 

срок. Проверката по в. гр. д. № 117/2012 г. установи, че съдът е спрял  

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК, което определение е 

оставено в сила от ВКС. По делото са извършвани справки за движението на 

преюдициалното производство. От проверката на в. гр. д. № 276/2012 г. е 

видно, че същото е приключило в едно съдебно заседание, съдът е посочил 

дата на която ще обяви решението и същото е обявено в посочения срок. 

Спазвани са всички кратки процесуални срокове визирани в глава двадесет и 

пета „Бързо производство” от ГПК.  

    

  7. Образувани въззивни граждански дела в първото 

шестмесечие на 2012 г. и неприключили към 17.09.2012 г.  

 

  Проверката на случайно избрани дела установи:   

 

  - в. гр. д. № 257/2012 г., обр. на 18.06.2012 г., на доклад на съдия 

Славчева, по жалба срещу решение на РС – Смолян, сезиран с иск по чл. 40, 

ал. 2 ЗУЕС. С определение от 05.07.2012 г. съдът се е произнесъл по 

допустимостта на жалбата, изготвил е подробен проект за доклад и е насрочил 

делото. Първото с. з. е проведено на 28.09.2012 г. – отложено по допуснато от 

съда доказателство. Проведени са с.з. на: 16.10.2012 г. – отложено по 

допуснато док. искане за 23.10.2012 г.;  

 - в. гр. д. № 141/2012 г. /съдия Игнат Колчев/ е образувано на 

26.03.2012 г. след като ВКС е отменил въззивно решение на Смолянския 

окръжен съд и е върнал делото за разглеждане от друг състав. С разпореждане 

от 04.04.2012 г., подписано от всички членове на състава, съдът е насрочил 

открито съдебно заседание за 27.04.2012 г. С разпореждане съдът е 

пренасрочил делото за 15.06.2012 г., тъй като след насрочването за 27.04.2012 

г. делото е изискано отново от ВКС във връзка с молба, подадена от 

пълномощник. На тази дата, във връзка с указанията на ВКС, е дадена 

възможност на страните да ангажират доказателства, с оглед на което 

производството е насрочено за 28.09.2012 г. Ново съдебно заседание по 

доказателствата е насрочено за 30.10.2012 г.; 

  - в. гр. д. № 18/2012 г. /съдия Радка Свиркова/ е образувано на 

09.01.2012 г. по въззивна жалба, постъпила в окръжния съд на тази дата. С 

определение от 19.01.2012 г. Окръжен съд - Смолян е върнал делото на 

пръвоинстанционния съд, след като е констатирал нередовна процедура по 

връчване на препис от решението, постановено по делото. Делото е изпратено 
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отново на въззивния съд на 15.05.2012 г. С определение от 11.06.2012 г. съдът 

е обявил проект за доклад по делото и насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 21.09.2012 г. С определение от 19.09.2012 г. съдът е 

пренасрочил делото за 30.11.2012 г., след като е констатирал, че е възложения 

превод на предишно определение на съда и призовка за ответник не е 

изпълнено - насрочването на делото в първо открито съдебно заседание е 

съвпаднало с периода на съдебна ваканция. Отделно от това, делото е връщано 

на районния съд за отстраняване на нередовности, свързани с процедурата по 

връчване на крайния съдебен акт и пренасрочване на с.з. поради неизготвени 

преводи; 

  - в. гр. д. № 263/2012 г. /съдия Росица Кокудева/ е образувано на 

22.06.2012 г. по въззивна жалба, постъпила в окръжния съд на тази дата. С 

определение от 02.07.2012 г. съдът е върнал делото на Районен съд - Чепеларе 

за администриране на въззивната жалба във връзка с която да бъде внесена 

държавна такса. Делото е изпратено отново на Окръжен съд - Смолян, където 

е постъпило на 01.08.2012 г. С определение по чл. 267 от ГПК, постановено на 

25.09.2012 г., съдът е обявил на страните проект за доклад по делото и е 

насрочил производството в открито заседание за 19.10.2012 г. - след 

образуването му, делото е върнато на първоинстанционния съд за 

администриране.  

   

  КОНСТАТАЦИИ:  

  Обективни причини за неприключване на горепосочените 

въззивни производства са: връщане на делото на съответния 

първоинстанционен съд за администриране на въззивната жалба или връчване 

на препис от постановеното първоинстанционно решение; изискване на делото 

от ВКС, наложило пренасрочване на делото. Друга причина за 

неприключилите производства е насрочване на първото съдебно заседание 

след съдебната ваканция и ползването на годишните отпуски – 2 до 3 месеца 

след постановяване на определението по чл. 267 ГПК.  

  Делата се образуват в деня на постъпването им в окръжния съд. 

Определението по чл. 267 ГПК е постановявано в рамките на 10 – 17 дни от 

образуване на делото, с изключение на периода на съдебната ваканция, когато 

определението по чл. 267 ГПК е постановявано след около 1 месец. При 

отлагане на делото същото е насрочвано в кратък срок. 

 

 

  V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ 

СРОКОВЕ 
 

  Делата, разгледани по реда на глава тридесет и втора 

„Производство по търговски спорове” от ГПК са обозначени като граждански 

и книжата са поставени в папки в зелен цвят. В настоящия раздел от акта са 

проверени и описани дела, чието производство е администрирано от 
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докладчика по реда на чл. 365 и сл. от ГПК, но са обозначени като граждански, 

по посочената по-горе причина. 

 

1. Свършени търговски дела над 3 месеца. 

 

  Проверката на случайно избрани дела установи: 

  - гр. д. № 213/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

04.11.2011 г. по искова молба, депозирана на тази дата. Исковата молба е 

депозирана от юридическо лице-търговец срещу община Доспат, като се 

релевира неизпълнение на сключен договор. Към исковата молба е приложена 

справка по чл. 366 от ГПК. Съдът е администрирал производството по общия 

ред. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 14.11.2011 г., е 

указано да се изпрати препис от исковата молба на ответника. Ответникът е 

уведомен на 17.11.2011 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 

12.12.2011 г. С кратко „разпореждане”, постановено на 15.12.2011 г., 

производството е насрочено в открито заседание за 26.01.2012 г. В първото 

открито съдебно заседание съдът е съобщил на страните доклада по делото, 

допуснал експертиза и насрочил делото за 15.03.2012 г. На тази дата съдът е 

дал ход по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение на 17.04.2012 

г. Решение по делото е постановено на 04.05.2012 г., съобщения за което са 

изпратени на страните на 07.05.2012 г. – производството е администрирано по 

общия исков ред; 

- гр. д. № 77/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е образувано на 

19.04.2011 г. по искова молба по чл. 226, ал. 1 от КЗ, постъпила на тази дата. С 

разпореждане от 21.04.2011 г. съдът е оставил производството по делото без 

движение и е дал указания за отстраняване на нередовности, констатирани в 

исковата молба. Съобщение с указанията на съда е получено на 02.05.2011 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 13.05.2011 г. Съобщение с 

препис от исковата молба са получени от ответника на 29.06.2011 г. Отговор 

на исковата молба е депозиран на 08.07.2011 г. Разпореждане по чл. 372, ал. 1 

и 2 от ГПК е постановено на 12.07.2011 г., с което е указана възможността 

ищецът да предяви допълнителна искова молба. За последното страната е 

уведомена на 13.07.2011 г. Допълнителна молба е депозирана на 18.07.2011 г. 

Разпореждане по чл. 373, ал. 1 и ал. 2 от ГПК е постановено на 20.07.2011 г., 

доведено до знанието на ответника на 22.08.2011 г. Допълнителен отговор е 

постъпил на 23.08.2011 г. С определение по чл. 374, ал. 1 от ГПК, постановено 

на 31.08.2011 г., съдът е взел отношение по доказателствените искания и 

насрочил производството в открито съдебно заседание за 28.09.2011 г. В първо 

открито съдебно заседание съдът е направил доклад по делото, назначил 

експертизи и отложил делото за 07.12.2011 г. В съдебно заседание от тази дата 

съдът е дал ход по същество и посочил, че ще обяви решението си в 30-дневен 

срок. Решение е постановено на 06.01.2012 г. Съобщения за изготвения 

съдебен акт са изпратени на 06.01.2012 г. - делото е приключило малко над 

тримесечния срок по обективни причини. Производството е обозначено като 

гражданско, но е администрирано по реда на глава тридесет и втора 

„Производства по търговски спорове”; 
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   - гр. д. № 107/2011 г., обр. на 27.05.2011 г., на доклад на съдия 

Недкова, иск по чл. 286, ал. 1 ТЗ във вр. с чл. 258 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. С 

разпореждане от 30.05.2011 г. ИМ е оставена БД. На 13.06.2011 г. е постъпила 

молба за удължаване на срока, уважена с разпореждане от 14.06.2011 г. - 

срокът е удължен с 1 седмица. На 20.06.2011 г. е представена молба с 

изпълнени указания. С разпореждане от 21.06.2011 г. съдът е разпоредил да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор – чл. 367, ал. 2 ГПК. 

Съобщението е връчено на 29.06.2011 г., отговора е представен на 13.07.2011 

г. С разпореждане от 15.07.2011  г. е изпратен препис от отговора на ответника 

на ищеца за допълнителна искова молба (ДИМ), представена на 25.07.2011 г. 

С разпореждане от 31.08.2011 г. е изпратен препис от ДИМ на ответника за 

допълнителен отговор, представен на 17.09.2011 г. С определение от 

21.09.2011 г. съдът е постановил определението по чл. 374, ал. 1 ГПК, 

произнесъл се е по доказателствените искания, насрочил е делото. Първото с. 

з. е проведено на 19.10.2011 г. – отложено по доказателствата за 09.11.2011 г. 

По постъпила молба от проц. представител на ответника, за невъзможност да 

доведе допуснат свидетел, делото е отложено. Проведени са с.з. на: 14.12.2011 

г. – отложено по доказателствата (разпит на свидетел с преводач), назначена е 

СИЕ; 01.02.2012 г. – прието е заключението и е назначена допълнителна СИЕ, 

разпитан е свидетеля с преводач; 21.03.2012 г. – прието е допълнителното 

заключение по СИЕ, назначена е допълнителна СТЕ; 02.05.2012 г. – прието е 

допълнителната СТЕ, за постигане на спогодба, отложено; 27.06.2012 г. – по 

искане на страните, отложено; 11.07.2012 г. – съдът е одобрил постигнатата 

спогодба и е прекратил производството по делото; 

   - гр. д. № 19/2011 г., обр. на 15.02.2011 г., на доклад на съдия 

Недкова, иск по чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД. С разпореждане от 21.02.2011 

г. е изпратен препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено 

на 23.02.2011 г., отговора е представена на 09.03.2011 г. С разпореждане от 

10.03.2011 г. ИМ е оставена БД. Съобщението е връчено на 11.03.2011 г., на 

21.03.2011 г. е представена молба-уточнение. С разпореждане от 24.03.2011 г. 

е изпратен препис от молбата-уточнение на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено 29.03.2011 г., отговора е представен на 08.04.2011 г. С 

разпореждане от 11.04.2011 г. е изпратен препис от отговора на ищеца за 

представяне на ДИМ. Съобщението е връчено на 15.04.2011 г., ДИМ е 

представена на 03.05.2011 г. С разпореждане от 03.05.2011 г. е изпратен 

препис от ДИМ на ответника за допълнителен отговор. На 11.05.2011 г. е 

връчено съобщението, не е представен допълнителен отговор. На 01.06.2011 г. 

е постановено определението по чл. 374, ал. 1 ГПК, съдът се е произнесъл по 

допустимостта на жалбата и е насрочил е делото. Първото с.з. е проведено на 

29.06.2011 г. – назначена е СИЕ и СТЕ. Проведени са с.з. на: 21.09.2011 г. – 

приета е СТЕ, за изготвяне на СИЕ - отложено; 26.10.2011 г. – поради 

невнесен депозит за назначената СИЕ, отложено; 07.12.2011 г. – поради 

неизготвена експертиза в срок (късно внесен депозит за в.л.), отложено; 

25.01.2012 г. – даден е ход по същество на делото. Решението е обявено на 

14.02.2012 г.; 
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  - гр. д. № 158/2011 г., обр. на 25.07.2011 г., на доклад на съдия 

Присадова, отказ за вписване – чл. 24 ЗТР. Производството е по реда на чл. 25 

ЗТР. Частната жалба е подадена от А. С., чрез адв. Б. М., против отказ на АВ – 

Смолян, да впише заявени обстоятелства - прехвърляне на търговско 

предприятие ЕТ „С. М.” на А. С. С Решение № 120/04.08.2011 г., съдът е 

отменил отказа на Агенция по вписванията – Търговски регистър и е указал да 

извърши исканото вписване, посочено в заявлението; 

  - гр. д. № 148/2011 г., обр. на 20.07.2011 г., на доклад на съдия 

Недкова, след това съдия Хаджииванов, по отказ на АВ за вписване на заявени 

обстоятелства. Производството е по реда на чл. 25 ЗТР. Жалбата е подадена от 

адв. Т. З., пълномощник на заинтересованото лице Г. Я., заявител по заявление 

за вписване на обстоятелства по партидата на „С.” АД, гр. Чепеларе. С 

определение от 21.07.2011 г. съдия Недкова се е отвела от разглеждане на 

спора, след което делото е разпределено на съдия Хаджииванов. С 

разпореждане от 25.07.2011 г. съдът е оставил без движение жалбата, с 

указания да се представи доказателство за установяване качеството на 

заинтересованото лице – кредитор на дружеството, вписването по чиято 

партида се обжалва. Съобщение с разпореждането на съда е връчено на 

29.07.2011 г., на 01.08.2011 г. е постъпила молба-уточнение. С разпореждане 

от 17.10.2011 г. съдът отново е оставил жалбата без движение, с указание за 

внасяне на ДТ по сметка на ОС - Смолян. На 04.11.2011 г. е представена молба 

с док. за внесена ДТ. На 25.11.2011 г. е постъпила молба от Г. Я., чрез адв. З., с 

която е заявено, че оттегля подадената жалба, въз основа на която е обр. 

производството и моли същото да бъде прекратено. С определение от 

26.11.2011 г. съдът е прекратил производството по делото, поради оттегляне 

на жалбата – констатира се забава над 2 месеца при постановяване 

разпореждане на съда по постъпилата молба-уточнение;  

  - гр. д. № 98/2012 г., обр. на 12.06.2012 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 74, ал. 1 ТЗ. С разпореждане от 13.06.2012 г. съдът е 

постановил да се изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. 

Съобщението е връчено на 14.06.2012 г., отговора е представена на 25.06.2012 

г. На 29.06.2012 г. е разпоредено да се изпрати препис от отговора на 

ответника на ищеца за представяне на ДИМ. Съобщението е връчено на 

03.07.2012 г., ДИМ е представена на 17.07.2012 г. С разпореждане от 

20.07.2012 г. е постановено да се изпрати препис от ДИМ на ответника за 

допълнителен отговор. Съобщението е връчено на 07.08.2012 г., 

допълнителния отговор е представен на 09.08.2012 г. С разпореждане от 

10.08.2012 г. съдът е допуснал представените с ИМ и отговора писмени 

доказателства и е насрочил делото за 28.09.2012 г. С разпореждане от 

25.09.2012 г. съдът е отсрочил делото за 26.10.2012 г., поради служебна 

командировка на съдията-докладчик; 

  - гр. д. № 93/2012 г., обр. на 29.05.2012 г., на доклад на съдия 

Недкова, иск по чл. 266, ал. 1 ЗЗД и иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Разпределението е 

извършено на 30.05.2012 г. С исковата молба е направено искане по чл. 389 

ГПК. С определение от 31.05.2012 г. (съдия Хаджииванов), съдът се е 

произнесъл по искането по чл. 389 ГПК, като е допуснал обезпечение на иска, 
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определена е обезпечителна мярка запор на сметката на дружеството до 

размер на цената на иска. На 04.06.2012 г. е разпоредено (съдия Недкова) да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 

11.06.2012 г., не е представен отговор. С разпореждане от 29.06.2012 г. съдът е 

разпоредил да се изпрати съобщение на ищеца за правото му да подаде ДИМ, 

съгласно чл. 372, ал. 2 ГПК. На 05.07.2012 г. е постъпила молба от ответника, 

с която е заявил, че моли съда делото да се гледа в отсъствие на ответното 

дружество. На 13.07.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на 

ищеца, с която е заявено, че няма да представят ДИМ. На 16.07.2012 г. съдът е 

постановил определението по чл. 374, ал. 1 ГПК, насрочил е делото. Първото 

с.з. е проведено на 19.09.2012 г. – съдът е дал ход по същество на делото и е 

обявил, че ще се произнесе с неприсъствено решение. На 28.09.2012 г. е 

постановено неприсъствено решение, връчено на страните;   

  - гр. д. № 197/2011 г. /съдия Емилия Присадова/ е образувано на 

03.10.2011 г., след като Софийски окръжен съд е прекратил пред себе си т. д. 

№ 162/2011 г. с оглед направено възражение за местна подсъдност. Пред 

Софийски окръжен съд производството е администрирано по реда на чл. 365 и 

сл. от ГПК. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 20.10.2011 г., 

Окръжен съд - Смолян е съобщил проект за доклад по делото на страните, взел 

е отношение по доказателствените искания и е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 30.11.2011 г. Нови съдебни заседания за 

събиране на доказателства са провеждани на 18.01.2012 г., 07.03.2012 г. 

/пренасрочено с оглед молба на вещото лице/, 21.03.2012 г. /пренасрочено по 

молба на пълномощник поради ангажираност/ и 28.03.2012 г. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 14.05.2012 г. Решение по делото е постановено на 

27.07.2012 г. - след почти 4-ри месеца; 

  - гр. д. № 68/2011 г. /съдия Емилия Присадова/ е образувано на 

11.04.2011 г. по искова молба на търговец-юридическо лице срещу Община 

Девин, постъпила на тази дата. С исковата молба се претендират суми, 

дължими по сключен договор. С разпореждане по чл. 367 от ГПК, постановено 

на 13.04.2011 г., съдът е дал указания за изпращане на препис от исковата 

молба и указал възможността за представяне на писмен отговор. Ответникът е 

уведомен на 18.04.2011 г. със съобщение, изпратено в деня на постановяване 

на разпореждането. Писмен отговор е депозиран на 02.05.2012 г. С 

определение от 18.05.2011 г. съдът е оставил производството без движение  и е 

дал указания на ищеца за отстраняване на констатирани в исковата молба 

нередовности. Указанията на съда са доведени до знанието на страната на 

06.06.2011 г. В изпълнение разпорежданията на съда е депозирана молба на 

07.06.2011 г. С оглед уточняващата молба, съдът, на 08.06.2012 г., е 

постановил ново разпореждане по чл. 367 от ГПК, съобщено на ответника на 

28.06.2011 г. С разпореждане по чл. 372 от ГПК, постановено на 21.07.2011 г., 

съдът е разпоредил на ищеца да се изпрати препис от писмения отговор и 

възможността за подаване на допълнителна искова молба. Ищецът е уведомен 

на 05.08.2011 г. и същият е представил допълнителна искова молба на 

18.08.2011 г. Препис от допълнителната искова молба е връчен на 31.10.2011 г. 
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с разпореждане по чл. 373, ал. 1 и ал. 2 от ГПК, постановено на 10.10.2011 г. С 

определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 23.11.2011 г., съдът е съобщил 

на страните проект за доклад по делото, взел е отношение по 

доказателствените искания и е насрочил производството в открито съдебно 

заседание за 21.12.2011 г. Поради нередовна процедура по призоваване делото 

е отложено за 01.02.2012 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход по 

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

08.03.2012 г.; 

  - гр. д. № 46/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

14.03.2011 г., след като с решение от 14.12.2010 г., постановено по гр. д. № 

1068/2010 г., Пловдивският апелативен съд е обезсилил друго решение, 

постановено от Окръжен съд - Смолян и е върнал делото за ново разглеждане. 

След връщането на делото на 10.03.2011 г., с разпореждане от 17.03.2011 г. 

съдът е насрочил производството в открито заседание за 04.04.2011 г. С 

разпореждане от 30.03.2011 г. /5 дни преди насроченото заседание/ съдът е 

пренасрочил делото за 20.04.2011 г. поради командироване на докладчика. На 

новоопределената дата делото е отложено за 09.06.2011 г, тъй като е 

констатирана нередовна процедура по призоваване на ищеца. В съдебно 

заседание от тази дата е даден ход по същество и съдът е посочил, че ще се 

произнесе с решение на 08.07.2011 г. Решение по делото е постановено на 

31.08.2011 г., а съобщения за съдебния акт и препис от същия са изпратени на 

страните на 14.09.2011 г. В книгата за открити съдебни заседания съдебният 

акт е обявен на 14.09.2011 г. - над 3 месеца; 

  - гр. д. № 61/2012 г. /съдия Емилия Присадова/ е образувано на 

26.03.2012 г. по искова молба по чл. 694 от Търговския закон, постъпила на 

тази дата. Делото е разпределено на съдия Присадова на 28.03.2012 г., видно 

от протокола, удостоверяващ случайния избор на съдия. Разпореждане по чл. 

367 от ГПК е постановено на 10.04.2012 г. Препис от исковата молба е връчен 

на длъжника на 19.04.2012 г., на синдика - на 30.05.2012 г. Писмен отговор е 

депозиран от дружеството в несъстоятелност на 03.05.2012 г. и на 13.06.2012 г. 

от синдика. Указанията по чл. 372 от ГПК са дадени с разпореждане от 

14.06.2012 г. Молба от ищеца е депозирана на 22.06.2012 г. С определение по 

чл. 374 от ГПК, постановено на 03.09.2012 г., съдът е съобщил проект за 

доклад по делото, взел отношение по доказателствените искания и е насрочил 

производството в открито съдебно заседание за 04.10.2012 г. В първото 

открито съдебно заседание е конституирано трето лице-помагач и делото е 

отложено за 14.11.2012 г. 

 

  КАНСТАТАЦИИ:  

  

  Проверката по делата, образувани по реда на глава тридесет и 

втора „Производство по търговски спорове” от ГПК установи, че основни 

причини за неприключване на производствата в тримесечен срок са 

допуснатите от съда експертизи, поставяне на допълнителни задачи към в. л., 

неизготвено заключение в законовия срок като причина е несвоевременно 

внесен депозит. Друга причина е изразеното желание на страните за постигане 
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на спогодба, което е основание делото да се отложи. По-дълги срокове при 

насрочване на делата както и при произнасяне на съда по постъпили книжа се 

установиха в периода на съдебната ваканция.  

  По част от делата се констатира необоснована забава по 

движението, изразяващо се в несвоевременно произнасяне по постъпилите 

книжа, а по други – забава при постановяване на крайния съдебен акт.  

  Делата са образувани в деня на постъпване на ИМ, в редки случаи 

до 2 дни. Разпореждането на съда по чл. 367 ГПК е постановявано най-често 

на следващия ден, след образуването на дело, в по-редки случаи до 3 дни, като 

изключения са 10 – 12 дни от образуването на дело. Съдиите са се 

произнасяли по постъпващите книжа в същия ден или най-късно до 2 - 3 дни, с 

изключение на периода на съдебната ваканция. Определението по чл. 374, ал. 

1 ГПК е постановявано най-често с изтичане срока за размяна на книжа, в по-

редки случаи в рамките на 8 – 17 дни, с изключение на едно дело - 

определението е постановено след съдебната ваканция. Първото по делото 

съдебно заседание е насрочвано в месечен срок, с изключение на  периода на 

съдебната ваканция. При отлагане на делото най-често е насрочвано до месец 

и половина – два с оглед назначените от съда експертизи изискващи по-дълъг 

период за изготвянето им.  

  При сходни спорове и страни се констатира, че Окръжен съд - 

Смолян администрира съдебните производства по различен процесуален ред. 

В единия случай производството се е развило по общия ред - чл. 131 и сл. от 

ГПК, а в другия – по чл. 365 и сл. от ГПК. /гр. д. № 213/2011 г. и гр. д. № 

68/2011 г./. 

 

  2. Образувани търговски дела в периода от 01.01.2011 г. до 

30.06.2011 г. и неприключили към 31.12.2011 г. 

 

  От изготвената справка са посочени 9 броя дела, проверката на 

случайно избрани дела установи: 

  

   - гр. д. № 76/2011 г., обр. на 18.04.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, иск по чл. 79, ал. 1 във вр. с чл. 86 ЗЗД. На 20.04.2011 г. е 

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

Съобщението е връчено на 26.04.2011 г., отговора е представен на 25.05.2011 

г. С разпореждане от 25.05.2011 г. (съдия Присадова) е разпоредила да се 

изпрати препис от отговора на ищеца за представяне на ДИМ. Съобщението е 

връчено на 27.05.2011 г., ДИМ е постъпила на 14.06.2011 г. (10.06.2011 г. – 

пощенско клеймо). На 15.06.2011 г. е разпоредено (съдия Хаджииванов) да се 

изпрати препис от ДИМ на ответника за допълнителен отговор. Съобщението 

е връчено на 16.06.2011 г., допълнителния отговор е постъпил на 04.07.3011 г. 

(30.06.2011 г. – пощенско клеймо). С определение от 06.07.2011 г. съдът се е 

произнесъл по допускане на доказателства, назначил е СИЕ, насрочил е делото 

за 28.07.2011 г. Първото с. з. е проведено на 28.07.2011 г., изготвен е доклад по 

делото, допусната е СИЕ. В с.з. на 29.09.2011 г. е прието заключението на в.л., 

даден е ход по същество на делото, съдът е обявил, че ще се произнесе с 
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решение на 28.10.2011 г. Решението е обявено на 12.01.2012 г. – решението е 

обявено след 2 месеца и половина; 

   - гр. д. № 102/2011 г., обр. на 20.05.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов, облигационен иск. Делото е разпределено на 25.05.2011 г. С 

разпореждане от 10.06.2011 г. ИМ е оставена без движение. Съобщението е 

изпратено на 13.06.2011 г., връчено на 17.06.2011 г., на 17.06.2011 г. е 

постъпила молба с изпълнени указания. На 20.06.2011 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ  на ответника за отговор. Съобщението е върнато в 

цялост с отбелязване, че на посочения адрес се помещава фондация. С 

разпореждане от 05.07.2011 г. съдът е отменил разпореждането си за размяна 

на книжа по чл. 131 ГПК, като неправилно и е разпоредил размяна на книжа да 

се извърши по реда на чл. 365 и сл. ГПК, съдът е разпоредил да се изпрати 

препис от ИМ на ответника на адреса, посочен в ИМ, с указания за отговор. 

Съобщението е върнато в цялост с отбелязване от 13.07.2011 г., че на 

посочения адрес се помещава фондация, а не ЮЛ, посоченото в призовката. С 

разпореждане от 20.07.2011 г. съдът е приел редовно връчване, по реда на чл. 

50, ал. 2 ГПК. С разпореждане от 20.07.2011 г. съдът е допуснал представените 

с ИМ доказателства, допуснал е СТЕ и е насрочил делото. Първото с.з. е 

проведено на 29.09.2011 г. – не е даден ход на делото, съдът е оставил без 

движение ИМ, с указания. На 06.10.2011 г. е представена молба-уточнение. С 

разпореждане от 07.10.2011 г. делото е насрочено за 28.10.2011 г., когато е 

допусната СИЕ и СОЕ, делото е отложено за 09.12.2011 г. На 30.11.2011 г. и 

09.12.2011 г. са  постъпили молби и от двете в.л. като молят съдът да посочи 

нова дата за приемане на заключението, поради невъзможността да бъде 

изготвено в посочения кратък срок. С разпореждане от 05.12.2011 г. съдът е 

отсрочил делото, поради неизготвена експертиза в срок за 19.01.2012 г., когато 

е приета едната експертиза, отложено за изготвяне на заключението по втората 

експертиза. В с.з. на 23.02.2012 г. не е даден ход на делото, поради 

непредставено заключение в законовия срок. В с. з. на 15.03.2012 г. е даден 

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

17.04.2012 г. Към момента на проверката (18.10.2012 г.) по делото не е 

постановен съдебен акт. 

  - гр. д. № 67/2011 г. е обр. на 07.04.2011 г., на доклад на съдия 

Присадова, иск по 79, ал. 1 във вр. с чл. 82 ЗЗД. С ИМ е направено искане по 

чл. 389 ГПК. С разпореждане от 08.04.2011 г. ИМ е оставена БД. С 

Определение № 63 от 08.04.2011 г. искането по чл. 389 ГПК е оставено без 

уважение. На 11.05.2011 г. е постъпила молба-уточнение. С разпореждане от 

17.05.2011 г. съдът е постановил, че производството е по реда на чл. 367, ал. 1 

ГПК, на осн. чл. 367, ал. 2 е разпоредил да се изпрати препис от ИМ на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на 25.05.2011 г., на 07.06.2011 г. 

е представен отговор на ИМ. С разпореждане от 08.06.2011 г. е изпратен 

препис от отговора на ищеца за допълнителна ИМ. Съобщението е върнато в 

цялост с отбелязване от 16.06.2011 г., че адвоката – проц. представител на 

ищеца е напуснал адреса. С разпореждане от 22.06.2011 г. съдът е разпоредил 

да се изпрати препис от отговора на ответника на адреса на ищеца. На 

22.06.2011 г., след определението на съда, е постъпила молба от адв. М. и 
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пълномощно за преупълномощаване. С разпореждане от 23.06.2011 г. е 

изпратен препис от отговора на ответника на проц. представител на ищеца за 

ДИМ (допълнителна искова молба). Съобщението е връчено на 27.06.2011 г. – 

не е представена ДИМ. На 20.07.2011 г. е постановено определението по чл. 

374 ГПК, изготвен е проект за доклад, връчен на страните. Първото с. з. е 

проведено на 03.08.2011 г. – поради нередовна процедура по призоваване, не е 

даден ход на делото. Проведени са с. з. на: 19.10.2011 г. – разпитани са 

свидетели, съдът е допуснал изслушването на ССчЕ, отложено; 07.12.2011 г. – 

разпитани са свидетели, прието е заключението на в.л., отложено по 

доказателствата; 15.02.2012 г. – даден е ход по същество на делото. Решението 

е обявено на 09.05.2012 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Причини за неприключване на търговските производства към 

31.12.2011 г. са: неизготвяне на експертизи в законовия срок, наложило едното 

делото да се отложи три пъти; отлагане на с.з. поради нередовно призоваване 

на страна и отлагане на с.з. по доказателствата. Друга причина за 

неприключването на  производството е администрирането му по общия ред, 

след което съдът е постановил, че следва да се администрира по реда на чл. 

365 и сл. ГПК, което е довело допълнително до забавяне по движението.  По 

две от делата решението е обявено след два месеца и половина, а по т. д. № 

102/2011 г. се установи, че към момента на проверката са минали 6 месеца от 

датата на обявяване делото за решаване, но съдебният акт не е постановен.  

   

 

  3. Търговски дела, образувани преди 01.01.2010 г. и 

неприключили към 31.12.2011 г. 

 

  По време на проверката се установиха 3 дела, образувани преди 

01.01.2010 г. и неприключили към 31.12.2011 г., проверката на които 

установи: 

   - гр. д. № 129/ 2009 г.,  обр. на 21.08.2009 г. на доклад на съдия 

Недкова, след това съдия Хаджииванов, след това съдия Присадова, иск по чл. 

74 ТЗ. С отделна молба, подадена на същата дата (21.08.2009 г.) е поискано 

съдът да спре охранителното производство по вписване в ТР, на осн. чл. 536, 

ал. 1, т. 1 ГПК, във вр. с чл. 19 ЗТР. С определение от 24.08.2009 г. съдът 

(съдия Славчева) е допуснал обезпечение на предявения иск, чрез спиране на 

охранителното производство. С разпореждане от 18.09.2009 г. ИМ е оставена 

БД. На 14.10.2009 г. е представена молба с изпълнени указания. На 14.10.2009 

г. е разпоредено да се изпрати препис от ИМ и молбата-уточнение на 

ответника за отговор. Съобщението е връчено на 26.10.2009 г. На 05.11.2009 г. 

е постъпил отговор от ответника. С определение от 06.11.2009 г., на осн. чл. 

22, ал. 2 във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, съдия Недкова се е отвела от 

разглеждането на спора. С разпореждане от 26.01.2010 г. (съдия Присадова) е 

изпратен препис от отговора на ищеца за представяне на ДИМ. Съобщението е 

връчено на 08.02.2010 г., на 24.02.2010 г. е представена ДИМ. С разпореждане 
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от 24.02.2010 г. е разпоредено да се изпрати препис от ДИМ на ответника за 

представяне на допълнителен отговор. Съобщението е връчено на 05.03.2010 

г., не е представен допълнителен отговор. На 07.04.2010 г. е постановено 

определението по чл. 374, ал. 1 ГПК. Първото с. з. е проведено на 12.05.2010 г. 

– допусната е графологическа експертиза. Проведени са с.з. на: 09.06.2010 г. – 

приета е експертиза, съдът е дал ход по същество и е обявил, че ще се 

произнесе с решение на 09.07.2010 г. Решението е обявено на 05.07.2010 г. – 

обжалвано. С решение от 31.01.2011 г., постановено по в. гр. д. № 1165/2010 

г., по описа на АС – Пловдив, съдът е потвърдил решението на 

първоинстанционния съд – обжалвано. С определение от 01.08.2012 г., 

постановено по т. д. № 707/2011 г., по описа на ВКС, съдът не е допуснал 

касационно обжалване на решението на въззивната инстанция. Делото е 

върнато в ОС – Смолян на 27.08.2012 г. На 14.09.2012 г. е постъпила молба по 

чл. 402 ГПК – отмяна на допуснатото обезпечение. С разпореждане от 

12.10.2012 г. съдът е разпоредил да се връчи препис от молбата на другата 

страна. На 12.10.2012 г. е изпратено съобщение, към момента на проверката 

(18.10.2012 г.) не се върнал отрязъкът от съобщението;  

  - гр. д. № 156/2009 г., обр. на 30.10.2009 г., на доклад на съдия 

Присадова, иск по чл. 45, ал. 1 ЗЗД. С разпореждане от 05.11.2009 г. ИМ е 

оставена БД, на 12.11.2009 г. е постъпила молба-уточнение. На 16.11.2009 г. е 

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

Съобщението е връчено на 19.11.2009 г., на 02.12.2009 г. е постъпил отговор 

на ответника. На 03.12.2009 г. е разпоредено да се изпати препис от отговора 

на ищеца за представяне на ДИМ. Съобщението е връчено на 08.12.2009 г., 

ДИМ е депозирана на 23.12.2009 г. На 29.12.2009 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ДИМ на ответника за представяне на допълнителен 

отговор. Съобщението е връчено на 05.01.2010 г., допълнителен отговор е 

представен на 18.01.2010 г. На 15.03.2010 г. е постановено определението по 

чл. 374, ал. 1 ГПК, с подробно и изчерпателно описан предмет на спора, 

делото е насрочено за 28.04.2010 г. На 23.04.2010 г. е постъпила молба от 

проц. представител на ищеца, с която моли съдът да пренасрочи делото за 

друга дата, поради продължително болнично лечение на ищеца – управител на 

ЮЛ – представено е док. – болничен лист. С разпореждане от 23.04.2010 г. 

съдът е счел, че молбата е основателна и е пренасрочил делото за 19.05.2010 г. 

Първото с.з. е проведено на 19.05.2010 г., когато производството по делото е 

спряно, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване с влязло в сила 

решение по гр. д. № 96/2008 г., по описа на ОС – Смолян. По делото е 

залепено малко листче, на първа страница на делото, от което е видно, че са 

правени справки за движението на преюдициалното дело, но не е прецизирано 

и не са изисквани официални справки – с писмо до съда, пред който делото е 

висящо; 

  - гр. д. № 16/2009 г., обр. на 06.02.2009 г., на доклад на съдия 

Присадова, след това съдия Хаджииванов, иск по чл. 55, ал. 1, предл. трето 

ЗЗД. С разпореждане от 13.02.2009 г. ИМ е оставена БД. На 25.02.2009 г. е 

представена молба с изпълнени указания. На 04.03.2009 г. е разпоредено да се 

изпрати препис от ИМ на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 
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06.03.2009 г., отговора е представен на 19.03.2009 г. На 23.03.2009 г. е 

разпоредено да се изпрати препис от отговора на ищеца за представяне на 

ДИМ. Разпореждането е връчено с обратна разписка на 07.04.2009 г., не е 

представена ДИМ. На 29.05.2009 г. е постановено определението по чл. 374, 

ал. 1 ГПК, с подробен проект за доклад. Първото с. з. е проведено на 

01.07.2009 г., когато на осн. чл. 22, ал. 1 т. 6 ГПК съдът се е отвел от 

разглеждане на спора. С определение от 12.01.2010 г. съдът (съдия 

Хаджииванов) е спрял производството по делото, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК – до приключване на гр. д. № 137/2007 г., по описа на същия съд. С 

разпореждане от 12.10.2010 г. съдът служебно е установил, че пречката за 

спиране на производството е отпаднала, поради което е възобновил 

производството и го е насрочил за 04.11.2010 г., когато ход на делото не е 

даден, поради нередовна процедура по призоваване на страна. Проведени са 

с.з. на: 22.11.2010 г.; 17.12.2010 г.; 20.01.2011 г. – не е даден ход на делото, 

поради нередовна процедура по призоваване на ответника; 24.02.2011 г. – 

назначена е ССчЕ. На 21.03.2011 г. е постъпила молба от ищеца, с която моли 

съда да спре производството по делото, на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ – открито 

производство по несъстоятелност по отношение на ответника, приложено 

доказателство – решение на съда. С определение от 22.03.2011 г. съдът е спрял 

производството по делото, до приключване с влязло в сила решение на т. д. № 

101/2010 г., по описа на ОС – Пловдив. С определение от 20.04.2011 г. съдът е 

разпоредил определението за спиране на производството да се връчи на 

синдика на дружеството. На 22.06.2012 г. е правена справка за движението на 

преюдициалното дело, от която е видно, че във ВКС е обр. т. д. № 1152/2011 

г.,  има постановено едно определение от 22.03.2012 г., но няма данни за 

движението на преюдициалното дело след това. 

 

  КОНСТАТАЦИИ:  

 

  Проверката на делата установи, че съдиите са постановявали 

разпореждане по чл. 129 ГПК в рамките на 3 – 7 дни от образуване на делото. 

По искането (постъпило в петък) за допускане на обезпечение съдът се е 

произнесъл на 3-ия ден - понеделник. Определението по чл. 374, ал. 1 ГПК е 

постановено по трите дела различно: 17 дни; 2 месеца и 1 месец след изтичане 

на срока за размяна на книжата. Първото съдебно заседание е насрочвано до 1 

месец, при отлагане – от 20 дни до 1 месец.  

  Обективни причини за неприключване на производствата са: 

спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и на осн. чл. 637, ал. 

1 ТЗ  като по едно от делата се установи, че съдът е спрял производството два 

пъти. Извършвани са справки за движението на преюдициалните 

производства, но резултатът от проверката следва да се отбелязва по спряното 

делото. Други причина са: назначени експертизи, понякога и по две 

експертизи; нередовна процедура по призоваване на страна; пренасрочване на 

с.з. по постъпила молба и болничен лист от страна; оставяне на ИМ без 

движение; обжалване решението на съда пред АС – Пловдив, съответно 

обжалване на решението на АС – Пловдив пред ВКС. По т. д. № 129/2009 г. 
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производството е приключило, но на 14.09.2012 г. е постъпила молба за 

отмяна на обезпечението, поради което същото е отразено като неприключило 

производство. По т. д. № 16/2009 г. се установи, че шест месеца по делото не 

са извършвани процесуални действия, след което производството е спряно. 

 

  4. Постановени съдебни актове по търговски дела, образувани 

през 2010 г. и 2011 г. извън срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо  ГПК.  
 

От изготвената справка за обявени съдебни актове извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК по делата, образувани през 2010 г. и 2011 г. и 

след извършена проверка по книгите за открити съдебни заседания, се 

констатира следното: 

  

През 2010 г., по 12 търговски дела не е спазен срока визиран в чл. 

235, ал. 5, изр. първо ГПК като по 4 дела просрочието е от 6 до 14 дни, след 

изтичане на едномесечния срок. По останалите дела, просрочието е както 

следва: 

  - по 4 дела решенията са постановени в срок до 2 месеца,  от 

обявяване делото за решаване – три дела са на доклад на съдия Хаджииванов и 

едно дело е на доклад на съдия Присадова; 

  - по 1 дело решението е обявено в срок до 3 месеца, от обявяване 

делото за решаване – на доклад на съдия Хаджииванов; 

  - по 1 дело решението е обявено в срок до 4 месеца,  от обявяване 

делото за решаване - на доклад на съдия Хаджииванов; 

  - по 1 дело решението е обявено в срок до 6 месеца, от обявяване 

делото за решаване - на доклад на съдия Хаджииванов; 

  - по 1 дело решението е обявено след 1 година и 5 месеца, от 

обявяване делото за решаване - на доклад на съдия Хаджииванов. 

 

  През 2011 г., по 10 търговски дела не е спазен срока визиран в чл. 

235, ал. 5, изр. първо ГПК като по 2 дела забавата е незначителна: 8 дни и 

съответно 15 дни, след изтичане на едномесечния срок. По останалите дела, 

просрочието е както следва: 

  - по 1 дело решението е обявено в срок до 2 месеца, от обявяване 

делото за решаване – на доклад на съдия Хаджииванов; 

  - по 3 дела решението е обявено в срок до 3 месеца, от обявяване 

делото за решаване – две дела на доклад на съдия Присадова и едно дело на 

доклад на съдия Хаджииванов; 

  - по 2 дела решението е обявено в срок до 4 месеца, от обявяване 

делото за решаване – едно на доклад на съдия Хаджииванов и едно на доклад 

на съдия Присадова; 

  - по 1 дело решението е обявено след 6 месеца и половина, от 

обявяване делото за решаване - на доклад на съдия Хаджииванов; 

  - по 1 дело решението е обявено след 8 месеца и половина, от 

обявяване делото за решаване - на доклад на съдия Хаджииванов. 
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  Независимо, че през 2010 г. и 2011 г. само по 7 дела съдът е 

обявил решението над тримесечния срок, следва да се отчете, че  

констатираното просрочие е значително. 

 

  5. Търговски дела с отменен ход по същество през 2010 г. и 

2011 г. 

  От изисканата справка се установи 1 дело с отменен ход по 

същество през 2010 г. и 2 дела с отменен ход по същество през 2011 г., но тъй 

като част от делата са администрирани като граждански, а производствата са 

се провели по реда на глава тридесет и втора „Производство по търговски 

спорове” от ГПК, дадената справка не е прецизна. При проверка на делата, 

разгледани като търговски спорове се установи, че по повече дела, съдът е 

отменил дадения ход по същество:  

  - гр. д. № 50/2011 г., обр. на 16.03.2011 г., на доклад на съдия 

Недкова, иск по чл. 266, ал. 1 и чл. 86 ЗЗД. След размяна на книжа (ответникът 

не е подал отговор), с определение от 20.05.2011 г. съдът се е произнесъл по 

доказателствата и доказателствените искания и е насрочил делото. Проведени 

са с. з. на: 08.06.2011 г.; 06.07.2011 г.; 21.09.2011 г.; 19.10.2011 г., когато е 

даден ход по същество на делото. На 08.11.2011 г. е постъпила молба от проц. 

представител на ищеца, с която е молил съда да отмени дадения ход по 

същество на делото, т.к. е допуснал фактическа грешка свързана с неправилно 

изчисление на петитума, а именно намаление на размера на първия иск. С 

определение от 08.11.2011 г. съдът е счел, че молбата е процесуално 

допустима и основателна, поради което е отменил дадения ход по същество на 

делото и го е насрочил. В с.з. на 07.12.2011 г. е даден ход по същество на 

делото, решението е обявено на 27.12.2011 г.;  

    - гр. д. № 109/2011 г., обр. на 28.05.2011 г., на доклад на съдия 

Хаджииванов. В с. з. проведено на 28.07.2011 г., даден е ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне е постъпила молба от ответника за отмяна на 

хода по същество като възраженията са свързани с основателността и 

допустимостта на иска. Съдът е констатирал, че и в проведеното с. з. на 

28.07.2011 г. е подадена и приложена молба за нови доказателства, свързана с 

допустимостта и основателността на иска. С определение от 10.08.2011 г. 

съдът е отменил дадения ход по същество, задължил е трето неучастващо по 

делото лице да представи документи, подробно изброени, задължил е ищеца 

да представи доказателства, изискал е т. д. № 150/2010 г., по описа на ОС – 

Смолян и е насрочил делото. В с. з. на 28.10.2011 г. е даден ход по същество 

на делото. На 04.11.201 г. е постъпила молба от пълномощника на ответника 

за поправка на протокол, поради което с определение от 11.11.2011 г. съдът е 

отменил определението за даване ход по същество и е насрочил делото за 

28.11.2011 г. В с.з. на 28.11.2011 г. е даден ход по същество, решението е 

постановено на 06.06.2012 г.;  

  - гр. д. № 182/2010 г., на доклад на съдия Присадова. В срока за 

произнасяне съдът е констатирал, че са допуснати нарушения на 

процесуалните правила - търговецът „Р.” АД, гр. Смолян е бил конституиран 

като ответник по делото, което е било грешка, същият е следвало да бъде 
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конституиран като ищец. С определение от 27.06.2011 г. съдът е отменил 

протоколно определение с което даден ход по същество на делото, 

конституирал е „Р.” АД, гр. Смолян като ищец и му е указал, че подаденият 

отговор на ИМ може да се приеме за негово становище, ако потвърди това 

изрично и е насрочил делото;  

  - гр. д. № 169/2010 г., обр. на 12.11.2010 г., на доклад на съдия 

Недкова, иск по чл. 92, ал. 1 ЗЗД. Делото е изпратено от ОС – Кърджали, по 

подсъдност след двойната размяна на книжа. На 18.11.2010 г. е постановено 

определението по чл. 374, ал. 1 ГПК. Проведени са с.з. на: 15.12.2010 г.; 

26.01.2011 г. – даден е ход по същество на делото. С определение от 

31.01.2011 г. съдът е отменил дадения ход по същество, т. к. в срока за 

произнасяне е установил, че делото е останало неизяснено от фактическа 

страна - ищецът не е представил цялото строително досие за обекта, 

независимо, че съдът го е задължил. Проведени са с.з. на: 09.03.2011 г.; 

20.04.2011 г. – даден е ход по същество на делото, решението е обявено на 

18.05.2011 г.;  

- гр. д. № 49/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е образувано на 

15.03.2011 г. Производството е администрирано като търговски спор. В 

съдебно заседание от 22.06.2011 г. съдът е дал ход по същество и е обявил 

делото за решаване. С определение по чл. 253 от ГПК, постановено на 

11.07.2011 г., съдът е отменил дадения ход по същество и насрочил ново 

открито съдебно заседание, след като е съобразил, че с исковата молба ищецът 

е направил искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза, която е 

необходима за изясняване на делото от фактическа страна. На 14.09.2011 г., за 

която е насрочено делото, е даден отново ход по същество и постановено 

решение от 16.09.2011 г. 

 

  КОНСТАТАЦИИ:  

 

  От проверените дела се установява, че определения за отмяна на 

дадения ход по същество са постановявани по инициатива на съда: най-често 

поради неизясняване на делото от фактическа страна, а по едно от делата 

съдът е констатирал допуснати процесуални нарушения. По едно от 

проверените дела причина за отмяна на хода по същество е постъпила молба 

от проц. представител на ищеца за намаляване размера на претендираната 

сума, поради неправилно изчислен петитум. 

  

  6. Спрени търговски дела през 2010 г. и 2011 г. 

 

  През 2010 г. съдът е спрял производството по две дела, а през 2011 

г. – по 7 търговски дела. Част от спрените дела са разгледани в раздела на 

първоинстанционните граждански дела, поради липсата на ясни 

разграничения между гражданските и търговските дела. Проверката на 

случайно избрани дела установи: 

 - гр. д. № 16/2009 г., обр. на 06.02.2009 г., на доклад на съдия 

Присадова, след това съдия Хаджииванов, иск по чл. 55, ал. 1, предл. трето 
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ЗЗД. С определение от 12.01.2010 г. съдът (съдия Хаджииванов) е спрял 

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

гр. д. № 137/2007 г., по описа на същия съд. С разпореждане от 12.10.2010 г. 

съдът служебно е установил, че пречката за спиране на производството е 

отпаднала, поради което е възобновил производството и го е насрочил. След 

проведени няколко с. з., на 21.03.2011 г. е постъпила молба от ищеца, с която 

моли съда да спре производството по делото, на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ – 

открито производство по несъстоятелност по отношение на ответника, 

приложено доказателство – решение на съда. С определение от 22.03.2011 г. 

съдът е спрял производството по делото, до приключване с влязло в сила 

решение на т. д. № 101/2010 г., по описа на ОС – Пловдив. С определение от 

20.04.2011 г. съдът е разпоредил определението за спиране на производството 

да се връчи на синдика на дружеството. На 22.06.2012 г. е извършена справка 

за движението на преюдициалното дело, от която е видно, че във ВКС е обр. т. 

д. № 1152/2011 г.; 

  - гр. д. № 156/2009 г., обр. на 30.10.2009 г., на доклад на съдия 

Присадова, иск по чл. 45, ал. 1 ЗЗД. Първото с. з. е проведено на 19.05.2010 г., 

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

приключване с влязло в сила решение по гр. д. № 96/2008 г., по описа на ОС – 

Смолян - по делото е залепено малко листче, на първа страница, от което е 

видно, че са правени справки за движението на преюдициалното дело, но не е 

прецизирано и не са изисквани официални справки – с писмо до съда, пред 

който делото е висящо; 

 - гр. д. № 184/2010 г., обр. на 06.12.2010 г., на доклад на съдия 

Недкова, облигационен иск. С ИМ е направено искане по чл. 389 ГПК, с 

Определение № 155 от 09.12.2010 г. съдът е отхвърлил молбата за обезпечение 

на иска - обжалвано. С определение от 13.01.2011 г., постановено по ч. гр. д. 

№ 46/2011 г., по описа на ПАС, съдът е отменил определението на 

първоинстанционния съд и е допуснал обезпечение на иска. Делото е върнато 

в ОС – Смолян на 17.01.2011 г. След двойната размяна на книжа, на 11.02.2011 

г. е постановено определението по чл. 374, ал. 1 ГПК. В първото по делото с.з. 

проведено на 02.03.2011 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 09.05.2011 г. е постъпила молба за възобновяване, с 

определение от с. д. съдът е възобновил производството и го е насрочил. В с. 

з. на 18.05.2011 г., съдът е одобрил постигнатото споразумение от страните и е 

прекратил производството по делото. 

 

  КОНСТАТАЦИИ: 

  Първите двете дела са подробно разгледани в т. 3 от настоящия 

раздел. От проверката на спрените дела може да се направи извод, че 

деловодствата следят делата, спрени до приключване на преюдициалното 

производство, но не винаги се отразява резултатът от проверката. Дори 

преюдициалното производство да е по описа на същия съд за прегледност би 

следвало да се отбелязва статусът на преюдициалното дело - постъпила ли е 

жалба, изпратено ли е на по-горния съд и т. н.  Третото дело (гр. д. № 184/2010 

г.) е възобновено по постъпила молба в шестмесечния срок. 
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  7. Производства, образувани по реда на чл. 625 и сл. от 

Търговския закон – несъстоятелност. 

  Делата, образувани по реда на чл. 625 и сл. от ТЗ са обозначени 

като търговски и книжата са поставени в папки – син цвят. Проверката на 

случайно израни дела установи: 

   - т. д. № 24/2011 г. /съдия Емилия Присадова/ е образувано на 

22.02.2012 г. по молба по чл. 625, във връзка с чл. 608, ал. 1, във връзка с чл. 

632 от ТЗ, депозирана от НАП на 22.02.2011 г. Делото е разпределено на 

съдията-докладчик на 23.02.2011 г. Съдът е администрирал производството с 

разпореждане по чл. 131 от ГПК, постановено на 01.03.2011 г. С разпореждане 

от 29.03.2011 г. съдът е оставил производството без движение и указал на 

молителя да посочи адрес на длъжника, на който ще може да се извърши 

редовно призоваване. Молба от НАП е постъпила на 21.04.2011 г. С 

определение от 26.04.2011 г. съдът е назначил съдебно-икономическа 

експертиза и е насрочил производството в открито съдебно заседание за 

28.05.2011 г. Делото е отложено и насрочено за 15.06.2011 г. с оглед 

неизготвена съдебна експертиза. На тази дата е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 05.08.2011 

г. съгласно отбелязването, направено в съдебния акт. Съобщения са изпратени 

на 08.08.2011 г.; 

   - т. д. № 144/2011 г. /съдия Меденка Недкова/ е образувано на 

19.07.2011 г. по молба по чл. 625, депозирана от длъжника на тази дата. 

Делото е разпределено за разглеждане от съдия Недкова на 20.07.2011 г. С 

разпореждане от 20.07.2011 г. съдът е оставил производството без движение за 

отстраняване на нередовности, констатирани в молбата. За указанията на съда 

молителят е уведомен на 01.08.2011 г. Ново разпореждане, с което молбата е 

оставена без движение, е постановено на 30.08.2011 г. и за същото молителят е 

уведомен на 07.09.2011 г. В изпълнение на указанията е депозирана молба на 

13.09.2011 г. С определение, постановено на 15.09.2011 г., съдът е назначил 

съдебно-икономическа експертиза и е насрочил производството в открито 

съдебно заседание за 26.10.2011 г. На тази дата делото е отложено за 

следващия ден – 27.10.2011 г., поради неявяване на вещото лице. В съдебно 

заседание от тази дата делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 11.11.2011 г., препис от което за страната е изпратено още 

същия ден; 

  - т. д. № 44/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

11.03.2011 г. по молба по чл. 625, във връзка с чл. 608, ал. 1, във връзка с чл. 

632 от ТЗ, депозирана от НАП на тази дата. Делото е разпределено на съдията 

на 14.03.2011 г., което се установява от протокола, удостоверяващ 

електронния избор на докладчик. С разпореждане по чл. 131 от ГПК, 

постановено на 17.03.2011 г., съдът е указал да се изпрати препис от молбата 

на ответника. Съобщението е получено на 25.03.2011 г. Срокът за представяне 

на писмен отговор е изтекъл на 25.04.2011 г. С разпореждане от 13.06.2011 г. 

/след повече от месец и половина/ съдът е допуснал съдебно-икономическа 

експертиза и насрочил производството в открито заседание за 15.07.2011 г. С 
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разпореждане от 08.07.2011 г., постановено във връзка с искане на молителя 

по чл. 63, ал. 1 от ГПК, съдът е удължил срока за внасяне на депозит за вещо 

лице и е пренасрочил делото за нова дата – 28.07.2011 г. Ново съдебно 

заседание е насрочено за 08.08.2011 г. за изготвяне на експертизата. На тази 

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

решение е обявено на 01.08.2012 г., тоест след близо една година, което 

обстоятелство се установява от книгата за открити съдебни заседания; 

  - т. д. № 199/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

03.10.2011 г. по молба по чл. 625 от Търговския закон, депозирана от длъжник. 

С разпореждане от 07.10.2011 г. съдът е допуснал съдебно-икономическа 

експертиза и е насрочил производството в открито заседание за 17.10.2011 г. 

Делото е обявено за решаване на 28.11.2011 г. С определение от 02.05.2012 г. 

/след повече от 5 месеца/ съдът е отменил дадения ход по същество и оставил 

без движение производството за отстраняване на нередовности, констатирани 

в молбата; 

 - т. д. № 156/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

27.10.2011 г. по молба, депозирана от кредитор. Делото е обявено за решаване 

в съдебно заседание, проведено на 16.02.2012 г. Решение по делото е 

постановено на 11.07.2012 г. и обявено в книгата за открити съдебни 

заседания на 13.07.2012 г. /след 5 месеца/; 

  - т. д. № 86/2011 г. /съдия Любен Хаджииванов/ е образувано на 

28.04.2011 г. по молба, депозирана от кредитор. Делото е обявено за решаване 

на 19.01.2012 г. Решение е обявено в книгата за открити съдебни заседания на 

04.07.2012 г. /над 5 месеца/. 

 

Проверени са още следните дела от тази категория – т. д. № 

79/2011 г., обявено за решаване на 08.06.2011 г. и постановено решение на 

17.06.2011 г. Съобщение е изпратено на 20.06.2011 г.; т. д. № 54/2011 г., 

прекратено в открито съдебно заседание на 28.05.2011 г., поради оттегляне на 

молбата за откриване на производство по несъстоятелност.; т. д. № 17/2011 г., 

обявено за решаване на 29.05.2011 г. и постановено решение на 30.05.2011 г., 

на която дата са изпратени съобщения. 

 

 КОНСТАТАЦИ: 

  Проверката установи, че делата, образувани по чл. 625 ТЗ са 

образувани в деня на постъпване на молбите, същите се администрират 

своевременно. Първото разпореждане на съда е от 3 до 7 дни като са давани 

различни указания: за отстраняване на констатирана нередовност на молбата; 

разпореждане по чл. 131 ГПК; назначаване на експертиза и насрочване на 

делото. Първото с. з. е насрочвано най-често в месечен срок,  предвид 

допуснатите и назначени експертизи. При отлагане на делото, същото е 

насрочвано в кратък срок – от 10 до 15 дни, в изолирани случаи до 1 месец. 

Констатира се забава при постановяване на съдебното решение като по 2 дела 

решението е постановено след 5 месеца, по едно от делата – след 1 година, а 

по едно дело се установи, че след 5 месеца, в срока за произнасяне, съдът е 

отменил дадения ход по същество на делото и е оставил производството без 
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движение. По останалите дела се установи, че решенията са постановявани в 

изключително кратки срокове – от 1 ден до 14 дни, само по едно дело 

решението е обявено след месец и двадесет дни.    

 

  

 V. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД -

СМОЛЯН  

    

                    Организационното и административно ръководство на ОС – 

Смолян,  осъществявано от председателя на съда Любен Хаджииванов е на 

добро ниво.  

 

                    Отделните служби работят добре, всички съдебни служители са 

добре обучени и изпълняват стриктно задълженията си.  

Съдебният администратор подпомага работата на председателя, 

извършва проверка на работата на деловодствата и следи за спазването на 

вътрешния ред и правила. Съдебният администратор съвместно със 

завеждащия служба периодично извършват проверка на съдебно деловодство 

и воденето на книгите. Резултатите от проверката се докладват на 

председателя на съда.   

 

  Служба „Съдебно деловодство” полага усилия за подобряване на 

работата в деловодството. През 2011 г. двама деловодители са участвали в 

обучителен семинар, организиран от НИП, на тема „Административно 

обслужване на гражданите”. Системният администратор периодично 

провежда обучения на съдиите и съдебните служители за работа с 

електронната деловодна система АСУД. 

 

  Шестимата съдебните секретари водят стриктно протоколите, 

независимо, че не работят само с един съдия. През 2011 г. трима съдебни 

секретари са участвали в обучителен семинар, организиран от НИП, на тема: 

„Граматика и протоколиране” и трима съдебни секретари са участвали в 

обучителен семинар на тема: „Стресоустойчивост и управление на времето. 

Уредба на работата на съдебната администрация”.  

  

През 2010 г. петима призовкари са участвали в обучение 

проведено в НИП на тема: „Процесът на призоваване” и двама съдебни 

секретари са участвали в обучение на тема: „Уредба на работата на съдебната 

администрация”. 

 

Един от съдебните секретари ежедневно извършва проверка в 

деловодната програма за постъпилите актове, подлежащи на публикуване, 

като заличава  личните данни чрез модула за автоматично заличаване от 

деловодната програма и при необходимост се заличават ръчно.  
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  Всички деловодни книги се водят на електронен и хартиен 

носител, с изключение на входящия и изходящия дневник, които се водят на 

електронен носител с разпечатка на хартиен носител. Не е спазена 

разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ПАРОАВАС - не се води отделна книга за 

търговските дела, тъй като всички първоинстанционни дела се образуват като 

граждански, което е неправилно. 

   

            Съдебният статистик, с помощта на завеждащия служба, изготвя и 

обобщава справките, които му предоставят съдебните секретари и ги 

предоставя на председателя на съда.  

 

 В служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” работят 6 

служители, като не се установиха съществени проблеми с връчването на 

съобщения и призовки в съдебния район.  

 

  Утвърдена практика в съдебния район е всеки последен петък от 

месеца да се провеждат общи събрания на съдиите от всички районни 

съдилища за обсъждане както на текущи проблеми и задачи, така и за 

обсъждане на проблеми от материално-правен и процесуално правен характер. 

   

 Проверката по образуване на делата установи, че в деня на 

постъпване на книжата в съда същите се образуват в дела. Още същия ден  

първоинстанционните граждански/търговски дела се докладват на 

председателя, а въззивните граждански и наказателните дела - на съответния 

заместник-председател на съда, които разпределят делата чрез програмата за 

случайно разпределение. По всички дела е приложен протокол от случайното 

разпределение. След разпределението на делата от програмата за случаен 

подбор, същите са връщат в деловодствата и най-късно на следващия ден 

делата се докладват на съответния съдия-докладчик. Следва да се обърне 

внимание, че този начин на организация на работата на деловодството не 

позволява постъпващите в съда искови молби и молби по които се образуват 

първоинстанционните дела, да се образуват като граждански съответно като 

търговски дела, защото вида на делото следва да се определи от съдията, 

разпределящ делото чрез програмата за случаен подбор. Считаме, че е 

неправилно всички първоинстанционни дела да се образуват като граждански, 

тъй като е в нарушение на изискванията на ПАРОАВАС.  

 Предвид установената практика в повечето съдилища в страната и 

съгласно изискванията на ПАРОАВАС, би могло да се обсъди промяна на 

организацията по образуване на делата. След постъпване на исковите молби и 

молбите по които се образуват първоинстанционни граждански и търговки 

дела в регистратурата и поставяне на дата и входящ номер от деловодната 

програма, същите следва да се докладват на председателя, заместник-

председателите или на определен съдията, който първо следва да определи 

вида на делото по материя (гражданко или търговско), след което да извърши 

техническата дейност по определяне на съдия-докладчик, чрез програмата за 

случаен подбор. След определяне вида на делото и съдията-докладчик, 
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книжата следва да се върнат в деловодството за образуването им в дела и 

докладването им на съответния съдия.  

 Видно от не малкия брой дела с пренасрочени съдебни заседания, 

поради служебна заетост на председателя на съда и с оглед разпоредбата на 

чл. 46, ал. 1 от ПАРОАВАС,  разпределението на първоинстанционните 

производства би могло да се възложи на друг съдия, който да определя и вида 

на делата по материя (граждански или търговски). За правилното и 

равномерно разпределение на гражданските и търговските дела, модулът за 

електронно разпределение на делата на принципа на случайния подбор следва 

да се допълни като се включи категория „търговски дела”. 

 

 Разпределението на делата се извършва при спазване на принципа 

за случайния подбор, съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ, без изследване на 

файл „Архив” от програмата за случайно разпределение на делата. До момента 

на извършване на проверката от ИВСС (10.10.2012 г.), делата, образувани по 

молби за допускане на обезпечение на бъдеш иск (чл. 390 ГПК) са се 

разглеждали от дежурен съдия. След разговор с председателя на съда, на 

12.10.2012 г. бе издадена заповед и молбите по чл. 390 ГПК се включиха в 

програмата за случайно разпределение.  

 

  Средната натовареност за 2010 г., изчислена за тримата съдии, 

разглеждащи първоинстанционни граждански, търговски и административни 

дела, спрямо общия брой дела е 95.33 дела годишно или 8 дела на месец на 

съдия.  

  Средната натовареност през 2011 г., изчислена за тримата съдии, 

разглеждащи първоинстанционни граждански, търговски и административни 

дела, спрямо общия брой е 109 дела годишно или 9 дела на месец на съдия.  

 Средна натовареност през 2010 г. на съдиите от Въззивно 

гражданско отделение, спрямо общия брой дела е 70 дела годишно или 6 дела 

месечно. 

Средна натовареност през 2011 г. на съдиите от Въззивно 

гражданско отделение, спрямо общия брой дела е 67 дела годишно или 6 дела 

месечно. 

  При изчисляване на средната натовареност на съдиите от 

Гражданско/Търговско отделение и Въззивно гражданско отделение не са 

включени разгледаните от тях наказателните производства. 

 

 Проверката по движението на първоинстанционните 

граждански дела установи, че основни причини за неприключване на 

производствата в тримесечен срок са неизготвяне на експертизи в срок, 

поставяне на допълнителни задачи или допускане на разширени експертизи, а 

по някои от делата, съдът е назначавал и по три различни експертизи. В някои 

случаи, причина за неизготвената в срок експертиза е несвоевременно внесен 

депозит за в. л. Други причини са отмяна хода по същество на делото като по 

някои от проверените дела се установи, че е по инициатива на страните; 
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пренасрочване делото за по-късна дата, поради служебна ангажираност или 

след депозиране на молба от някоя от страните по делото. 

 

  Причини за неприключване на производствата по 

първоинстанционните граждански дела към 31.12.2011 г. са: пренасрочване на 

заседанията, поради служебна ангажираност на докладчика или по молба, 

постъпила от страната; нередовна процедура по призоваване на страните; 

неизготвени експертизи в законовия срок; отлагане на с.з. по доказателствата; 

оставяне ИМ без движение; отмяна на определението с което съдът е дал ход 

по същество на делото, поради неизяснено дело от фактическа страна.  

 

От проверените дела може да се направи извод, че съдиите са се 

произнасяли по постъпващите книжа своевременно, с малки изключения. 

Определението на съда по чл. 129 или респективно по чл. 131 ГПК е 

постановявано до 1 - 3 дни след разпределяне на делото. Определението по чл. 

140 ГПК е постановявано в рамките на 5 до 25 дни след изтичане срока за 

отговор на исковата молба, с изключение на периода на съдебната ваканция, 

когато определението по чл. 140 ГПК е постановявано в месечен срок. 

Постъпващите в съда молби по насрочените дела са докладвани своевременно, 

като произнасянето по тях е в рамките на няколко дни.  

 

  Първоинстанционните граждански състави преимуществено са 

обявявали съдебните решения по делата в срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, 

изр. първо от ГПК. Установиха са малък брой дела, чиито решения са 

постановени след три месеца, от обявяване делото за решаване, изброени в 

констативната част на настоящия акт. При анализ на данните може да се 

направи извод, че през 2010 г. съдиите са проявявали повече стремеж за 

спазване срока, визиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК, в сравнение с 2011 

г.  

Следва да се напомни, че срокът за свършените граждански дела 

започва да тече от насрочването на първото открито заседание и съгласно 

писмо № 91-00-060/10.07.2008 г., по описа на ВСС, делата се отчитат като 

решени едва след обявяването на съдебния акт в срочната книга. 

 

  От проверените дела се установи, че определения за отмяна на 

дадения ход по същество са постановявани по инициатива на съда, най-често 

поради неизясняване на делото от фактическа страна, което налага извод за 

недостатъчно задълбочено проучване на делата от съдията-докладчик. В редки 

случаи отмяната хода по същество е по инициатива на страните – най-често за 

постигане на спогодба. 

 

Проверката на спрените делата установи, че не са администрирани 

прецизно - по едното дело, спряно на осн. чл. 129, ал. 1, т . 4 ГПК не са 

изисквани справки за движението на преюдициалното производство, а по 

второто са правени справки за движението му. Делата спрени по съгласие на 

страните се следят и при непостъпила молба за възобновяване, същите се 
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прекратяват. Резултатът от справките, които извършват съдебно деловодство 

по спрените дела, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, следва да се прилагат по 

делото. Дори когато преюдициалното производство е по описа на ОС – 

Смолян, следва да се отразява резултатът от движението му, тъй като съдията-

докладчик и/или деловодителя може да бъде сменен или да напусне.  

 

  Делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК се образуват в деня на 

подаване на молбите. Съдиите са се произнасяли по молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването й, с изключение на 2 дела. 

Предвид констатираната различна практика при определяне на началния 

момент от който започва да тече срокът за предявяване на бъдещ иск, съдиите 

разглеждащи граждански и търговски дела следва да обсъдят поставените 

въпроси в настоящия акт, с оглед уеднаквяване на практиката.  

 

 Проверката на въззивните граждански дела установи, че делата 

се образуват в деня на постъпване на въззивните жалби. Въззивните 

производства приключват в кратки срокове, като за това е допринесло добрата 

предварителна подготовка на съдиите, разглеждащи въззивни производства. С 

определението по чл. 267 ГПК докладчикът е изготвял проект за доклад по 

делото, което е оптимизирало приключването на производствата пред 

въззивната инстанция. В повечето случаи, производствата приключват с 1 – 2 

съдебни заседания. Причините за продължилото по-дълго производство по 

някои от делата са: пренасрочване на делото за нова дата; отлагане на делото 

по изразено становище от страните за постигане на спогодба; отлагане на с.з. 

по допусната експертиза; процедура по одобряване протокол за разделянето на 

имотите.  

 

  Въззивните състави са проявявали стремеж за спазване срока 

визиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК. При анализ на данните, може да се 

направи извод, че през 2011 г. срочността на постановяване на съдебните 

решения по въззивните производства е по-добра в сравнение с 2010 г. 

 

  Броят на въззивни граждански дела с отменен хода по същество е 

малък, но по повечето дела е по инициативна на съда, поради недостатъчно 

задълбочена подготовка по делата. 

 

  От проверката на спрените въззивни дела се установи, че и двете 

дела са спрени поради наличието на преюдициален спор като по едното дело 

има данни за извършвани справки за движението на преюдициалното 

производство, по второ въззивно производство не се установиха данни за 

извършвани справки. 

   

   Проверката на въззивните производства, образувани по реда на чл. 

317 във вр. с чл. 310 ГПК, установи, че съдиите са спазвали кратките 

процесуални срокове. Похвална е срочността с която се администрират, 

разглеждат и приключват производствата, образувани по чл. 317 във вр. с чл. 
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310 ГПК. Спазвани са всички кратки процесуални срокове визирани в глава 

двадесет и пета „Бързо производство” от ГПК, като съдебният акт е 

постановяван в изключително кратки срокове.  

 

Обективни причини за неприключване на въззивните производства, 

образувани през първото полугодие на 2012 г. са: връщане на делото на 

съответния първоинстанционен съд за администриране на въззивната жалба 

или връчване на препис от постановеното първоинстанционно решение. 

Делата се образуват в деня на постъпването им в окръжния съд. 

Определението по чл. 267 ГПК е постановявано в рамките на 10 – 17 дни от 

образуване на делото, а първото съдебно заседание е насрочвано след 2 и 3 

месеца, което съвпада с периода на съдебната ваканция и ползването на 

годишните отпуски. При отлагане на делото същото е насрочвано в кратък 

срок. 

 

Проверката на дела, администрирани от съдията-докладчик 

по реда на глава тридесет и втора „Производство по търговски спорове” 

от ГПК установи, че делата се образуват в деня на постъпване на книжата, по 

изключение до 2 дни. Разпореждането на съда по чл. 367 ГПК е постановявано 

най-често на следващия ден, след образуването на дело като изключения са 

разпорежданията, постановявани до 10 – 12 дни от образуването на дело. 

Съдиите са се произнасяли по постъпващите книжа на същия ден или най-

късно до 2 - 3 дни, с изключение на периода на съдебната ваканция. 

Определението по чл. 374, ал. 1 ГПК е постановявано с изтичане срока за 

размяна на книжа, в по-редки случаи в рамките на 8 – 17 дни. 

 

  Причини за продължилото по-дълго производство по търговските 

дела са допуснатите от съда експертизи, поставяне на допълнителни задачи 

към в.л., неизготвено заключение в законовия срок като по някои дела 

причината е несвоевременно внесен депозит; отлагане на с. з. за постигане на 

спогодба; отлагане на с. з. след съдебната ваканция. Само в периода на 

съдебната ваканция се установиха по-дълги срокове при насрочване на делата 

както и при произнасяне на съда по постъпилите книжа.  Необоснована забава 

по движението се констатира по малък брой дела, изразяващо се в 

несвоевременно произнасяне по постъпилите книжа, а по други – забава при 

постановяване на крайния съдебен акт.  

 

  При сходни спорове и страни се констатира, че Окръжен съд - 

Смолян администрира съдебните производства по различен процесуален ред. 

В единия случай производството се е развило по общия ред, а в другия – по чл. 

365 и сл. от ГПК. 

 

  Основна причина за образуваните преди 01.01.2010 г. и 

неприключилите към 31.12.2011 г. търговски дела е спиране на 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и на осн. чл. 637, ал. 1 ТЗ. По 

спрените производства се извършва справка за движението на 
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преюдициалните спорове, но резултатите от проверката следва да се 

отбелязват по спрените дела.  

 

  Търговските дела с отменен ход по същество са сравнително 

малко. Причина за отмяна хода по същество са неизяснено дело от фактическа 

страна и констатирано процесуално нарушение от страна на съда. Само  по 

едно от делата, причина за отмяната хода по същество е постъпила молба от 

проц. представител на ищеца.  

 

  Проверката на делата, образувани по чл. 625 ТЗ – несъстоятелност, 

установи, че се администрират своевременно. Съдиите са полагали усилия за 

бързо приключване на делата, като са насрочвали първото с.з. най-често в 

месечен срок,  предвид допуснатите и назначени експертизи. При отлагане на 

делото, същото е насрочвано в кратък срок – от 10 до 15 дни, в изолирани 

случаи до 1 месец. Решенията са постановявани в изключително кратки 

срокове – от 1 ден до 14 дни, само по едно дело решението е обявено след 

месец и двадесет дни. Единствено при делата, на доклад на съдия 

Хаджииванов се констатира забава при постановяване на съдебното решение. 

Производството по първа фаза на несъстоятелността следва да приключи с 

постановяване на съдебен акт във възможно най-кратък срок, предвид 

характера на производството, изискващо своевременно произнасяне, с оглед 

защитата интересите както на кредиторите, така и на длъжника.  

 

   

В изпълнение на препоръките, дадени с АКТ за резултати от 

извършена проверка на ОС – Смолян, на основание заповед № 212/05.08.2009 

г., на главния инспектор на ИВСС, председателят на съда е предприел 

необходимите мерки. Настоящата проверка установи, че по третата препоръка  

- постановяване на съдебното решение съгласно изискванията на чл. 235, ал. 5, 

изр. първо от ГПК, съдиите следва да положат повече усилия, предвид 

невисоката им натовареност. 

 

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на 

основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  

                                           
        ПРЕПОРЪКИ: 

 

 1. Председателят на ОС – Смолян да упражни правомощията си по 

чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки относно: 

  - спазване разпоредбата на чл. 46, ал. 1 ПАРОАВАС като съдията 

разпределящ първоинстанционните дела, първо определя вида на делото по 

материя (гражданско или търговско), след което определя съдията-докладчик 

съобразно принципа на случайния подбор; 
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  - спазване разпоредбата на чл. 89, ал. 1, т. 3 и чл. 92, ал. 1 

ПАРОАВАС като книжата по образуваните търговски дела се поставят в 

папки – жълт цвят; 

  - спазване разпоредбата  на чл. 58, ал. 2 ПАРОАВАС като за 

търговските дела се водят отделни книги; 

  - своевременно и прецизно администриране на спрените 

производства на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - периодично да се 

изпращат писма, с които да се изисква информация за движението на 

преюдициалното производство, а когато преюдициалното производство е 

подсъдно на същия съд, резултатът от проверката да се отразява по спряното 

дело. 

 

  2. Председателят на ОС – Смолян да упражни правомощията си по 

чл. 86, ал. 1, т. 12 ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите от 

Гражданско/Търговско отделение и Въззивно отделение, на което: 

  - да се обсъди прилагането на чл. 86 ГПК за предотвратяване 

отлагането на делата по вина на вещите лица, при наличие на законовите 

предпоставки за това; 

   - да се набележат мерки за спазване разпоредбата на чл. 235, ал. 5, 

изр. първо от ГПК;  

 - да се обсъди и уеднакви практиката по чл. 390, ал. 3 ГПК,  

относно определяне на началния момент, от който започва да тече срокът за 

представяне на доказателства за предявения иск. 

   

3. Председателят на ОС – Смолян да предприеме мерки за 

стриктно спазване на Заповед № 405/06.11.2009 г. и Заповед № 450/12.10.2012 

г., относно констатираните немалко случаи на пренасрочени съдебни 

заседания, поради служебна ангажираност на съдията-докладчик. 

 

        4. Председателят на ОС – Смолян да упражни правомощията си по 

чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ и да предприеме мерки за уеднаквяване натовареността 

на съдиите от окръжния съд. 

 

         В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 

2 във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на ОС - Смолян да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

Настоящият акт да се изпрати на председателя на ОС – Смолян, на 

председателя на АС – Пловдив и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

              

 

 

ИНСПЕКТОР: 

                    /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


