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                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 
гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 
 

 
ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ В СЪДЕБЕН АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 
СОФИЯ 

 
А К Т 

 
за резултати от извършена проверка 

 
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 
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 2010 г. и Заповед № 
40/18.03.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 
съвет, се извърши годишна планова проверка в Софийски градски съд, 
Търговско отделение. 

Срок за извършване на проверката от 22.03.2010 г. до 29.10.2010 г. 
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Йорданова Михайлова и Николай Ичев Илиев. 
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Търговско отделение на 
Софийски градски съд; на организацията на образуването и движението на 
делата, както и приключването им в установените срокове; анализ на 
приключилите дела в отделението и констатиране на противоречива 
практика. 
  І. Проверка на организацията на административната дейност на 
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

1. Щатна осигуреност. 
 

Към момента на извършване на проверката в Софийски градски съд, 
Търговско отделение, съдийският състав включва следните съдийски 
състави, като са отразени промените, считано от 2004 г., както следва: 
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 ● VІ-1 състав съдия Цветомира Кордоловска до 26.05.2008 г.; от 
15.09.2008 г. до 30.01.2010 г. съдия Анна Баева; от 02.02.2010 г. за 
председател на състава е определена съдия Димана Йосифова; 
 
 ● VІ-2 състав съдия Боян Балевски /към момента на проверката съдия 
Балевски е командирован във Върховния касационен съд/; 
 

● VІ-3 състав съдия Лилия Илиева – във връзка с ползването на 
дългосрочен отпуск по болест на съдия Илиева в периода от 04.06.2009 г. – 
27.07.2009 г е замествана от съдия Румяна Ченалова, а за периода от 
28.07.2009 г.-18.10.2009 г. – от съдия Валентин Бойкинов; 
 
 ● VІ-4 състав съдия Костадинка Недкова; 
 
 ● VІ-5 състав съдия Вероника Николова - за периода от 2004 г. до 
24.01.2010 г., и от 25.01.2010 г. – съдия Галина Иванова; 
 

● VІ-6 състав съдия Светлин Михайлов; 
 

● VІ-7 състав съдия Даниела Марчева – за периода от 04.03.2008 г. до 
18.10.2009 г., и съдия Валентин Бойкинов – от 19.10.2009 г.; 
 

● VІ-8 състав съдия Ивайло Младенов; 
 

● VІ-9 състав съдия Жаклин Комитова; 
 

● VІ-10 състав съдия Станислава Казакова; 
 

● VІ-11 състав е открит със Заповед от 28.07.2009 г. За председател на 
състава е определен съдия Мария Вранеску; 
 

● VІ-12 състав е открит със Заповед от 28.08.2009 г. От 28.08.2009 г. до 
18.10.2009 г. за председател на състава е бил определен съдия Красимир 
Мазгалов; от 19.10.2009 г. до 28.03.2010 г. – съдия Геника Михайлова, и от 
29.03.2010 г. председател на състава е съдия Пламен Колев; 
 

● VІ-13 състав е открит със Заповед от 28.09.2009 г.. От 28.09.2009 г. 
до 18.10.2009 г. за председател на състава е бил определен съдия Геника 
Михайлова; от 19.10.2009 г. председател на състава е съдия Даниела 
Марчева; 
 

● VІ-14 състав е открит със Заповед от 19.11.2009 г. с председател на 
състава съдия Зорница Гладилова; 
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● VІ-15 състав е открит със Заповед от 19.11.2009 г. От тази дата до 
01.02.2010 г. председател на състава е съдия Димана Йосифова, а от 
02.02.2010 г. – съдия Елена Радева; 
 

● VІ-16 състав е открит със Заповед от 19.11.2009 г. с председател на 
състава съдия Румяна Паликароваа. 

 
Съставите от VІ-11 до VІ-16 са новооткрити и са структурирани във 

времето от председателя на Софийски градски съд, както следва: 
Със Заповед № 1302/28.07.2009 г. в Търговско отделение на СГС е 

открит нов VІ-11 състав. За председател на състава е определена съдия 
Мария Вранеску. 

Със Заповед № 1501/28.08.2009 г. е открит нов VІ-12 състав. За 
председател на състава е определен съдия Красимир Мазгалов. 

Със Заповед № 1626-а/28.09.2009 г. е открит нов VІ-13 състав. За 
председател на състава е определена съдия Геника Михайлова. 

Със Заповед № 1824/19.11.2009 г. са открити нови VІ-14, с председател 
съдия Зорница Гладилова, VІ-15, с председател съдия Димана Йосифова и 
VІ-16, с председател съдия Румяна Паликарова. 

 
2. Заповеди и други актове, издадени от административния 

ръководител на Софийски градски съд, за промени в организацията на 
административната дейност на Търговско отделение и структурирането 
на съставите в отделението 

 
Заповед № 1867/09.09.2008 г.; Заповед № 313/23.03.2009 г., Заповед № 

1286/28.07.2009 г.; Заповед № 1626/28.09.2009 г.; Заповед № 1645/05.10.2009 
г.; Заповед № 1701/19.10.2009 г.; Заповед № 1824/19.11.2009 г.; Заповед № 
2120/1612/2009 г.; Заповед № 2125/16.12.2009 г.; Заповед № 2188/23.12.2009 
г.; Заповед № 18/11.01.2010 г.; Заповед № 19/11.01.2010 г.; Заповед № 
109/25.01.2010 г.; Заповед № 134/03.02.2010 г.; Заповед № 377/07.04.2010 г.; 
Заповед № 1084/18.05.2010 г. 

Одобрен от председателя на СГС списък на съставите в Търговско 
отделение по дела, образувани по частни жалби или разглеждани по реда на 
частните жалби, считано от 21.12.2009 г.; Одобрен от председателя на СГС 
списък за промяна на съдиите от Търговско отделение по дела, образувани по 
частни жалби, считано от 08.03.2010 г.; Одобрен от председателя на СГС 
списък за промяна на съдиите от Търговско отделение по дела, образувани по 
частни жалби, считано от 16.06.2010 г.; Одобрен от председателя на СГС 
списък на съдиите по състави, които ще разглеждат образувани дела по 
частни жалби срещу актове на СРС и действията на съдебен изпълнител /без 
дата/ - 2 броя такива списъци. 

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

обслужване.  
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В хода на проверката в Търговско отделение на Софийски градски съд 
са проверени книгите за открити съдебни заседания на всички състави на 
отделението за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., за които се установи, че се водят в 
съответствие с изискванията на ПАРОАВАС. 

 
4. Случаен принцип на разпределение на делата. 
По делата не са прилагани копия от протоколите за разпределение на 

делата на случаен принцип, съгласно изискванията на решение по протокол 
№ 37/2009 г. на Комисията ”Професионална квалификация, информационни 
технологии и статистика” на Висшия съдебен съвет. 

С въвеждането на електронната програма Law Chois, за разпределение 
на делата на случаен принцип съобразно разпоредбата на чл. 9 от Закона за 
съдебната власт, в Търговско отделение на СГС от юли 2009 г. се налага 
устойчива тенденция за спазването на този принцип. 

 
5. Заседателни дни на отделните състави на Търговско отделение. 
VІ-1 състав - съдия Димана Йосифова заседава в понеделник-13,30 ч. 
VІ-2 състав съдия Боян Балевски заседава в петък-13,30 ч. 
VІ-3 състав съдия Лилия Илиева заседава в понеделник – 9,00 ч.  
VІ-4 състав съдия Костадинка Недкова заседава в петък-9,00 ч. 
VІ-5 състав съдия Галина Иванова заседава в четвъртък – 13,30 ч. 
VІ-6 състав съдия Светлин Михайлов заседава във вторник – 9,00 ч. 
VІ-7 състав съдия Валентин Бойкинов заседава във вторник – 13,30 ч. 
VІ-8 състав съдия Ивайло Младенов заседава във вторник – 9,00 

ч./последната сряда от месеца-13.30 ч. 
VІ-9 състав съдия Жаклин Комитова заседава в сряда – 13,30 ч. 
VІ-10 състав съдия Станислава Казакова заседава във вторник–13,30 ч. 
VІ-11 състав съдия Мария Вранеску заседава в сряда-9,00 ч. 
VІ-12 състав съдия Пламен Колев заседава в петък-9,00 ч. 
VІ-13 състав съдия Даниела Марчева заседава в сряда – 9,00 ч. 
VІ-14 състав съдия Зорница Гладилова заседава в сряда – 9,00 ч. 
VІ-15 състав съдия Елена Радева заседава в сряда–9,00 ч. 
VІ-16 състав съдия Румяна Паликарова заседава във вторник–13,30 ч. 
 

 
 ІІ. Проверка на образуването и движението на делата, както и 
приключването им в установените срокове; анализ на приключилите 
дела в отделението и констатиране на противоречива  
 

На случаен принцип бяха проверени следните дела:  
 
  

1. VІ - 1-ви състав /съдия Ана Баева и съдия Димана Йосифова/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
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 - т.д. №1856/2009г. – Делото е образувано на 30.10.2009г. по искова 
молба постъпила на 29.10.2009г. С разпореждане от 09.11.2009г. на съдия 
Г.Михайлова на процесуалния представител на ищеца е указано да подпише 
исковата молба. На 16.11.09г. е депозирана молба в изпълнение на дадените 
указания. Определение по чл.367 от ГПК – 19.11.09г. /съдия А.Баева/. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 14.12.2009г. Определение по чл.372 
от ГПК – 15.12.2009г. На 25.01.2010г. е депозирана допълнителна искова 
молба. На 15.02.2010г. е депозиран допълнителен отговор от ответника. 
Определение по чл.374 от ГПК - 05.05.2010г., постановено от съдия Димана 
Йосифова, с което делото е насрочено за 31.05.2010г. Съобщения до страните 
са изпратени на 10.05.2010г.  

 - т.д. №446/2009г. – Делото е образувано на 09.04.2009г. по искова 
молба постъпила на 08.04.2009г. С разпореждане от 13.04.2009г. на съдия 
Ж.Комитова исковата молба е оставена без движение, с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. На 27.04.09г. е депозирана молба в изпълнение на 
дадените указания. Определение по чл.367 от ГПК – 30.04.09г. /съдия 
А.Баева/. На 16.07.2009г. е депозирана молба от ищеца за допускане на 
обезпечение. На 17.08.2009г. е депозирана молба за произнасяне по искането 
за допускане на обезпечение. С определение от 19.08.2009г. е допуснато 
обезпечение, наложена е възбрана на 21 недвижими имоти, определена е 
гаранция в размер на 120 340 лв., разпоредено е издаване на 
обезпечителна заповед след представяне на доказателства, че гаранцията 
е внесена. С молба от 27.08.09г. ищецът е представил в цялост 
предварителния договор, на който се основават исковите претенции, поради 
което повторно е поискал да бъде допуснато обезпечение на исковете. С 
определение от 30.09.09г. е допуснато обезпечение, наложена е възбрана 
на 21 недвижими имота, определена е гаранция в размер на 120 340 лв., 
разпоредено е издаване на обезпечителна заповед след представяне на 
доказателства, че гаранцията е внесена. На 02.07.09г. е постъпил отговор 
на исковата молба. Определение по чл.372 от ГПК – 22.01.2010г. На 
24.02.2010г. е депозирана допълнителна искова молба. Определение от 
24.02.2010г. – чл.373 от ГПК. На 17.03.2010г. е депозиран допълнителен 
отговор от ответника. Определение по чл.374 от ГПК - 12.05.2010г., с което 
делото е насрочено за 31.05.2010г. Съобщения до страните са изпратени на 
12.05.2010г.  

 - т.д. №1464/2008г. – Делото е образувано на 13.06.2008г. след 
разделяне на производството по т.д.№847/2008г. С разпореждане от 
17.06.2008г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания за представяне на определени доказателства. Ищецът е уведомен на 
28.11.08г. със съобщение от 17.11.08г. С определение от 15.01.09г. 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК до 
приключване на производството по т.д.№847/2008г. С определение от 
04.03.2010г. /съдия Димана Йосифова/ е възобновено производството по 
делото, след като е изискано и приложено т.д.№847/2008г., производството 
по което е прекратено с определение от 10.07.08г. влязло в сила на 30.07.08г. 
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Определение по чл. 131 от ГПК – 05.03.10г. Ответникът е уведомен на 
12.03.2010г. със съобщение от 05.03.10г. Не е постъпил отговор на исковата 
молба. Определение по чл.312 от ГПК - 14.05.2010г., постановено извън 
срока по чл.312, ал.1 от ГПК, с което делото е насрочено за 07.06.2010г. 
Съобщения до страните са изпратени на 17.05.2010г.  

 - т.д. №1012/2009г. – Делото е образувано на 23.06.2009г. по искова 
молба, постъпила на 22.06.09г. Определение по чл. 367 от ГПК – 01.07.09г. 
Приложен е чл.50, ал.2 ГПК. Не е постъпил отговор на исковата молба. С 
определение от 23.02.2010г. съдия Димана Йосифова е разпоредила: 
„…Производството е по чл.372, ал.1, ал.2 ГПК, постъпила е 
допълнителна искова молба, поради което съдът определи: Да се изпрати 
уведомление на ищеца, че в законоустановения срок ответникът не е 
подал отговор на исковата молба. Указва на ищеца, че в двуседмичен 
срок на основание чл.372, ал.2 ГПК може да подаде допълнителна искова 
молба, с която да поясни и допълни първата…”. Ищецът е уведомен на 
04.03.10г. със съобщение от 24.02.10г. Определение по чл.374 от ГПК – от 
12.05.10г. Съобщения до страните са изпратени на 12.05.2010г.  

 - т.д. №2106/2008г. – Делото е образувано на 10.11.2008г. по искова 
молба, постъпила на 07.11.08г. С определение от 20.11.08г. е отхвърлено 
направеното с исковата молба искане за допускане на обезпечение. 
Определение по чл. 131 от ГПК – 20.11.08г. Жалба срещу определението от 
20.11.08г. е постъпила на 10.12.08г. Образувано е ч.гр.д.№2670/2008г. по 
описа на Софийски апелативен съд /САС/. С определение от 30.03.2009г. на 
САС е потвърдено постановеното от СГС определение. Отговор на исковата 
молба е постъпил на 12.01.09г. На същата дата е постъпил и насрещен иск с 
правно основание чл.211 от ГПК във вр. чл.10 ЗАПСП. С определение от 
19.01.10г. след като е констатирал, че предявения с молбата от 12.01.09г. иск 
е инцидентен установителен, го е приел за разглеждане и е разпоредил 
изпращането на препис от него на ищеца. Становище по отговора на исковата 
молба е постъпило на 15.03.10г. на същата дата е депозиран и отговор по 
предявения от ответниците инцидентен установителен иск. С разпореждане 
от 03.05.10г. съдия Димана Йосифова е констатирала, че предявеният с 
исковата молба иск по чл.95, ал.1, т.1 и т.2 подлежи на разглеждане по 
реда на бързото производство, а искът по чл.94 от ЗАПСП подлежи на 
разглеждане по общия ред, поради което е разделила производството по 
делото и е разпоредил изпращане на препис от разпореждането на 
председателя на СГС за образуване на отделно дело. Определение по 
чл.312 ГПК – 05.05.2010г., с което делото е насрочено за 31.05.10г. Със 
същото определение съдът е констатирал, че са налице предпоставките на 
чл.314, ал.2 от ГПК, поради което е отменил определението от 19.01.10г., с 
което е приет за съвместно разглеждане предявения насрещен инцидентен 
установителен иск и е разпоредил молбата от 12.01.10г., с която е предявен 
насрещен инцидентен установителен иск да се докладва на зам.председателя 
на СГС за образуване на отделно дело. Съобщения до страните са изпратени 
на 10.05.2010г.  
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Спрени дела 
 - т.д.№1094/2008г. – С разпореждане от 11.04.08г. е разделено 

производството по т.д.№844/2008г. и е постановено разглеждането на 
предявените искове с правно основание чл.76, ал.1, т.4 и чл.761 ал.2, т.2 от 
ЗМГО в отделно производство по реда на общия исков процес. 
Т.д.№1094/2008г. е образувано на 25.04.08г. С определение от 13.06.08г. 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК. По 
делото е приложна справка към 16.04.10г., от която е видно, че по 
т.д.№844/2008г.е постановено решение на 28.12.09г., по делото на 29.03.10г.е 
постъпила въззивна частна жалба. 

 - т.д.№2214/2007г. – Делото е образувано на 19.12.07г. по искова 
молба от АДВ с правно основание чл.694 от ТЗ, постъпила на 18.12.07г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 21.04.08г., в което направено 
искане от ищеца за спиране на производството по делото на основание 
чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК /отм./. С молба от 09.06.08г. от ищеца е представено 
съдебно удостоверение за образуваното пред Административно отделение на 
СГС преюдициално производство. С определение от 13.06.08г. 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК 
/отм./. С разпореждане от 11.01.10г. е разпоредено изискване на справка за 
хода на преюдициалното производство. Извършено е отбелязване, че 
преюдициалното производство е висящо, делото е насрочено за 21.04.10г.  

 - т.д.№1522/2007г. – Делото е образувано на 14.09.07г. по искова 
молба от 13.09.07г. Проведени са открити съдебни заседания на 26.05.08г., 
01.12.08г., 30.03.09г., 15.06.09г., 19.10.09г. и 14.12.09г. В проведеното на  
15.02.10г. открито съдебно заседание производството по делото е спряно на 
основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК /отм./ до приключването на 
гр.д.№150/2006г. по описа на СГС.  

 
Без движение 
 - гр.д.№1062/2009г. – Делото е образувано на 03.07.2009г. по искова 

молба, постъпила на 02.07.09г. С разпореждане от 05.08.2009г. на съдия Анна 
Баева производството по делото е оставено без движение с дадени указания 
за уточняване на обстоятелствената част на исковата молба. Ищецът е 
уведомен на 01.09.2009г. със съобщение от 05.08.09г. С оглед на дадените 
указания е депозирана молба от ищеца на 14.09.09г. Определение по чл.367 
от ГПК – 20.11.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 19.12.09г. 
Определение по чл.372 от ГПК – 22.12.09г. Определение по чл.374 от ГПК – 
07.04.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 17.05.10г., в което на 
делото е даден ход и производството по делото е оставено без движение, с 
дадени указания ищецът да посочи обстоятелствата, на които основава своя 
иск и да представи определени доказателства. С оглед на дадените указания е 
депозирана молба от ищеца на 21.05.10г. С разпореждане от 28.05.10г. е 
разпоредено изпращане на препис от молбата на ответника за становище.  
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 - гр.д.№1188/2010г. – Делото е образувано на 30.04.2010г. по молба с 
правно основание чл.404, т.1 и чл.405, ал.1 и ал.3 от ГПК, постъпила на 
29.04.10г. С разпореждане от 12.05.2010г. на съдия Йосифова производството 
по делото е оставено без движение с дадени указания за представяне на 
определени доказателства.  

 
Приключени дела 
 - т.д.№01923/2006г. – Делото е образувано на 10.11.2006г. по искова 

молба, постъпила на 09.11.06г. С разпореждане от 10.11.06г. на 
зам.председателя на СГС производството по делото е оставено без движение, 
с дадени указания за уточняване на определени обстоятелства и вписване на 
исковата молба. На 24.11.06г. е постъпила молба от ищеца за незабавно 
вписване на исковата молба и за удължаване на срока за изпълнение на 
останалите указания. С разпореждане от 27.11.06г. на зам.председателя на 
СГС е разпоредено незабавно вписване на исковата молба и удължаване на 
срока за изпълнение на останалите указания с 45 дни. В открито съдебно 
заседание на 23.04.07г. на делото не е даден ход, поради нередовно 
призоваване. В открито съдебно заседание на 08.10.07г. на делото не е даден 
ход, поради нередовно призоваване и производството по делото е оставено 
без движение с дадени указания да се посочи адрес на ответника физическо 
лице. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от ищеца на 
19.12.07г. Проведено е открито съдебно заседание на 18.02.08г., в което 
делото е отложено за даване на възможност на ищеца да изпълни указанията 
на съда от 10.11.07г. Проведено е открито съдебно заседание на 09.06.08г., в 
което на делото не е даден ход и делото е отложено с оглед на молба от 
ищеца на основание чл.107, ал.2 от ГПК /отм./. Проведено е открито съдебно 
заседание на 15.12.08г., в което делото е отложено за събиране на 
доказателства. С определение от 17.03.09г. е конституиран необходим другар 
на ответника. В проведено на 23.03.09г. открито съдебно заседание на делото 
не е даден ход, поради нередовно призоваване на конституирания с 
определението от 17.03.09г. ответник. Проведено е открито съдебно 
заседание на 11.05.09г., в което е изслушано заключението на вещото лице и 
за събиране на доказателства делото е отложено. В проведено на 28.09.09г. 
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение №775/27.10.09г., с което предявения иск е отхвърлен като 
недопустим, поради липса на активна процесуално правна легитимация на 
ищеца. Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
26.11.09г. С разпореждане от 16.12.09г. е разпоредено изпращане на препис 
от жалбата на противната страна. Писмен отговор на жалбата е постъпил на 
05.01.10г. Делото е постъпило в САС на 19.01.10г., образувано е 
в.т.д.№25/2010г. В проведено на 09.03.10г. открито съдебно заседание на 
делото е даден ход по същество.  Постановено е решение №147/25.03.10г., с 
което е оставено в сила постановеното от СГС решение.  

 - т.д.№2167/2007г. – Делото е образувано на 12.12.2007г. по искова 
молба, постъпила на 12.12.07г. С разпореждане от 14.12.07г. на 
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зам.председателя на СГС производството по делото е оставено без движение, 
с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените 
указания е постъпила молба от ищеца на 18.12.07г. С разпореждане от 
19.12.07г. делото е насрочено за 21.04.08г. В открито съдебно заседание на 
21.04.08г. делото е отложено за събиране на доказателства. В проведено на 
15.09.08г. открито съдебно заседание, е изслушано вещото лице и на делото е 
даден ход по същество. Постановено е решение на 14.10.08г., с което 
предявения иск е уважен. Въззивна жалба срещу постановеното решение е 
постъпила на 05.02.09г. С разпореждане от 11.02.09г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Възражение срещу 
въззивната жалба е постъпило на 17.02.09г. Делото е постъпило в САС на 
20.02.09г., образувано е в.т.д.№396/2009г.  Постановено е решение 
№1284/19.10.09г., с което е оставено в сила постановеното от СГС решение. 
Касационна жалба срещу постановеното от САС решение е постъпила на 
24.11.09г. С определение от 10.05.10г. ВКС не е допуснал касационно 
обжалване.  

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 2030/2009 г. е образувано на 17.11.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 16.11.2009 г. С разпореждане от 24.11.2009 г. съдът е оставил 
без движение исковата молба и указал срок за конкретизиране на 
претенцията. Съобщение изготвено на 30.11.2009 г. и получено на 11.01.2010 
г. В изпълнение на дадените указания е постъпила молба на 15.01.2010 г. С 
оглед направеното уточнение на ищеца, че предявява чужди права, съдът, с 
определение от 22.01.2010 г., е конституирал като главна страна в 
производството техният носител и указва на първоначалния ищец да 
представи преписи от настоящата и от исковата молба. Съобщение изготвено 
на 25.01.2010 г. и получено на 04.03.2010 г. Молба в изпълнение на тези 
указания е постъпила на 04.02.2010 г. С определение от 09.03.2010 г., 
постановено от съдия Димана Йосифова, съдът е съобразил , че не е налице 
хипотезата на чл. 26, ал. 2 от ГПК, с оглед на което ищецът не е активно 
легитимиран да води иска, не е носител на претенираното вземане, не е 
носител на правото на иск, както и не може по своя воля да иска носителя на 
спорното право да бъде конституиран като главно встъпило лице, както и не 
са налице предпоставките за главно встъпване по смисъла на чл. 225 от ГПК. 
Предвид това, съдът е върнал исковата молба и прекратил производството. 
Съобщения за страните изготвени на 15.03.2010 г. и получени на 24.03.2010 г. 
и 19.04.2010 г. 

 - гр. д. № 1821/2008 г. е образувано на 18.08.2008 г. по искова молба 
по чл. 694 от ТЗ, постъпила на 14.08.2008 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК, 
постановено на 02.09.2008 г. Съобщението не е получено, като на 
съобщението е отбелязано, че няма такова лице. С разпореждане от 
15.04.2009 г. е указано изискването на справка за предмета, страните и етапа 
на гр. д. № 147/2008 г. на СГС. С ново разпореждане от 19.08.2009 г., предвид 
информацията, че горното дело е върнато на СРС, е указано изискване на 
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същата справка от СРС. Писмо от СРС е постъпило на 08.10.2009 г. 
Разпореждане за без движение на исковата молба от 02.03.2010 г.и указано на 
ищеца да представи доказателства за наличие на предпоставките за водене на 
иска по чл. 694 от ТЗ /предявяване на вземането в производството по 
несъстоятелност, същото не е включено в списък на приетите от синдика 
вземания и възражение по чл. 690 от ГПК, което не е уважено/. Ново 
разпореждане за без движение от 24.03.2010 г. С разпореждане от 14.04.2010 
г., съдът, след като е констатирал неизпълнение на дадените указания, 
включително и чрез обявление по чл. 129, ал. 2 от ГПК, е върнал исковата 
молба и прекратил производството. Обявлението е поставено на 27.04.2010 г. 
и свалено на 05.05.2010 г. 

 - гр. д. № 817/2009 г. е образувано на 30.05.2009 г. след разделяне за 
отделно гледане на предявени насрещни искове. В изпълнение на указания, 
със съобщениe от 15.06.2009 г., е постъпило заявление на страната на 
22.06.2009 г. С разпореждане от 10.07.2009 г., положено върху заявлението, 
съдът е дал указания за отстраняване на нередовности на насрещната искова 
молба, съобщение за които е изготвено на 14.07.2009 г. и получено на 
30.07.2009 г. В изпълнение на указанията е постъпило заявление на 
17.07.2009 г. Определение по чл. 367 от ГПК е постановено на 05.08.2009 г. С 
разпореждане от 08.01.2010 г. съдът е констатирал, че не е изпратен препис 
от насрещната искова молба на ответника, на пълномощника на ищеца, с 
оглед на което е указал да се изпълни определението от 05.08.2009 г. 
Определението е съобщено на 05.02.2010 г. Отговор на исковата молба е 
постъпил на 19.02.2010 г. Определение от 23.02.2010 г. по чл. 372 от ГПК. На 
23.04.2010 г. е постъпила молба от ищеца, с която прави отказ от иска по чл. 
233 от ГПК. С разпореждане от 27.04.2010 г. съдът е прекратил 
производството по делото на това основание. 

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т. д. № 1817/2008 г. е образувано на 14.08.2008 г. по молба на 

кредитор, постъпила на 13.08.2008 г. На гърба на последното приложение към 
исковата молба е положено ръкописно разпореждане на съда от 01.09.2008 г. 
за връчване на препис от молбата на ответника и указан 14-дневен срок за 
отговор. Разпореждането на съда е постановено две седмици след образуване 
на делото, при наличие на разпоредбата на чл. 629, ал. 4 от ТЗ, съдържа само 
подпис и дата и няма реквизитите, предвидени в разпоредбата на чл. 254, ал. 
2 от ГПК. С определение от 21.01.2009 г. съдът се е произнесъл по 
направените с молбата искания за допускане на общ запор и възбрана. С 
определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 20.01.2009 г., съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 09.03.2009 г. По делото са 
проведени 6 съдебни заседания, насрочвани през сравнително кратки периоди 
от време, като ново е насрочено за 14.06.2010 г.  

 
Обезпечение на бъдещ иск 
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 - ч. гр. д. № 7553/2009 г. е образувано на 06.08.2009 г. по молба, 
постъпила на 05.08.2009 г. С определение от 06.08.2009 г. е допуснато 
обезпечение чрез налагане на запор върху определени банкови сметки, 
разпоредено издаване на обезпечителна заповед след внасяне на гаранция в 
размер на 13 800,00 лв. и указан едномесечен срок за предявяване на бъдещия 
иск. На 24.08.2009 г. е представена вносна бележка за определената гаранция 
и на същата дата издадена обезпечителна заповед. С определение от 
28.01.2010 г. САС е потвърдил допуснатото обезпечение. С определение от 
03.02.2010 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение след като е 
представено доказателство за постигната между страните съдебна спогодба. 

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 1337/2010 г. е образувано на 25.05.2010 г. по молба по чл. 51, 

ал. 1 от Закона за международния търговски арбитраж, постъпила на 
21.05.2010 г. С разпореждане от 28.05.2010 г. съдът е издал изпълнителен 
лист. На гърба на арбитражното решение е положен печат, в който е отразено 
издаването на изпълнителния лист и сумата, за която е издаден. Молителят се 
е уведомил лично на 14.06.2010 г. 

 
Дела, образувани преди 2003 г. 
 - т. д. № 241/2001 г., VІ – 1 – ви състав е образувано на 23.02.2001 г. 

по искова молба, постъпила на 22.01.2001 г. По делото са проведени няколко 
съдебни заседания за събиране на доказателства. С определение, постановено 
в закрито съдебно заседание на 31.10.2003 г., производството по делото е 
спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „д” от ГПК /отм./. Правени са редовно 
справки за хода на наказателното производство. 

 - т. д. № 143/1999 г., VІ – 1 – ви състав е образувано на 17.02.1999 г. 
по искова молба, постъпила на 02.12.1999 г. С разпореждане от 01.04.1999 г. 
исковата молба е оставена без движение. На 25.10.1999 г. е проведено първо 
открито съдебно заседание. С определение, постановено в закрито съдебно 
заседание от 02.08.2002 г., съдът е спрял производството по делото на 
основание чл. 182, ал. 1 б. „д” от ГПК /отм./. Правени са редовно справки за 
хода на наказателното производство. С определение, постановено в закрито 
съдебно заседание на 22.01.2010 г., съдът е отменил определението за 
спиране на производството и насрочил делото в открито съдебно заседание за 
15.03.2010 г. 

 - т. д. № 1772/1994 г., VІ – 1 – ви състав е образувано на 14.12.1994 г. 
по искова молба, постъпила на 13.12.1994 г. В хода на производството са 
назначавани множество експертизи. С определение, постановено в закрито 
съдебно заседание на 26.03.1997 г., съдът е спрял производството по делото, 
след като е констатирал, че за ответника, с решение от 03.01.1997 г. по т. д. № 
10131/1992 г., е открито производство по несъстоятелност. На 15.03.1999 г. е 
постъпил „доклад” от Георги Христов, от когото съдът е изисквал справки 
относно вземането на ищеца, с който е уведомил съда, че към този момент не 
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е бил известен, че е назначен за временен синдик на ответното дружество, 
поради което е поел  ангажимент за ускорено изпълнение на задълженията му 
във връзка с разглеждане на предявените вземания и изготвяне на списъци за 
тях. На 08.06.2005 г. са изпратени указания на съда до ищеца да заяви дали 
поддържа иска. Повече от 6 години, след писмото на временния синдик, 
по делото липсват данни да са извършвани процесуални действия, 
касаещи установяване дали процесното вземане е прието в 
производството по несъстоятелност, като едновременно с това и 
синдикът не е информирал съда относно приемането, респективно 
неприемането им. Разпореждане на съда от 13.07.2005 г. с указания за 
ищеца, да представи списъци на синдика или процесуални действия, относно 
наличието на предпоставките по чл. 637, ал, 3, т. 1 и 2 от ТЗ. На 19.02.2010 г. 
съдът е дал указания на ищеца да представи доказателства, че е предявил 
вземанията си в производството по несъстоятелност на ответното дружество. 
На 22.04.2010 г. е направена служебна справка, съгласно която е установено, 
че няма данни за предявяване на вземания, както и изготвени списъци в 
производството по несъстоятелност. Предвид това и с оглед констатации, че 
ищецът не е ангажирал доказателства за предявяване на вземанията си в 
рамките на преклузивните срокове на ТЗ, с оглед на което и настоящия иск, 
по характера си производство по чл. 694 от ТЗ, се явява недопустим, съдът е 
постановил на 04.06.2010 г. определение, с което е прекратил настоящото 
производство.  

 - т.д.№956/2001г. – /VІ-1 състав/ - Делото е образувано на 18.07.2001г. 
по искова молба, постъпила на 12.07.2001г. С определение от 17.09.2001г. 
производството по исковете, предявените в т. 3 и 4 от исковата молба, е 
прекратено като недопустимо, а производството по предявения в т.2 от 
исковата молба иск е оставено без движение, с дадени указания за внасяне на 
държавна такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
ищеца на 18.10.2001г. С разпореждане от 22.11.2001г. на ищеца са дадени 
указания да уточни определени обстоятелства. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от ищеца на 28.01.2002г., върху която е 
поставена резолюция „К.Д.” от 20.11.2002г. По жалба постъпила в СГС на 
22.10.2001г. срещу постановеното на 17.09.2001г. определение е образувано 
ч.гр.д.№2327/2001г. по описа на САС. С определение от 28.12.2001г. на САС 
е отменил частично постановеното от СГС определение. Проведени са 
открити съдебни заседания на 24.02.2003г., в което на делото не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на ответника и на ищеца са дадени указания 
да уточни определени обстоятелства. С определение от 13.05.2003г. 
производството по предявения по т. 3 от исковата молба иск е прекратено, 
поради неизпълнение на дадените указания за отстраняване на 
констатираните недостатъци. Проведено е открито съдебно заседание на 
31.05.2004г., в което на делото не е даден ход, с оглед даване на възможност 
на ответника да се запознае с исковата молба. Проведени са открити съдебни 
заседания на 08.11.04г., 21.02.05г., 09.05.05г., 24.10.05г., 13.02.06г., 15.05.06г., 
30.10.06г., 12.02.07г., 07.05.07г., 22.10.07г., 25.02.08г., 16.06.08г., 15.12.08г., 
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23.03.09г., 18.05.09г., 28.09.09г., 30.11.09г., 01.02.10г., в които делото е 
отлагано за събиране на доказателства. В 3 съдебни заседания причина за 
отлагане на делото е било неизготвянето на заключението на вещото лице по 
допуснатата ССЕ, в 9 съдебни заседания причина за отлагане на делото е 
станала невъзможността да бъде определено вещо лице с необходимите 
познания. Назначеното в проведеното на 25.02.08 г. открито съдебно 
заседание вещо лице Евгени Коевски е депозирал изготвеното заключение на 
19.01.10г. В проведено на 19.04.10г. открито съдебно заседание делото е 
отложено за 04.10.10г. за събиране на доказателства и „евентуално 
спогодяване”.  

 - т.д.№1671/1995г. – Делото е образувано на 27.12.1995г. по искова 
молба, постъпила на 18.12.1995г. Проведено е открито съдебно заседание на 
20.03.1996г., в което производството по делото е спряно на основание чл.182, 
ал.1, б. „д” от ГПК /отм./ до приключване на наказателното производство 
срещу бившия генерален директор на СКУ при МЗ. С разпореждане от 
07.07.1997г. е разпоредено да се съобщи на ищеца, че следва да уведоми съда 
за хода на наказателното производство по преписки №841/1996г. и 
№949/1996г., както и служебно за се изиска справка от ДНП. Молби от ищеца 
за възобновяване на производството по делото са постъпили на 24.06.96г., 
20.07.96г., 21.10.96г. С разпореждане от 19.01.2001г. е разпоредено да се 
изискат сведения от ДНП за движението на посочените преписки, като се 
посочи, че информацията е необходима, тъй като настоящето дело вече пет 
години е спряно. С писмо от 23.02.01г. НСП е уведомила СГС, че не е 
установено да е завеждана преписка с №841/1996г. С разпореждане от 
17.09.2001г. е разпоредено да се изиска справка от СГП за движението по 
преписка №949/1996г. Изпратени са писма до СГП на 24.09.01г., 17.01.02г. и 
на 31.10.02г. С писмо от 13.11.02г. на НСП е постъпила информация за 
образувано следствено дело №68/1996г., което от 07.10.2002г. се намира в 
СРП на доклад. Видно от писмо от 04.12.02г. от СРП сл.д. №68/1996г. е 
върнато за допълнително разследване на 11.11.02г. Многократно са 
изисквани справки от СРП, СГС – наказателна колегия. С определение от 
22.01.2010г. / съдия Анна Баева/ е отменено определението от 20.03.1996г., 
с което е спряно производството по делото, тъй като настоящия съдебен 
състав е приел, че предвид на представените по делото доказателства не 
са били налице предпоставките на чл.182, ал.1, б. „д” от ГПК /отм./, тъй 
като изходът на разглеждания спор не е обусловен от твърдяните  от 
ответника престъпни обстоятелства. Проведено е открито съдебно 
заседание на 15.03.10г. / съдия Димана Йосифова/, в което и двете страни 
редовно призовани не са представлявани и на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение №554/04.06.2010г., с което предявените 
искове са отхвърлени като неоснователни и недоказани.  

 - т.д.№196/2001г. – Делото е образувано на 16.02.2001г. по искова 
молба, постъпила на 15.02.2001г. С молба от 31.07.01г. от ищеца са 
депозирани акт за смърт на едноличния собственик на капитала на ответното 
ЕООД и удостоверение за наследници. С молба от 20.09.01г. е поискано 
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допускането на обезпечение на предявения иск на основание чл.308 от 
ГПК/отм./. С определение от 22.03.2002г. / съдия Алексей Иванов/ е 
допуснато обезпечение на предявените искове чрез налагане на запор върху 
движими вещи на длъжника, индивидуализирани в опис, предоставен от 
ищеца, като в определението е посочено: „ … на това място в 
обезпечителната заповед трябва да се посочи движимите вещи…”. 
Определена е гаранция в размер на 1000 лв. Проведено е открито съдебно 
заседание на 24.09.01г., в което производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания на ищеца за отстраняване на констатирани 
нередовности на исковата молба като индивидуализира всеки иск с посочване 
на основание и размер. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от ищеца на 01.10.01г. На 12.10.01г. е постъпила молба от ищеца с 
искане за спиране на производството по делото на основание чл.182, ал.1, б. 
„б” от ГПК /отм./. Върху молбата е поставена резолюция от 29.01.02г., с 
която на ищеца са дадени указания да уточни размера на претендираната 
мораторна лихва. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
ищеца на 13.02.02г. С определение от 21.03.02г. е определен срок на 
наследниците да заявят ще продължат ли дейността на ответника ЕООД. С 
определение от 17.06.02г. производството по делото е спряно на основание 
чл.182, ал.1, б. „е” от ГПК /отм./ във вр. с чл.637 от ТЗ като е дадена 
възможност на ищеца да предяви вземането си пред синдика. С разпореждане 
от 08.01.2010г. е разпоредено да се изиска от СГС, ІV-6 състав информация, 
дали ищецът е включен в списъка на приетите вземания и с какви вземания. 
С писмо от 09.03.10г. е постъпила информация от СГС, ІV-6 състав, че 
ищецът е включен в списъка на приети от синдика вземания, като 
списъкът е одобрен с определение №3/14.03.02г. С разпореждане от 
08.04.10г. е разпоредено да се изиска заверено копие от горепосоченото 
определение №3/14.03.02г. и списъка с приетите вземания по чл.722, ал.1, т.8 
от ТЗ. Исканите документи са постъпили на 28.04.10г. С определение от 
07.06.10г. производството по делото е прекратено, след като съдът е счел, че 
са налице предпоставките на чл.637, ал.2 от ТЗ.  

 
Други частни производства, образувани по въззивни частни жалби 

     ч.гр.д.№312/2010г. – Делото е образувано на 12.01.10г. по постъпила на 
11.01.10г. в СГС частна жалба от 02.11.09г. срещу постановено по 
гр.д.№44568/2009г. по описа на СРС, 25-ти състав определение от 25.09.09г. 
С определение №5997/19.04.10г. частната жалба е потвърдено, постановеното 
от СРС определение. Съобщения до страните са изпратени на 20.05.10г. 
 
                 Обжалване на откази на Агенция по вписванията 

  - ф. д. № 2/2010 г. /съдия Димана Йосифова/ е образувано на 
06.01.2010 г. по жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията, постъпила 
на основание на чл. 25, ал. 2 от Закона за търговския регистър на 06.01.2010 г. 
Решение по делото е постановено на 19.01.2010 г., с което жалбата е оставена 
без уважение. Последното е обжалвано пред САС, постановил решение от 
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03.05.2010 г., с което е потвърдено решението на СГС. Въззивната жалба е 
депозирана на 02.02.2010 г. и изпратена на САС на 04.10.2010 г. 

 - ф. д. № 207/2009 г. /съдия Димана Йосифова/ е образувано на 
27.07.2009 г. по жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията, постъпила 
на основание на чл. 25, ал. 2 от Закона за търговския регистър на 22.07.2009 г. 
С решение от 31.07.2009 г. съдът е оставил без уважение жалбата. 
Последното е обжалвано пред САС, постановил определение на 05.10.2009 г., 
с което е върнал жалбата и прекратил производството, след като е приел, че 
жалбата пред него е депозирана след изтичане на преклузивния 7 – дневен 
срок. Въззивната жалба е изпратена на САС на 03.09.2009 г., като преди това 
е депозирана на 31.08.2009 г. Прекратителното определение е обжалвано пред 
ВКС, който е отменил същото и върнал делото на САС за продължаване на 
съдопроизводствените действия. САС е постановил решение на 03.12.2009 г., 
с което е потвърдил акта по същество на СГС. 

 - ф. д. № 167/2009 г. /съдия Димана Йосифова/ е образувано на 
08.07.2009 г. по жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията, постъпила 
на основание на чл. 25, ал. 2 от Закона за търговския регистър на 03.07.2009 г. 
Постановено решение на 15.07.2009 г., с което жалбата е оставена без 
уважение. Въззивна жалба, депозирана в СГС на 14.08.2009 г., е изпратена 
24.08.2009 г.Решението е обжалвано пред САС, потвърдил акта на СГС с 
решение от 15.01.2010 г. 

 - ф. д. № 82/2009 г. /съдия Димана Йосифова/ е образувано на 
07.05.2009 г. по жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията, постъпила 
на основание на чл. 25, ал. 2 от Закона за търговския регистър на 07.05.2009 г. 
С решение от 19.05.2009 г. съдът е оставил жалбата без уважение. Въззивна 
жалба срещу решението, постъпила на 15.06.2009 г., е изпратена на САС на 
16.06.2009 г. С решение от 30.06.2009 г. САС е потвърдил акта на СГС. 

 - ф. д. № 122/2009 г. /съдия Димана Йосифова/ е образувано на 
01.06.2009 г. по жалба срещу отказ на Агенцията по вписванията, постъпила 
на основание на чл. 25, ал. 2 от Закона за търговския регистър на 28.05.2009 г. 
Жалбата е оставена без движение, като е указано на АВ да окомплектова 
преписката. С решение от 19.06.2009 г. СГС е оставил без уважение жалбата. 
Въззивна жалба, постъпила в СГС на 06.07.2009 г., е изпратена на САС на 
10.07.2009 г. С решение от 11.11.2009 г. САС е потвърдил акта на СГС. 
 

Производства по Закона  за политическите партии 
- ф. д. № 10012/2000 г. /съдия Димана Йосифова, Мария Кузманова/ 

е образувано на 28.07.2000 г. по молба за регистрация по ЗПП, постъпила на 
28.07.2000 г. Първо открито съдебно заседание от 30.08.2000 г. Ход по 
същество е даден на 29.11.2000 г. Съдебно решение е постановено на 
14.12.2000 г. 

- ф. д. № 16531/2007 г. /съдия Мария Кузманова, Димана Йосифова, 
Костадинка Недкова/ е образувано на 25.10.2007 г. по молба по ЗПП, 
постъпила на 24.10.2007 г. Първо открито съдебно заседание е проведено на 
21.11.2007 г. В съдебно заседание от 30.01.2008 г. е даден ход по същество. 
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Постановено решение от 19.02.2008 г., с което е вписана в регистъра на СГС 
политическата партия. На 16.03.2010 г. е постъпило заявление за вписване на 
промени. Първо открито съдебно заседание е проведено на 16.04.2010 г. с 
докладчик съдия Костадинка Недкова. С решение от 25.05.2010 г. съдия 
Недкова е постановила вписване на промените. 

 - ф. д. № 1969/1990 г. /съдия Ваньона Запрянова, Димана Йосифова/ 
е образувано на 24.02.2009 г. по заявление по ЗПП, постъпила на 24.02.2009 г. 
от председателя на ВС на БСП. В съдебно заседание, проведено на 14.04.2009 
г., е даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 16.04.2009 
г., с което е постановено вписване на исканите промени. По заявление, 
постъпило на 17.11.2009 г., е проведено съдебно заседание на 19.01.2010 г., 
след като молителят е отстранил нередовности, констатирани от съда. По 
делото е постановено решение от 25.01.2010 г.  

 
Срочност на постановените актове на състава 
 

 Дело № Съдия-
докладчик 

Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1.  862/2005г. Ана Баева 29.09.2008г. 15.01.2009г. 3 месеца 
2.  01603/2006г.  Ана Баева 06.10.2008г. 05.03.2009г. 5 месеца 
3.  1891/2007г. Ана Баева 06.10.2008г. 28.01.2009г. 3 месеца 
4.  2071/2007г. Ана Баева 13.10.2008г. 23.01.2009г. 3 месеца 
5.  477/2007г. Ана Баева 13.10.2008г. 27.03.2009г. 5 месеца  
6.  02016/2006г. Ана Баева 13.10.2008г. 05.03.2009г. 4 месеца 
7.  911/2007г. Ана Баева 13.10.2008г. 03.02.2009г. 3 месеца 
8.  1345/2007г. Ана Баева 13.10.2008г. 26.01.2009г. 3 месеца 
9.  419/2007г. Ана Баева 20.10.2008г. 24.02.2009г. 4 месеца 
10.  1180/2007г. Ана Баева 20.10.2008г. 24.02.2009г. 4 месеца 
11.  535/2008г. Ана Баева 20.10.2008г. 19.02.2009г. 4 месеца 
12.  782/2005г. Ана Баева 20.10.2008г. 07.04.2009г. 5 месеца 
13.  1477/2006г. Ана Баева 20.10.2008г. 28.01.2009г. 3 месеца 
14.  1356/2004г. Ана Баева 27.10.2008г. 08.07.2009г. 8 месеца 
15.  1172/2008г. Ана Баева 03.11.2008г. 12.06.2009г. 7 месеца 
16.  2211/2007г. Ана Баева 03.11.2008г. 10.04.2009г. 5 месеца 
17.  1207/2007г. Ана Баева 03.11.2008г. 19.02.2009г. 3 месеца 
18. 1540/2005г. Ана Баева 03.11.2008г. 27.05.2009г. 6 месеца 
19. 1506/2007г. Ана Баева 24.11.2008г. 10.04.2009г. 4 месеца 
20. 1657/2004г. Ана Баева 24.11.2008г. 22.05.2009г. 6 месеца 
21. 645/2006г. Ана Баева 24.11.2008г. 07.04.2009г. 5 месеца 
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22. 832/2007г. Ана Баева 01.12.2008г. 22.05.2009г. 5 месеца 
23. 7/2005г. Ана Баева 01.12.2008г. 22.05.2009г. 5 месеца 
24. 1664/2007г. Ана Баева 08.12.2008г. 15.05.2009г. 6 месеца 
25. 0973/2006г. Ана Баева 08.12.2008г. 29.04.2009г. 5 месеца 
26. 259/2004г. Ана Баева 08.12.2008г. 17.06.2009г. 7 месеца 
27. 715/2007г. Ана Баева 08.12.2008г. 20.05.2009г. 6 месеца 
28. 319/2007г. Ана Баева 08.12.2008г. 29.04.2009г. 5 месеца 
29. 1561/2005г. Ана Баева 15.12.2008г. 05.06.2009г. 6 месеца 
30. 1627/2008г. Ана Баева 15.12.2008г. 30.05.2009г. 5 месеца 

      31. 01913/2006г. Ана Баева 15.12.2008г. 22.06.2009г. 6 месеца 
32. 772/2007г. Ана Баева 15.12.2008г. 27.05.2009г. 5 месеца 
33. 726/2008г. Ана Баева 15.12.2008г. 22.05.2009г. 5 месеца 
34. 1808/2008г. Ана Баева 19.01.2009г. 08.07.2009г. Над 5 месеца 
35. 1684/2007г. Ана Баева 26.01.2009г. 22.06.2009г. 5 месеца 
36. 734/2007г. Ана Баева 26.01.2009г. 01.07.2009г. Над 5 месеца 
37. 145/2008г. Ана Баева 26.01.2009г. 19.06.2009г. Над 4 месеца 
38. 93/2007г. Ана Баева 26.01.2009г. 03.07.2009г. Над 5 месеца 
39. 296/2008г. Ана Баева 02.02.2009г. 22.06.2009г. Над 4 месеца 
40. 1923/2007г. Ана Баева 02.02.2009г. 22.06.2009г. Над 4 месеца 
41. 1143/2007г. Ана Баева 09.02.2009г. 19.06.2009г. Над 4 месеца 
42. 1908/2006г. Ана Баева 09.02.2009г. 01.07.2009г. Над 4 месеца 
43. 2000/2007г. Ана Баева 09.02.2009г. 01.07.2009г. Над 4 месеца 
44. 330/2008г. Ана Баева 09.02.2009г. 01.07.2009г. Над 4 месеца 
45. 016/2006г. Ана Баева 09.02.2009г. 08.07.2009г. Над 4 месеца 
46. 402/2006г. Ана Баева 09.02.2009г. 13.08.2009г. 6 месеца 
47. 642/2008г. Ана Баева 09.02.2009г. 25.06.2009г. Над 4 месеца 
48. 1379/2006г. Ана Баева 16.02.2009г. 17.07.2009г. 5 месеца 
50. 2101/2007г. Ана Баева 16.02.2009г. 08.07.2009г. Над 4 месеца 
51. 394/2008г. Ана Баева 09.03.2009г. 22.06.2009г. Над 3 месеца 
52. 227/2008г. Ана Баева 09.03.2009г. 10.08.2009г. 5 месеца 
53. 1293/2007г. Ана Баева 09.03.2009г. 22.06.2009г. Над 3 месеца 
54. 2081/2006г. 

/Н/ 
Ана Баева 09.03.2009г. 07.08.2009г. 5 месеца 

55. 1280/2008г. 
/Н/ 

Ана Баева 09.03.2009г. 14.07.2009г. Над 4 месеца 

56. 111/2002г. Ана Баева 16.03.2009г. 08.07.2009г. Над 3 месеца 
57. 1748/2007г. Ана Баева 16.03.2009г. 25.06.2009г. Над 3 месеца 
58. 0947/2006г. Ана Баева 30.03.2009г. 14.08.2009г. Над 4 месеца 
59. 1341/2007г. Ана Баева 30.03.2009г. 14.08.2009г. Над 4 месеца 
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60. 1489/2008г. Ана Баева 06.04.2009г. 14.10.2009г. 6 месеца 
61. 601/2004г. Ана Баева 27.04.2009г. 10.11.2009г. 6 месеца 
62. 261/2006г. Ана Баева 27.04.2009г. 12.10.2009г. Над 5 месеца 
63. 2264/2007г. Ана Баева 27.04.2009г. 13.08.2009г. Над 3 месеца 
64. 2172/2006г. Ана Баева 27.04.2009г. 26.10.2009г. 6 месеца 
65. 01690/2006г. Ана Баева 11.05.2009г. 20.11.2009г. 6 месеца 
66. 687/2008г. Ана Баева 18.05.2009г. 11.11.2009г. Над 5 месеца 
67. 1348/2007г. Ана Баева 25.05.2009г. 23.10.2009г. 5 месеца 
68. 135/2008г. Ана Баева 25.05.2009г. 26.10.2009г. 5 месеца 
69. 1177/2008г. Ана Баева 25.05.2009г. 23.10.2009г. 5 месеца 
70. 1881/2007г. Ана Баева 01.06.2009г. 18.11.2009г. 5 месеца 
71. 1495/2007г. Ана Баева 01.06.2009г. 20.11.2009г. Над 5 месеца 
72. 159/2008г. Ана Баева 01.06.2009г. 18.12.2009г. Над 6 месеца 
73. 82/2008г. Ана Баева 08.06.2009г. 26.10.2009г. Над 4 месеца 
74. 2176/2008г. Ана Баева 15.06.2009г. 23.10.2009г. 4 месеца 
75. 513/2008г. Ана Баева 15.06.2009г. 06.01.2010г. Над 6 месеца 
76. 383/2008г. Ана Баева 22.06.2009г. 08.02.2010г. 7 месеца 
77. 2149/2008г. Ана Баева 22.06.2009г. 01.02.2010г. 7 месеца 
78. 221/2008г. Ана Баева 28.09.2009г. 19.02.2010г. Над 4 месеца 
79. 1760/2008г. Ана Баева 28.09.2009г. 16.02.2010г. Над 4 месеца 
80. 557/2008г. Ана Баева 28.09.2009г. 01.02.2010г. Над 4 месеца 
81. 1910/2006г. Ана Баева 05.10.2009г. 02.03.2010г. Над 4 месеца 
82. 9/2008г. Ана Баева 05.10.2009г. 19.02.2010г. Над 4 месеца 
83. 551/2008г. Ана Баева 05.10.2009г. 23.02.2010г. Над 4 месеца 
84. 2281/2007г. Ана Баева 05.10.2009г. 05.02.2010г. 4 месеца 
85. 1463/2008г. Ана Баева 05.10.2009г. 05.02.2010г. 4 месеца 
86. 1372/2007г. Ана Баева 05.10.2009г. 02.02.2010г. 4 месеца 
87. 807/2008г. Ана Баева 12.10.2009г. 02.03.2010г. Над 4 месеца 
88. 1430/2007г. Ана Баева 19.10.2009г. 26.03.2010г. Над 5 месеца 
89. 111/2009г. 

/Н/ 
Ана Баева 19.10.2009г. 01.03.2010г. Над 4 месеца 

90. 1695/2007г. Ана Баева 19.10.2009г. 23.02.2010г. 4 месеца 
91. 707/2007г. Ана Баева 19.10.2009г. 26.02.2010г. 4 месеца 
92. 1433/2004г. Ана Баева 26.10.2009г. 26.02.2010г. 4 месеца 
93. 101/2009г. Ана Баева 02.11.2009г. 24.02.2010г. Над 3 месеца 
94. 1315/2007г. Ана Баева 02.11.2009г. 08.03.2010г. 4 месеца 
95. 269/2008г. 

/Н/ 
Ана Баева 02.11.2009г. 26.03.2010г. Над 4 месеца 

96. 1950/2007г. Ана Баева 09.11.2009г. 09.03.2010г. 4 месеца 
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97. 445/2008г. Ана Баева 09.11.2009г. 11.03.2010г. 4 месеца 
98. 1609/2007г. Ана Баева 16.11.2009г. 23.02.2010г. Над 3 месеца 
99. 70/2008г. Ана Баева 23.11.2009г. 19.03.2010г. Над 3 месеца 
100. 932/2008г. Ана Баева 23.11.2009г. 12.03.2010г. Над 3 месеца 
101. 4226/2006г. Ана Баева 23.11.2009г. 15.03.2010г. Над 3 месеца 
102. 1962/2008г. Ана Баева 07.12.2009г. 29.03.2010г. Над 3 месеца 
103. 601/2008г. Ана Баева 07.12.2009г. 26.04.2010г. Над 4 месеца 
104. 108/2008г. Ана Баева 07.12.2009г. Няма дата на 

постановяване 
на решението. 

 

105. 114/2005г. Ана Баева 14.12.2009г. 07.04.2010г. Над 3 месеца 
106. 01430/2006г. Ана Баева 21.12.2009г. 14.04.2010г. Над 3 месеца 
107. 2180/2007г. Димана 

Йосифова 
15.02.2010г. Към 10.06.10г. 

липсва съдебен 
акт. Към 

03.11.2010 г. е 
постановено 
решение от 

21.06.2010 г. 

Над 4 месеца 

108. 61/2009г.  Димана 
Йосифова 

15.02.2010г. 04.06.2010г. Над 3 месеца 

109. 1784/2006г. Димана 
Йосифова 

15.02.2010г. 21.05.2010г. Над 3 месеца 

110. 759/2008г. Димана 
Йосифова 

08.03.2010г. 28.06.2010г.  Над 3 месеца 

111. 1736/2008г.  Димана 
Йосифова 

08.03.2010г. 21.06.2010г. Над 3 месеца 

112. 460/2009г. Димана 
Йосифова 

08.03.2010г. 31.08.2010г. Над 5 месеца 

113. 1048/2009г. Димана 
Йосифова 

08.03.2010г. 28.06.2010г.  Над 3 месеца 

114. 1119/2009г.  Димана 
Йосифова 

08.03.2010г. 28.06.2010г. Над 3 месеца 

115. 479/2008г. Димана 
Йосифова 

08.03.2010г. 28.06.2010г. Над 3 месеца 

116. 1418/2009г.  Димана 
Йосифова 

15.03.2010г. 05.07.2010г. Над 3 месеца 

117. 2165/2008г. Димана 
Йосифова 

15.03.2010г. 05.07.2010г. Над 3 месеца 
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118. 818/2009г. Димана 
Йосифова 

15.03.2010г. 05.07.2010г. Над 3 месеца 

119. 829/2009г.  Димана 
Йосифова 

22.03.2010г. 08.09.2010г. Над 5 месеца 

120. 397/2009г. Димана 
Йосифова 

22.03.2010г. 14.09.2010г. Над 5 месеца 

121. 573/2007г. Димана 
Йосифова 

22.03.2010г. 10.09.2010г. Над 5 месеца 

122. 750/2009г.  Димана 
Йосифова 

22.03.2010г. 08.07.2010г. Над 3 месеца 

123. 190/2008г. Димана 
Йосифова 

29.03.2010г. 10.09.2010г. Над 5 месеца 

124. 2128/2008г. Димана 
Йосифова 

29.03.2010г. 31.08.2010г. Над 5 месеца 

125. 429/2009г.  Димана 
Йосифова 

29.03.2010г. 08.09.2010г. Над 5 месеца 

126. 1204/2009г. Димана 
Йосифова 

12.04.2010г. 17.09.2010г. Над 5 месеца 

127. 98/2008г. Димана 
Йосифова 

12.04.2010г. 31.08.2010г. Над 4 месеца 

128. 1996/2009г.  Димана 
Йосифова 

12.04.2010г. 23.09.2010г. Над 5 месеца 

129. 1169/2007г. Димана 
Йосифова 

26.04.2010г. 29.09.2010г. Над 5 месеца 

130. 2210/2008г. Димана 
Йосифова 

26.04.2010г. 24.09.2010г. Над 4 месеца 

131. 1089/2009г.  Димана 
Йосифова 

26.04.2010г. 08.09.2010г. Над 4 месеца 

132. 1376/2009г. Димана 
Йосифова 

26.04.2010г. 30.09.2010г. Над 5 месеца 

133. 162/2006г.  Димана 
Йосифова 

03.05.2010г. 18.10.2010г. Над 5 месеца 

134. 1916/2008г. Димана 
Йосифова 

03.05.2010г. 18.10.2010г. Над 5 месеца 

135. 494/2008г. Димана 
Йосифова 

31.05.2010г. 30.09.2010г.  4 месеца 

136. 358/2009г.  Димана 
Йосифова 

31.05.2010г. 23.09.2010г. Над 3 месеца 

137. 695/2009г. Димана 14.06.2010г. 23.09.2010г. Над 3 месеца 
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Йосифова 
138. 1495/2009г. Димана 

Йосифова 
28.06.2010г. 29.10.2010г. Над 4 месеца 

139. 1472/2008г.  Димана 
Йосифова 

05.07.2010г. 25.10.2010г. Над 3 месеца 

140. 1936/2009г.  Димана 
Йосифова 

14.05.2010г. 08.09.2010г. Над 3 месеца 

 
Дела с отменен ход по същество. 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
съдебното 

заседание, в 
което делото 
е обявено за 

решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 819/2007г. Ана Баева 06.10.2008г. 02.11.2008г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е прекратено 
поради 

недопустимост на 
иска 

2. 1991/2007г. Ана Баева 06.10.2008г. 06.11.2008г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е прекратено 
поради 

недопустимост на 
иска 

3. 759/2008г. Ана Баева 02.02.2009г. 15.05.2009г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е оставено без 
движение. 

4. 190/2008г. Ана Баева 02.02.2009г. 11.02.2009г. – 
отменен ход по 



 
 

22 

същество, делото е 
насрочено за 
27.04.2009г. 

5. 691/2007г. Ана Баева 27.04.2009г. 24.08.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
02.11.2009г. 

6. 1359/2008г. Ана Баева 11.05.2009г. 12.11.2009г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е прекратено.  
7. 1424/2007г. Ана Баева 15.06.2009г. 23.10.2009г. – 

отменен ход по 
същество, 

производството по 
делото е прекратено 
на основание чл.184, 
ал.1 от ГПК /отм./. 

8. 1600/2008г. Ана Баева 02.11.2009г. 11.03.2010г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е прекратено 
поради 

недопустимост на 
иска. 

9. 1660/2008г. Ана Баева 30.11.2009г. 01.03.2010г. – 
отменен ход по 

същество, допуснато 
изменение на 

предявения иск, 
делото е насрочено за 

19.04.2010г. 
 
 
Изводи за дейността на VІ - 1-ви състав /съдия Ана Баева и съдия 

Димана Йосифова/ 
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● след образуването на делата съдът е постановявал актовете си по 
редовността на исковите молби в срокове от 4-12 дни до 1 месец 
/т.д.№1062/2009год/; 

● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани в срокове от 3 
дни до 2 месеца/ т.д.№1062/2009год/,от датата на образуване на делата или  
от датата на получаване на поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 1-
2 дни до 2месеца/ т.д.№ 2106/2008г./; 6месеца /т.д.№ 446/2009г/; 8 месеца/ 
т.д.№ 1012/2009г/ от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в 2-3 месечен 
срок/т.д.№ 1856/2009г./,след изтичането на сроковете по размяна на книжата;    

 по молби за обезпечение на предявен иск съдът се е произнасял в 2-
дневен срок от датата на постъпването им;  

●  съдебните заседания са отлагани през 2-4-5-6 м. за събиране на 
доказателства; 

 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства. В изолирани случаи 
съдебните заседания са отлагани поради неизготвяне на заключението от 
вещо лице/3 пъти/, или поради невъзможност да бъде определено вещо лице 
с необходимата квалификация /9 пъти /; / т.д.№956/2001год./; 

 не упражнен контрол  от съда по изпълнението на задълженията на 
временния синдик в продължение на 6 години / т.д.№ 1772/ 1992год./;   

 молбите по хода на делата са администрирани от три дни до 1 
месеца от датата на постъпването им; 

● спрените дела на състава са администрирани редовно; правени са 
редовно справки, в случаите, в които основанието за спиране е наличието на 
преюдициално производство; 

 в изолирани случаи  при спиране на производството по делата на 
основание чл.182, ал.1 б.”г” и ”д” от ГПК/отм./ съдът недостатъчно е 
изследвал основанието - преюдициалност . Т.д.№ 1671/95год. е било спряно 
цели 14/четиринадесет/ години, след което съдът е преценил, че 
разглеждането на спора не е обусловено от изхода на наказателното 
производство и е отменил определението по спиране. 

● най-честа причина за прекратяване на производствата е поради 
нередовности на исковите молби, констатирани от съда, които страната не е 
отстранявала в определения от съда срок, отказ от иск и липса на активна 
легитимация за водене на иска; 

 броят на делата с отменен ход по същество не е голям- 9, като по пет 
от тях производството е прекратено поради недопустимост на исковата 
претенция ,а останалите  са насрочени в открито съдебно заседание за 
събиране на доказателства; 

● съдебните решения не са постановявани в съответствие с 
разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК. Най-продължителният период, в 
който докладчикът е постановявал решенията си е осем месеца /съдия 
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Ани Баева/ и пет месеца /съдия Димана Йосифова/.  Броят на просочените 
съдебни актове, постановени от съдия Ана Баева със срок на просрочие над 
три месеца за периода 15.09. 2008 до 30.01.2010година е 106 /сто и шест/.  
За периода от 02.02.2010год. до 30.10.2010год.  съдия Димана Йосифова е 
постановила 34 /тридесет и четири/ съдебни актове със срок на просрочие 
над 3/три/ месеца; 

 определенията по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 1 до 
3 месеца / ч.гр.д.312/2010год./; 
 ●   по молби по чл. 390 от ГПК, съдът се е произнасял в 2-3 дневен срок 
от датата на постъпването им. 

 своевременно произнасяне по жалбите против отказите на Агенция 
по вписванията  от 4 до 13 дни. 

 по  молби  за вписване на промени в производства по ЗПП: 
- насрочване в открито съдебно заседание   до  един месец от датата на 

постъпване на молбата; 
- произнасяне по молбите в срок до 15 дни от датата на проведеното 

открито съдебно заседание; 
         ● съставът е извършвал съответните процесуални действия по 
въззивните жалби, постъпвали срещу актовете, които е постановявал; 

● книжата по делата са подреждани по хронологичен ред; 
 ● съобщенията до страните са изготвени своевременно в деня на 
постановяването на съдебния акт, или до три дни след тази дата. В изолирани 
случаи в 1-месечен срок/ в.ч.гр.д.№ 312/2010год./; 
          ● средна месечна натовареност на състава  за 2009год.- 21 дела/ съдия 
Ана Баева/, а за първо деветмесечие на 2010год. - 23 дела /съдия Димана 
Йосифова/; 

 Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009 година 
/съдия Ана Баева /е 53.12%, а за деветмесечието на 2010 година /съдия 
Димана Йосифова/ е 49.39%.  

  
 
2. VІ - 2-ри състав /съдия Боян Балевски/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 1077/2009 г. е образувано на 06.07.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 26.06.2009 г. Разпореждане по редовността на исковата молба 
от зам.председателя на СГС от 08.07.2009 г., с което е дадено указание за 
внасяне на държавна такса. Съобщение за указанията на съда е изпратено 
същия ден. Указанията изпълнени на 21.10.2009 г. Бланково разпореждане от 
23.10.2009 г. по чл. 367-370 от ГПК. Съобщение за акта на съда е изпратен на 
същата дата-получено на 12.11.2009 г. Отговор на исковата молба е постъпил 
на 26.11.2009 г. Разпореждане от 30.11.2009 г. по чл. 372, ал. 1 от ГПК, за 
изпращане на препис от отговора на исковата молба за ищеца. Съобщение в 
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този смисъл е изпратено на 01.12.2009 г., получено на 30.12.2009 г. 
Определение по чл. 374 от ГПК от 01.02.2010 г., съдържащо проект на 
доклад, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 09.04.2010 
г. Съобщения са изпратени на страните на 02.02.2010 г. В съдебно заседание 
от 09.04.2010 г. /съдия Лилия Илиева/, допуснато намаление на иска по чл. 
214 от ГПК, указано повторно на третото, неучастващо в делото лице, да 
представи доказателства, за които е задължен с предходен акт на съда, отлага 
делото за 04.06.2010 г. 

 - т. д. № 645/2009 г. е образувано на 22.04.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 22.04.2009 г. Разпореждане от 30.04.2009 г. по чл. 131 от ГПК, 
с което е указана възможността в едномесечен срок ответникът да 
депозира отговор на исковата молба. Съобщение изпратено на същата дата, 
получено на 11.05.2009 г. Отговор е постъпил на 10.06.2009 г. На 12.06.2009 
г. съдът е постановил разпореждане по чл. 372, ал. 1 от ГПК. Съобщение за 
последното е изпратено още същия ден. Отговор на исковата молба е  
постъпил на 16.07.2009 г. Разпореждане от чл. 373 от ГПК от 21.07.2009 г. 
Изготвени съобщения на същия ден. Допълнителна искова молба от 
ответника, постъпила на 07.08.2009 г. и допълнителен отговор, постъпил на 
06.08.2009 г. Определение от 24.09.2009 г. по чл. 374 от ГПК, съдържащо 
проект на доклад, със същото са допуснати доказателства и делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 04.12.2009 г. Призовки са 
изготвени на 16.10.2009 г. В съдебното заседание е допусната СТЕ и делото е 
отложено за 05.03.2010 г. На последната дата е поискано отлагане на делото 
поради заболяване на процесуален представител и представен болничен лист. 
Делото е отложено за 28.05.2010 г. 

 - т. д. № 1114/2009 г. е образувано на 09.07.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 08.07.2009 г. Разпореждане от 13.07.2009 г. по чл. 367-370 от 
ГПК, съобщение за което е изготвено на 14.07.2009 г. и получено на 
20.07.2009 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 14.08.2009 г. 
Разпореждане от 08.09.2009 г. по чл. 372, ал. 1 от ГПК. Съобщение изготвено 
на 14.09.2009 г. На 12.10.2009 г. е депозирана допълнителна искова молба. 
Разпореждане от 15.10.2009 г. по чл. 373 от ГПК. С определение, постановено 
на 02.02.2010 г., съдът е  направил проект на доклад, допуснал доказателства 
и насрочил делото в открито съдебно заседание за 09.04.2010 г. На тази дата 
съдът /съдия Лилия Илиева/ е дал ход на делото, дал указания на ищеца да 
представи доказателства относно факта на доказване и отложил делото за 
04.06.2010 г. 

 - т. д. № 1343/2009 г. е образувано на 06.08.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 05.08.2009 г. Разпореждане на съда по редовността, 
постановено на 10.08.2009 г., с което са дадени указания за внасяне на 
държавна такса. Указанията изпълнени на 10.09.2009 г. Разпореждане на 
10.09.2009 г. по чл. 367-370 от ГПК. Съобщение изготвено на 11.09.2009 г. 
Ново разпореждане от 28.09.2009 г. по чл. 129, ал. 2 от ГПК за 
конкретизиране на исковата молба. Молба в изпълнение на указанията на 
съда е постъпила на 29.10.2009 г. Разпореждане от 30.10.2009 г.  по чл. 367, 
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ал. 2 от ГПК На 10.11.2009 г. исковата молба е оставена без движение и 
дадени указания на ищеца за представяне на ,удостоверение за актуално 
правно състояние на ответника с оглед приложение на чл. 50, ал. 2 от ГПК. 
Указанията изпълнени на 04.12.2009 г. С определение по чл. 374 от ГПК, 
постановено на 06.01.2010 г., съдът е допуснал доказателства и насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 12.03.2010 г. В съдебно заседание от 
тази дата е допусната допълнителна задача на СТЕ и за събиране на 
доказателства делото е отложено за 28.05.2010 г. 

 - т. д. № 2054/2009 г. е образувано на 20.11.2009 г. по искова молба по 
чл. 646, ал. 2, т. 4 от ТЗ, постъпила на 19.11.2009 г. Разпореждане от 
26.11.2009 г. по чл. 367 от ГПК. Съобщение за акта на съда е изготвено на 
30.11.2009 г. Отговор на исковата молба е постъпил на 29.12.2009 г. На 
04.01.2010 г. е постановено разпореждане по чл. 372, ал. 1 от ГПК, за което е 
изготвено съобщение на същата дата. Допълнителна искова молба е 
постъпила на 11.02.2010 г. С разпореждане, постановено на 16.02.2010 г., 
съдът е дал указания по чл. 373 от ГПК за изпращане на препис от 
допълнителната искова молба за ответника. С определение по чл. 374 от ГПК, 
постановено на 30.03.2010 г., съдът е направил проект на доклад на делото, 
допуснал доказателства и насрочил същото в открито съдебно заседание за 
04.06.2010 г. 

 
Спрени дела 
 - т. д. № 1339/2008 г. е спряно на 01.09.2009 г., на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 6 от ГПК., до произнасяне на КС по к. д. № 4/2009 г. Определението е 
изписано ръкописно върху гърба на страница на документ от делото с подпис 
без да е отразено името на съдията, постановил акта. 

 - т. д. № 0946/2006 г. През 2006 г. отлагането на съдебните заседания е 
през 5-6 месеца. Производството по делото е спряно на 16.06.2007 г. на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./; поискана справка от СРС, ГК, 
28-ми състав на 21.01.2010 г. за хода на преюдициалното дело. Обратна 
справка от СРС не е постъпвала по делото на СГС. 

 - т. д. № 1765/2008 г. е спряно на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от ГПК 
/отм./ до приключване на спор в Окръжен съд-Бургас. Редовно правени 
справки за хода на преюдициалното дело, послужило като основание за 
приключване на настоящото. 

 
Без движение 
 - гр. д. № 1274/2010 г. е образувано на 14.05.2010 г. по молба, с която е 

представено арбитражно решение на АС при БТПП и поискано издаване на 
изпълнителен лист. С разпореждане на и. д. зам. председателя на СГС от 
17.05.2010 г. молбата е оставена без движение за внасяне на държавна такса. 

 - гр. д. № 1284/2010 г. е образувано на 17.05.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 14.05.2010 г. С разпореждане от 20.05.2010 г. на и. д. зам. 
председателя на СГС молбата е оставена без движение за внасяне на 
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държавна такса. Съобщение е изготвено на 21.05.2010 г. и получено на 
31.05.2010 г. 

 - гр. д. № 1313/2010 г. е образувано на 20.05.2010 г. по молба, с която е 
представено арбитражно решение на АС при БТПП и поискано издаване на 
изпълнителен лист, постъпила на 19.05.2010 г. С разпореждане от 25.05.2010 
г. молбата е оставена без движение за довнасяне на държавна такса. 

 
Приключени дела 
 - т.д.№1893/2007г. – Делото е образувано на 08.11.2007г. по искова 

молба, постъпила на същата дата. В открито съдебно заседание на 07.03.08г. 
делото е отложено за събиране на доказателства. В проведено на 26.09.08г. 
открито съдебно заседание, са събрани доказателства и на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение на 08.10.08г., с което предявения иск е 
отхвърлен. Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
05.11.08г. С разпореждане от 25.11.08г. е разпоредено изпращане на препис 
от жалбата на насрещната страна. Делото е постъпило в САС на 06.01.09г., 
образувано е в.т.д.№9/2009г.  Постановено е решение №347/21.04.09г., с 
което е оставено в сила постановеното от СГС решение. Касационна жалба 
срещу постановеното от САС решение е постъпила на 29.05.09г. С 
определение от 02.03.10г. ВКС не е допуснал касационно обжалване.  

 - т.д.№774/2008г. – Делото е образувано на 28.03.2008г. по искова 
молба, постъпила на 27.03.2008г. С разпореждане от 07.04.08г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
представяне на УАС на ответното дружество. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от 17.04.08г. Определение по чл.374 от ГПК – 
без посочена дата на постановяването. В открито съдебно заседание на 
26.09.08г. е изслушано заключението на вещото лице и на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение на 01.10.08г., с което предявения иск е 
уважен. Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
22.10.08г. С разпореждане от 23.10.08г. производството по жалбата е 
оставено без движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. С 
разпореждане от 11.11.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
насрещната страна. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 27.11.08г. 
Делото е постъпило в САС на 28.11.08г., образувано е в.т.д.№2543/2008г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 06.03.09г. Постановено е решение 
№299/06.04.09г., с което е потвърдено постановеното от СГС решение. 
Касационна жалба срещу постановеното от САС решение е постъпила на 
15.05.09г. С определение от 09.11.09г. ВКС прекратил производството по 
делото и е разпоредил делото да се изпрати на САС за произнасяне по молба 
от 28.05.09г. за поправка на явна фактическа грешка. След връщане на делото 
във ВКС с определение от 12.02.10г. не е допуснато касационно обжалване.  

 - т.д.№1794/2008г. – Делото е образувано на 07.08.2008г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. Разпореждане по чл.365 от ГПК – 01.09.08г. 
Определение по чл.374 от ГПК – 16.10.08г. В открито съдебно заседание на 
20.02.09г. на делото не е даден ход по молба на ответника – синдик, поради 
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невъзможност да се снабди с определение по чл.660, ал.2 от ТЗ от страна на 
съда по несъстоятелността. В проведено на 10.04.09г. открито съдебно 
заседание, са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение на 30.04.09г. Въззивна жалба срещу постановеното 
решение е постъпила на 14.05.09г. С разпореждане от 19.05.09г. 
производството по жалбата е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. С разпореждане от 28.05.09г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Делото е постъпило в 
САС на 15.06.09г., образувано е в.т.д.№1496/2009г.  Постановено е решение 
№1264/08.10.09г., с което е оставено в сила постановеното от СГС решение.  

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 982/2010 г. е образувано на 09.04.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 08.04.2010 г. Разпореждане от 14.04.2010 г. за внасяне на 
държавна такса, съобщено на 20.04.2010 г. С разпореждане от 15.05.2010 г., 
постановено от съдия Пламен Колев, е върната исковата молба и 
производството по делото прекратено. Последното е съобщено на страната на 
19.05.2010 г. 

 - гр. д. № 1632/2008 г. е образувано на 07.07.2008 г. по искова молба, 
постъпила на 07.07.2008 г., срещу „К.” АД. С определение, постановено на 
28.10.2008 г., производството по делото е спряно на основание чл. 637, ал. 1 
от ТЗ. На 07.04.2010 г. синдикът на несъстоятелността дружество е уведомил 
съда, че вземането на ищеца е прието по смисъла на чл. 693 от ТЗ в 
производството по несъстоятелност и са налице предпоставките на чл. 637, 
ал. 2 от ТЗ за прекратяване на настоящото производство. Определение в този 
смисъл е постановено на 08.04.2010 г. 

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч. гр. д. № 7125/2009 г. е образувано на 24.07.2009 г. по молба, 

постъпила на 24.07.2009 г. С определение от 24.07.2009 г. съдът е допуснал 
обезпечение чрез възбрана върху имоти, определил 50 000,00 лв. гаранция и 
указал едномесечен срок за предявяване на иска, след като е счел, че 
вероятната основателност на иска не се установява в степента необходима за 
допускане на обезпечение при условията на чл. 391, ал. 1, т. 1 от ГПК. 
Определението е съобщено на молителя на 07.08.2009 г. По делото не е 
внасяна гаранция и не е издавана обезпечителна заповед. 

 - ч. гр. д. № 7085/2009 г. е образувано на 23.07.2009 г. по молба, 
постъпила на 22.07.2009 г. С определение от 23.07.2009 г. съдът е допуснато 
обезпечение чрез налагане на възбрана при условията на чл. 391, ал. 1, т. 2 от 
ГПК – внасяне на парична гаранция в размер на 10% от цената на бъдещия 
иск, съдът е разпоредил издаването на обезпечителна заповед след внасянето 
й и указал едномесечен срок за предявяването на бъдещия иск, като не е 
посочено от кой момент тече срока. По делото не е представяно 
доказателство за внасяне на гаранцията, не е издавана обезпечителна заповед 
и делото е архивирано. 
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Други частни производства 
 - ч.гр.д.№2348/2010г. – Делото е образувано на 02.03.10г. по 

постъпила на 01.03.10г. в СГС частна жалба от 04.12.09г. срещу 
постановеното по гр.д.№41740/2009г. по описа на СРС, 59-ти състав, 
определение от 10.11.09г. С определение №4548/25.03.10г. частната жалба е 
оставена без уважение като неоснователна. Съобщения до страните са 
изпратени на 26.03.10г.  

 - ч.гр.д.№2894/2009г. – Делото е образувано на 01.04.09г. по 
постъпила на 31.03.09г. в СГС частна жалба от 29.01.09г. срещу действията 
на ЧСИ. Проведено е открито съдебно заседание на 12.06.09г., в което на 
делото е даден ход по същество. С решение №3111/30.06.09г. са отменени 
действия на ЧСИ.  

 - ч.гр.д.№1834/2009г. – Делото е образувано на 06.03.09г. по 
постъпила на 05.03.09г. в СГС частна жалба от 13.02.09г. срещу определение 
от 10.02.09г. на съдия по вписванията за отказ да бъде разпоредено вписване 
на искова молба. С разпореждане от 06.03.09г. на зам.председателя на СГС – 
Б.Желявска производството по жалбата е оставено без движение, с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 03.06.09г. С определение от 22.06.09г. е отменено 
определението от 10.02.09г. и е постановено да се впише исковата молба. 

 
Дела, образувани преди 2003 г. 
 - т. д. № 1449/1995 г., VІ – 2 – ри състав е образувано на 14.11.1995 г. 

след като е изпратено по компетентност от Окръжен съд-Велико Търново и 
постъпило в СГС на 13.11.1995 г. Делото е насрочено в първо открито 
съдебно заседание за 23.12.1995 г. По делото е приложено съдебно 
удостоверение от 15.06.1999 г., от което е видно, че ответникът е подал молба 
за възобновяване на производство по дело за несъстоятелност на основание 
чл. 745, във вр. с чл. 744, ал. 1 от ТЗ, по което преди това е било постановено 
решение по чл. 632 ат ТЗ спрямо него. С протоколно определение от 
12.05.2000 г. съдът е спрял настоящото производство на основание чл. 637 от 
ТЗ, поради подадена молба за възобновяване на производството по 
несъстоятелност за ответника. Съобщението до ответника е върнато в цялост 
на 19.05.2000 г. На 04.12.2002 г. ищецът е депозирал удостоверение, от което 
е видно само постановеното решение по чл. 632 от ТЗ и не отразява 
възобновяване на производството по несъстоятелност. На 07.11.2002 г. 
ищецът е уведомен за указания на съда, съгласно които да заяви дали 
поддържа иска си. Молба от ищеца е постъпила на 18.11.2002 г., с която 
информира съда, че поддържа иска и, че е предприел действия за снабдяване 
със съдебно удостоверение за движението на производството по 
несъстоятелност на ответника. На гърба на тази молба са правени ръкописни 
отбелязвания за докладване на производството по несъстоятелност, голяма 
част от които неразбираеми. Последна писмена резолюция от 28.01.2010 г., че 
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няма основание за възобновяване. /делото по несъстоятелност е № 109/1997 
г., VI-б отд. , сегашен 3-ти състав.  

 - т. д. № 979/2001 г., VІ – 2 – ри състав е образувано на 19.07.2001 г. 
по искова молба, постъпила на 19.07.2001 г. Първо открито съдебно 
заседание е проведено на 30.11.2001 г. С протоколно определение от 
28.06.2002 г. съдът е спрял производството по настоящото дело на основание 
чл. 637 от ТЗ, поради открито производство по несъстоятелност на ответното 
дружество. Еднократни справки за това дали вземането на ищеца е прието в 
производството по несъстоятелност са правени през 2005 г., 2008 г. и две през 
2010 г. 

 - т. д. № 1071/2001 г., VІ – 2 – ри състав е образувано на 03.08.2001 г. 
по искова молба срещу ответника и по предходното дело /Ф. Б.” АД. С 
протоколно определение от 21.06.2002 г. съдът е спрял производството на 
основание чл. 637 от ТЗ. Правени са две справки за процесното вземане до 
синдика, като само на втората е отбелязана дата  - 08.02.2010 г. 

 - т.д.№543/2000г. – Делото е образувано на 19.05.2000г. по искова 
молба, постъпила на 18.05.2000г., с която е предявен иск срещу „Б.” АД. 
Проведено е открито съдебно заседание на 06.10.2000г., в което делото е 
отложено за събиране на доказателства. В проведено на 08.12.2000 г. открито 
съдебно заседание делото е отложено с оглед постъпила молба от вещото 
лице за определяне на по-дълъг срок за изготвяне на заключението. На 
22.03.2001г. е депозирана молба от ответника за спиране на производството 
по делото на основание чл.637 от ТЗ. В проведено на 23.03.2001г. открито 
съдебно заседание производството по делото е спряно на основание чл.637, 
ал.1 от ГПК. С разпореждания от 26.01.06г., 12.01.07г., 28.01.10г. е 
разпоредено изискване на справки по гр.д.№194/2001г., за това дали 
процесното вземане е прието. По делото са приложени справки за 
гр.д.№194/2001г. към 29.01.2010г. и 16.04.2010г. С определение от 04.06.10г. 
производството по делото е прекратено на основание чл.637, ал.2 от ТЗ.  

 - т.д.№119/2002г. – Делото е образувано на 04.02.2002г. по искова 
молба, постъпила на 01.02.2002г., изпратена по подсъдност от Окръжен съд 
гр.Добрич. Проведени са открити съдебни заседания на 26.04.2002г. и на 
04.10.2002г., в които делото е отлагано за събиране на доказателства. В 
проведено на 13.12.2002г. открито съдебно заседание, на делото не е даден 
ход, поради невъзможност да присъства процесуалния представител на 
Министерство на културата. На 11.03.2003г. е депозирана молба от ответника 
за спиране на производството по делото на основание чл.182, ал.1, б. „г” от 
ГПК /отм./. В проведено на 21.03.03г. открито съдебно заседание 
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б. „г” от ГПК 
/отм./ до приключване на производствата по гр.д.№227/2002 г. и 
гр.д.№135/2002г. по описа на Районен съд гр.Балчик. Справки са изисквани с 
писма от 06.10.04г., 08.06.05г., 30.06.06г., 27.11.06г., 20.01.07г., 25.11.07г., 
10.07.08г., 19.02.10г. С оглед на постъпила на 04.03.10г. справка от 
Районен съд гр.Балчик, с разпореждане без посочена дата и данни за 
лицето, което го е поставило, производството по делото е възобновено и 
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делото е насрочено за 28.05.2010г. Проведено е открито съдебно заседание 
на 28.05.10г. /съдия Мария Вранеску/ , в което на делото не е даден ход, с 
оглед на постъпила молба с приложен болничен лист от процесуалния 
представител на „К. О.” за отлагане на делото, поради невъзможност да се 
яви в съдебно заседание. Делото е отложено за 01.10.10г.  

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 860/2010 г. е образувано на 25.03.2010 г. по молба за издаване 

на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постъпила на 
24.03.2010 г. С разпореждане от 01.04.2010 г. съдът е издал изпълнителен 
лист. На гърба на арбитражното решение е положен печат, в който е отразено 
издаването на изпълнителния лист на 14.04.2010 г. и сумата, за която е 
издаден. Молителят се е уведомил лично на 22.04.2010 г. 

 
Дела с отменен ход по същество 
 
 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 978/2007г. Боян Балевски 01.02.2008г. 14.02.2008г. – 
отмяна на хода по 
същество, делото е 

насрочено за 
16.05.2008г. 

2. 797/2007г. Боян Балевски 01.02.2008г. 14.02.2008г. – 
отмяна на хода по 
същество, делото е 

насрочено за 
28.03.2008г. 

3. 1728/2006г. Боян Балевски 08.02.2008г. 22.02.2008г. – 
отмяна на хода по 

същество, 
производството по 
делото е спряно на 
основание чл.182, 
ал.1, б. „г” от ГПК 

/отм./ 
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4. 1581/2007г. Боян Балевски 18.04.2008г. Отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
24.10.08г. 

5. 3128/2007г. Боян Балевски 09.05.2008г. 27.05.2008г. – 
отмяна на хода по 

същество, 
производството по 
делото е спряно. 

6. 01057/2006г. Боян Балевски 16.05.2008г. 02.06.2008г. – 
отмяна на хода по 

същество, 
производството по 

делото е 
прекратено. 

7. 184/2008г. Боян Балевски 23.05.2008г. 02.06.2008г. – 
отмяна на хода по 

същество, 
производството по 

делото е 
прекратено. 

8. 1440/2003г. Боян Балевски 20.06.2008г. 08.07.2008г. – 
отмяна на хода по 

същество, 
производството по 

оставено без 
движение. 

9. 1924/2007г. Боян Балевски 06.02.2009г. 16.02.2009г. – 
отмяна на хода по 

същество, 
производството по 
делото е оставено 

без движение. 
10. 422/2007г. Боян Балевски 27.02.2009г. 09.03.2009г. – 

отмяна на хода по 
същество, 
самоотвод. 

11. 559/2008г. Боян Балевски 13.03.2009г. 02.04.2009г. – 
отмяна на хода по 
същество, делото е 
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насрочено за 
22.05.2009г. 

12. 42/2009г. Боян Балевски 22.05.2009г. 16.06.2009г. – 
отмяна на хода по 
същество, делото е 

насрочено за 
09.10.2009г. 

13. 92/2008г. Боян Балевски 22.05.2009г. 08.06.2009г. – 
отмяна на хода по 
същество, делото е 

насрочено за 
09.10.2009г. 

14. 462/2009г. Боян Балевски 12.06.2009г. 30.06.2009г. – 
отмяна на хода по 
същество, делото е 

насрочено за 
30.10.2009г. 

15. 259/2009г. Боян Балевски 30.10.2009г. 20.11.2009г. – 
отмяна на хода по 

същество, 
производството по 
делото е оставено 

без движение. 
 
 
Изводи за дейността на VІ - 2-ри състав /съдия Боян Балевски// 
 
● след образуването на делата съдът е постановявал съдебните си 

актове, свързани с редовността  на исковата молба, своевременно- от 2 до 5 
дни от датата на образуване на делото; 

● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 3 
до 5 дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията  по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 2-
4-7 дни  от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до един 
месец/т.д.№ 645/2009г./ ,след изтичането на сроковете по размяна на 
книжата; 

● съдът е насрочвал първото открито съдебно заседание в срок от малко 
над два месеца от постановяване на определението по чл. 374 от ГПК; 

●  съдебните заседания са отлагани през 2-4 месеца;  
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 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства; 

 молбите по хода на делата са администрирани  до 5/пет/ дни от 
датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 неразбираеми писмени разпореждания без необходими реквизити –
име на съдията / т.д.№1449/1995год./; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда; 

 броят на делата с отменен ход по същество не е голям- 15, като по 
една част от тях производството е прекратено поради недопустимост на 
исковата претенция ,а по друга  са насрочени в открито съдебно заседание за 
събиране на доказателства; 

● повечето решения са постановявани преди изтичането на 
едномесечния срок, съгласно разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК, като 
само в отделни случаи са постановени в разумния  3- месечен срок; 

 определенията по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 20 
дни до три месеца; 

● по спрените дела редовно са правени справки; / изкл.  т. д. № 
0946/2006 г.; 

по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два три 
дни след постъпването им; 

● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 
състав ; 

● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 
хронологичен ред; 

● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 
съобщенията и призовките за страните; 

● средно съдебният състав е разглеждал между 17 и 22 дела в 
заседателен ден; 

 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 23 дела, а за 
петмесечието на 2010год. 21  дела; 

 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела, брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009 година е 
73.35%, а за петмесечието на 2010 година е 40.85%.  

  
3. VІ - 3-ти състав /съдия Лилия Илиева/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т.д. №350/2009г. – Делото е образувано на 17.03.2009г. по искова 

молба постъпила на същата дата. Определение по чл.367 от ГПК – 01.04.09г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 24.04.2009г. Определение по чл.372 
от ГПК – 30.04.2009г. С разпореждане от 15.07.2009г. постановено от съдия 
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Румяна Ченалова е даден двуседмичен срок на ищеца да подаде 
допълнителна искова молба и двуседмичен срок на ответника да упражни 
правата си за представяне на нови доказателства, както и правата по чл.238 от 
ГПК – да вземе становище по разглеждане на делото в негово отсъствие.  
Определение по чл.374 от ГПК - 03.08.2010г., постановено от съдия Валентин 
Бойкинов, с което делото е насрочено за 28.09.2009г. В проведено на 
28.09.2009г. открито съдебно заседание /В.Бойкинов/ на делото не е даден 
ход, поради нередовно призоваване на ответника. Проведени са открити 
съдебни заседания на 02.11.09г. и 01.02.10г. /съдия Лилия Илиева/, в които 
делото е отложено за събиране на доказателства. На 01.03.10г. е депозирана 
молба от ищеца за конституиране на ответник по делото на правоприемник 
на първоначалния ответник, с приложени доказателства за продажба на 
търговско предприятие. Върху молбата е поставена резолюция от 
05.03.10г. „А какво става с първоначалния ответник”. Съобщение със 
същия текст е връчено на процесуалния представител на ищеца. 
Проведено е открито съдебно заседание на 12.04.10г., в което първоначалния 
ответник е заличен и е конституиран нов ответник. Делото е отложено за 
31.05.10г. Съобщения до страните са изпратени на 13.04.10г.  

 - т.д. №1623/2009г. – Делото е образувано на 29.09.2009г. по искова 
молба, постъпила на 26.09.09г. В исковата молба се съдържа и искане за 
допускане на обезпечение на предявения иск. С разпореждане от 01.10.2009г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. Ищецът е уведомен на 05.11.09г. със съобщение 
от 02.10.09г. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
ищеца на 05.11.09г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК – 06.11.09г. Отговор на 
исковата молба е постъпил на 01.12.09г. Определение по чл.372 от ГПК - 
04.12.2009г. На 23.12.09г. е депозирана молба от ищеца с искане за допускане 
на графологична експертиза.  Определение по чл.374 от ГПК – 05.01.10г., 
делото е насрочено за 15.03.2010г. На 08.03.10г. е депозирана нова молба от 
ищеца за допускане на обезпечение. С определение от 11.03.10г. е допуснато 
обезпечение на предявения иск чрез налагане на възбрана на продажба на 
дружествени дялове. Издадена е обезпечителна заповед на същата дата. 
Проведено е открито съдебно заседание на 15.03.10г., в което  са събрани 
доказателства и делото е отложено за 03.05.10г. с оглед на възложената 
допълнителна задача на вещото лице. Проведено е открито съдебно заседание 
на 03.05.10г., в което са събрани доказателства и делото е отложено за 
14.06.10г. за разпит на свидетел.  

 - т.д. №1744/2009г. – Делото е образувано на 13.10.2009г. по искова 
молба, постъпила на 12.10.09г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК – 21.10.09г. 
Отговор на исковата молба не е постъпил. Определение по чл.374 от ГПК - 
24.02.2010г. Проведено е открито съдебно заседание на 19.04.10г., в което е 
изслушано заключението на вещото лице и делото е отложено за 07.06.10г., с 
оглед на изявлението на процесуалния представител на ищеца, че е възможно 
постигането на спогодба.  
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 - т.д. №1316/2009г. – Делото е образувано на 03.08.2009г. по искова 
молба, постъпила на 31.07.09г. С разпореждане от 05.08.09г. производството 
по делото е оставено без движение, с оглед дадени указания за внасяне на 
държавна такса. На 18.09.09г. е постъпила молба-уточнение от ищеца. С 
разпореждане от 05.10.09г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания за уточняване на искането, направено с 
постъпилата на 18.09.09г. молба и представяне на пълномощно за лицето, 
което я е подало. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
ищеца на 06.11.09г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК – 10.11.09г. Отговор на 
исковата молба е постъпил на 27.11.09г. Разпореждане по чл.372 от ГПК - 
04.12.2009г. На 28.12.09г. е депозирана допълнителна искова молба. 
Разпореждане по чл.373 от ГПК – 05.01.10г. Отговор на допълнителната 
искова молба е постъпил на 21.01.10г. Определение по чл.374 от ГПК – 
27.01.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 01.03.10г., в което са 
събрани доказателства и делото е отложено за 19.04.10г. за събиране на 
доказателства. Проведено е открито съдебно заседание на 19.04.10г., в което 
са събрани доказателства и делото е отложено за 07.06.10г. за даване на 
възможност на вещото лице да изготви заключението си. 

 - т.д. №67/2009г. – Делото е образувано на 19.01.2009г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. С разпореждане без посочена дата 
производството по делото е оставено без движение, с оглед дадени указания 
за подписване на исковата молба. Указанията са изпълнени на 09.02.09г. 
Разпореждане по чл.367 от ГПК – 10.02.09г. Съобщение до ответника от 
11.02.09г. е върнато в цялост с отбелязване от 14.04.09г., че на адреса не е 
открит представител на ответника. На 20.10.09г. е постъпила молба от ищеца, 
с искане за връчване на ответника на препис от исковата молба. С 
разпореждане от 22.10.09г. е разпоредено да се изиска обяснение от бюро 
„Призовки” защо от месец март не е върната призовка. Ново съобщение до 
ответника от 30.11.09г. е върнато в цялост с отбелязване от 16.12.09г. няма 
такава фирма на посочения адрес. С разпореждане от 22.12.09г. е разпоредено 
съобщението да се счита за връчено по реда на чл.50, ал.2 от ГПК. 
Определение по чл.374 от ГПК – 20.01.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 15.03.10г., в което е назначена съдебно-счетоводна експертиза, с 
оглед на което делото е отложено. Проведено е открито съдебно заседание на 
26.04.10г., в което делото е отложено за 07.06.10г. за даване на възможност на 
вещото лице да изготви заключението си. 

 
Спрени дела 
 - т.д.№360/2009г. – Делото е образувано на 19.03.09г. по искова молба 

от 18.03.09г. С разпореждане от 25.03.09г. исковата молба е оставена без 
движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от 13.05.09г. С определение от 
21.05.09г. производството по делото е спряно до произнасяне на 
Конституционния съд на РБългария по к.д.№4/2009г. С определение от 
10.07.09г. производството по делото е възобновено. Отговор на исковата 
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молба е постъпил на 17.08.09г. Допълнителна искова молба е депозирана на 
30.10.09г. Разпореждане по чл.373 от ГПК – 02.11.09г. Отговор на 
допълнителната искова молба е постъпил на 25.11.09г. Определение по 
чл.374 от ГПК – от 26.11.09г. На 07.12.09г. е депозирана молба от страните по 
делото за спиране на производството на основание чл. 229, ал.1, т.1 от ГПК. С 
определение от 22.12.09г. производството по делото е спряно по съгласие на 
страните.  

 - т.д.№1850/2007г. – Делото е образувано на 05.11.07г. по искова 
молба от 02.11.07г. С разпореждане от 06.11.07г. исковата молба е оставена 
без движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение 
на дадените указания е депозирана молба от 14.12.07г. Проведени са открити 
съдебни заседания на 18.02.08г. и 07.04.08г. В проведено на 10.11.08г. 
открито съдебно заседание производството по делото е спряно на основание 
чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК /отм./ до приключване на гр.д.№494/2007г. по описа 
на Окръжен съд гр.Враца. С писма от 06.01.10г. и 28.04.10г. за изисквани 
справки за хода на преюдициалното производство.  

 - т.д.№1492/2008г. – Делото е образувано на 17.06.08г. по искова 
молба от 16.06.08г. С разпореждане от 18.06.08г. исковата молба е оставена 
без движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса и уточняване 
на определени обстоятелства. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от 08.08.08г. Разпореждане по чл.131 от ГПК – 24.09.08г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 28.10.08г. С определение от 
19.11.08г. съдът е насрочил делото за 22.12.08г., като съдът е приел, че не 
следва да разделя в отделни производства предявените искове. Проведено е 
открито съдебно заседание на 22.12.08г., в което делото е отложено за 
събиране на доказателства. В проведено на 13.04.09г. открито съдебно 
заседание, е разпоредено на основание чл.628 от ГПК да се отправи запитване 
до Съда на Европейските общности, делото е насрочено за 21.12.09г. Следва 
да се отбележи, че производството по делото не е спряно. На 20.10.09г. е 
постъпило определение на СЕО, с което направеното преюдициално 
запитване е прието за недопустимо. С разпореждане от 30.10.09г. е 
разпоредено да се изготви ново преюдициално запитване. В проведено на 
21.12.09г. открито съдебно заседание производството по делото е спряно на 
основание чл.628 във вр. с чл.629 от ГПК и е разпоредена да се направи 
отново преюдициално запитване до СЕО.  

 
Без движение 
 - гр.д.№1154/2010г. – Делото е образувано на 26.04.2010г. по молба за 

издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила решение на АС 
към БТПП, постъпила на 23.04.10г. С разпореждане от 25.05.2010г. на ищеца 
са дадени указания за представяне на доказателства, че арбитражното 
решение е връчено на длъжника.  

 - гр.д.№1334/2010г. – Делото е образувано на 25.05.2010г. по молба за 
издаване на изпълнителен лист въз основа на влязло в сила решение на АС 
към БТПП, постъпила на 21.05.10г. С разпореждане от 27.05.2010г. на и.д. 
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зам.председателя на СГС съдия Недкова, производството по молбата е 
оставено без движение с оглед внасяне на държавна такса.  

 - гр.д.№1042/2010г. – Делото е образувано на 19.04.2010г. по искова 
молба, постъпила на 16.04.10г. С разпореждане от 20.04.2010г. на и.д. 
зам.председателя на СГС съдия Недкова, производството по делото е 
оставено без движение с оглед внасяне на държавна такса.  

 
Прекратени дела 
 - т. д. № 1235/2009 г.; т. д. № 1235/2009 г. ; т. д. № 901/2009 г. ; 

 т. д. № 2163/2008 г.; т. д. № 901/2009 г.; 
 

Спрени дела 
 - гр. д. № 1492/2008 г. ;  
 
Приключени дела 
 - т.д.№1768/2007г. – Делото е образувано на 23.10.2007г. по искова 

молба, постъпила на същата дата. В открито съдебно заседание на 03.12.07г. 
делото е отложено за събиране на доказателства. В проведено на 19.05.08г. 
открито съдебно заседание, са събрани доказателства и на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение на 17.06.08г., с което предявения иск е 
отхвърлен. Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
14.07.08г. С разпореждане от 21.07.08г. е разпоредено изпращане на препис 
от жалбата на насрещната страна. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 
08.08.08г. Делото е постъпило в САС на 19.09.08г., образувано е 
в.т.д.№2071/2008г.  Постановено е решение №130/04.03.09г., с което е 
оставено в сила постановеното от СГС решение. Касационна жалба срещу 
постановеното от САС решение е постъпила на 21.04.09г. С определение от 
08.12.09г. ВКС не е допуснал касационно обжалване.  

 - т.д.№321/2007г. – Делото е образувано на 27.02.2007г. по искова 
молба, постъпила на 26.02.07г. С разпореждане на зам.председателя на СГС 
от 27.02.07г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от ищеца на 23.03.07г. В открито съдебно заседание на 
21.05.07г. на делото не е даден ход с оглед искане на ответника на основание 
чл.107, ал.2 от ГПК /отм./.  В открито съдебно заседание на 02.07.07г. делото 
е отложено за събиране на доказателства. В открито съдебно заседание на 
25.02.08г. на делото не е даден ход с оглед искане на ответника на основание 
чл.107, ал.2 от ГПК /отм./. В проведено на 29.09.08г. открито съдебно 
заседание, са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение на 28.10.08г. Въззивна жалба срещу постановеното 
решение е постъпила на 28.11.08г. С разпореждане от 08.01.09г. 
производството по жалбата е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. С разпореждане от 10.02.09г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Възражение от 
ответника е постъпило на 04.03.09г. Делото е постъпило в САС на 20.03.09г., 
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образувано е в.т.д.№660/2009г.  Постановено е решение №76/08.02.10г., с 
което е оставено в сила постановеното от СГС решение. Касационна жалба 
срещу постановеното от САС решение е постъпила на 21.04.09г. С 
определение от 08.12.09г. ВКС не е допуснал касационно обжалване.  

 - т.д.№528/2008г. – Делото е образувано на 29.02.2008г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. В открито съдебно заседание на 14.04.08г. 
делото е отложено за събиране на доказателства. На 17.04.08г. е депозирана 
молба от ищеца за допускане на обезпечение на предявения иск. С 
определение от 17.04.08г. е допуснато обезпечение, наложен е запор върху 
посочена от ищеца банкова сметка на длъжника до размера на предявения 
иск. В проведено на 17.11.08г. открито съдебно заседание, са събрани 
доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е решение 
№96/10.12.08г. Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 
04.02.09г. С разпореждане от 12.02.09г. производството по жалбата е 
оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна такса. С 
разпореждане от 10.03.09г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
насрещната страна. Възражение от ответника е постъпило на 30.03.09г. 
Делото е постъпило в САС на 06.04.09г., образувано е в.т.д.№813/2009г.  
Постановено е решение №556/05.06.09г., с което е оставено в сила 
постановеното от СГС решение. Касационна жалба срещу постановеното от 
САС решение е постъпила на 14.08.09г. С определение от 07.04.10г. ВКС не е 
допуснал касационно обжалване.  

 
Други частни производства 
 - ч.гр.д.№2208/2010г. – Делото е образувано на 16.03.09г. по 

постъпила на 13.03.09г. в СГС частна жалба от 12.03.09г. срещу действията 
на ЧСИ. С разпореждане от 16.03.09г. на зам.председателя на СГС – Б. 
Желявска производството по жалбата е оставено без движение, с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от 01.04.09г. С определение №4127/07.04.09г. 
производството по делото е прекратено, поради липсата на предмет на 
жалбата, допустим от закона. Съобщения до страните са изпратени на 
08.04.09г.  

 - ч.гр.д.№2733/2010г. – Делото е образувано на 12.03.10г. по 
постъпила на 10.03.10г. в СГС частна жалба от 16.02.10г. срещу 
постановеното по гр.д.№54354/2009г. по описа на СРС, 33-ти състав, 
определение от 29.01.10г. С определение от 13.04.10г. частната жалба е 
оставена без уважение. Съобщения до страните са изпратени на 13.04.10г. На 
30.04.10г. е постъпила частна жалба срещу постановеното от СГС 
определение. С разпореждане от 04.05.10г. производството по жалбата е 
оставено без движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. 
Жалбоподателят е уведомен на 31.05.10г. със съобщение от 04.05.10г.  

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ. 
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 - т.д.№990/2010г. – Делото е образувано на 12.04.2010г. по молба от 
длъжника за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
09.04.2010г. С определение от 30.04.2010г. е назначено вещо лице, което да 
даде заключение за имущественото състояние на длъжника и делото е 
насрочено за 31.05.2010г. Съобщение до молителя от 30.04.2010г. е върнато в 
цялост с отбелязване от 11.05.2010г. В проведено на 31.05.2010г. открито 
съдебно заседание на делото не е даден ход, тъй като е констатирано, че 
молителят не е уведомен за задължението да внесе депозит и по тази причина 
вещото лице не е изпълнило възложената задача. Делото е отложено за 
21.06.2010г. Съобщение е изпратено на 29.05.2010г. и получено от молителя 
на 04.06.2010г. 

 
Дела, образувани преди 2003 г. 
- т. д. № 764/2001 г., VІ – 3 - ти състав е образувано на 11.06.2001 г. по 

искова молба, постъпила на 08.06.2010 г. Първо открито съдебно заседание е 
проведено на 18.03.2002 г. Ответникът по делото е призоваван чрез съдебна 
поръчка.С писмо, постъпило в съда на 17.01.2003 г., Министерството на 
правосъдието е уведомило съда, че датите на съдебните заседания са твърде 
ранни и делото следва да бъде пренасрочено за по-късна дата, за да може да 
бъде изпълнена съдебната поръчка. В писмото е посочено след отстраняване 
на тези нередовности, съдът да изпрати съдебната поръчка в МП. С 
резолюция върху писмото съдът е пренасрочил съдебното заседание за по-
късна дата, но не е уведомено за това МП. В съдебно заседание от 28.02.2005 
г. е констатирано, че ищецът не е внесъл пари по сметка на Министерството 
на правосъдието, поради което и поръчката не е изпълнена. Съдебната 
поръчка изпълнена и книжата са постъпили в СГС на 05.11.2007 г. В съдебно 
заседание от 11.02.2008 г. е констатирано, че поръчката не е изпълнена, 
поради несъществуване на ответника. Нова съдебна поръчка изпратена на 
08.04.2008 г. С протоколно определение от 07.12.2009 г. съдът е прекратил 
производството поради липса на правосубектен ответник, отменено с 
определение на САС от 25.01.2010 г. С разпореждане от 23.04.2010 г. съдът е 
дал възможност на ищеца да събере доказателства за правосубектността на 
ответника чрез посолството на Република България в Москва. 

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 1261/2010 г. е образувано на 12.05.2010 г. по молба за 

издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, 
постъпила на 11.05.2010 г. С разпореждане от 17.05.2010 г. съдът е оставил 
молбата без движение и указал отстраняване на нередовности. Последните са 
отстранени с молба от 20.05.2010 г. С разпореждане от 21.05.2010 г. съдът е 
издал изпълнителен лист. На гърба на арбитражното решение е положен 
печат, в който е отразено издаването на изпълнителния лист на 21.05.2010 г. и 
сумата, за която е издаден. Молителят се е уведомил лично и получил 
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изпълнителния лист на 25.05.2010 г. Същевременно в кориците на делото е 
класиран оригинал на изпълнителен лист с дата 18.06.2010 г. 

 
Срочност на постановените актове на състава 
 

 Дело № Съдия-
докладчик 

Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1. 327/2009г. Валентин 
Бойкинов 

05.10.2009г. 12.03.2010г. Над 5 месеца 

2. 655/2009г. Валентин 
Бойкинов 

05.10.2009г. 30.03.2010г. Над 5 месеца 

 Дела с отменен ход по същество 
 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 1117/2008г. Валентин 
Бойкинов 

05.10.2009г. 06.04.2010г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 
делото е оставено 

без движение. 
2. 2150/2008г. Лилия Илиева 19.10.2009г. 21.10.2009г. – 

отменен ход по 
същество, 

производството по 
делото е оставено 

без движение. 
3. 492/2008г. Лилия Илиева 30.11.2009г. 02.12.2009г. - 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
02.02.2010г. 

4. 958/2007г. Румяна Ченалова 01.06.2009г. 04.08.2009г. - 
отменен ход по 
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същество, делото е 
насрочено за 
09.11.2009г. 

 
 
Изводи за дейността на VІ - 3-ти състав /съдия Лилия Илиева/ 
 
● след образуването на делата съдът е постановявал съдебните си 

актове, свързани с редовността  на исковата молба, своевременно- от 2 – 5-14 
дни от датата на образуване на делото; 

● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 1 
до 14 дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 3-
6 дни  от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до четири  
дни ,след изтичане на сроковете по размяна на книжата; 

● съдът е насрочвал първото открито съдебно заседание в срок до два 
месеца от постановяване на определението по чл. 374 от ГПК; 

●  съдебните заседания са отлагани през 1- 2-4 месеца;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства или нередовна процедура 
по призоваването им; 

 молбите по хода на делата са администрирани  до 5/пет/ дни от 
датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на предявен иск; 

 броят на делата с отменен ход по същество е незначителен –общо 
четири  за състава, от които само две на съдия Л. Илиева; 

● всички решения са постановявани преди изтичането на 
едномесечния срок, съгласно разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК; 

 определенията по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 20 
дни до три месеца; 

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 по  молби  по чл.390 от ГПК и по производствата по тях, ИВСС е 

направил  констатации  в акт, издаден на основание Заповед № 
139/14.10.2010 г. на Главен инспектор на ИВСС; 

● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 
състав ; 

● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 
хронологичен ред; 
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● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 
съобщенията и призовките за страните/изолиран случай в 2-месечен срок по 
т.д.№ 1235/2009г./; 

● средно съдебният състав е разглеждал между 13-15 дела в заседателен 
ден. 

 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 15 дела, а за 
деветмесечието на 2010год. 26  дела.  

 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009 година е 
22.22%, а за деветмесечието на 2010 година е 67.14%.  

  
4. VІ - 4-ти състав /съдия Костадинка Недкова/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - гр. д. № 832/2009 г. е образувано на 03.06.2009 г. по искова молба на 

„Б. Г. П.” ООД срещу „Ю. И. Е. Д. Б.” АД с правно основание по чл. 45, във 
вр. с чл. 49 от ЗЗД, постъпила на 02.06.2009 г. С разпореждане по чл. 129, ал. 
3 от ГПК, постановено на 12.06.2009 г., съдът е указал на ищеца 
отстраняването на констатирани нередовности. Съобщение изготвено на 
същата дата. В изпълнение на дадените указания е постъпила молба на 
17.06.2009 г. На 23.06.2009 г. е постановено разпореждане по чл. 131-133 от 
ГПК. Съобщения са изготвени на 24.06.2009 г. Отговор на исковата молба е 
постъпила на 31.07.2009 г. С определение от 20.10.2009 г. по чл. 219 от ГПК е 
конституирано трето лице помагач. На 20.10.2009 г. е постановено и 
определение по чл. 140 от ГПК, с което делото е насрочено в първо открито 
съдебно заседание за 04.12.2009 г. Повече от два месеца след постъпване 
на писмения отговор е постановено определението по чл. 140 от ГПК. В 
съдебно заседание от 04.12.2009 г. /съдия Геника Михайлова/ е даден ход на 
делото по същество. С определение от 30.12.2009 г., в срока за постановяване 
на съдебно решение, съдът, след като е счел, че е сезиран с искове, с които се 
претендират бъдещи, а не настоящи вреди, е отменил определението си за 
даване ход по същество и върнал исковата молба. Съобщения изготвени на 
04.01.2010 г., получени от страните на 22.01.2010 г. и 25.01.2010 г. 
Определението е обжалвано пред САС, който е отменил определението и 
върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия.  

 - т. д. № 1648/2008 г. е образувано на 09.07.2008 г.по искова молба по 
чл. 646 и сл. От ТЗ, постъпила на 09.07.2008 г. С определение от 14.08.2008 г. 
съдът е прекратил производството по отношение на иска по чл. 108 от ЗС, 
след като е счел, че синдикът не притежава материалноправна легитимация 
да го предяви. На 14.08.2008 г. разпореждане по чл. 367-370 от ГПК. Срещу 
определението за частично прекратяване на производството е постъпила 
частна жалба. С разпореждане от 03.10.2008 г. съдът е постановил 
изпращането й на САС. С разпореждане от 28.10.2008 г. съдът е дал право на 
ищеца и указал двуседмичен срок за предявяване на допълнителна искова 
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молба, макар сам да е констатирал, че в срока за писмен отговор не е 
постъпвал такъв от ответника. С определение по чл. 374 от ГПК, 
постановено на 10.04.2009 г., съдържащо подробен проект на доклад, съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 22.05.2009 г. С определение 
от 14.05.2009 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 6 от ГПК. С определение от 21.07.2009 г., на основание чл. 230, ал. 1 
от ГПК, производството по делото е възобновено, след като съдът е 
констатирал, че в ДВ, бр. 47/23.06.2009 г. е обнародвано решение № 
4/16.06.2009 г. по конституционно дело № 4/2009 г. на КС, и насрочено в 
открито съдебно заседание за 02.10.2009 г. Шест съдебни заседания са 
отлагани поради нередовно призоваване, последното насрочване на делото е 
за 04.06.2010 г. 

 - гр. д. № 698/2009 г. е образувано на 08.05.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 08.05.2009 г. С определение от 14.05.2009 г. съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК до 
произнасянето на Конституционния съд по к. д. № 4/2009 г., касаещо 
разпоредби на ГПК, всичките в сила от 01.03.2008 г. Съобщения изготвени на 
20.05.2009 г. С определение от 23.07.2009 г. производството по делото е 
възобновено. С друго определение от същата дата съдът е оставил без 
движение исковата молба и дал указания за отстраняване на нередовности в 
едномесечен срок. Съобщения за актовете на съда са изготвени на 24.07.2009 
г. Молба, в изпълнение на дадените указания, е постъпила на 13.10.2009 г., с 
която, за отстраняване на част от нередовностите, е поискано удължаване на 
срока. С определение от 16.10.2009 г. съдът е удължил срока. На същата дата 
е постановено разпореждане по чл. 131-133 от ГПК. Нови указания по 
редовността са дадени с разпореждане от 15.12.2009 г., постановено върху 
молба на ищеца от 07.12.2009 г. Съобщение изготвено същия ден. Писмен 
отговор е постъпил на 17.12.2009 г. Разпореждане на съда от 23.12.2009 г. за 
докладване на делото и отговора след връщане на призовката до ищеца по 
определението на съда от 15.12.2009 г. Молба по това определение е 
постъпила на 14.01.2010 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 
04.02.2010 г., съдът е насрочил делото за 19.03.2010 г. На тази дата е даден 
ход на делото, констатирано е, отразено е, че вещото лице устно е уведомило 
съда за неизготвянето на заключението, с оглед на което делото е отложено за 
30.04.2010 г. На тази дата съдът е докладвал молба на вещото лице, с която 
уведомява съда, че не се е възстановило здравословно и моли съда за 
отлагане на делото или замяната му с друго вещо лице. С протоколно 
определение съдът е заличил вещото лице и отложил делото за 11.06.2010 г. 

 - гр. д. № 218/2008 г. е образувано на 01.02.2008 г. по искова молба, 
постъпила на 01.02.2008 г. Делото е образувано и се движи по реда на ГПК 
/отм./. Върху молба от 06.03.208 г. е постановено определение от 14.03.2008 г. 
за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 06.06.2008 г. В 
съдебно заседание от 27.11.2009 г. съдът /докладчик съдия Вранеску/ е дал 
ход по същество. С определение на същия докладчик от 04.01.2010 г. е 
отменено определението за даване ход по същество и производството 
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оставено без движение. Производството е насрочено с определение от 
10.02.2010 г. за 05.03.2010 г. Последно отлагане за 18.06.2010 г. 

 - т. д. № 1483/2009 г. е образувано на 11.09.2009 г. по молба за 
откриване на производство по несъстоятелност, постъпила на 10.09.2009 г. 
Разпореждане по 131-133 от ГПК, във вр. с чл. 621 от ТЗ, постановено на 
19.10.2009 г. Съобщение е изпратено на 20.10.2009 г. На 15.12.2009 г. е 
постановено определение по чл. 140 от ГПК, с което производството по 
делото е насрочено за 19.02.2010 г. Делото е отложено за 30.04.2010 г., на 
която дата, поради неявяване на вещото лице, същото е насрочено за 
28.05.2010 г. 

 
Спрени дела 
 - т. д. № 1844/2008 г.; т. д. № 670/2009 г., т. д. № 1435/2009 г. 
 
Прекратени дела 
 - т. д. № 1011/2010 г. /несъстоятелност/; т. д. № 1473/2009 г.;т. д. № 

1621/2009 г; 
 
Приключени дела 
 - т.д.№67/2007г. – Делото е образувано на 18.01.2007г. по искова 

молба, постъпила на 17.01.07г. С разпореждане от 29.01.07г. производството 
по делото е оставено без движение с дадени указания за конкретизиране на 
размера на претендираните лихви. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от ищеца на 08.02.07г. В открити съдебни заседания, 
проведени на 11.05.07г. и на 23.11.07г.  делото е отлагано за събиране на 
доказателства. В проведено на 21.03.08г. открито съдебно заседание, са 
събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 21.04.08г. Въззивна жалба срещу постановеното решение е 
постъпила на 02.06.08г. С разпореждане от 06.06.08г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Отговор на 
въззивната жалба е постъпил на 24.09.08г. Делото е постъпило в САС на 
26.09.08г., образувано е в.т.д.№2145/2008г.  Постановено е решение 
№704/04.06.09г., с което е оставено в сила постановеното от СГС решение. 
Касационна жалба срещу постановеното от САС решение е постъпила на 
30.07.09г. С определение от 25.05.10г. ВКС не е допуснал касационно 
обжалване.  

 - т.д.№1354/2007г. – Делото е образувано на 10.08.2007г. по искова 
молба, постъпила на 09.08.07г. С разпореждане от 17.08.07г. на 
зам.председателя на СГС производството по делото е оставено без движение 
с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от ищеца на 25.10.07г. В открито съдебно 
заседание, проведено на 01.02.08г.  делото е отложено за събиране на 
доказателства. В проведено на 23.05.08г. открито съдебно заседание са 
събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 23.06.08г., с което предявените искове са отхвърлени. Въззивна 
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жалба срещу постановеното решение е постъпила на 31.07.08г. С 
разпореждане от 06.08.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
насрещната страна. Възражение е постъпило на 05.09.08г. Делото е 
постъпило в САС на 26.09.08г., образувано е в.т.д.№1938/2008г.  Постановено 
е решение  №178/16.12.08г., с което е оставено в сила постановеното от СГС 
решение. Касационна жалба срещу постановеното от САС решение е 
постъпила на 02.02.09г. Образувано е к.т.д.№414/2009г. по описа на ВКС. С 
определение от 13.10.09г. ВКС е допуснато касационно обжалване. С 
решение №17/09.03.2010г. на ВКС е оставено в сила постановеното от САС 
решение.  
 

 - т.д.№1700/2006г. – Делото е образувано на 10.10.2006г. по искова 
молба, постъпила на 09.10.06г. С разпореждане от 12.10.06г. производството 
по делото е оставено без движение с дадени указания за представяне на 
определени доказателства. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от ищеца на 30.10.06г. В открити съдебни заседания, проведени на 
19.01.07г. и на 27.04.07г.  делото е отлагано за събиране на доказателства. В 
проведено на 16.11.07г. открито съдебно заседание, са събрани доказателства 
и на делото е даден ход по същество. Постановено е решение на 13.12.07г., с 
което са отхвърлени предявените искове. Въззивна жалба срещу 
постановеното решение е постъпила на 23.01.08г. С разпореждане от 
25.01.08г. производството по жалбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. С разпореждане от 05.02.08г. е 
разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Отговор 
на въззивната жалба е постъпил на 24.09.08г. Делото е постъпило в САС на 
04.03.08г., образувано е в.т.д.№490/2008г.  Постановено е решение 
№128/13.08.09г., с което е оставено в сила постановеното от СГС решение. 
Касационна жалба срещу постановеното от САС решение е постъпила на 
28.10.09г. С определение от 13.04.10г. ВКС не е допуснал касационно 
обжалване. 

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т.д.№1052/2009г. - Делото е образувано на 01.07.2009г. по молба от 

кредитор за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
30.06.2009г. С разпореждане от 14.07.2009г. е разпоредено изпращане на 
препис от молбата на ответника за писмен отговор в 1-месечен срок на 
основание чл.131-133 от ГПК. Съобщение до ответника от 15.07.2009г. е 
върнато в цялост с отбелязване от 18.09.09г. и посочен нов адрес на фирмата. 
Съобщение на новия адрес от 19.10.09г. е върнато в цялост с отбелязване от 
03.12.09г. за отказ за получаване. С разпореждане от 14.12.09г. е разпоредено 
залепване на уведомлението. Ответникът е уведомен на 05.02.2010г. По 
делото е приложена справка за образуването и движението на 
т.д.№2045/2008г. /8-ми състав/ образувано по молба на кредитор за откриване 
на производство по несъстоятелност срещу същия длъжник. На 05.03.2010г. е 
депозиран отговор на искова молба, в който длъжникът е посочил, че на 
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01.12.2009г. е депозирал молба по чл.626, ал.1 от ТЗ. По молбата на длъжника 
е образувано на 02.12.2009г. т.д.№2227/2009г. по описа на СГС, 16-ти състав, 
което е спряно с определение от 15.02.2010г. до влизане в сила на решенията 
по т.д.№1052/2009г. и т.д.№1410/2009г. по описа на СГС, 3-ти състав. Молби 
от кредитори за присъединяване към производството по делото са депозирани 
на 11.03.2010г. и  17.03.2010г. На 17.03.2010г. е депозирана молба от 
кредитор за допускане на предварителни обезпечителни мерки. Определение 
от 26.04.2010г. – по чл.140 от ГПК, делото е насрочено за 28.05.2010г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 28.05.2010г., в което на делото е 
даден ход, конституиран е кредитор и делото е отложено за 09.07.2010г.  

Съдът е изложил мотиви за това, че производството по разглеждане 
на молбата по чл.625 от ТЗ, подадена от кредитор като спорно 
състезателно производство, се разглежда по реда на общото исково 
производство, като то не се дерогира от разпоредбата на част ІV- та на 
ТЗ. Не може разпоредбите относно разглеждането на делата по общия ред 
да бъдат приложени само отчасти при разглеждане на молбата на 
кредитора по чл.625 от ТЗ, с оглед тяхната взаимосвързаност и 
въведеното концентрационно начало, последиците от които не могат да 
се прилагат, ако не се спази процедурата по размяна на книжа по чл.131 
от ГПК.  

С оглед на процесуално необходимото време за съобщаване на 
кредитора на определението във връзка с експертизата, внасянето на 
депозита за същата, изготвянето на експертизата и представянето й в 
едноседмичен срок преди съдебното заседание, съдът намира, че 
разглеждането на молбата по чл.625, ал.1 от ТЗ, който не е 
синхронизиран с разпоредбите на новия ГПК относно разглеждането на 
делата и по-точно – с изискването за извършване на определени 
действия по допускане на доказателства от съда в закрито заседание 
преди насрочването на първото по делото открито съдебно заседание, 
като последното би се обезсмислило, ако на него не могат реално да се 
съберат допуснатите от съда в закрито заседание доказателства. Ето 
защо при насрочването на делото съдът определя такава дата, при която 
да се даде реална възможност на вещото лице да изготви и своевременно 
представи в едноседмичен срок преди първото открито съдебно 
заседание заключението си по делото. 

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч. гр. д. № 7270/2009 г. е образувано на 29.07.2009 г. по молба, 

постъпила на 28.07.2009 г. С молбата е поискано налагане на запор върху 
конкретно изброени в същата банкови сметки. С определение от 31.07.2009 г. 
съдът е допуснал обезпечението, определил гаранция в размер на 3000,00 лв. 
и определил едномесечен срок от съобщението за предявяване на бъдещия 
иск. Доказателство за внасяне на определената гаранция е представено на 
04.08.2009 г. и на същата дата съдът е издал обезпечителна заповед. На 
24.08.2009 г. е депозирана молба с искане за освобождаване на гаранцията, 
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поради постигнато споразумение между страните. На 10.09.2009 г. съдът е 
разпоредил да се изпрати препис на ответника от тази молба за възражение в 
едноседмичен срок. За последното ответникът е уведомен на 02.10.2009 г. С 
определение от 09.11.2009 г. съдът е освободил паричната гаранция и 
отменил определението за допускане на обезпечението. 

 - ч. гр. д. № 7263/2009 г. е образувано на 29.07.2010 г. по молба, 
постъпила на 29.07.2009 г. С определение от 31.07.2009 г. съдът е допуснал 
обезпечение чрез налагане на възбрана върху идеални части на недвижим 
имот при определена гаранция от 10 000,00 лв. и определен едномесечен срок 
за предявяване на бъдещия иск. По делото е депозирана молба от молителя за 
издаване на съдебно удостоверение за снабдяване с данъчна оценка на 
недвижимия имот, предмет на бъдещия иск. Такова е издадено и получено от 
молителя. По делото няма доказателство за внасяне на гаранция, не е 
издавана обезпечителна заповед. 

 - ч. гр. д. № 7275/2009 г. е образувано на 29.07.2009 г. по молба, 
изпратена по компетентност от СРС и постъпила на 28.07.20009 г. С 
определение от 31.07.2009 г. молбата е оставена без уважение.  

 
Други частни производства 
 - ч.гр.д.№694/2009г. – Делото е образувано на 30.01.09г. по постъпила 

на 29.01.09г. в СГС частна жалба от 15.12.08г. срещу действията на ДСИ. С 
разпореждане от 25.02.2009г. на ДСИ са дадени указания да уточни 
определени обстоятелства. С определение №3525/23.03.09г. частната жалба е 
оставена без разглеждане като недопустима. Съобщения до страните са 
изпратени на 23.03.09г.  

 - ч.гр.д.№1013/2009г. – Делото е образувано на 09.02.09г. по 
постъпила на 06.02.09г. в СГС частна жалба от 28.01.09г. срещу действията 
на ЧСИ. С разпореждане от 09.02.09г. на зам.председателя на СГС – 
Б.Желявска производството по жалбата е оставено без движение, с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 11.02.09г. С определение №2605/25.02.09г. 
производството по делото е прекратено и жалбата ведно с приложенията е 
изпратена на ЧСИ за администриране по чл.436, ал.3 от ГПК. Съобщения до 
страните са изпратени на 26.02.09г.  

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 542/2010 г. е образувано на 16.02.2010 г. по молба за издаване 

на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постъпила на 
15.02.2010 г. С разпореждане от 19.02.2010 г. съдът е издал изпълнителен 
лист. На последната страница от арбитражното решение е положен печат, в 
който е отразено издаването на изпълнителния лист на 04.03.2010 г. и сумата, 
за която е издаден. Молителят се е уведомил и получил изпълнителния лист 
лично на 29.03.2010 г. Същевременно в кориците на делото е класиран 
оригинал на изпълнителен лист с дата 14.04.2010 г. 
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  - ф. д. № 751/2009 г. /съдия Костадинка Недкова/ е образувано на 
21.12.2009 г. по молба по ЗПП, постъпила на 21.12.2009 г. С разпореждане от 
22.12.2009 г. е насрочено първо открито съдебно заседание за 22.01.2010 г. С 
протоколно определение от тази дата съдът е прекратил производството по 
делото, след като е съобразил, че производството е охранително и молителят 
не е намерен на посочения от него адрес за призоваване. Обявлението е 
поставено на 22.01.2010 г. и свалено на 01.02.2010 г. На 29.01.2010 г. е 
постъпила частна жалба срещу  определението на съда. С разпореждане от 
01.02.2010 г. частната жалба е оставена без движение за внасяне на държавна 
такса по сметка на САС. С разпореждане от 29.03.2010 г. съдът е върнал 
частната жалба срещу определението за прекратяване, съобщено на 
26.04.2010 г. 

 
Срочност на постановените актове на състава 
 

 
 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1. 579/2006г. Костадинка 
Недкова 

08.02.2008г. 14.08.2008г. 6 месеца 

2. 01148/2006г. Костадинка 
Недкова 

26.09.2008г. 25.03.2009г. 6 месеца 

3. 1148/2007г. Костадинка 
Недкова 

03.10.2008г. 02.04.2009г. 5 месеца 

4. 467/2007г. Костадинка 
Недкова 

03.10.2008г. 03.04.2009г. 5 месеца 

5. 1465/2007г. Костадинка 
Недкова 

10.10.2008г. 07.04.2009г. 5 месеца 

6. 0653/2006г. Костадинка 
Недкова 

24.10.2008г. 08.04.2009г. 5 месеца 

7. 1492/2007г. Костадинка 
Недкова 

24.10.2008г. 30.03.2009г. 4 месеца 

8. 374/2006г. Костадинка 
Недкова 

24.10.2008г. 26.05.2009г. 7 месеца 

9. 1816/2006г. Костадинка 
Недкова 

24.10.2008г. 14.12.2009г. 13 месеца 

10. 1319/2006г. Костадинка 
Недкова 

31.10.2008г. 04.06.2009г. 7 месеца 

11. 01192/2006г. Костадинка 31.10.2008г. 29.03.2010г. 17 месеца 
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Недкова 
12. 595/2007г. Костадинка 

Недкова 
07.11.2008г. 06.04.2009г. 4 месеца 

13. 448/2007г. Костадинка 
Недкова 

07.11.2008г. 15.06.2009г. 6 месеца 

14. 987/2005г. Костадинка 
Недкова 

07.11.2008г. 17.07.2009г. 8 месеца 

15. 1686/2007г. Костадинка 
Недкова 

14.11.2008г. 27.05.2009г. 6 месеца 

16. 1422/2007г. Костадинка 
Недкова 

14.11.2008г. 29.06.2009г. 7 месеца 

17. 0235/2006г. Костадинка 
Недкова 

14.11.2008г. 22.12.2009г. 13 месеца 

18. 201/2003г. Костадинка 
Недкова 

14.11.2008г. 26.03.2010г. 16 месеца 

19. 1411/2007г. Костадинка 
Недкова 

21.11.2008г. 25.11.2009г. 12 месеца 

20. 876/2005г. Костадинка 
Недкова 

28.11.2008г. 15.02.2010г. 
допълване на 

решението 

14 месеца 

21. 689/2007г. Костадинка 
Недкова 

28.11.2008г. 10.02.2010г. 14 месеца 

22. 129/2008г. Костадинка 
Недкова 

05.12.2008г. 17.07.2009г. 7 месеца 

23. 01159/2006г. Костадинка 
Недкова 

12.12.2008г. 31.03.2010г. 15 месеца 

24. 1115/2007г. Костадинка 
Недкова 

06.02.2009г. 20.05.2009г. 3 месеца 

25. 1157/2004г. Костадинка 
Недкова 

06.02.2009г. 15.06.2009г. 4 месеца 

26. 01006/2006г. Костадинка 
Недкова 

06.02.2009г. 06.11.2009г. 9 месеца 

27. 2225/2006г. Костадинка 
Недкова 

06.02.2009г. 06.04.2010г. 14 месеца 

28. 02223/2006г. Костадинка 
Недкова 

13.02.2009г. 17.08.2009г. 6 месеца 

29. 1710/2007г. Костадинка 
Недкова 

13.02.2009г. 30.03.2010г. Над 13 
месеца 

30. 583/2006г. Костадинка 13.02.2009г. 15.02.2010г. 12 месеца 
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Недкова 
31. 1776/2004г. Костадинка 

Недкова 
20.02.2009г. 29.03.2010г. Над 13 

месеца 
32. 556/2008г. Костадинка 

Недкова 
20.02.2009г. 15.06.2009г. Над 3 месеца 

33. 973/2008г. Костадинка 
Недкова 

20.02.2009г. 18.06.2009г. Над 3 месеца 

34. 2197/2007г. Костадинка 
Недкова 

20.02.2009г. 22.06.2009г. 4 месеца 

35. 0155/2006г. Костадинка 
Недкова 

27.02.2009г. 08.01.2010г. Над 10 
месеца 

36. 1219/2006г. Костадинка 
Недкова 

27.02.2009г. 14.12.2009г. Над 9 месеца 

37. 87/2007г. Костадинка 
Недкова 

27.02.2009г. 03.12.2009г. Над 9 месеца 

38. 396/2001г. Костадинка 
Недкова 

27.02.2009г. 15.02.2010г. Над 11 
месеца 

39. 1937/2007г. Костадинка 
Недкова 

06.03.2009г. 17.08.2009г. 5 месеца 

40. 1942/2006г. Костадинка 
Недкова 

06.03.2009г. 23.06.2009г. Над 3 месеца 

41. 167/2008г. Костадинка 
Недкова 

13.03.2009г. 05.03.2010г. Над 11 
месеца 

42. 90/2008г. Костадинка 
Недкова 

20.03.2009г. 14.12.2010г. Над 8 месеца 

43. 1352/2007г. 
/Н/ 

Костадинка 
Недкова 

20.03.2009г. 17.08.2009г. Над 4 месеца 

44. 1003/2004г. Костадинка 
Недкова 

27.03.2009г. 12.02.2010г. Над 10 
месеца 

45. 1235/2007г. Костадинка 
Недкова 

27.03.2009г. 04.11.2009г. Над 7 месеца 

46. 2024/2007г. Костадинка 
Недкова 

27.03.2009г. 11.02.2010г. Над 10 
месеца 

47. 2103/2007г. Костадинка 
Недкова 

27.03.2009г. 29.01.2010г. 10 месеца 

48. 456/2008г. Костадинка 
Недкова 

27.03.2009г. 29.12.2009г. 9 месеца 

49. 1183/2007г. Костадинка 
Недкова 

27.03.2009г. 09.02.2010г. Над 10 
месеца 
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50. 1945/2007г. Костадинка 
Недкова 

17.04.2009г. 27.11.2009г. 7 месеца 

51. 764/2004г. Костадинка 
Недкова 

24.04.2009г. 08.01.2010г. 8 месеца 

52. 1192/2007г. Костадинка 
Недкова 

24.04.2009г. 08.01.2010г. 8 месеца 

53. 476/2008г. Костадинка 
Недкова 

08.05.2009г. 30.12.2009г. Над 7 месеца 

54. 481/2008г. Костадинка 
Недкова 

08.05.2009г. 29.12.2009г. Над 7 месеца 

55. 1111/2008г. Костадинка 
Недкова 

08.05.2009г. 29.03.2010г. Над 10 
месеца 

56. 55/2008г. Костадинка 
Недкова 

08.05.2009г. 31.03.2010г. Над 10 
месеца 

57. 67/2008г. Костадинка 
Недкова 

08.05.2009г. 17.08.2009г. Над 3 месеца 

58. 35/2007г. Костадинка 
Недкова 

22.05.2009г. 09.02.2010г. Над 8 месеца 

59. 2124/2006г. Костадинка 
Недкова 

29.05.2009г. 26.11.2009г. 6 месеца 

60. 867/2008г. 
/Н/ 

Костадинка 
Недкова 

03.07.2009г. 30.12.2009г. 6 месеца 

61. 1103/2008г. 
/Н/ 

Костадинка 
Недкова 

03.07.2009г. 06.04.2010г. 9 месеца 

62. 100/2000г. Костадинка 
Недкова 

03.07.2009г. 26.03.2010г. Над 8 месеца 

63. 654/2007г. Костадинка 
Недкова 

10.07.2009г. 02.02.2010г. Над 6 месеца 

64. 2014/2008г. Костадинка 
Недкова 

10.07.2009г. 29.01.2010г. Над 6 месеца 

65. 141/2009г. 
/Н/ 

Костадинка 
Недкова 

14.07.2009г. 30.11.2009г. Над 4 месеца 

66. 613/2008г. 
/Н/ 

Костадинка 
Недкова 

14.07.2009г. 14.12.2009г. 5 месеца 

67. 1621/2005г. Костадинка 
Недкова 

25.09.2009г. 31.03.2010г. 6 месеца 

68. 2287/2007г. Костадинка 
Недкова 

25.09.2009г. 11.01.2010г. Над 3 месеца 

69. 142/2008г. Костадинка 25.09.2009г. 19.01.2010г. Над 3 месеца 
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Недкова 
70. 1001/2009г. 

/Н/ 
Костадинка 

Недкова 
26.09.2009г. 01.02.2010г. 4 месеца 

71. 2255/2008г. Костадинка 
Недкова 

26.09.2009г. 26.03.2010г. 6 месеца 

72. 1975/2006г. Костадинка 
Недкова 

02.10.2009г. 26.01.2010г. Над 3 месеца 

73. 379/2008г. Костадинка 
Недкова 

09.10.2009г. 01.02.2010г. Над 3 месеца 

74. 641/2006г. Костадинка 
Недкова 

20.11.2009г. 26.03.2010г. Над 4 месеца 

75. 65/2004г. Костадинка 
Недкова 

11.12.2009г. 26.05.2010г. 5 месеца 

76. 2002/2006г. Костадинка 
Недкова 

29.01.2010г. 26.05.2010г. Над 3 месеца 

77. 278/2005г. Костадинка 
Недкова 

05.02.2010г. 08.06.2010г. 4 месеца 

78. 898/2005г. Костадинка 
Недкова 

05.02.2010г. Към 10.06.10г. 
не е 

постановено 
решение. Към 
03.11.2010 г. 

също не е 
постановен 
съдебен акт. 

Над 8 месеца 

79. 486/2005г. Костадинка 
Недкова 

12.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

10.06.10г., 
както и към 
03.11.2010 г. 

Над 8 месеца 

80. 1604/2006г. Костадинка 
Недкова 

12.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

10.06.10г. Към 
03.11.2010 г.-
решение от 

27.10.2010 г. 

Над 8 месеца 

81. 2009/2008г. Костадинка 12.02.2010г. Не е Над 8 месеца 
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Недкова постановено 
решение към 

10.06.10г., 
както и към 
03.11.2010 г. 

82. 325/2009г. 
/Н/ 

Костадинка 
Недкова 

19.02.2010г. 26.05.2010г. Над 3 месеца 

83. 1110/2006г. 
 

Костадинка 
Недкова 

19.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

10.06.10г., 
както и към 
03.11.2010 г. 

Над 8 месеца 

84. 349/2009г. Костадинка 
Недкова 

26.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

10.06.10г., 
както и към 
03.11.2010 г. 

Над 8 месеца 

85. 1811/2008г. 
 

Костадинка 
Недкова 

26.02.2010г. Липсва 
решение към 

10.06.10г. Към 
03.11.10 г.-
решение от 

01.11.2010 г. 

Над 8 месеца 

86. 1555/2007г. 
 

Костадинка 
Недкова 

26.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

10.06.10г., 
както и към 
03.11.2010 г. 

Над 8 месеца 

87. 2138/2007г. Костадинка 
Недкова 

05.03.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 7 месеца 

88. 2044/2008г. 
 

Костадинка 
Недкова 

05.03.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 7 месеца 

89. 744/2008г. Костадинка 05.03.2010г. 18.10.2010г. Над 7 месеца 
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 Недкова 
90. 1945/2006г. Костадинка 

Недкова 
19.03.2010г. 24.08.2010г. Над 5 месеца 

91. 1547/2008г. 
 

Костадинка 
Недкова 

16.04.2010г. 18.10.2010г.  Над 6 месеца 

92. 806/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

16.04.2010г. 19.10.2010г.  Над 6 месеца 

93. 961/2007г. 
 

Костадинка 
Недкова 

16.04.2010г. 18.10.2010г.  Над 6 месеца 

94. 317/2009г. Костадинка 
Недкова 

23.04.2010г. 18.10.2010г.  Над 5 месеца 

95. 364/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

23.04.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 6 месеца 

96. 1103/2006г. 
 

Костадинка 
Недкова 

23.04.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 6 месеца 

97. 591/2004г. Костадинка 
Недкова 

30.04.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 6 месеца 

98. 225/2008г. 
 

Костадинка 
Недкова 

14.05.2010г. 01.11.2010г.  Над 5 месеца 

99. 1488/2008г. 
 

Костадинка 
Недкова 

21.05.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 5 месеца 

100. 730/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

28.05.2010г. 18.10.2010г.  Над 4 месеца 

101. 218/2008г. 
 

Костадинка 
Недкова 

18.06.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 4 месеца 

102. 236/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

18.06.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 4 месеца 
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103. 848/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

18.06.2010г. 18.10.2010г. Над 4 месеца 

104. 817/2006г. 
 

Костадинка 
Недкова 

25.06.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 4 месеца 

105. 1327/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

25.06.2010г. 18.10.2010г. Над 3 месеца 

106. 597/2006г. 
 

Костадинка 
Недкова 

02.07.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

4 месеца 

107. 884/2007г. 
 

Костадинка 
Недкова 

02.07.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

4 месеца 

108. 862/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

02.07.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

4 месеца 

109. 1001/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

09.07.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

4 месеца 

110. 1228/2009г. 
 

Костадинка 
Недкова 

09.07.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

4 месеца 

 
       Дела с отменен ход по същество 
  
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 1590/2007г. Костадинка 
Недкова 

01.02.2008г. 06.02.2008г. – 
отменен ход по 
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същество, исковата 
молба е оставена 

без движение. 
2. 1796/2006г. Костадинка 

Недкова 
01.02.2008г. 14.03.2008г. – 

отменен ход по 
същество, исковата 

молба е оставена 
без движение. 

3. 0235/2006г. Костадинка 
Недкова 

15.02.2008г. 18.04.2008г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
20.06.2008г. 

4. 1148/2007г. Костадинка 
Недкова 

21.03.2008г. 14.08.2008г. – 
отменен ход по 

същество. 
5. 11/2007г. Костадинка 

Недкова 
11.04.2008г. 16.05.2008г. – 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
16.05.2008г. 

6. 486/2005г. Костадинка 
Недкова 

07.03.2008г. 30.06.2008г. – 
отменен ход по 

същество, исковата 
молба е оставена 

без движение. 
7. 898/2005г. Костадинка 

Недкова 
30.01.2009г. 25.02.2009г. – 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
10.04.2009г. 

8. 1945/2006г. Костадинка 
Недкова 

06.03.2009г. 16.03.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
17.04.2009г. 

9. 867/2008г. Костадинка 
Недкова 

13.03.2009г. 16.04.2009г. – 
отменен ход по 

същество.  
10. 1166/2007г. Костадинка 22.05.2009г. 25.02.2010г. – 
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Недкова отменен ход по 
същество, 

производството по 
делото е 

прекратено. 
11. 278/2005г. Костадинка 

Недкова 
25.09.2009г. 19.10.2009г. – 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
11.12.2009г. 

 
 
Изводи за дейността на VІ – 4 ти състав /съдия Костадин Недкова/ 
Изпълнява и длъжността зам. председател на СГС –Търговско 

отделение от 16.12.2009г. 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 

2—5-9 дни  до  един месец  от датата на образуване на делото; 
● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 3 

до 5 дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 2-
3-5-7 дни  от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до един 
месец ,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

●  съдебните заседания са отлагани през 2-3-4 месеца;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, или нередовна процедура 
по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 5/пет/ дни от 
датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 

 броят на делата с отменен ход по същество не е голям- 11, като по 
една част от тях производството е прекратено поради недопустимост на 
исковата претенция ,а по друга  са насрочени в открито съдебно заседание за 
събиране на доказателства; 

● повечето съдебни решения са постановявани след изтичането на 
едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК и 
извън  приетия за  разумен  3- месечен срок; Най-продължителният 
период, в който докладчикът е постановявал решенията си е 
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17/седемнадесет/ месеца /. Броят на просочените съдебни актове със срок на 
просрочие над три месеца за периода 15.09. 2008 до 03.11. 2010 година е 
110 /сто и десет/, като по 21 /двадесет и едно/ дела към 03.11.2010год. все 
още няма постановени актове.  

 определенията по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 20 
дни до три месеца; 

●    по спрените дела редовно са правени справки;  
 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два 

три дни след постъпването им; 
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 20 дела, а за 

деветмесечието на 2010год. 16  дела. 
 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009година е 
67.64%, а за петмесечието на 2010година е 51.83%.  

  
5. VІ - 5-ти състав /съдия Вероника Николова и съдия Галина 

Иванова/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т.д. №766/2009г. – Делото е образувано на 21.05.2009г. по искова 

молба, постъпила на същата дата. С определение от 13.07.09г. е прекратено 
производството като недопустимо в частта по предявените искове с правно 
основание чл.55, ал.1 ЗЗД и чл.86, ал.1 ЗЗД.  На 15.09.09г. е постъпила частна 
жалба срещу постановеното определение, по която е образувано 
ч.гр.д.№3021/2009г. по описа на САС. С определение от 08.12.09г. на САС е 
потвърдено постановеното от СГС определение. Опр. по чл.367 от ГПК – 
13.07.09г. Писмен отговор е постъпил на 17.08.09г. Определение по чл.372 от 
ГПК – 02.10.09г. Определение по чл.374 от ГПК – 10.11.09г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 01.04.10г. / съдия Галина Иванова/, в което 
съдът е направил подробен доклад по делото, събрани са доказателства и 
делото е отложено за 03.06.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 
26.04.10г., в което делото е отложено за 07.06.10г. за даване на възможност на 
вещото лице да изготви заключението си. 

 - т.д. №717/2009г. – Делото е образувано на 14.05.2009г. по искова 
молба, постъпила на 13.05.09г. В исковата молба се съдържа и искане за 
допускане на обезпечение. С разпореждане от 15.05.09г. на зам.председателя 
на СГС производството по делото е оставено без движение, с оглед дадени 
указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
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депозирана молба от ищеца на 22.05.09г. С определение от 25.05.09г. 
производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.6 от ГПК до 
произнасянето на Конституционния съд на Р България по к.д.№4/2009г. С 
определение от 03.07.09г. е възобновено производството по делото. С 
определение от 03.07.09г. е допуснато обезпечение на предявения иск чрез 
налагане на възбрана върху недвижим имот, като е определена парична 
гаранция в размер на 11 400 лв. С молба от 27.07.09г. са представени 
доказателства за внасяне на гаранцията. Върху определението е извършени 
отбелязвания от 28.07.09г. за издаване на обезпечителна заповед и от 
31.07.09г. за получаване на обезпечителната заповед. На 10.09.09г. е 
постъпила жалба срещу определението, с което е допуснато обезпечение. 
Образувано е ч.гр.д.№167/2010г. по описа на САС. С определение от 
11.03.10г. на САС е потвърдено постановеното от СГС определение. 
Определение по чл.367 от ГПК – 03.07.09г. Писмен отговор на исковата 
молба е постъпил на 10.09.09г. С разпореждане от 23.09.09г. производството 
по делото е оставено без движение с дадени указания за представяне от 
ответника на насрещна искова молба с подробно формулирани основание и 
петитум на насрещния иск. Определение по чл.372 от ГПК – 17.11.09г. С 
разпореждане от 17.11.09г. е постановено отделяне на предявения от 
ответника насрещен иск и докладването му на председателя на СГС за 
образуване на отделно производство. Допълнителна искова молба е 
депозирана на 16.12.09г. Определение по чл.373 от ГПК – 19.12.09г. 
Допълнителен отговор е постъпил на 03.02.10г. Определение по чл.374 от 
ГПК / съдия Галина Иванова/ – 30.04.10г.,  с което делото е насрочено за 
01.07.10г.  

 - т.д. №1490/2009г. – Делото е образувано на 14.09.2009г. по искова 
молба, постъпила на 11.09.09г. Определение по чл.367 от ГПК – 02.11.09г. С 
определение от 02.02.10г. /съдия Галина Иванова/, съдът след като е 
констатирал, че е използван неприложим процесуален ред за призоваване на 
търговско дружество, е разпоредил да се изпрати отново препис от исковата 
молба на ответника. Определение по чл.372 от ГПК – 26.02.10г. Определение 
по чл.374 от ГПК – 21.04.10г., делото е насрочено за 24.06.10г. 

 - т.д. №1247/2009г. – Делото е образувано на 23.07.2009г. по искова 
молба, постъпила на 22.07.09г. С разпореждане от 31.07.09г. производството 
по делото е оставено без движение, с дадени указания за уточняване на 
периода на претенцията за неустойка. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от ищеца на 10.08.09г. Определение по чл.367 от ГПК – 
20.08.09г. Не е подаден отговор на исковата молба. Определение по чл.372 от 
ГПК – 16.10.09г. Определение по чл.374 от ГПК – 18.11.09г. Проведено е 
открито съдебно заседание на 28.01.10г., в което на делото не е даден ход, с 
оглед на депозирана от процесуалния представител на ответника по чл.64, 
ал.2 от ГПК. С определение от 05.02.10г. е оставено без уважение искането на 
ответника да възстановяване на срока за подаване на отговор. На 22.02.10г. е 
депозирана частна жалба срещу постановеното определение. Образувано е 
ч.гр.д.№499/2010г. по описа на САС. С определение от 30.03.10г. на САС е 
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потвърдено, постановеното от СГС определение. С разпореждане от 
13.04.10г. делото е насрочено за 10.06.10г.  

 - т.д. №402/2009г. – Делото е образувано на 30.03.2009г. по искова 
молба, постъпила на 27.03.09г. С разпореждане от 31.03.09г. исковата молба е 
оставена без движение, с дадени указания за вписване на исковата молба. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба от ищеца на 28.09.09г. 
С писмо от 06.11.09г. исковата молба е изпратена от СГС на АВ за вписване. 
Определение по чл.367 от ГПК – 17.11.09г. На 29.12.09г. е депозиран отговор 
на исковата молба от единия от ответниците. Определение по чл.372 от ГПК 
– 02.03.10г. Определение по чл.374 от ГПК – 21.04.10г.,  делото е насрочено 
за 01.07.10г.  

 
Спрени дела 
 - т. д. № 46/2009 г.; т. д. № 409/2009 г.;  т. д. № 1040/2009 г.; 
 
Без движение 
 - т. д. № 981/2010 г. е образувано на 09.04.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 08.04.2010 г. С разпореждане на зам. председателя на СГС от 
1.04.2010 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 
нередовности. Към момента на проверката по делото не е върнато съобщение, 
от което да е видно, че разпореждането на съда е доведено до знанието на 
ищеца. 

 - т. д. № 1035/2010 г. е образувано на 16.04.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 15.04.2010 г. На 19.04.2010 г. е постановено разпореждане на 
зам. председателя на СГС, с което исковата молба е оставена без движение за 
внасяне на държавна такса. Съобщение е изготвено на 20.04.2010 г. и 
получено на 30.04.2010 г. В указания от съда срок е постъпила молба за 
удължаване на срока за отстраняване на нередовностите. С определение от 
13.05.2010 г. съдът е уважил молбата и удължил срока. 

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 987/2008 г. е образувано на 16.04.2008 г. по искова молба, 

постъпила на 16.04.2008 г. С протоколно определение, постановено на 
11.12.2008 г., съдът, на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ, е спрял производството 
по делото. На 12.05.2009 г. е постъпила молба за възобновяване на 
производството по делото, тъй като съдът по несъстоятелността е оставил без 
уважение възражението на ищеца по настоящото дело за включване в списъка 
на приетите вземания в производството по несъстоятелност на вземанията, 
претендирани в настоящото. Делото е възобновено и насрочено в открито 
съдебно заседание за 18.06.2009 г. На 18.06.2009 г. производството отново е 
спряно с протоколно определение на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК. 
Възобновено и насрочено в ново открито съдебно заседание за 08.10.2009 г. 
На тази дата е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С определение 
от 12.05.2010 г. производството по делото е прекратено на основание чл. 231, 
ал. 1 от ГПК. 
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 - гр. д. № 213/2008 г. е образувано на 01.02.2008 г. след като делото е 
изпратено по подсъдност от Окръжен съд-Пазарджик. По делото е постъпила 
молба за оттегляне на иска по чл. 119, ал. 1 от ГПК /отм./, поради постигната 
извънсъдебна спогодба. С протоколно определение от 08.04.2010 г. 
производството по делото е прекратено.  

 - гр. д. № 866/2009 г. е образувано на 10.06.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 09.06.2009 г. Исковата молба е оставена без движение с 
разпореждане от 12.06.2009 г. С определение от 29.10.2009 г. съдът е 
прекратил производството по делото и върнал исковата молба, тъй като е 
констатирал неизпълнение на дадените указания. 

 
Приключени дела 
 - т.д.№184/2007г. – /съдия Вероника Николова/ Делото е образувано на 

07.02.2007г. по искова молба, постъпила на 06.02.07г. С разпореждане от 
09.02.07г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания за конкретизиране на петитума на исковата молба. С определение от 
27.04.07г. е върната исковата молба и производството по делото е прекратено 
в частта на предявената претенция, по отношение на която констатираните от 
съда нередовности не са отстранени в определения срок. В открито съдебно 
заседание на 28.06.07г. на делото не е даден ход, поради нередовно 
призоваване на ответника. В открито съдебно заседание, проведено на 
15.11.07г. делото е отложено за събиране на доказателства. В проведено на 
28.02.08г. открито съдебно заседание, са събрани доказателства и на делото е 
даден ход по същество. Постановено е решение на 25.03.08г. Въззивна жалба 
срещу постановеното решение е постъпила на 25.04.08г. С разпореждане от 
07.05.08г. производството по жалбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 06.06.08г. С разпореждане от 09.06.08г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Отговор на 
въззивната жалба е постъпил на 24.09.08г. Делото е постъпило в САС на 
11.11.08г., образувано е в.т.д.№1474/2008г. Постановено е решение 
№125/29.12.08г., с което е частично отменено постановеното от СГС 
решение. Касационна жалба срещу постановеното от САС решение е 
постъпила на 27.02.09г. Образувано е к.т.д.№554/2009г. по описа на ВКС. С 
определение от 24.11.09г. ВКС е допуснал касационно обжалване. С решение 
№33/23.04.2010г. на ВКС е отменено частично постановеното от САС 
решение.  

 - т.д.№925/2007г. – Делото е образувано на 08.06.2007г. по искова 
молба, постъпила на 06.06.07г., изпратена по подсъдност от СРС. В открити 
съдебни заседания, проведени  на 08.11.07г., 14.02.08г., 15.05.08г., 02.10.08г. 
и 18.12.08г.  делото е отлагано за събиране на доказателства. В проведено на 
05.03.09г. открито съдебно заседание, са събрани доказателства и на делото е 
даден ход по същество. Постановено е решение на 27.03.09г. Въззивна жалба 
срещу постановеното решение е постъпила на 22.04.09г. С разпореждане от 
28.04.09г. производството по жалбата е оставено без движение с дадени 
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указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 02.06.09г. С разпореждане от 04.06.09г. е разпоредено 
изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Възражение е 
постъпило на 29.06.09г. Делото е постъпило в САС на 01.07.09г., образувано 
е в.т.д.№1688/2009г.  Постановено е решение №1536/07.12.09г., с което е 
оставено в сила постановеното от СГС решение.  

 - т.д.№182/2007г. – Делото е образувано на 06.02.2007г. по искова 
молба, постъпила на 02.02.07г. С разпореждане от 08.03.07г. производството 
по част от предявените искове е прекратено. В проведено на 10.05.07г. 
открито съдебно заседание на делото не е даден ход, поради нередовно 
призоваване на ответника. В открити съдебни заседания, проведени на 
04.10.07г. и 08.11.07г. делото е отлагано за събиране на доказателства. В 
проведено на 14.02.08г. открито съдебно заседание, са събрани доказателства 
и на делото е даден ход по същество. Постановено е решение на 28.03.08г., с 
което предявените искове са отхвърлени като неоснователни и недоказани. 
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 25.04.08г. С 
разпореждане от 07.05.08г. производството по жалбата е оставено без 
движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от 03.06.08г. С разпореждане от 
04.06.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната 
страна. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 24.09.08г. Делото е 
постъпило в САС на 26.06.08г., образувано е в.т.д.№1378/2008г.  Постановено 
е решение №544/28.05.09г., с което е оставено в сила постановеното от СГС 
решение.  

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т. д. № 1941/2009 г. е образувано на 13.11.2009 г. по молба на 

кредитор, постъпила на 12.11.2009 г. Молбата е администрирана по реда на 
чл. 131 и сл. от ГПК. Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 
24.11.2009 г. С определение от същата дата съдът се е произнесъл по 
направеното с молбата искане за допускане на предварителни обезпечителни 
мерки. С определение по чл. 140 от ГПК от 20.01.2010 г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 25.02.2010 г. Към момента са проведени три 
открити съдебни заседания, насрочвани през месец и половина, като ново е 
насрочено за 07.10.2010 г. С определение от 29.03.2010 г. съдът е 
конституирал още един молител и присъединил делото, образувано по 
неговата молба. 

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч.гр.д.№7197/2009г. – Делото е образувано на 27.07.09г. по молба за 

обезпечаване на предявен пред Арбитражен съд при БТПП иск, постъпила на 
27.07.2009г. С определение от 27.07.09г. е допуснато обезпечение чрез 
налагане на запор върху вземането на ответника по образуваното пред 
Арбитражен съд при БТПП дело, произтичащо от договор за цесия по 
образувано изпълнително дело. Определена е гаранция в размер на 3 400лв. 
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Извършено е отбелязване от 29.07.09г. за издаване на обезпечителна заповед 
и от 31.07.09г. за нейното получаване. Приложена е вносна бележка за 
внесена на 29.07.09г. гаранция към молба от същата дата. Частна жалба 
срещу определението е постъпила в СГС на 31.08.09г. Делото е постъпило в 
САС на 12.11.09г. С определение от 18.11.09г. постановено по 
ч.гр.д.№2939/2009г. по описа на САС, е прекратено производството по делото 
и делото е върнато на СГС за администриране на частната жалба чрез 
изискване и прилагане на доказателства за датата на уведомяване на 
жалбоподателя за атакуваното определение. На 28.12.09г. е постъпила молба 
от ответника за отмяна на допуснатото обезпечение. С определение от 
22.12.09г. е отменено допуснатото обезпечение на основание чл. 402, ал.2 от 
ГПК, тъй като производството по делото пред Арбитражен съд при БТПП е 
приключило.  

 - ч.гр.д.№7228/2009г. – Делото е образувано на 28.07.09г. по 
постъпила на 28.07.09г. молба с правно основание чл.390 от ГПК. С 
разпореждане от 28.07.09г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба на 06.08.09г. С определение от 
07.08.09г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана 
върху недвижим имот, определена е гаранция и двуседмичен срок да 
предявяване на бъдещия иск, считано от датата на получаване на 
обезпечителната заповед. Молителят е уведомен на 08.09.09г. със съобщение 
от 10.08.09г. Определената гаранция не е внесена. Не е издадена 
обезпечителна заповед. Делото е архивирано под №1346/2010г. 

 - ч.гр.д.№7198/2009г. – Делото е образувано на 27.07.09г. по 
постъпила на 28.07.09г. по молба за обезпечаване на предявен пред 
Арбитражен съд при БТПП иск, постъпила на 27.07.2009г. С определение от 
27.07.09г. е прекратено производството по делото, след като съдът е 
констатирал след служебна справка, че по същата молба е образувано 
ч.гр.д.№7197/2009г. Молителят е уведомен на 29.07.09г. със съобщение от 
29.07.09г. 

 - ч.гр.д.№6596/2009г. – Делото е образувано на 09.07.09г. по 
постъпила на 08.07.09г. молба за обезпечение на иск, предявен пред 
Търговски арбитражен съд при Национална юридическа фондация. С 
определение от 10.07.09г. е отхвърлено искането за допускане на 
обезпечение, тъй като съдът е приел, че исковете не са вероятно основателни. 
Молителят е уведомен на 20.07.09г. със съобщение от 10.07.09г.  

 
Други частни производства 
 - ч.гр.д.№3219/2010г. – Делото е образувано на 23.03.10г. по 

постъпила на 19.03.10г. жалба от 04.03.10г. срещу действията на ЧСИ. С 
определение от 16.04.10г. частната жалба е оставена без разглеждане като 
недопустима. 

 - ч.гр.д.№791/2010г. – Делото е образувано на 25.01.10г. по постъпила 
на 22.01.10г. в СГС частна жалба от 13.04.09г. срещу постановеното по 
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гр.д.№34392/2008г. по описа на СРС, 77-ми състав, определение от 06.04.09г. 
С определение от 22.03.10г. е обезсилено определението на СРС. Съобщения 
до страните са изпратени на 23.03.10г. 

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 540/2010 г. е образувано на 16.02.2010 г. по молба за издаване 

на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постъпила на 
15.02.2010 г. С разпореждане от 24.02.2010 г. съдът е издал изпълнителен 
лист. На последната страница от арбитражното решение е положен печат, в 
който е отразено издаването на изпълнителния лист на 29.03.2010 г. и сумата, 
за която е издаден. Молителят е получил лично изпълнителния лист на 
08.06.2010 г. 

 
Срочност на постановените актове на състава 
 

 Дело № Съдия-
докладчик 

Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1. 1466/2006г. Вероника 
Николова 

31.01.2008г. 13.08.2008г. 6 месеца 

2. 1563/2006г. Вероника 
Николова 

07.02.2008г. 13.08.2008г. 6 месеца 

3. 534/2007г. Вероника 
Николова 

28.02.2008г. 03.09.2008г. 6 месеца 

4. 1999/2006г. Вероника 
Николова 

28.02.2008г. 12.09.2008г. 6 месеца 

5. 530/2007г. 
/Н/ 

Вероника 
Николова 

13.03.2008г. 13.08.2008г. 5 месеца 

6. 31/2007г. Вероника 
Николова 

20.03.2008г. 02.09.2008г. 4 месеца 

7. 2220/2007г. Вероника 
Николова 

17.04.2008г. 09.09.2008г. 5 месеца 

8. 867/2007г. Вероника 
Николова 

15.05.2008г. 06.10.2008г. 4 месеца 

9. 775/2006г. Вероника 
Николова 

09.10.2008г. 16.04.2009г. 5 месеца 

10. 1627/2006г. Вероника 
Николова 

09.10.2008г. 08.04.2009г. 5 месеца 

11. 297/2005г. Ана Баева  23.10.2008г. 10.04.2009г. 5 месеца 
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12. 01981/2006г. Вероника 
Николова 

30.10.2008г. 25.03.2009г. 4 месеца 

13. 264/2006г. Вероника 
Николова 

30.10.2008г. 19.03.2009г. 4 месеца 

14. 1567/2007г. Вероника 
Николова 

30.10.2008г. 25.03.2009г. 4 месеца 

15. 1320/2007г. Вероника 
Николова 

06.11.2008г. 09.03.2009г. 4 месеца 

16. 1119/2007г. Вероника 
Николова 

13.11.2008г. 22.04.2009г. 5 месеца 

17. 457/2004г. 
/Н/ 

Вероника 
Николова 

13.11.2008г. 11.05.2009г. 6 месеца 

18. 348/1999г. Вероника 
Николова 

20.11.2008г. 08.04.2009г. 4 месеца 

19. 128/2007г. Вероника 
Николова 

20.11.2008г. 27.04.2009г. 5 месеца 

20. 852/2007г. Вероника 
Николова 

18.12.2008г. 15.04.2009г. 4 месеца 

21. 01258/2006г. Вероника 
Николова 

18.12.2008г. 22.04.2009г. 4 месеца 

22. 1582/2004г. Костадинка 
Недкова 

06.03.2008г. 15.07.2008г. 4 месеца 

23. 1614/2004г. Костадинка 
Недкова 

06.03.2008г. 15.07.2008г. 4 месеца 

24. 1626/2006г. Вероника 
Николова 

19.03.2009г. 20.07.2009г. 4 месеца 

25. 1744/2008г. Вероника 
Николова 

26.03.2009г. 23.07.2009г. 4 месеца 

26. 779/2008г. Вероника 
Николова 

02.04.2009г. 31.07.2009г. 4 месеца 

27. 373/2007г. Вероника 
Николова 

02.04.2009г. 13.07.2009г. Над 3 месеца 

28. 826/2008г. Вероника 
Николова 

09.04.2009г. 31.07.2009г. Над 3 месеца 

29. 1445/2008г. Вероника 
Николова 

16.04.2009г. 20.08.2009г. Над 4 месеца 

30. 01921/2006г. Вероника 
Николова 

16.04.2009г. 31.07.2009г. Над 3 месеца 

31. 883/2007г. Вероника 16.04.2009г. 31.07.2009г. Над 3 месеца 
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Николова 
32. 01529/2006г. Вероника 

Николова 
24.09.2009г. 15.02.2010г. Над 4 месеца 

33. 320/2005г. Вероника 
Николова 

01.10.2009г. 01.02.2010г. 4 месеца 

34. 475/1995г. Вероника 
Николова 

26.11.2009г. 11.03.2010г. Над 3 месеца 

35. 431/2006г. Вероника 
Николова 

26.11.2009г. 23.03.2010г. 4 месеца 

36. 105/2008г. Вероника 
Николова 

26.11.2009г. 08.03.2010г. Над 3 месеца 

37. 1453/2009г. Галина 
Иванова 

18.03.2010г. 30.06.2010г. Над 3 месеца 

38. 743/2008г. Галина 
Иванова 

18.03.2010г. 26.07.2010г. Над 4 месеца 

39. 1209/2008г. Галина 
Иванова 

25.03.2010г. 07.09.2010г. Над 5 месеца 

40. 1784/2007г. Галина 
Иванова 

25.03.2010г. 31.08.2010г. Над 5 месеца 

41. 1517/2009г. Галина 
Иванова 

25.03.2010г. 08.07.2010г. Над 3 месеца 

42. 1027/2006г. Галина 
Иванова 

08.04.2010г. 19.07.2010г. Над 3 месеца 

43. 69/2007г. Галина 
Иванова 

08.04.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 6 месеца 

44. 1313/2009г. Галина 
Иванова 

15.04.2010г. 23.07.2010г. Над 3 месеца 

45. 1415/2009г. Галина 
Иванова 

15.04.2010г. 15.09.2010г. 5 месеца 

46. 1905/2008г. Галина 
Иванова 

15.04.2010г. 07.09.2010г. Над 4 месеца 

47. 2182/2008г. Галина 
Иванова 

22.04.2010г. 30.08.2010г. Над 4 месеца 

48. 775/2009г. Галина 
Иванова 

22.04.2010г. 23.08.2010г. 4 месеца 

49. 1079/2009г. Галина 
Иванова 

22.04.2010г. 23.08.2010г. 4 месеца 
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50. 69/2007г. Галина 
Иванова 

13.05.2010г. 23.08.2010г. Над 3 месеца 

51. 1120/2009г. Галина 
Иванова 

13.05.2010г. 23.08.2010г. Над 3 месеца 

52. 997/2009г. Галина 
Иванова 

13.05.2010г. 16.09.2010г. Над 4 месеца 

53. 1105/2008г. Галина 
Иванова 

20.05.2010г. 16.09.2010г. Над 3 месеца 

54. 657/2009г. Галина 
Иванова 

20.05.2010г. 23.09.2010г. Над 4 месеца 

55. 1322/2008г. Галина 
Иванова 

03.06.2010г. 14.10.2010г. Над 4 месеца 

56. 1236/2009г. Галина 
Иванова 

15.07.2010г. 25.10.2010г. Над 3 месеца 

 
Дела с отменен ход по същество 
 

 Дело № Съдия-
докладчик 

Дата на 
съдебното 

заседание, в 
което делото е 

обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 0778/2006г. Вероника 
Николова 

15.05.2008г. 29.09.2008г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е прекратено 
като недопустимо 

2. 1279/2008г. Вероника 
Николова 

27.11.2008г. 12.12.2008г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е прекратено 
3. 424/1998г. Вероника 

Николова 
01.10.2009г. 26.10.2009г. – 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
03.12.2009г. 

4. 1105/2008г. Вероника 01.10.2009г. 01.02.2010г. – 
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Николова отменен ход по 
същество, 

производството по 
делото е оставено 

без движение. 
5. 72/2009г. Вероника 

Николова 
05.11.2009г. 26.11.2009г. – 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
28.01.2010г. 

 
 
Изводи по дейността на VІ - 5-ти състав /съдия Вероника Николова 

и съдия Галина Иванова/ 
 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 2-

9 дни  до  един месец  от датата на образуване на делото; 
● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 3 

- 10 дни  до 1месец и 15 дни /т.д.№ 1490/2009г./,от датата на образуване на 
делата или  от датата на получаване на поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 
15 дни до 2/два/ месеца/ т.д.№ 402/2009г./  от датата на получаване на 
отговора на исковата молба; 

 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срок до 
3/три/ дни от датата на получаване на допълнителна искова молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до един 
месец ,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

●  съдебните заседания са отлагани през 2-3-4 месеца;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, или нередовна процедура 
по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 5/пет/ дни от 
датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 

 броят на делата с отменен ход по същество са  3/три/;  
● голяма част от съдебните решения са постановявани след 

изтичането на едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл. 235, 
ал. 5 от ГПК и извън  приетия за  разумен  3- месечен срок;  Броят на 
просочените съдебни актове със срок на просрочие над три месеца за 
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периода 15.09. 2008 до 03.11. 2010 година  от съдия  Вероника Николова е 
33 /тридесет и три/, а от съдия Галина Иванова- 20/двадесет/; 

 определенията по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 20 
дни до три месеца; 

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два три 

дни след постъпването им; 
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 22 дела 

/Вероника Николова/, а за деветмесечието на 2010год. 18  дела./съдия Галина 
Иванова/ 

 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за 
2009година/Вероника Николова/ е 61.46%, а за деветмесечието на 
2010година /Галина Иванова/ е 50.45%.  
 

6. VІ – 6 – ти състав /съдия Светлин Михайлов/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 1924/2009 г. е образувано на 10.11.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 09.11.2009 г. На 13.11.2009 г. е постановено разпореждане по 
чл. 367 от ГПК, положено ръкописно върху исковата молба. Съобщение 
изготвено на 13.11.2009 г., получено на 16.11.2009 г. Отговор на исковата 
молба е постъпил на 30.11.2009 г. На 27.11.2009 г. е постъпила молба по чл. 
389 от ГПК, която е оставена на 01.12.2009 г. без движение за посочване на 
мярката. В изпълнение на това указание е постъпила молба на 04.12.2009 г.  
На 09.12.2009 г. съдът е постановил определение, с което е допуснато 
исканото обезпечение.Последното е обжалвано от ответника пред САС, 
който, с определение от 26.03.2010 г., е отменил определението на СГС и 
допуснал обезпечение до по-малък размер от претендирания. Разпореждане 
от 03.12.2009 г. по чл. 372 от ГПК, за което е изготвено съобщение на 
03.12.2009 г. и получено на 04.12.2009 г. С определение по чл. 374 от ГПК, 
постановено на 21.01.2010 г., и съдържащо подробен проект на доклад, съдът 
е насрочил делото в открито съдебно заседание за 23.02.2010 г. На 15.02.2010 
г. е постъпила молба от вещото лице за удължаване на срока за изготвяне на 
експертизата. Делото е отложено за 27.04.2010 г., като не се открива по 
делото изричен акт на съда в този смисъл. На тази дата делото е отложено за 
28.09.2010 г. 
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 - т. д. № 2471/2009 г. е образувано на 15.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 14.12.2009 г. Разпореждане по чл. 367 от ТЗ, ръкописно 
положено върху исковата молба, е постановено на 21.12.2009 г. Съобщение за 
акта на съда е изпратено на същата дата. Отговор на исковата молба е 
постъпил на 22.01.2010 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК, постановено на 
25.01.2010 г. Разпореждане от 17.03.2010 г., с което е разпоредено да се 
уведоми ответника, че ищецът не е предявявал допълнителна искова молба и 
същият може да подаде в 14-дневен срок допълнителен отговор. Съобщение 
изготвено на 25.01.2010 г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 
22.04.2010 г. и съдържащо подробен доклад, делото е насрочено в открито 
съдебно заседание за 28.09.2010 г. 

 - т. д. № 433/2010 г. е образувано на 11.02.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 10.02.2010 г. С определение от 24.02.2010 г., съдът, след като е 
констатирал, че е сезиран с обективно съединени искове, от които подлежат 
на разглеждане по друг процесуален ред, е постановил разделянето им, като е 
продължил да разглежда тези по чл. 310 от ГПК /бързо производство/. С 
определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 12.05.2010 г., съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 25.05.2010 г. 

 - т. д. № 774/2009 г. е образувано на 21.05.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 21.05.2009 г. С разпореждане от 26.05.2009 г. на зам. 
Председателя на СГС исковата молба е оставена без движение, съобщение за 
което е изготвено същия ден. На 05.06.2009 г. е постъпила молба от ищеца в 
изпълнение на дадените указания. Разпореждане от чл. 367 от ГПК е 
постановено на 10.06.2009 г. Съобщение изготвено на същата дата и 
получено на 17.06.2009 г. от ответника. На 24.06.2009 г. е постъпила нова 
молба от ищеца, в която е посочена, че с исковата молба е направено искане 
по чл. 389 от ГПК, по което съдът няма произнасяне. Отговор на исковата 
молба е постъпил на 30.06.2009 г. На 05.07.2009 г. е постановено 
разпореждане по чл. 372 от ГПК.  

С определение, положено ръкописно върху последната страница на 
исковата молба, съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху 
банковите сметки на ответника до размера на 70 000,00 лв. Определението е 
обжалвано с частна жалба пред САС, който е постановил определение от 
17.11.2009 г., с което е отменил допуснатото обезпечение и обезсилил 
издадената обезпечителна заповед. 

Допълнителна искова молба е постъпила на 30.07.2009 г., а на 
01.09.2009 г. е постановено разпореждане по чл. 373 от ГПК. Съобщение за 
последното е изготвено на 03.09.2009 г. Допълнителен отговор е постъпил на 
16.09.2009 г. С определение по чл. 374 от ГПК, съдържащо подробен доклад, 
делото е насрочено в открито съдебно заседание за 24.11.2009 г. На тази дата, 
поради нередовна процедура по призоваване, делото е отложено за 26.01.2010 
г. За събиране на доказателства делото е отложено за 23.01.2010 г. За 
изготвяне на допусната експертиза делото е насрочено за 20.04.2010 г. За 
допълнителна задача производството е отложено за 01.06.2010 г. 
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 - т. д. № 499/2008 г. е образувано на 28.02.2008 г. по искова молба, 
постъпила на 28.02.2008 г. Делото е образувано и се движи по реда на ГПК 
/отм./. 

Спрени дела 
 - т. д. № 587/2010 г. е образувано на 22.02.2010 г. по молба по чл. 625 

от ТЗ, постъпила на 19.02.2010 г. С определение, постановено на 25.02.2010 
г., съдът е спрял производството по настоящото до влизане в сила на съдебен 
акт по т. д. №209/2010 г. на СГС, VІ –11-ти състав, образувани на същото 
основание от кредитор на същия длъжник и подлежащо на разглеждане по 
друг процесуален ред. Приложена е компютърна разпечатка на делото, 
послужило като основание за спиране, актуална към 19.05.2010 г. 

 - т. д. № 924/2010 г. е образувано след разделяне на производство по т. 
д. № 701/2009 г., образувано пред СГС по искова молба по ЗАПСП. С 
определение от 25.03.2010 г. по т. д. :№701/2009 г. СГС е разделил исковете, 
предявени с молбата, тъй като същите подлежат на разглеждане по различен 
процесуален ред, в резултат на което е образувано на 30.03.2010 г. 
настоящото. С определение, постановено на 07.04.2010 г., съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 229 от ГПК до влизане в сила на 
решението по т. д. № 701/2009 г. 

 - т. д. 1742/2009 г. е образувано по искова молба по чл. 57 от Закона за 
промишления закон, постъпила на 09.10.2009 г. С определение от 16.10.2009 
г. съдът е разделил исковете, предявени с общата искова молба, тъй като се 
разглеждат по различен процесуален ред. „ОПРЕДЕЛИ: РАЗДЕЛЯ 
производството по обективно съединени искове с правно основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1 от ЗДП за установяване факта на извършеното нарушение, с правно 
основание чл. 57, ал. 1, т. 2 от ЗДП за осъждане преустановяването на 
нарушението, с правно основание чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗПД да се постанови 
унищожаване на предмета на нарушението и с правно основание чл. 57, ал. 2, 
т. 2 от ЗДП да се разпореди публикуването на решението на съда в два 
ежедневника……”. Съобщение изготвено още същия ден. С определението е 
разпоредено и изпращане на препис от исковата молба за ответника. С 
определение от 04.12.2009 г. съдът е спрял производството по настоящото 
дело на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, поради наличие на правен спор 
по заличаване на патента пред Административен съд-София град. Последната 
справка за хода на преюдициалния спор, изпратена от АССГ, е от 11.03.2010 
г. 

 
Без движение 
 - 1327/2010 г. е образувано на 25.05.2010 г. по искова молба, постъпила 

на 21.05.2010 г. С разпореждане от 27.05.2010 г. на и. д. зам. председателя на 
СГС молбата е оставена без движение за внасяне на държавна такса. 

 - 945/2010 г. е образувано на 01.04.2010 г. по искова молба, постъпила 
на 31.03.2010 г. Разпореждане за без движение, положено върху исковата 
молба на 12.04.2010 г., за оставяне без движение на исковата молба за 
посочване цена на всеки един от исковете. Върху съобщението, изпратено на 
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13.04.2010 г. и върнато в цялост, е постановено разпореждане съобщението да 
се счита връчено при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК. 

 
Приключени дела 
 - т.д.№2185/2006г. – Делото е образувано на 28.12.2006г. по искова 

молба, постъпила на 22.12.06г. В проведено на 30.01.07г. открито съдебно 
заседание производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания ищецът да представи четливи копия на документи, приложени към 
исковата молба. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
ищеца на 06.02.07г. В открити съдебни заседания, проведени на 27.03.07г., 
24.04.07г. и 29.05.07г.  делото е отлагано за събиране на доказателства. В 
проведено на 30.10.07г. открито съдебно заседание, са събрани доказателства 
и на делото е даден ход по същество. Постановено е решение на 26.11.07г. 
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 12.12.07г. С 
разпореждане от 15.12.07г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба на 18.01.08г. С разпореждане от 
22.01.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната 
страна. Делото е постъпило в САС на 23.04.08г., образувано е 
в.т.д.№897/2008г.  Постановено е решение №270/22.12.08г., с което е 
оставено в сила постановеното от СГС решение. Касационна жалба срещу 
постановеното от САС решение е постъпила на 23.01.09г. С определение от 
17.06.09г. ВКС не е допуснал касационно обжалване. На  21.12.09г. в СГС е 
постъпила молба за отмяна на влязло в сила решение. С разпореждане от 
27.01.10г. е разпоредено изпращане на молбата, ведно с делото на ВКС по 
компетентност. С разпореждане от 03.02.10г. председателят на Търговска 
колегия на ВКС е разпоредил връщане на преписката в СГС за изпълнение на 
дадени указания за събиране на дължимата държавна такса. След връщане на 
делото в СГС с разпореждане от 10.02.10г. е разпоредено да се уведоми 
жалбоподателя с оглед изпълнение на указанията на ВКС. На 25.02.10г. е 
депозирана молба за удължаване на срока за изпълнение на дадените 
указания. С разпореждане от 25.02.10г. срокът е продължен със 7 дни. С 
разпореждане от 17.03.10г. съдът след като е констатирал, че в дадения срок 
указанията не са изпълнени, е върнал подадената молба.  

 - т.д.№1371/2006г. /несъстоятелност/ - Делото е образувано на 
04.08.06г. по молба с правно основание чл.625 от ТЗ постъпила на 24.07.06г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 26.09.06г., в което на делото не е 
даден ход, поради нередовно призоваване на ответника. В проведено на 
24.10.06г. открито съдебно заседание производството по делото е оставено 
без движение с дадени указания молителят да посочи основанията за 
неплатежоспособност. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба на 31.10.06г. . В проведено на 28.11.06г. открито съдебно заседание на 
делото не е даден ход, с оглед разпоредено връчване на препис от молбата на 
ответника. В открити съдебни заседания, проведени на 19.12.06г., 30.01.07г., 
27.02.07г., 27.03.07г., 24.04.07г., 25.09.07г., 27.11.07г., 29.01.08г. и  25.03.08г. 
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делото е отлагано за събиране на доказателства. В проведено на 27.05.08г. 
открито съдебно заседание, са събрани доказателства и на делото е даден ход 
по същество. Постановено е решение от 24.06.08г.,  с което е открито 
производство по несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор 
върху имуществото на длъжника, назначен е временен синдик и е насрочено 
първо събрание на кредиторите. Проведено е общо събрание на кредиторите 
на 30.09.08г. С определение от 30.09.08г. е назначен постоянен синдик. На 
02.07.08г. е депозирана жалба срещу решението за откриване на 
производството по несъстоятелност. С разпореждане от 11.07.08г. 
производството по жалбата е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. С разпореждане от 01.10.08г. жалбата е върната, 
след като е констатирано неизпълнение на дадените указания. На 19.08.08г. е 
депозирана жалба срещу решението за откриване на производството по 
несъстоятелност. С разпореждане от 10.09.08г. производството по жалбата е 
оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна такса. С 
разпореждане от 25.09.08г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
насрещната страна. Делото е постъпило в САС на 25.11.08г., образувано е 
в.т.д.№2490/2008г.  Постановено е решение №376/16.04.09г., с което е 
оставено в сила постановеното от СГС решение. Касационна жалба срещу 
постановеното от САС решение е постъпила на 05.01.09г. С определение от 
22.12.09г. ВКС не е допуснал касационно обжалване. 

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 1628/2009 г. е образувано на 29.09.2009 г. по искова молба 

по чл. 94 от ЗАПСП /бързо производство/, постъпила на 29.09.2009 г. С 
разпореждане от 02.10.2009 г. исковата молба е оставена без движение и 
дадени указания за отстраняване на констатирани нередовности. С 
определение от 22.10.2009 г. съдът е прекратил производството по отношение 
на част от претенциите и дал указания по останалите.На 16.04.2010 г. е 
депозирана молба от ищците по чл. 232 от ГПК, за оттегляне на исковете. 
Постановено определение в този смисъл на 19.04.2010 г. 

 - т. д. № 412/2010 г. е образувано на 09.02.2010 г. по молба по чл. 625 
от ТЗ, постъпила на 08.02.2010 г. Първото открито съдебно заседание е 
насрочено за 09.03.2010 г. /съставът не е извършвал размяна на книжа по 
чл. 131 и сл. от ГПК, а непосредствено е насрочил първо открито съдебно 
заседание/. Следващо съдебно заседание е насрочено за 13.04.2010 г. На 
12.04.2010 г. е постъпила молба за оттегляне на молбата за откриване на 
производство по несъстоятелност, поради постигната извън съдебна 
спогодба. С протоколно определение, постановено на 13.04.2010 г., съдът е 
прекратил производството, като в съдебния протокол е отразен като 
основание чл. 233 от ГПК, който касае отказ от иск, а не оттегляне. 
Последното е съобщено на страните на 16 и 19.04.2010 г. 

 - гр. д. № 1603/2009 г. е образувано на 25.09.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 24.09.2009 г. С разпореждане, положено върху исковата молба 
на 01.10.2009 г., съдът е оставил същата без движение и дал указания за 
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отстраняване на нередовности. Разпореждане по чл. 367 от ГПК, положено на 
13.10.2009 г. върху молбата, постъпила от ищеца в изпълнение на 
предходните указания. Отговор на исковата молба е постъпил на 09.11.2009 г. 
Разпореждане по чл. 372 от ГПК от 13.11.2009 г., положено върху нова молба 
на ищеца от 09.11.2009 г. На 15.01.2010 г. ищецът, с писмена молба до съда, 
конкретизира, че прави отказ от иска си поради постигната спогодба и моли 
връщане на половината такса на основание чл. 78, т. 9 от ГПК. С определение 
от 18.01.2010 г. съдът е прекратил производството, поради направен отказ от 
иска, и оставил без уважение искането на връщане на половин такса, тъй като 
не е налице спогодба, а отказ от иска. 

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т. д. № 181/2010 г. е образувано на 25.01.2010 г. по молба на 

кредитор, постъпила на 22.01.2010 г. Делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 09.02.2010 г., като съдът е съобразил разпоредбата на чл. 629, ал. 
2 от ТЗ. Към момента на проучване на делото са проведени четири открити 
съдебни заседания, последно насрочване за 12.10.2010 г. 

 - т. д. № 1/2010 г. е образувано на 05.01.2010 г. по молба на кредитор 
по чл. 625 от ТЗ, постъпила на 29.12.2009 г. С разпореждане на зам. 
председателя от 07.01.2010 г. молбата е оставена без движение за 
отстраняване на констатирани нередовности. Разпореждането не е ясно от 
кой съдия е постановено, тъй като съдържа само неговия подпис и дата. С 
разпореждане от 25.01.2010 г., положено ръкописно върху молбата, съдът е 
указал изпращане на препис от същата до ответника за отговор. Писмен 
отговор е постъпил на 10.05.2010 г. Преди това, на 17.03.2010 г., е изготвено 
съобщение, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
11.05.2010 г. Ново съдебно заседание е проведено на 25.05.2010 г., на която 
дата делото е отложено за 28.09.2010 г.  

 
Други частни производства 
 - ч.гр.д.№2604/2010г. – Делото е образувано на 09.03.10г. по 

постъпила на 08.03.10г. в СГС частна жалба от 16.02.10г. срещу 
постановеното по гр.д.№46228/2009г. по описа на СРС, 48-ми състав, 
разпореждане от 21.12.09г. С определение №3779/12.03.10г. е потвърдено 
разпореждането на СРС като правилно и законосъобразно. Жалбоподателят е 
уведомен на 10.04.10г. със съобщение от 12.03.10г. На 23.04.10г. е депозирана 
частна жалба срещу определението, постановено от СГС. С разпореждане от 
31.05.10г. жалбата е оставена без движение, с дадени указания за внасяне на 
държавна такса.  

 - ч.гр.д.№34/2010г. – Делото е образувано на 05.01.10г. по постъпила 
на 29.12.09г. в СГС частна жалба от 09.11.09г. срещу постановеното по 
гр.д.№37092/2009г. по описа на СРС, 33-ти състав, определение от 20.10.09г. 
С определение №194/07.01.10г. частната жалба е оставена без уважение като 
неоснователна. Жалбоподателят е уведомен на 23.02.10г. със съобщение от 
08.01.10г. На 02.03.10г. е депозирана частна жалба срещу определението, 
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постановено от СГС. С разпореждане от 07.03.10г. жалбата е оставена без 
движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса. На 15.04.10г. е 
депозирана молба в изпълнение на дадените указания. С разпореждане от 
19.04.10г. е разпоредено изпращане на делото на ВКС. С писмо от 22.04.10г. 
делото, ведно с частната жалба е върнато в СГС, за привеждането й в 
съответствие с изискванията на чл.274, ал.3 от ГПК /прилагане на мотивирано 
изложение с обосновка и доказателства./ С разпореждане от 28.04.10г. на 
съдия Св.Михайлов е разпоредено да се уведоми жалбоподателя да изпълни 
разпореждането на ВКС. Жалбоподателят е уведомен на 21.05.10г. със 
съобщение от 30.04.10г. С определение без посочена дата, след като е 
констатирано, че нередовностите не са отстранени в срок, частната жалба е 
върната. Съобщение до жалбоподателя е изпратено на 07.06.10г.  

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 976/2010 г. е образувано на 08.04.2010 г. по молба за издаване 

на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постъпила на 
07.04.2010 г. С разпореждане от 16.04.2010 г. съдът е издал изпълнителен 
лист. На гърба на съдебния акт е положен печат, в който е отразено 
издаването на изпълнителния лист на 27.04.2010 г. и сумата, за която е 
издаден. Молителят е получил лично изпълнителния лист на 27.07.2010 г. 

 
Дела, образувани преди 2003 г. 
- т. д. № 668/1994 г., VІ – 6 - ти състав е образувано на 09.05.1994 г. по 

искова молба, постъпила на 06.05.1994 г. Ответника е депозирал насрещен 
иск по делото. На 20.10.1997 г. по делото е постъпила молба от синдика на 
ищеца за спиране на настоящото производство, тъй като по него има 
предявен насрещен иск от ответника. С протоколно определение от 
21.10.1997 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „е” от ГПК /отм./, във вр. с чл. 
637, ал. 1 от ТЗ, съдът е спрял производството по делото. Справки за 
вземанията на ответника, а именно дали са приети в производството по 
несъстоятелност на ищеца, образувано пред Търговско отделение, VІ – 9 - ти 
състав, са правени през 1999 г., 2002 г. Съобщение до ответника, получено на 
26.10.1999 г., за представяне на доказателства дали вземането му е прието. 
Последният не е информирал съда за вземането си. Нови писма с искане за 
справки до съда по несъстоятелността са правени през 2005 г. и 2006 г. и 2008 
г., екземпляри от които са приложени по делото. В отговор на последното 
запитване от 12.02.2010 г. по делото е приложен отговор от 26.03.2010 г., от 
която е видно, че не се констатира ответникът по настоящото дело да е 
предявявал вземането си в производството по несъстоятелност. Върху 
отговорът е поставена резолюция от 14.05.2010 г., с която съдът е указал да се 
представят доказателства за представителна власт на лицето, подало иска, 
както и доказателства за точен адрес. На 21.04.2010 г. по делото е депозирано 
влязло в сила решение на САС от 30.05.2000 г., с което е утвърден 
оздравителен план и прекратено производството по несъстоятелност на 
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настоящия ищец /О.-М. З.” ЕООД, гр. София/. Повече от 12 години съдът не 
е събрал информация за хода на производството по несъстоятелност, 
образувано и висящо също пред Търговско отделение на СГС, 
приключило с приет и утвърден оздравителен план още през 2000 г. Към 
момента на проверката, юни 2010 г., по делото няма постановен  краен 
съдебен акт, съответстващ на хода на делото, послужило като основание 
за спирането му. 

 - т. д. № 769/1993 г., VІ – 6 - ти състав е образувано на 21.05.1993 г. по 
искова молба, постъпила на 20.05.1993 г. С определение от 10.09.1993 г. 
съдът е прекратил производството по делото след като е констатирал,, че 
ищецът не е изпълнил указания на съда за отстраняване на нередовности на 
исковата молба. С определение от 06.10.1993 г., постановено от Върховния 
съд, е отменено определението на СГС за прекратяване на производството и 
делото е върнато за разглеждането му по същество. По делото е депозирана 
служебна бележка, подписана с дата 30.05.1994 г., от Окръжна следствена 
служба-Пловдив, затова че има образувано следствено дело. С протоколно 
определение от 07.06.1994 г. производството по делото е спряно на основание 
чл. 182 от ГПК /отм./. Правени са редовно справки за хода на 
наказателното производство, послужило като основание за спиране на 
настоящото.  

 - т.д.№1732/1996г. – Делото е образувано на 22.11.1996г. по искова 
молба, постъпила на 21.11.1996г. С разпореждане от 29.11.1996г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
представяне на определени доказателства. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от ищеца на 20.01.97г. При проведено на 
15.05.97г. открито съдебно заседание производството по делото е спряно на 
основание чл. 637, ал.1 от ТЗ. С разпореждане от 10.10.99г. е разпоредено да 
се изиска от синдика на ответника информация, дали ищецът е включен в 
списъка на кредиторите. С писмо от 03.12.99г. синдикът на ответника е 
уведомил съда, че ищецът не е включен в списъка на кредиторите. С 
разпореждане от 06.12.99г. производството по делото е възобновено. На 
21.02.2000г. е депозирана молба от синдика на ответника с искане за спиране 
на производството по делото на основание чл.637, ал.1 от ТЗ и информация, 
че до момента ищецът не е направил искане за включване в списъка на 
вземанията. В проведено на 22.02.2000г. открито съдебно заседание, 
производството по делото отново е спряно на основание чл.637 от ТЗ. 
Изготвени са писма с искания за справки за хода на т.д.№114/1996г. по описа 
на VІ-9-ти състав на 08.07.08г. и 23.02.2010г. Отговор от VІ-9-ти състав е 
постъпил на 21.04.2010г. с приложено влязло в сила решение от 30.05.2000г. 
на САС, постановено по т.д.№530/2000г., влязло в сила на 30.05.2000г., с 
което е утвърден план за оздравяване на „ОМЗ” ЕООД и е прекратено на 
основание чл.707, ал.1 от ТЗ производството по несъстоятелност. С писмо от 
27.04.2010г. е изискана нова справка от VІ-9-ти състав, за това дали има 
предявено и прието вземане от ищеца.  
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- ф. д. № 606/2020 г. /съдия Светлин Михайлов/. Делото е насрочено в 
1-месечен срок от датата на подаване на молбата за регистрация. Съдебните 
заседания по делото са отлагани за събиране на доказателства през 1 месец. 
Съдебното решение постановено в 2-дневен срок от датата на съдебното 
заседание. 

Дела с отменен ход по същество 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на 
съдебното 

заседание, в 
което делото е 

обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 1911/2007г. Светлин 
Михайлов 

27.05.2008г. 03.06.2008г. – 
отменен ход по 

същество,  
насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 30.09.2008г. 
2. 1188/2006г. Светлин 

Михайлов 
30.09.2008г. 07.11.2008г. – 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 27.01.2009г. 
3. 48/2008г. Светлин 

Михайлов 
24.02.2009г. 23.03.2009г. – 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 26.05.2009г. 
4. 545/2005г. Светлин 

Михайлов 
28.04.2009г. 07.05.2009г. – 

отменен ход по 
същество,  

производството по 
делото е оставено 

без движение. 
 
 
Изводи за дейността на VІ – 6 ти състав /съдия Светлин Михайлов// 
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● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 2-
3-7 дни    от датата на образуване на делото; 

● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срок  до 3  
дни, от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 
2-3-5 дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срок до1- 
3/три/ дни от датата на получаване на допълнителна искова молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до един 
месец ,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

 първо съдебно заседание е насрочвано в срок от 1 /един/ до 5 /пет/ 
месеца , от датата на постановяването на определението по чл.374 от ГПК; 

●  съдебните заседания са отлагани през 2- 5 месеца;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, или нередовна процедура 
по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 5/пет/ дни от 
датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 

 броят на делата с отменен ход по същество са  4/три/; 
 някои от съдебните актове на състава са полагани ръкописно върху 

други документи от делата и не съдържат изискуемите реквизити на съдебен 
акт; 

● всички съдебни решения са постановявани в едномесечния срок, 
определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК ; 

 голяма част от определенията по въззивните ч.гр.д. са 
постановявани в 2-3-5 дневен срок; 

● по спрените дела редовно са правени справки;/изкл.т.д.№ 
668/94год.по несъстоятелност-12 години не е търсено информация за 
приключването на друго дело по несъстоятелност пред СГС/;  

 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два 
три дни след постъпването им. За  производствата по тях ИВСС е направил  
констатации  в акт, издаден на основание Заповед № 139/14.10.2010 г. на 
Главен инспектор на ИВСС; 

● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 
състав ; 

● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 
хронологичен ред; 
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● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 
съобщенията и призовките за страните; 

 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 23 дела, а за 
деветмесечието на 2010год. 21  дела; 

 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009година е 
68.34%, а за деветмесечието на 2010година е 53.20%.  
 

7. VІ – 7 – и състав /към момента Валентин Бойкинов/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т.д. №1263/2009г. – Делото е образувано на 28.07.2009г. по искова 

молба, постъпила на 27.07.09г. С разпореждане от 04.08.09г. исковата молба е 
оставена без движение, с дадени указания за уточняване на определени 
обстоятелства и представяне на справка по чл.366 от ГПК. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от ищеца на 14.09.09г. С разпореждане 
от 18.09.09г. исковата молба отново е оставена без движение, с дадени 
указания за конкретизиране на петитума. В изпълнение на дадените указания 
е депозирана молба от ищеца на 15.10.09г. С разпореждане от 22.10.09г. е 
разпоредено изпращане на препис от исковата молба на ответниците. Отговор 
на исковата молба е постъпил от единия от ответниците на 30.11.09г. 
Определение по чл.372 от ГПК – 01.12.09г. Становище по отговора на 
исковата молба е постъпило на 21.12.09г. С разпореждане от 28.12.09г. е 
разпоредено изпращане на препис от становището на ответника за отговор. 
Отговор на исковата молба от втория ответник е постъпил на 01.02.10г. 
Становище по отговора е депозирано на 25.02.10г. С разпореждане от 
04.04.10г. е разпоредено да се изпрати препис от становището на противната 
страна. Определение по чл.374 от ГПК – 19.04.10г.,  делото е насрочено за 
08.06.10г.  

 - т.д. №1046/2009г. – Делото е образувано на 01.07.2009г. по искова 
молба, постъпила на 30.06.09г. С разпореждане от 13.07.09г. исковата молба е 
оставена без движение, с дадени указания за представяне на справка по 
чл.366 от ГПК. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
ищеца на 10.08.09г. Определение по чл.367 от ГПК – 12.08.09г. На 24.08.09г. 
е депозирано писмо от ответника, с което уведомява съда, че с ищеца са в 
процес на преговори за постигане на спогодба. С разпореждане от 07.09.09г. е 
определен срок, в който ищецът да заяви, дали иска спиране на 
производството по делото. На 24.09.09г. е депозирана молба от ищеца за 
насрочване на делото, с оглед сключване на съдебна спогодба. С 
разпореждане от 29.09.09г. е разпоредено изпращане на препис от молбата на 
ответника. Определение по чл.372 от ГПК - 08.10.09г На 03.11.09г. е 
депозирана нова молба от ищеца за насрочване на делото в открито съдебно 
заседание, с оглед постигане на съдебна спогодба. Определение по чл.374 от 
ГПК – 12.11.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 26.01.10г. /съдия 
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Валентин Бойкинов/, в което делото е отложено, с оглед заявленията на 
страните за отлагане на делото с цел постигане на спогодба. Проведено е 
открито съдебно заседание на 13.04.10г. /, в което делото отново е отложено, 
с оглед заявленията на страните за отлагане на делото с цел постигане на 
спогодба. Делото е насрочено за 01.06.10г.  

 - т.д. №1749/2009г. – Делото е образувано на 14.10.2009г. по искова 
молба, постъпила на 13.10.09г. С разпореждане от 16.10.09г. исковата молба е 
оставена без движение, с дадени указания за внасяне на държавна такса и 
вписване на исковата молба. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от ищеца на 07.12.09г. Разпореждане по чл.367 от ГПК – 09.12.09г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 04.01.10г. Разпореждане по чл.372 
от ГПК - 05.01.05г. Допълнителна искова молба е постъпила на 18.02.10г. 
Разпореждане по чл. 373 от ГПК – 19.02.10г. Допълнителен отговор е 
депозиран на 22.03.10г. Определение по чл.374 от ГПК – 16.04.10г., делото е 
насрочено за 08.06.10г.   

 - т.д. №987/2010г. – Делото е образувано на 09.04.2010г. по искова 
молба, постъпила на 08.04.2010г. Разпореждане по чл.367 от ГПК – 16.04.10г. 
Ответникът е уведомен на 22.04.10г. със съобщение от 20.04.10г.  
Определение по чл.374 от ГПК – 12.05.10г., делото е насрочено за 29.06.10г.   

 - т.д. №473/2009г. – Делото е образувано на 14.04.2009г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 16.04.09г. на 
зам.председателя на СГС исковата молба е оставена без движение, с оглед 
дадени указания за внасяне на държавна такса. С разпореждане от 24.04.09г. 
исковата молба е оставена без движение, с оглед дадени указания за 
представяне на справка по чл.366 от ГПК. В изпълнение на дадените указания 
са депозирани молби съответно на 11.05.09г. и 01.06.09г. С определение от 
04.06.09г. производството по делото е спряно до произнасяне на 
Конституционния съд на РБългария по к.д.№4/2009г. Производството по 
делото е възобновено с определение от 13.07.09г. Определение по чл.367 от 
ГПК – 13.07.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 31.07.09г. 
Определение по чл.372 от ГПК – 12.08.09г. Не е постъпила допълнителна 
искова молба. Определение по чл.373 от ГПК – 05.10.09г. Определение по 
чл.374 от ГПК – 13.11.09г. Проведени са открити съдебни заседания на 
26.01.10г. и на 20.04.10г., в делото е отлагано за събиране на доказателства. 
Делото е отложено за 08.06.10г.  

 
Спрени дела 
 - гр. д. № 47/2004 г. е образувано на 20.01.2004 г. по искова молба, 

постъпила на 16.01.2004 г. По делото, преди насрочено съдебно заседание за 
23.04.2004 г., е постъпила молба, с което е представено удостоверение от 
Национална следствена служба, за наличие на предпоставките по чл. 182, ал. 
1, б. „д” от ГПК /отм./ и направено изявление в този смисъл. С протоколно 
определение от 23.03.2004 г. съдът е спрял производството на основание чл. 
182, ал. 1, б. „д”, във вр. с чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Периодично са 
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правени справки за хода на преюдициалното наказателно производство, като 
последното с информация за неговия ход от СРС е постъпило на 07.04.2010 г. 

 - гр. д. № 1707/2008 г. е образувано на 21.07.2008 г. по искова молба, 
постъпила на 18.07.2008 г. Разпореждане по редовността е постановено на 
25.07.2008 г. В изпълнение на указанията по делото е депозирано уточнение 
на 28.08.2008 г. Определение по чл. 131 от ГПК е постановено на 30.09.2008 
г. Писмен отговор е постъпил на 02.12.2008 г. Определение по чл. 140 от 
ГПК, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 23.06.2009 
г., е постановено на 21.03.2009 г. С определение, постановено в закрито 
съдебно заседание от 11.05.2009 г., съдът е спрял производството по делото 
на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК. С определение от 24.07.2009 г. 
производството по делото е възобновено и насрочено в открито съдебно 
заседание за 01.12.2009 г. В съдебно заседание от 01.12.2009 г. 
производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 
Правена е справка за хода на преюдициалното производство. 

 - т. д. № 734/2000 г. е образувано на 23.06.2000 г. по молба по чл. 625 
от ТЗ, постъпила на 05.06.2000 г. В съдебно заседание от 20.02.2007 г. 
процесуалния представител на ответниците е направил изявление за спиране 
на настоящото производство до приключване на друго производство, имащо 
значение за установяване на надлежния ответник по несъстоятелността, като 
е представил удостоверение в този смисъл. С протоколно определение от тази 
дата съдът, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, във вр. с чл. 621 
от ТЗ, е спрял производството по делото.Правени са периодични справки за 
хода на преюдициалното производство, последната от които на 19.03.2010 г. 

 
Без движение 
 - т. д. № 1145/2010 г. е образувано на 26.04.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 23.04.2010 г. С разпореждане от 30.04.2010 г. на докладчика 
исковата молба е оставена без движение за отстраняване на констатирани 
нередовности. Няма върнато съобщение по делото. 

 - т. д. № 1231/2010 г. е образувано на 11.05.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 10.05.2010 г. На 13.05.2010 г. е постановено разпореждане на 
зам. председателя на СГС, с което е оставил исковата молба без движение. По 
делото няма върнато съобщение. 

 
Приключени дела 
 - т. д. № 737/2007 г.; 
- т.д.№2256/2007г. – Делото е образувано на 21.12.2007г. по искова 

молба, постъпила на същата дата. В открити съдебни заседания, проведени на 
22.04.08г. и  28.10.08г. делото е отлагано за събиране на доказателства. В 
проведено на 24.02.09г. открито съдебно заседание, са събрани доказателства 
и на делото е даден ход по същество. Постановено е решение на 05.03.09г. 
Въззивна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 18.03.09г. С 
разпореждане от 23.03.09г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
насрещната страна. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 06.04.09г. 
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Делото е постъпило в САС на 15.04.09г., образувано е в.т.д.№934/2009г. 
Постановено е решение №1457/12.11.09г., с което е оставено в сила 
постановеното от СГС решение.  

 - т.д.№428/2008г. – Делото е образувано на 22.02.2008г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. В открити съдебни заседания, проведени на 
20.05.08г., 28.10.08г. и 24.02.09г. делото е отлагано за събиране на 
доказателства. В проведено на 09.06.09г. открито съдебно заседание, са 
събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 05.07.09г. Въззивна жалба срещу постановеното решение е 
постъпила на 29.07.09г. С разпореждане от 31.07.09г. производството по 
жалбата е оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна 
такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба на 15.09.09г. С 
разпореждане от 16.09.09г. е разпоредено изпращане на препис от жалбата на 
насрещната страна. Отговор на въззивната жалба е постъпил на 20.10.09г. 
Делото е постъпило в САС на 26.10.09г., образувано е в.т.д.№934/2009г. 
Постановено е решение №157/06.04.10г., с което е оставено в сила 
постановеното от СГС решение.  
 

 - т.д.№637/2008г. – Делото е образувано на 12.03.2008г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 14.03.08г. на 
зам.председателя на СГС производството по делото е оставено без движение 
с дадени указания за внасяне на държавна такса. Определение от 20.03.08г. – 
по чл.131 от ГПК, постановено е разглеждане на делото по реда на глава ХХV 
от ГПК. Отговор на исковата молба е постъпил на 21.05.08г. Разпореждане от 
20.06.08г. – по чл.312 от ГПК. В проведено на 11.07.08г. открито съдебно 
заседание, са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение на 25.07.08г. Въззивна жалба срещу постановеното 
решение е постъпила на 08.08.08г. С разпореждане от 25.08.08г. е 
разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Отговор 
на въззивната жалба е постъпил на 03.10.08г. Делото е постъпило в САС на 
08.10.08г., образувано е в.т.д.№2024/2008г. Постановено е решение 
№764/26.06.09г., с което е оставено в сила постановеното от СГС решение.  

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 1452/2009 г. е образувано на 04.09.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 03.09.2009 г. На 29.03.2010 г. е постъпила молба по чл. 232 от 
ГПК за оттегляне на исковата молба. С протоколно определение от 
30.03.2010 г. производството по делото е прекратено на това основание. 

 - гр. д. № 993/2008 г. е образувано на 16.04.2008 г. по искова молба 
срещу „К.” АД, постъпила на 16.04.2008 г. Делото е спряно на основание чл. 
637, ал. 1 от ГПК с определение от 10.09.2008 г. На 14.04.2010 г. е постъпила 
молба от синдика на ответника за наличие на предпоставките по чл. 637, ал. 
2, във вр. с чл. 693 от ТЗ. 

 - гр. д. № 512/2008 г. е образувано на 29.02.2008 г. по искова молба, 
постъпила на 28.02.2008 г. По делото, на 09.03.2010 г., е постъпила молба по 
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чл. 119 от ГПК /отм./ за оттегляне на иска. Върху молбата е положено 
ръкописно определение, с което съдът, на основание чл. 119, ал. 1 от ГПК 
/отм./, е прекратил производството по делото. 

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т. д. № 1783/2009 г. е образувано на 20.10.2009 г. по молба на 

кредитор по чл. 625 от ТЗ, постъпила на 19.10.2009 г. С разпореждане от 
26.10.2009 г., положено ръкописно върху молбата, съдът е насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 24-11.2009 г. Към момента на проучване на 
делото са проведени четири открити съдебни заседания, като ново съдебно 
заседание е насрочено за 22.06.2010 г. 

 
Обезпечение на бъдещ иск /делата са гледани от съдия Даниела 

Марчева/ 
 - ч. гр. д. № 7032/2009 г. е образувано на 22.07.2009 г. по молба, 

постъпила, постъпила на 21.07.2009 г. С определение от 22.07.2009 г. съдът е 
оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск. 
Определението е съобщено редовно на молителя на 15.09.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 7084/2009 г. е образувано на 23.07.2009 г. по молба, 
постъпила на 22.07.2009 г. С определение от 23.07.2009 г. съдът е допуснал 
обезпечение чрез налагане на запор върху конкретни банкови сметки, 
разпоредил е да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на парична 
гаранция в размер на 10 804,68 лв. и указал едноседмичен срок, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед, за предявяване на бъдещия 
иск и представяне на доказателство в този смисъл. На 31.07.2009 г. е внесена 
гаранцията. Обезпечителна заповед издадена на 04.08.2009 г. 
Обезпечителната заповед е получена на 11.08.2009 г. На 21.08.2009 г. е 
депозирана молба от молителя, с която уведомява съда, че исковата молба е 
изпратена чрез „Български пощи” ЕАД, като прилага разписка за платени 
такси за изпращане на пратката в СГС. На 27.08.2009 г. е представена като 
доказателства и обратна разписка за доставяне на пратка в СГС, от която 
разписка обаче не е видно какъв е предметът на пратката. На 30.03.2010 
г. е постъпила молба от ответника за отмяна на обезпечението, към която са 
приложени доказателства. На 28.05.2010 г. е постъпила молба и от молителя 
за отмяна на допуснатото обезпечение, поради отпаднал интерес. С 
определение от 31.05.2010 г. допуснатото обезпечение е отменено. 

 - ч. гр. д. № 7087/2009 г. е образувано на 23.07.2009 г. по молба, 
изпратена по подсъдност на 22.07.2010 г. от Софийски районен съд. С 
определение от 23.07.2009 г. е допуснато обезпечение чрез налагане на запор 
върху конкретни банки на длъжника, съдът е разпоредил издаването на 
обезпечителна заповед след внасяне на парична гаранция в размера на 1 317, 
85 лв. и указал едноседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на получаване на обезпечителната заповед. Доказателство за внасяне 
на гаранцията е представено на 28.07.2009 г. Издадената обезпечителна 
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заповед е получена на 03.08.2009 г. Входирана искова молба е представена на 
10.08.2009 г. 

Обезпечения на бъдещ иск /дела, гледани от съдия Бойкинов/ 
 - ч.гр.д.№7468/2009г. – Делото е образувано на 04.08.09г. по 

постъпила на 03.08.09г. молба с правно основание чл.390 от ГПК. С 
определение от 04.08.09г. е допуснато обезпечение чрез налагане на 
обезпечителна мярка „запор” върху банковите сметки на ответника в 5 банки, 
определен е двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск и гаранция. 
Молителят е уведомен на 27.08.09г. със съобщение от 05.08.09г. 
Определената гаранция не е внесена. Не е издадена обезпечителна заповед. 
Делото е архивирано под №1334/2010г. 

 - ч.гр.д.№5824/2009г. – Делото е образувано на 22.06.09г. по 
постъпила на 19.06.09г. молба с правно основание чл.390 от ГПК. С 
определение от 26.06.09г. е оставена без уважение молбата за допускане на 
обезпечение, като неоснователна, тъй като съдът е счел, че с оглед на 
представените с молбата писмени доказателства бъдещите искове се явяват 
вероятно неоснователни. Молителят е уведомен на 03.07.09г. със съобщение 
от 26.06.09г. 

 - ч.гр.д.№7465/2009г. – Делото е образувано на 04.08.09г. по 
постъпила на 03.08.09г. молба с правно основание чл.390 от ГПК. С 
определение от 04.08.09г. е допуснато обезпечение чрез налагане на 
обезпечителна мярка „запор” върху банковите сметки на ответника в 3 банки 
/ с конкретно посочени номера на сметките/, определен е едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск. Не е определена гаранция. Извършено е 
отбелязване за издаване на обезпечителна заповед на 05.08.09г. и за 
получаването й на 07.08.09г. Съобщение до молителя от 05.08.09г. е 
върнато  цялост с отбелязване от 23.09.09г., че молителят е напуснал 
адреса. С разпореждане от 12.10.09г. е разпоредено изпращане на ново 
съобщение до процесуалния представител на молителя, който е получил 
обезпечителната заповед на 07.08.09г. Съобщение от 14.10.09г. до 
молителя е получено на 20.10.09г. от процесуалния му представител, като 
с посоченото съобщение му е връчен препис от определението от  
05.08.09г. С разпореждане от 23.03.10г. е разпоредено да се укаже на 
молителя в едноседмичен срок да ангажира доказателства, че е предявил 
бъдещия иск. Молителят е уведомен на 06.04.10г. със съобщение от 
25.03.10г. На 12.04.10г. е постъпила молба от процесуалния представител 
на молителя за отмяна на допуснатото обезпечение, тъй като ответникът 
е изпълнил задълженията си. С определение от 21.04.10г. допуснатото 
обезпечение е отменено. Молителят е уведомен на 05.05.10г. със 
съобщение от 26.04.10г. 

 
Други частни производства 
 - ч.гр.д.№3132/2010г. – Делото е образувано на 22.03.10г. по 

постъпила на 17.03.10г. в СГС частна жалба от 28.01.10г. срещу 
постановеното по гр.д.№43160/2009г. по описа на СРС, 60-ти състав, 
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определение от 15.12.09г. С определение от 21.04.10г. частната жалба е 
оставена без уважение като неоснователна. Съобщения до страните са 
изпратени на 04.05.10г.  

 - ч.гр.д.№1857/2009г. –Делото е образувано на 09.03.09г. по постъпила 
на 06.03.09г. в СГС частна жалба от 13.02.09г. срещу действията на ЧСИ. С 
разпореждане от 09.03.09г. на зам.председателя на СГС – Б.Желявска 
производството по жалбата е оставено без движение, с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба на 30.03.09г. С определение №4122/07.04.09г. /съдия –докладчик 
Лилия Илиева/ е прекратено производството по делото, поради 
недопустимост на жалбата. Въззивна частна жалба срещу постановеното от 
СГС определение е постъпила на 22.04.09г. С разпореждане от 24.08.09г. 
производството по въззивната жалба е оставено без движение, с дадени 
указания за ангажиране на определени доказателства и внасяне на държавна 
такса. По постъпилата в САС на 27.10.09г. въззивна жалба е образувано е 
в.ч.гр.д.№2700/2009г. по описа на САС. С определение от 16.11.09г. на САС е 
оставена без уважение въззивната частна жалба. 

 - ч.гр.д.№1419/2010г. – Делото е образувано на 09.02.10г. по 
постъпила на 08.02.10г. в СГС частна жалба от 11.12.09г. срещу 
постановеното по гр.д.№48309/2009г. по описа на СРС, 38-ми състав, 
определение от 20.11.09г. С определение от 21.04.10г. е обезсилено 
определението на СРС, с което е оставена без уважение постъпилата молба с 
правно основание чл.250, ал.1 от ГПК /отм./ за спиране на изпълнително 
дело, и посочената молба е оставена без разглеждане. Жалбоподателят е 
уведомен на 10.05.10г. със съобщение от 04.05.10г. На 12.05.10г. е депозирана 
частна жалба срещу определението, постановено от СГС. С разпореждане от 
31.05.10г. жалбата е оставена без движение, с дадени указания за внасяне на 
държавна такса. До жалбоподателя е изпратено съобщение на 01.06.10г. 

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 1238/2010 г. е образувано на 11.05.2010 г. по молба за 

издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, 
постъпила на 10.05.2010 г. С разпореждане от 14.05.2010 г. съдът е издал 
изпълнителен лист. На последната страница от арбитражното решение е 
положен печат, в който е отразено издаването на изпълнителния лист на 
15.05.2010 г. и сумата, за която е издаден. Молителят е получил лично 
изпълнителния лист на 06.06.2010 г. 

 
Дела, образувани преди 2003 г. 
 - т. д. № 734/2000 г., VІ – 7 - ми състав е образувано на 23.06.2000 г. 

по молба по чл. 25 от ТЗ, депозирана от кредитор на 05.06.2000 г. Съдът, с 
разпореждане от 18.10.2000 г., е насрочил за 19.02.2000 г. С протоколно 
определение от 12.02.2002 г. съдът е спрял производството по делото на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. С определение от 06.02.2003 г. 
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делото е възобновено и насрочено в открито съдебно заседание за 22.04.2003 
г. С определение, постановено в закрито съдебно заседание на 25.06.2004 г., 
съдът е спрял производството по делото на основание чл. 621 от ТЗ, във вр. с 
чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. С определение от 28.03.2005 г. 
производството е възобновено и насрочено в открито съдебно заседание за 
26.04.2005 г. С определение от 09.02.2006 г. производството по делото е 
спряно по взаимно съгласие, на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. 
С определение от 02.08.2006 г. делото е възобновено и насрочено за 
14.11.2006 г. С определение, постановено в съдебно заседание на 20.02.2007 
г., делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. 
Последната справка за хода на делото, послужило като основание за спиране, 
е от 30.03.2010 г. 

Производства по Закон за политическите партии 
- ф.д.№754/2009г. – Делото е образувано на 28.12.09г. по молба от 

22.12.09г. С разпореждане от 29.12.2009г. /съдия Валентин Бойкинов/ 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
отстраняване на констатираните нередовности в двуседмичен срок. 
Проведено е открито съдебно заседание на 09.03.10г. С решение от 23.03.10г. 
е постановено вписване в регистъра на политическите партии. 
 

- ф.д.№5930/1998г. – Постъпила е молба от 22.01.10г. с искане за  
вписване на промени. Проведени са открити съдебни заседания на 10.03.10г. 
и 31.03.10г. / съдия Даниела Марчева/. С решение от 14.04.10г. е постановено 
вписване в регистъра на политическите партии на промени по отношение на 
устава на партията, изпълнителния съвет, националния партиен съвет и др. 

  - ф. д. № 4526/1999 г. /съдия Ваньона Запрянова, Костадинка 
Наумова, Валентин Бойкинов/ е образувано на 02.04.1999 г. по заявление 
по ЗПП, постъпила на 01.04.1999 г. По делото е даден ход по същество на 
06.08.1999 г. с докладчик съдия Костадинка Наумова. Решение постановено 
на 13.08.1999 г. Последно заявление за вписване на промени е постъпило на 
17.12.2009 г. Първо открито съдебно заседание е проведено на 18.01.2010 г., 
на която дата е даден ход по същество. Решение от 01.02.2010 г., постановено 
от съдия Валентин Бойкинов.  

- ф. д. № 1661/1997 г. /съдия Ваньона Запрянова, Валентин 
Бойкинов/. По заявление за вписване на промени, постъпило на 26.02.2010 г., 
е проведено открито съдебно заседание на 16.03.2010 г. Решение е 
постановено на 30.03.2010 г. 

 
 

Срочност на постановените актове на състава– Даниела Марчева, 
Валентин Бойкинов  
 
 

 Дело № Съдия-докладчик Дата на Дата на Срок, в 
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последнот
о 

заседание 

постановяв
ане на 

съдебното 
решение 

който е 
постановено 
решението  

1. 360/2007г. Ивайло 
Младенов 

26.02.2008г
. 

28.10.2008г. 8 месеца 

2. 63/2006г. Даниела Марчева 04.03.2008г
. 

26.11.2008г. 8 месеца 

3. 737/2007г. Даниела Марчева 04.03.2008г
. 

28.07.2008г. 4 месеца 

4. 073/2006г. Даниела Марчева 04.03.2008г
. 

22.12.2008г. 9 месеца 

5. 281/2005г. Даниела Марчева 11.03.2008г
. 

14.01.2009г. 10 месеца 

6. 1264/2007г. Даниела Марчева 25.03.2008г
. 

29.08.2008г. 5 месеца 

7. 1025/2007г. Даниела Марчева 25.03.2008г
. 

29.07.2008г. 4 месеца 

8. 1806/2007г. Даниела Марчева 08.04.2008г
. 

07.01.2009г. 9 месеца 

9. 1875/2006г. Даниела Марчева 08.04.2008г
. 

29.08.2008г. 4 месеца 

10. 02103/2006
г. 

Даниела Марчева 08.04.2008г
. 

15.01.2009г. 9 месеца 

11. 577/2007г. Даниела Марчева 15.04.2008г
. 

15.01.2009г. 9 месеца 

12. 341/2007г. Даниела Марчева 22.04.2008г
. 

18.09.2008г. 5 месеца 

13. 436/2007г. Даниела Марчева 20.05.2008г
. 

10.12.2008г. 6 месеца 

14. 653/2007г. Даниела Марчева 20.05.2008г
. 

08.01.2009г. 7 месеца 

15. 289/2007г. Даниела Марчева 20.05.2008г
. 

26.11.2008г. 6 месеца 

16. 61/2004г. Даниела Марчева 27.05.2008г
. 

20.10.2008г. 4 месеца 

17. 130/2007г. Даниела Марчева 03.06.2008г
. 

01.06.2009г. 12 месеца 

18. 1329/2007г. Даниела Марчева 03.06.2008г 05.01.2009г. 7 месеца 
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. 
19. 58/2008г. Даниела Марчева 10.06.2008г

. 
17.12.2008г. 6 месеца 

20. 1624/2005г. Даниела Марчева 17.06.2008г
. 

27.01.2009г. 7 месеца 

21. 1829/2004г. Даниела Марчева 24.06.2008г
. 

08.11.2008г. 4 месеца 

22. 0671/2006г.  Даниела Марчева 24.06.2008г
. 

04.03.2009г. 8 месеца 

23. 1898/2006г. Даниела Марчева 30.09.2008г
. 

11.05.2009г. 7 месеца 

24. 698/2007г. Даниела Марчева 30.09.2008г
. 

11.02.2009г. 4 месеца 

25. 804/2007г. Даниела Марчева 07.10.2008г
. 

27.04.2009г. 6 месеца 

26. 1508/2007г. Даниела Марчева 07.10.2008г
. 

11.02.2009г. 4 месеца 

27. 1901/2007г. Даниела Марчева 14.10.2008г
. 

05.03.2009г. 4 месеца 

28. 1285/2007г. Даниела Марчева 14.10.2008г
. 

15.07.2009г. 9 месеца 

29. 960/2007г. Даниела Марчева 14.10.2008г
. 

06.08.2009г. Над 9 месеца 

30. 2236/2007г. Даниела Марчева 14.10.2008г
. 

23.02.2009г. 4 месеца 

31. 2193/2007г. Даниела Марчева 28.10.2008г
. 

05.03.2009г. 4 месеца 

32. 147/2008г. Даниела Марчева 28.10.2008г
. 

13.03.2009г. Над 4 месеца 

33. 14/2008г. Даниела Марчева 28.10.2008г
. 

17.03.2009г. Над 4 месеца 

34. 2218/2007г. Даниела Марчева 28.10.2008г
. 

13.03.2009г. Над 4 месеца 

35. 261/2007г. Даниела Марчева 11.11.2008г
. 

17.03.2009г. 4 месеца 

36. 1506/2006г. Даниела Марчева 11.11.2008г
. 

30.07.2009г. Над 8 месеца 

37. 327/2007г. Даниела Марчева 11.11.2008г
. 

22.07.2009г. Над 8 месеца 
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38. 2062/2007г. Даниела Марчева 11.11.2008г
. 

17.04.2009г. 5 месеца 

39. 742/2006г. Даниела Марчева 18.11.2008г
. 

15.06.2009г. 6 месеца 

40. 1724/2007г. Даниела Марчева 18.11.2008г
. 

17.04.2009г. 5 месеца 

41. 1232/2007г.  
/Н/ 

Даниела Марчева 18.11.2008г
. 

30.03.2009г. Над 4 месеца 

42. 1418/2007г. 
/Н/ 

Даниела Марчева 18.11.2008г
. 

30.03.2009г. Над 4 месеца 

43. 1610/2007г. Даниела Марчева 02.12.2008г
. 

17.03.2009г. Над 3 месеца 

44. 0777/2006г. Даниела Марчева 09.12.2008г
. 

08.04.2009г. 4 месеца 

45. 889/2007г. Даниела Марчева 09.12.2008г
. 

01.06.2009г. Над 5 месеца 

46. 1701/2006г. Даниела Марчева 16.12.2008г
. 

15.07.2009г. 7 месеца 

47. 01400/2006
г. 

Даниела Марчева 16.12.2008г
. 

17.07.2009г. 7 месеца 

48. 132782007г
. 

/Н/ 

Даниела Марчева 16.12.2008г
. 

30.03.2009г. Над 3 месеца 

49. 01265/2006
г. 

Даниела Марчева 16.12.2008г
. 

13.10.2009г. 10 месеца 

50. 1519/2007г. Даниела Марчева 16.12.2008г
. 

22.07.2009г. 7 месеца 

51. 1136/2007г. Даниела Марчева 16.12.2008г
. 

13.04.2009г. 4 месеца 

52. 1749/2007г. Даниела Марчева 12.02.2009г
. 

06.11.2009г. Над 8 месеца 

53. 30/2007г. Даниела Марчева 12.02.2009г
. 

31.07.2009г. Над 5 месеца 

54. 01642/2006
г. 

Даниела Марчева 12.02.2009г
. 

09.11.2009г. Над 8 месеца 

55. 01240/2006
г. 

Даниела Марчева 12.02.2009г
. 

06.11.2009г. Над 8 месеца 

56. 561/2008г. Даниела Марчева 12.02.2009г
. 

13.11.2009г. 9 месеца 
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57. 2207/2007г. Даниела Марчева 17.02.2009г
. 

26.06.2009г. Над 4 месеца 

58. 1113/2007г. Даниела Марчева 17.02.2009г
. 

16.10.2009г. 8 месеца 

59. 324/2005г. Даниела Марчева 17.02.2009г
. 

10.08.2009г. 8 месеца 

60. 1126/2007г. Даниела Марчева 10.03.2009г
. 

11.11.2009г. 8 месеца 

61. 543/2007г. Даниела Марчева 24.03.2009г
. 

18.09.2009г. Над 5 месеца 

62. 769/2007г. Даниела Марчева 24.03.2009г
. 

26.11.2009г. 8 месеца 

63. 1789/2007г. Даниела Марчева 24.03.2009г
. 

17.11.2009г. Над 7 месеца 

64. 1114/2008г. Даниела Марчева 24.03.2009г
. 

17.08.2009г. Над 4 месеца 

65. 1462/2007г. Даниела Марчева 24.03.2009г
. 

07.08.2009г. Над 4 месеца 

66. 333/2008г. Даниела Марчева 31.03.2009г
. 

30.07.2009г. 4 месеца 

67. 1850/2006г. Даниела Марчева 28.04.2009г
. 

08.03.2010г. Над 10 
месеца 

68. 1540/2007г. Даниела Марчева 12.05.2009г
. 

01.12.2009г. Над 6 месеца 

69. 29/2007г. Даниела Марчева 12.05.2009г
. 

17.11.2009г. 6 месеца 

70. 327/2008г. Даниела Марчева 12.05.2009г
. 

04.01.2010г. Над 7 месеца 

71. 1237/2007г. Даниела Марчева 19.05.2009г
. 

21.12.2009г. 7 месеца 

72. 850/2007г. Даниела Марчева 02.06.2009г
. 

24.11.2009г. Над 5 месеца 

73. 164/2008г. Даниела Марчева 02.06.2009г
. 

06.11.2009г. 5 месеца 

74. 886/2003г. 
/Н/ 

Даниела Марчева 02.06.2009г
. 

09.12.2009г. 6 месеца 

75. 2255/2007г. Даниела Марчева 02.06.2009г
. 

15.12.2009г. Над 6 месеца 

76. 49/2008г. Даниела Марчева 02.06.2009г 15.12.2009г. Над 6 месеца 
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. 
77. 1373/2005г. Даниела Марчева 07.07.2009г

. 
12.01.2010г. 6 месеца 

78. 20/2005г. Даниела Марчева 29.09.2009г
. 

28.01.2010г. 4 месеца 

79. 1325/2007г. Даниела Марчева 29.09.2009г
. 

01.03.2010г. 5 месеца 

80. 01949/2006
г. 

Даниела Марчева 29.09.2009г
. 

12.02.2010г. Над 4 месеца 

81. 443/2008г. Даниела Марчева 29.09.2009г
. 

22.01.2010г. Над 3 месеца 

82. 232/2002г. Даниела Марчева 06.10.2009г
. 

02.02.2010г. Над 3 месеца 

83. 30/2008г. Даниела Марчева 06.10.2009г
. 

01.03.2010г. Над 4 месеца 

84. 1487/2004г. Валентин 
Бойкинов 

20.10.2009г
. 

13.04.2010г. Над 5 месеца 

85. 916/2007г. Валентин 
Бойкинов 

10.11.2009г
. 

28.04.2010г. Над 4 месеца 

86. 824/2008г. Валентин 
Бойкинов 

10.11.2009г
. 

13.04.2010г. 4 месеца 

87. 757/2008г. Валентин 
Бойкинов 

17.11.2009г
. 

16.03.2010г. 4 месеца 

88. 1783/2004г. Валентин 
Бойкинов 

17.11.2009г
. 

08.03.2010г. Над 3 месеца 

89. 556/2007г. Валентин 
Бойкинов 

24.11.2009г
. 

04.03.2010г. Над 3 месеца 

90. 1063/2007г. Валентин 
Бойкинов 

24.11.2009г
. 

03.05.2010г. Над 5 месеца 

91. 88/2008г. Валентин 
Бойкинов 

24.11.2009г
. 

09.04.2010г. Над 4 месеца 

92. 01451/2006
г. 

Валентин 
Бойкинов 

01.12.2009г
. 

14.04.2010г. Над 4 месеца 

93. 2077/2008г. Валентин 
Бойкинов 

01.12.2009г
. 

24.03.2010г. Над 3 месеца 

94. 1148/2008г. Валентин 
Бойкинов 

15.12.2009г
. 

07.04.2010г. Над 3 месеца 

95. 286/2008г. Валентин 
Бойкинов 

22.12.2009г
. 

07.04.2010г. Над 3 месеца 
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96. 965/2007г. Валентин 
Бойкинов 

22.12.2009г
. 

08.04.2010г. Над 3 месеца 

97. 1755/2008г. Валентин 
Бойкинов 

26.01.2010г
. 

26.05.2010г. 4 месеца 

98. 2090/2008г. Валентин 
Бойкинов 

26.01.2010г
. 

Към 
10.06.10г. 

липсва 
решение. 
Решение е 

постановено 
на 

14.06.2010г. 

Над 4 месеца 

99. 825/2009г. Валентин 
Бойкинов 

26.01.2010г
. 

13.05.2010г. Над 3 месеца 

100. 567/2007г. Валентин 
Бойкинов 

26.01.2010г
. 

Не е 
постановено 
решение към 

10.06.10г. 
Решение от 
27.07.10г. 

6 месеца 

101. 537/2004г. Валентин 
Бойкинов 

26.01.10г. Не е 
постановено 
решение към 

10.06.10г. 
Решеие от 
29.07.10г. 

6 месеца 

102. 308/2009г. Валентин 
Бойкинов 

26.01.10г. 13.05.2010г. Над 4 месеца 

103. 02048/2006
г. 

Валентин 
Бойкинов 

09.02.10г. 14.05.2010г. Над 3 месеца 

104. 865/2007г. Валентин 
Бойкинов 

09.02.10г. 13.05.2010г. Над 3 месеца 

105. 650/2006г. Валентин 
Бойкинов 

09.02.10г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 

На 27.07.10г. 
– отменен 

ход по 
същество. 

106. 1737/2007г. Валентин 
Бойкинов 

09.02.10г. Не е 
постановено 
решение към 

Над 5 месеца 
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11.06.10г. 
Решение от 
13.07.2010г. 

107. 1364/2007г. Валентин 
Бойкинов 

09.02.10г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение от 
06.08.2010г. 

Над 5 месеца 

108. 1659/2004г. Валентин 
Бойкинов 

16.02.10г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение от 
05.08.2010г. 

Над 5 месеца 

109. 55/2009г. Валентин 
Бойкинов 

16.02.10г. 21.05.2010г. Над 3 месеца 

111. 1363/2009г. Валентин 
Бойкинов 

16.02.10г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение от 
28.06.2010г. 

Над 4 месеца 

112. 1628/2008г. Валентин 
Бойкинов 

16.02.10г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение от 
26.07.2010г 

Над 5 месеца 

113. 1960/2008г. Валентин 
Бойкинов 

16.02.10г. Не е 
постановено 
решение към  

11.06.10г. 
Решение от 
23.07.2010г. 

Над 5 месеца 

114. 731/2009г. Валентин 
Бойкинов 

23.02.10г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение 

5 месеца 
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от23.07.2010
г. 

115. 37/2009г. Валентин 
Бойкинов 

23.02.2010г
. 

Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение 

от13.07.2010
г. 

Над 4 месеца 

116. 474/2007г. Валентин 
Бойкинов 

02.02.2010г
. 

20.07.2010г. Над 5 
месеца. 

117. 1418/2008г. Валентин 
Бойкинов 

09.03.2010г
. 

13.07.2010г.  Над 4 месеца 

118. 610/2007г. Валентин 
Бойкинов 

09.03.2010г
. 

09.08.2010г.  5 месеца 

119. 718/2009г. Валентин 
Бойкинов 

16.03.2010г
. 

02.07.2010г.  Над 4 месеца 

120. 554/2008г. Валентин 
Бойкинов 

16.03.2010г
. 

06.08.2010г. Над 4 месеца 

121. 769/2007г. Валентин 
Бойкинов 

23.03.2010г
. 

26.07.2010г.  Над 4 месеца 

122. 1408/2007г. Валентин 
Бойкинов 

23.03.2010г
. 

02.07.2010г.  Над 3 месеца 

123. 1346/2009г. Валентин 
Бойкинов 

23.03.2010г
. 

29.07.2010г.  Над 4 месеца 

124. 2121/2007г. Валентин 
Бойкинов 

23.03.2010г
. 

05.08.2010г.  Над 4 месеца 

125. 1492/2009г. Валентин 
Бойкинов 

23.03.2010г
. 

13.07.2010г.  Над 3 месеца 

126. 1493/2006г. Валентин 
Бойкинов 

23.03.2010г
. 

05.08.2010г.  Над 4 месеца 

127. 710/2007г. Валентин 
Бойкинов 

30.03.2010г
. 

13.07.2010г.  Над 3 месеца 

128. 01924/2006
г. 

Валентин 
Бойкинов 

20.04.2010г
. 

28.07.2010г.  Над 3 месеца 

129. 966/2007г. Валентин 
Бойкинов 

20.04.2010г
. 

28.07.2010г.  Над 3 месеца 

130. 1289/2006г. Валентин 
Бойкинов 

20.04.2010г
. 

Не е 
постановено 

Над 6 месеца 
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решение към 
03.11.10г. 

 
131. 646/2009г. Валентин 

Бойкинов 
20.04.2010г
. 

29.07.2010г.  Над 3 месеца 

132. 1290/2006г. Валентин 
Бойкинов 

27.04.2010г
. 

05.08.2010г.  Над 3 месеца 

133. 620/2008г. Валентин 
Бойкинов 

11.05.2010г
. 

Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 
 

Над 5 месеца 

134. 2244/2008г. Валентин 
Бойкинов 

11.05.2010г
. 

02.10.2010г.  Над 4 месеца 

135. 959/2008г. Валентин 
Бойкинов 

15.05.2010г
. 

14.10.2010г.  5 месеца 

136. 742/2007г. Валентин 
Бойкинов 

25.05.2010г
. 

Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 5 месеца 

137. 375/2005г. Валентин 
Бойкинов 

15.06.2010г
. 

Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 4 месеца 

138. 679/2009г. Валентин 
Бойкинов 

29.06.2010г
. 

Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 
 

Над 4 месеца 

 
 
 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на  

 
определението за 
отмяна на хода по 
същество 

1. 1827/2007г. Даниела 
Марчева 

05.02.2008г. 12.02.2008г. – 
отменен ход по 
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същество,  за 
събиране на 

доказателства.  
2. 1965/2007г. Даниела 

Марчева 
15.04.2008г. 04.06.2008г. – 

отменен ход по 
същество.  

3. 1966/2007г. Даниела 
Марчева 

15.04.2008г. 04.06.2008г. – 
отменен ход по 

същество. 
4. 02216/2006г. Даниела 

Марчева 
20.05.2008г. 15.09.2008г. – 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
14.10.2008г. 

5. 598/2000г. Даниела 
Марчева 

02.12.2008г. 28.10.2009г. - 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е 
прекратено като 

процесуално 
недопустимо.  

6. 286/2008г. Даниела 
Марчева 

12.02.2009г. 23.02.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
09.06.2009г. 

7. 368/2008г. Даниела 
Марчева 

10.03.2009г. 17.03.2009г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е 
прекратено. 

8. 341/2008г. Даниела 
Марчева 

30.06.2009г. 24.11.2009г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 
делото е оставено 

без движение. 
9. 1878/2007г. Даниела 29.09.2009г. 22.01.2010г. – 
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Марчева отменен ход по 
същество, 

производството по 
делото е оставено 

без движение. 
10. 376/2008г. Валентин 

Бойкинов 
17.11.2009г. 19.01.2010г. – 

отменен ход по 
същество, делото е 

насрочено за 
30.03.2010г. 

11. 1562/2005г. Валентин 
Бойкинов 

24.11.2009г. 26.03.2010г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 
делото е оставено 

без движение. 
12. 2122/2008г. Валентин 

Бойкинов 
22.12.2009г. 22.01.2010г. – 

отменен ход по 
същество, 

производството по 
делото е оставено 

без движение. 
 
 
Изводи за дейността на VІ – 7 – и състав /към момента Валентин 

Бойкинов/ 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 3-

8 дни  до  един месец  от датата на образуване на делото; В изолирани случай 
исковата молба е оставяна без движение два поредни пъти, което е могло да 
се направи с първоначалното разпореждане / т.д.№1263/2009год/; 

● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 2 
- 7 дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 1-
2 дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срок  от 1- 
3/три/ дни от датата на получаване на допълнителна искова молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до един 
месец ,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

 първо съдебно заседание е насрочвано  в 1-2 месеца, от датата на 
постановяване на определението по чл.374 от ГПК 

●  съдебните заседания са отлагани през 2-5-6 месеца;  
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 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства, или нередовна процедура 
по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 7/седем/ дни 
от датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 броят на делата с отменен ход по същество са  12/дванадесет/;  
● голяма част от съдебните решения са постановявани след 

изтичането на едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл. 235, 
ал. 5 от ГПК и извън  приетия за  разумен  3- месечен срок;  Броят на 
просочените съдебни актове със срок на просрочие над три месеца за 
периода 15.09. 2008 до 03.11. 2010 година  от съдия  Даниела Марчева е 82 
/осемдесет и две/, а от Валентин Бойкин- 55/петдесет и пет/; 

 определенията по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 10 
дни до три месеца; 

 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два три 
дни след постъпването им; 

 по  молби  за вписване на промени в производства по ЗПП: 
- насрочване в открито съдебно заседание  от 1 до 2 месеца от датата на 

постъпване на молбата  
- произнасяне по молбите в срокове  от 14  до 24 дни от датата на 

постъпването им, или от датата на проведеното открито съдебно заседание; 
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 19 дела 

/Даниела Марчева/, а за деветмесечието на 2010год.- 27  дела./съдия 
Валентин Бойкин/; 

 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009година е 
42.77%/съдия Даниела Марчева/, а за деветмесечието на 2010година е 
60.50%./съдия Валентин Бойкин/;  

 
 
8. VІ – 8 – и състав /съдия Ивайло Младенов/ 
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Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 2015/2009 г. е образувано на 16.11.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 13.11.2009 г. Подробно определение по чл. 367 и сл. от ГПК, 
постановено на 30.11.2009 г. Съобщение от 02.12.2009 г. Отговор на исковата 
молба е постъпил на 20.12.2009 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК, 
постановено на 28.01.2010 г. Съобщение от 01.02.2010 г. Ново такова, 
изпратено на 24.02.2010 г. Писмено становище от ищеца е постъпило на 
05.03.2010 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 12.03.2010 г., 
за допълнителен отговор. Съобщението е изготвено на 15.03.2010 г. С 
определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 23.04.2010 г., съдът е 
насрочил делото в открито съдебно заседание за 15.06.2010 г. 

 - т. д. № 1740/2009 г. е образувано на 12.10.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 09.10.2009 г. Определение по чл. 131 и сл. От ГПК, постановено 
на 27.10.2009 г. Отговор на исковата молба е постъпила на 04.01.2010 г. С 
разпореждане от 28.01.2010 г. съдът е дал указания по доказателствените 
искания на страните. На 22.02.2010 г. е постъпила молба от ответника в 
изпълнение на горното разпореждане. Ново разпореждане на съда от 
26.02.2010 г. са дадени нови указания. Молба, в изпълнение на тези указания, 
е постъпила на 26.03.2010 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 
на 13.04.2010 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
01.06.2010 г. 

 - т. д. № 839/2009 г. е образувано на 05.06.2009 г. по установителен иск 
по чл. 694 от ТЗ, постъпил на 04.06.2009 г. Разпореждане по редовността на 
исковата молба от 29.06.2009 г. Съобщение изготвено на 30.06.2009 г. В 
изпълнение на тези указания е постъпила молба на 27.07.2009 г. Подробно 
определение по чл. 367 и сл. от ГПК е постановено на 30.09.2009 г., за което е 
изготвено съобщение на 10.10.2009 г. и същото получено на 30.10.2009 г. 
постановено разпореждане по чл. 373 от ГПК, без дата, с което е указан срок 
на ищеца за допълнителна искова молба, независимо, че от ответника не е 
постъпил отговор. Съобщение е изготвено на 11.02.2010 г.  и получено на 
01.03.2010 г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 23.04.2010 г., 
съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 08.06.2010 г. 

 - т. д. № 1242/2009 г. е образувано на 22.07.2009 г., след като Окръжен 
съд-Бургас е изпратил по подсъдност исковата молба, по която е извършил  
двустранната размяна на книжа по реда на чл. 367 и сл. от ГПК. С 
определение от 28.07.2009 г. СГС е дал указания във връзка с 
доказателствените искания на страните. Молби от страните в този смисъл са 
постъпили на 27.08.2009 г., 09.09.2009 г., 15.10.2009 г. и 20.10.2009 г. 
Определение на съда от 19.12.2009 г. по чл. 374 от ГПК, с което е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 31.03.2010 г. На тази дата съдът е 
отложил делото за събиране на доказателства за 30.06.2010 г. 

 - т. д. № 1516/2009 г. е образувано на 18.09.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 17.09.2009 г. С разпореждане от 27.10.2009 г. съдът е оставил 
исковата молба без движение и дал указания за отстраняване на 
нередовности. Съобщение изготвено на 29.10.2009 г. Нередовностите 
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отстранени с молба от 04.11.2009 г. На тази дата съдът е постановил 
определение по чл. 367 от ГПК. Съобщение за същото е изготвено на 
06.11.2009 г. Писмен отговор е постъпил на 02.12.2009 г. Определение по чл. 
372 от ГПК е постановено на 04.12.2009 г. Съобщение за акта на съда 
изготвено на 07.12.2009 г. Допълнителна искова молба постъпила на 
28.12.2009 г. Определение по чл. 373 от ГПК е постановено на същата дата. 
Допълнителен отговор е постъпил на 27.10.2010 г. С определение от 
04.02.2010 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
13.04.2010 г. Делото отложено и насрочено за 01.06.210 г. 

 
Спрени дела 
 - гр. д. № 1105/2006 г. е образувано на 27.06.2006 г. по искова молба, 

постъпила на 23.06.2006 г. В съдебно заседание от 06.02.2007 г. съдът е 
обявил, че ще се произнесе по направеното искане за спиране на 
производството, поради наличие на преюдициален спор, след като ищецът 
представи доказателства за наличието на висящ такъв. С определение от 
13.03.2007 г., положено върху гърба на документ от делото, съдът е 
постановил спиране на производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от 
ГПК/отм./. По делото са правени две справки за хода на преюдициалния спор 
едната на 04.08.2008 г., с която съставът е уведомен, че делото е насрочено за 
11.12.2008 г., и втора – на 18.01.2010 г. С разпореждане от 28.01.2010 г., 
положено ръкописно върху последната справка за хода на преюдициалното, 
съдът е констатирал, че липсват основания за възобновяване на 
производството. С определение от 13.03.2010 г. съдът е постановил отново 
спиране на производството на същото основание и за същия 
преюдициален спор, а именно гр. д. № 2462/2002 г. на СГС. Съставът е 
постановил два пъти определения са спиране на производството по 
делото без междувременно същото да е възобновявано. 

 - гр. д. № 863/2003 г. е образувано на 13.06.2003 г. С определение, 
постановено в закрито съдебно заседание от 18.06.2003 г., положено върху 
гърба на стр. 93 от делото, съдът е спрял производството по делото на 
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ да приключване на 
производство, висящо пред СРС. Правени са справки за хода на 
преюдициалното производство. С разпореждане от 31.08.2004 г.  на 
зам.председателя на СГС, във връзка със структурни преобразувания на ТО, 
делото е преразпределено на 8-и състав, преди това на 6-ти състав. Правени 
са справки по движението на преюдициалното. 

 - гр. д. № 710/2003 г. е образувано на 16.05.2003 г. по искова молба, 
постъпила на 21.04.2003 г. С определение, постановено в закрито съдебно 
заседание от 16.06.2003 г., положено върху гърба на стр. 22 от делото, съдът е 
спрял производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК 
/отм./ да приключване на преюдициален спор. С разпореждане от 31.08.2004 
г.  на зам.председателя на СГС, във връзка със структурни преобразувания на 
ТО, делото е преразпределено на 8-и състав, преди това на 6-ти състав. 
Правени са справки по движението на преюдициалното. 
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Без движение 
 - т. д. № 1277/2010 г. е образувано на 17.05.2010 г. по молба по чл. 629, 

ал. 1 от ТЗ, постъпила на 15.05.2010 г. С разпореждане от 25.05.2010 г. 
докладчикът е оставил молбата без движение молбата за отстраняване на 
нередовности. 

 - т. д. № 1195/2010 г. е образувано на 03.05.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 30.04.2010 г. С разпореждане от 10.05.2010 г. на и. д. зам. 
председателя на СГС молбата е оставена без движение и дадени указания за 
отстраняване на нередовности. Съобщение изготвено на 11.05.2010 г. и 
получено на 26.05.2010 г. 

 - т. д. № 1288/2010 г. е образувано на 17.05.2010 г. по молба за 
издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение на АС при 
БТПП, постъпила на 15.05.2010 г. С разпореждане от 20.05.2010 г. на зам. 
председателя на СГС молбата е оставена без движение за отстраняване на 
нередовности. 

 
Приключени дела 
 - т.д.№552/2008г. – Делото е образувано на 29.02.2008г. по искова 

молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 10.03.08г. на 
зам.председателя на СГС производството по делото е оставено без движение 
с дадени указания за внасяне на държавна такса. В съдебно заседание на 
16.12.08г., на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване на 
ответника. В открито съдебно заседание, проведено на 17.03.09г. делото е 
отложено за събиране на доказателства. В проведено на 19.05.09г. открито 
съдебно заседание, са събрани доказателства и на делото е даден ход по 
същество. Постановено е решение на 17.07.09г. Въззивна жалба срещу 
постановеното решение е постъпила на 29.09.09г. С разпореждане без 
посочена дата производството по жалбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. С разпореждане от 30.10.09г. е 
разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната страна. Отговор 
на въззивната жалба е постъпил на 06.04.09г. Делото е постъпило в САС на 
23.12.09г., образувано е в.т.д.№3371/2009г. Постановено е решение 
№184/07.04.10г., с което е оставено в сила постановеното от СГС решение.  

 - т.д.№1389/2005г. – Делото е образувано на 14.11.2005г. по искова 
молба, постъпила на 10.11.05г., изпратена по подсъдност от СРС. В открито 
съдебно заседание, проведени на 29.03.06г., 28.06.06г., 06.02.07г., 22.05.07г., 
06.11.07г., 18.03.08г. и 25.06.08г. делото е отлагано за събиране на 
доказателства. В проведено на 16.12.08г. открито съдебно заседание, са 
събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 28.01.09г. Въззивна жалба срещу постановеното решение е 
постъпила на 02.04.09г. С разпореждане от 14.04.09г. дата производството по 
жалбата е оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна 
такса. С разпореждане от 08.06.09г. е разпоредено изпращане на препис от 
жалбата на насрещната страна. Делото е постъпило в САС на 02.07.09г., 
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образувано е в.т.д.№1694/2009г. Постановено е решение №1389/12.11.09г., с 
което е оставено в сила постановеното от СГС решение.  

 
Прекратени дела 
 - т. д. № 1251/2007 г. е образувано на 19.07.2007 г. след определение от 

10.07.2007 г. на СГС за разделяне на т. д. № 852/2007 г. Претенцията е срещу 
„К.” АД. На 24.09.2008 г. по делото е депозирана молба от ответника за 
спиране на настоящото производство, на основание чл. 182, ал. 1, б. „е” от 
ГПК /отм./, във вр. с чл. 637, ал. 1 от ТЗ. С определение от същата дата, 
положено върху гърба на молбата на ответника, съдът е постановил спиране. 
На 29.04.2010 г. е постъпила молба от синдика на „К.” АД за наличие на 
предпоставките на чл. 637, ал. 2 от ТЗ, във вр. с чл. 693 от ТЗ, към която е 
приложил и списък на приетите от синдика вземания. С определение от 
04.05.2010 г. съдът е постановил прекратяване на настоящото производство 
на основание чл. 637, ал. 2 от ТЗ. 

 - т. д. № 2049/2008 г. е образувано на 23.10.2008 г. след разделяне за 
гледане в отделно производство на искове, предявени по реда на чл. 76, ал. 1, 
т. 4 от ЗМГО. На 03.11.2008 г. съдът е постановил спиране на настоящото 
производство, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. От справките за 
движението на преюдициалното се установява, че по същото е влязло в сила 
определение за прекратяване поради неизпълнение на дадени указания, като 
същото е изискано от настоящия състав с разпореждане от 28.01.2010 г. С 
разпореждане от 26.02.2010 г. съдът е указал отстраняване на нередовности. 
С разпореждане от 29.03.2010 г., съдът, след като е констатирал тяхното 
неизпълнение, е върнал исковата молба и постановил прекратяване на 
производството. 

 - т. д. № 564/2008 г. е образувано на 29.02.2008 г. по реда на ГПК /отм./ 
срещу „К.” АД. Делото е било спряно, на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ, с 
определение от 04.11.2008 г. и прекратено с определение, постановено на 
26.04.2010 г., на основание чл. 637, ал. 2 от ТЗ след постъпила молба на 
синдика на ответното дружество за наличие на предпоставките за 
прекратяване. 

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т. д. № 876/2009 г. е образувано на 15.06.2009 г. по молба от 

длъжника, постъпила на 12.06.2009 г. С определение от 24.07.2009 г. съдът 
служебно е назначил съдебно-счетоводна експертиза и насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 30.09.2009 г. С протоколно определение от 
11.05.2010 г. съдът е указал предплащане на разноски за покриване на 
първоначалните разноски в производството по несъстоятелност, в случай че 
желае същото да се открие при условията на чл. 630 от ТЗ. 

 - т. д. № 1189/2010 г. е образувано на 03.05.2010 г. по молба на 
кредитор, постъпила на 30.04.2010 г. С разпореждане от 10.05.2010 г. на зам. 
председателя на СГС са дадени указания за отстраняване на нередовности на 
молбата. На 20.05.2010 г. по делото е постъпила молба в изпълнение на 
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указанията на съда. Постановено определение по чл. 131 от ГПК на 
25.05.2010 г. 

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч. гр. д. № 8556/2009 г. е образувано на 16.09.2009 г. по молба, 

постъпила на 15.09.2009 г. С определение от 16.09.2009 г. съдът е оставил без 
уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск. 

 - ч. гр. д. № 8559/2009 г. е образувано на 16.09.2009 г. по молба, 
постъпила на 16.09.2009 г. С определение от 16.09.2009 г. съдът е оставил без 
уважение молбата, съобщено на молителя на 05.10.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 8585/2009 г. е образувано на 17.09.2009 г. по молба, 
постъпила на 16.09.2009 г. С определение от 17.09.2009 г. съдът е уважил 
частично молбата като е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху 
банкови сметки на длъжника, определил парична гаранция в размер на 
55 000,00 лв. и оставил без уважение за обезпечаване на друга част от 
исковете и за допускане на възбрана, като е определил двуседмичен срок от 
съобщаването за предявяване на бъдещия иск. Молителят редовно уведомен 
за определението на съда на 07.10.2009 г. Няма внесена гаранция и издадена 
обезпечителна заповед. 

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 1465/2010 г. е образувано на 10.06.2010 г. по молба за 

издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, 
постъпила на 09.06.2010 г. С разпореждане от 18.06.2010 г. съдът е издал 
изпълнителен лист. На последната страница от арбитражното решение е 
положен печат, в който е отразено издаването на изпълнителния лист на 
21.06.2010 г. и сумата, за която е издаден. По делото е класиран оригинал на 
изпълнителен лист с дата 21.06.2010 г., съвпадаща с датата, отбелязана в 
печата.  

 
Дела, образувани преди 2003 г. 
 - т.д.№346/2002г. – Делото е образувано на 20.03.02г. по искова молба, 

постъпила на 21.02.02г. Проведено е открито съдебно заседание на 30.04.02г., 
в което на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване на 
ответника. С определение от 18.06.02г. производството по делото е спряно на 
основание чл.182, ал.1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключването на 
т.д.№565/2002г. по описа на СГС, VІ-6-ти състав. С разпореждане от 
31.08.04г. на Ж.Комитова – зам.председател на СГС делото е 
преразпределено на VІ-8-ми състав. С разпореждане без посочена дата 
производството по делото е възобновено и делото е насрочено за 
06.02.07г.. По делото е приложено копие от решение от 15.07.04г. 
постановено по т.д.№565/2002г., с извършено отбелязване, че решението е 
влязло в сила на 26.05.06г.  Проведено е открито съдебно заседание на 
06.02.07г., в което на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване на 
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ответника. Проведени са открити съдебни заседания на 22.05.07г., 06.11.07г., 
18.03.08г. / съдия Ивайло Младенов/, в което делото е отлагано за даване на 
възможност на ответника да представи определени доказателства. В 
проведено на 07.10.08г. открито съдебно заседание производството по делото 
е оставено без движение, с дадени указания за внасяне от ищеца по сметката 
на АВ на държавна такса за вписване на исковата молба. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от ищеца на 14.11.08г. С разпореждане 
без дата на ищеца са дадени указания да представи определени документи с 
оглед вписването на исковата молба. На 05.12.08г. е депозирана молба от 
ответника за спиране на производството по делото на основание 637, ал.1 ТЗ 
от ТЗ. С разпореждане от 10.12.08г. съдът е указал, че ще се произнесе по 
молбата след вписване на исковата молба. С разпореждане без дата е 
разпоредено вписване на исковата молба. С разпореждане от 02.02.09г. на 
ищеца са дадени указания да представи актуална данъчна оценка. С 
резолюция от 02.06.10г. е отказано вписването на исковата молба, изпратена с 
писмо от 28.05.10г. в АВ, поради невнасяне на пълния размер на държавната 
такса за вписване.  

 
Срочност на постановените актове на състава 
 
 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1. 128/2002г. Ивайло 
Младенов 

05.02.2008г. 10.11.2008г. 9 месеца 

2. 544/2007г. Ивайло 
Младенов 

05.02.2008г. 16.09.2008г. 7 месеца 

3. 246/2006г. Ивайло 
Младенов 

27.02.2008г. 07.10.2008г. 7 месеца 

4. 124/2007г. Ивайло 
Младенов 

11.03.2008г. 03.10.2008г. 6 месеца 

5. 1474/2006г. Ивайло 
Младенов 

11.03.2008г. 02.09.2008г. 5 месеца 

6. 1055/2005г. Ивайло 
Младенов 

18.03.2008г. 17.11.2008г. 8 месеца 

7. 879/2005г. Ивайло 
Младенов 

18.03.2008г. 14.07.2008г. 4 месеца 

8. 1117/2006г. Ивайло 
Младенов 

18.03.2008г. 20.10.2008г. 7 месеца 

9. 01182/2006г. Ивайло 26.03.2008г. 19.09.2008г. 5 месеца 
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Младенов 
10. 7/2007г. Ивайло 

Младенов 
26.03.2008г. 03.10.2008г. 6 месеца 

11. 358/2007г. Ивайло 
Младенов 

01.04.2008г. 16.10.2008г. 6 месеца 

12. 1335/2007г. Ивайло 
Младенов 

01.04.2008г. 08.08.2008г. 4 месеца 

13. 270/2005г. Ивайло 
Младенов 

08.04.2008г. 28.10.2008г. 6 месеца 

14. 743/2006г. Ивайло 
Младенов 

08.04.2008г. 29.09.2008г. 5 месеца 

15. 976/2007г. Ивайло 
Младенов 

15.04.2008г. 25.09.2008г. 5 месеца 

16. 1285/2004г. Ивайло 
Младенов 

15.04.2008г. 11.09.2008г. 4 месеца 

17. 1219/2007г. Ивайло 
Младенов 

22.04.2008г. 20.10.2008г. 6 месеца 

18. 01610/2006г. Ивайло 
Младенов 

30.04.2008г. 19.09.2008г. 4 месеца 

19. 524/2004г. Ивайло 
Младенов 

30.04.2008г. 17.11.2008г. 6 месеца 

20. 1563/2005г. Ивайло 
Младенов 

20.05.2008г. 10.11.2008г.  5 месеца 

21. 1620/2007г. Ивайло 
Младенов 

20.05.2008г. 25.09.2008г. 4 месеца 

22. 01733/2006г. Ивайло 
Младенов 

20.05.2008г. 10.09.2008г. 3 месеца 

23. 1134/2005г. Ивайло 
Младенов 

28.05.2008г. 11.09.2008г. 3 месеца 

24. 145/2007г. Ивайло 
Младенов 

03.06.2008г. 24.10.2008г. 3 месеца 

25. 313/2007г. Ивайло 
Младенов 

03.06.2008г. 28.10.2008г. 3 месеца 

26. 855/2005г. Ивайло 
Младенов 

17.06.2008г. 17.11.2008г. 5 месеца 

27. 377/2006г. Ивайло 
Младенов 

10.06.2008г. 28.10.2008г. 4 месеца 

28. 417/2005г. Ивайло 
Младенов 

25.06.2008г. 24.11.2008г. 5 месеца 
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29. 211/2006г. Ивайло 
Младенов 

18.11.2008г. 16.03.2009г. 4 месеца 

30. 1152/2003г. Ивайло 
Младенов 

02.12.2008г. 29.04.2009г. 4 месеца 

31. 843/2005г. Ивайло 
Младенов 

17.02.2009г. 08.06.2009г. Над 3 месеца 

32. 617/2007г. Ивайло 
Младенов 

17.02.2009г. 15.06.2009г. 4 месеца 

33. 1417/2007г. 
/Н/ 

Ивайло 
Младенов 

10.03.2009г. 22.06.2009г. Над 3 месеца 

34. 2203/2007г. 
/Н/ 

Ивайло 
Младенов 

10.03.2009г. 22.06.2009г. Над 3 месеца 

35. 1209/2007г. Ивайло 
Младенов 

17.03.2009г. 22.06.2009г. Над 3 месеца 

36. 452/2008г. Ивайло 
Младенов 

14.04.2009г. 24.07.2009г. Над 3 месеца 

37. 2158/2006г. Ивайло 
Младенов 

21.04.2009г. 28.07.2009г. Над 3 месеца 

38. 2254/2007г. Ивайло 
Младенов 

26.05.2009г. 14.09.2009г. Над 3 месеца 

39. 2009/2006г. Ивайло 
Младенов 

03.11.2009г. 22.02.2010г. Над 3 месеца 

40. 1134/2005. Ивайло 
Младенов 

01.12.2009г. 16.03.2010г. Над 3 месеца 

41. 534/2008г. Ивайло 
Младенов 

01.12.2009г. 08.03.2010г. Над 3 месеца 

42. 377/2009г. Ивайло 
Младенов 

08.12.2009г. 19.03.2010г. Над 3 месеца 

43. 083/2006г. Ивайло 
Младенов 

08.12.2009г. 29.03.2010г. Над 3 месеца 

44. 662/2007г. Ивайло 
Младенов 

08.12.2009г. 23.04.2010г. Над 4 месеца 

45. 1497/2008г. Ивайло 
Младенов 

15.12.2009г. 06.04.2010г. Над 3 месеца 

46. 1803/2007г. Ивайло 
Младенов 

15.12.2009г. 12.04.2010г. 4 месеца 

47. 78/2009г. Ивайло 
Младенов 

22.12.2009г. 19.04.2010г. Над 3 месеца 

48. 256/2009г. Ивайло 22.12.2009г. 29.03.2010г. Над 3 месеца 
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Младенов 
49. 890/2007г. Ивайло 

Младенов 
22.12.2009г. 19.04.2010г. Над 3 месеца 

50. 95/2008г. Ивайло 
Младенов 

02.02.2010г. 07.06.2010г. Над 4 месеца 

51. 1605/2008г. Ивайло 
Младенов 

02.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение от 
21.06.2010г 

Над 4 месеца 

52. 781/2009г. Ивайло 
Младенов 

09.02.2010г. 14.05.2010г. Над 3 месеца 

53. 601/2003г. Ивайло 
Младенов 

09.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение от 
14.06.2010г 

Над 4 месеца 

54. 1152/2003г. Ивайло 
Младенов 

09.02.2010г. 21.05.2010г. Над 3 месеца 

55. 2309/2008г. Ивайло 
Младенов 

16.02.2010г. 21.05.2010г. Над 3 месеца 

56. 849/2007г. Ивайло 
Младенов 

09.03.2010г. 21.06.2010г. Над 3 месеца 

57. 1486/2007г. Ивайло 
Младенов 

09.03.2010г. 28.06.2010г. Над 3 месеца 

58. 1095/2007г. Ивайло 
Младенов 

16.03.2010г. 28.06.2010г. Над 3 месеца 

59. 1601/2009г. Ивайло 
Младенов 

23.03.2010г. 14.07.2010г. Над 3 месеца 

60. 709/2007г. Ивайло 
Младенов 

31.03.2010г. 14.07.2010г. Над 3 месеца 

61. 1736/2009г. Ивайло 
Младенов 

13.04.2010г. 27.07.2010г. Над 3 месеца 

62. 1079/2003г. Ивайло 
Младенов 

20.04.2010г. 03.08.2010г. Над 3 месеца 

63. 1605/2009г. Ивайло 
Младенов 

18.05.2010г. 04.10.2010г. Над 4 месеца 
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64. 2126/2008г. Ивайло 
Младенов 

04.05.2010г. 11.08.2010г. Над 3 месеца 

65. 2130/2008г. Ивайло 
Младенов 

04.05.2010г. 11.08.2010г. Над 3 месеца 

66. 1516/2009г. Ивайло 
Младенов 

01.06.2010г. 10.09.2010г. Над 3 месеца 

67. 969/2007г. Ивайло 
Младенов 

01.06.2010г. 02.11.2010г. 5 месеца 

68. 1849/2008г. Ивайло 
Младенов 

01.06.2010г. 10.09.2010г. Над 3 месеца 

69. 1989/2006г. Ивайло 
Младенов 

01.06.2010г. 25.10.2010г. Над 4 месеца 

70. 1694/2008г. Ивайло 
Младенов 

08.06.2010г. 12.10.2010г. Над 4 месеца 

71. 306/2009г. Ивайло 
Младенов 

08.06.2010г. 21.09.2010г. Над 3 месеца 

72. 970/2007г. Ивайло 
Младенов 

30.06.2010г. 02.11.2010г. Над 4 месеца 

 
Дела с отменен ход по същество 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 1427/2006г. Ивайло 
Младенов 

03.02.2009г. 15.06.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
23.06.2009г. 

2. 1031/2008г. Ивайло 
Младенов 

17.03.2009г. 24.03.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
21.04.2009г. 

3. 203/2005г. Ивайло 
Младенов 

29.04.2009г. 09.07.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
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насрочено за 
30.09.2009г. 

4. 1744/2007г. Ивайло 
Младенов 

06.10.2009г. 04.01.2010г. – 
отменен ход по 

същество, 
производството по 

делото е 
прекратено. 

5. 1989/2006г. Ивайло 
Младенов 

13.10.2009г. 16.10.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
01.12.2009г. 

6. 2309/2008г. Ивайло 
Младенов 

13.10.2009г. 10.11.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
08.12.2009г. 

7. 1374/2005г. Ивайло 
Младенов 

03.11.2009г. 17.02.2010г. – 
отменен ход по 

същество, дадени 
указания за 

уточняване на 
обстоятелствената 
част на исковата 
молба, делото е 

насрочено за 
16.03.2010г. 

8. 2195/2008г. Ивайло 
Младенов 

10.11.2009г. 16.11.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
01.12.2009г. 

9. 1216/2009г. Ивайло 
Младенов 

17.11.2009г. 28.01.2010г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
24.02.2010г. 

10. 969/2007г. Ивайло 
Младенов 

15.12.2009г. 12.02.2010г. – 
отменен ход по 



 
 

111 

същество, делото е 
насрочено за 
23.03.2010г. 

11. 970/2007г. Ивайло 
Младенов 

15.12.2009г. 12.02.2010г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
23.03.2010г. 

12. 1152/2003г. Ивайло 
Младенов 

02.12.2008г. 29.04.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
16.06.2009г. 

13. 229/2007г. Ивайло 
Младенов 

16.12.2008г. 12.03.2009г. – 
отменен ход по 

същество, делото е 
насрочено за 
07.04.2009г. 

 
 
Изводи за дейността на 8 – и състав /съдия Ивайло Младенов/ 
 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 3 

дни  до  един месец  от датата на образуване на делото;  
● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 3 

- 20 дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 1-
8 дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срок  от 7- 22 
дни от датата на получаване на допълнителна искова молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок от един до 
два месеца ,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата;/ изкл. 4 
месеца- т.д.№1516/2009год./; 

 първо съдебно заседание е насрочвано в срок  2 месеца, от датата на 
постановяване на определението по чл.374 от ГПК; 

●  съдебните заседания са отлагани през 2-5-6-8 месеца 
/т.д.№1105/2006г.;  

 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства, или нередовна процедура 
по тяхното призоваване; 
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 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 
14/четиринадесет/ дни от датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

● съдебният състав е постановявал съдебни актове без отразяване на 
дати, като са изписвани върху други документи, класирани по делото, което 
ги прави често нечетливи и трудно разбираеми; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 

 броят на делата с отменен ход по същество са  13/тринадесет/, едно 
от които прекратено поради недопустимост на исковата претенция, а 
останалите насрочени в открито съдебно заседание за събиране на 
доказателства ;  

● голяма част от съдебните решения са постановявани след 
изтичането на едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл. 235, 
ал. 5 от ГПК и извън  приетия за  разумен  3- месечен срок;  Броят на 
просочените съдебни актове със срок на просрочие над три месеца за 
периода 15.09. 2008 до 03.11. 2010 година  от съдия  Ивайло Младенов е 72 
/седемдесет и две/; 

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два три 

дни след постъпването им; 
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 28 дела , а 

за петмесечието на 2010год. е  отново е 28  дела; 
 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009година е 
61.19%, а за петмесечието на 2010година е 49.29%; 

 
9. VІ – 9 – ти състав /съдия Жаклин Комитова/ 

 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т.д. №734/2009г. – Делото е образувано на 16.05.2009г. по искова 

молба, постъпила на 14.05.09г., изпратена по подсъдност от Окръжен съд 
гр.Варна. С определение от 26.05.09г. производството по делото е спряно до 
произнасяне на Конституционния съд на РБългария по к.д.№4/2009г. С 
определение от 10.07.09г. производството по делото е възобновено. 
Определение по чл.374 от ГПК – 10.07.09г. В проведено на 11.11.09г. открито 
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съдебно заседание на делото не е даден ход, поради внезапно заболяване на 
ответника и на процесуалния му представител. Проведени са открити 
съдебни заседания на 16.12.09г. и на 17.02.10г., в които делото е отлагано 
съответно за събиране на доказателства и с оглед заявено от страните 
желание за постигане на спогодба. Делото е насрочено за 02.06.10г.  

 - т.д. №2027/2009г. – Делото е образувано на 16.11.2009г. по искова 
молба, постъпила на 17.11.09г. С разпореждане от 12.11.09г. на 
зам.председателя на СГС исковата молба е оставена без движение, с дадени 
указания за подписване на исковата молба. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от 10.12.09г. С разпореждане от 11.12.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
представяне на определени доказателства. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от 28.12.09г. С разпореждане от 05.01.10г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
представяне на определени доказателства. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от 25.01.10г. Определение по чл.367 от ГПК – 
28.01.10г. С определение от 04.03.10г. съдът е констатирал, че са налице 
предпоставките на чл.50, ал.2 от ГПК и е приложил върнатото в цялост 
съобщение до ответника по делото. Определение по чл.372 от ГПК – 
23.03.10г. Определение по чл.374 от ГПК – 05.05.10г., делото е насрочено за 
09.06.10г.  

 - т.д. №1787/2009г. – Делото е образувано на 20.10.2009г. по искова 
молба, постъпила на 19.10.09г. Определение по чл.367 от ГПК – 26.10.09г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 13.11.09г. Определение по чл.372 
от ГПК – 19.11.09г. Допълнителна искова молба е постъпила на 14.12.09г. 
Определение по чл.373 от ГПК – 18.12.09г. Допълнителен отговор е постъпил 
на 08.01.10г. Определение по чл.374 от ГПК – 22.01.10г. С определение от 
04.02.10г. е допълнено постановеното по чл.374 от ГПК определение. 
Проведени са открити съдебни заседания на 17.03.10г. и на 05.05.10г., в които 
делото е отлагано за събиране на доказателства. Делото е насрочено за 
09.06.10г.  

 - т.д. №472/2009г. – Делото е образувано на 14.04.2009г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 16.04.09г. на 
зам.председателя на СГС исковата молба е оставена без движение, с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от 12.05.09г. С определение от 26.05.09г. производството 
по делото е спряно до произнасяне на Конституционния съд на РБългария по 
к.д.№4/2009г. С определение от 10.07.09г. производството по делото е 
възобновено. Определение по чл.367 от ГПК – 26.10.09г. Отговор на исковата 
молба е постъпил на 13.11.09г. Определение по чл.372 от ГПК – 19.11.09г. 
Допълнителна искова молба е постъпила на 14.12.09г. Определение по чл.373 
от ГПК – 18.12.09г. Допълнителен отговор е постъпил на 08.01.10г. 
Определение по чл.374 от ГПК – 22.01.10г. С определение от 04.02.10г. е 
допълнено постановеното по чл.374 от ГПК определение. Проведени са 
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открити съдебни заседания на 17.03.10г. и на 05.05.10г., в които делото е 
отлагано за събиране на доказателства. Делото е насрочено за 09.06.10г. 

 - т.д. №649/2009г. – Делото е образувано на 23.04.2009г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 28.04.09г. исковата 
молба е оставена без движение, с дадени указания за внасяне на държавна 
такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 21.05.09г. С 
определение от 21.05.09г. производството по делото е спряно до произнасяне 
на Конституционния съд на РБългария по к.д.№4/2009г. С определение от 
10.07.09г. производството по делото е възобновено и на ищеца са дадени 
указания за представяне на определени доказателства. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от 25.08.09г. Определение по чл.131 от 
ГПК – 15.10.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 07.12.09г. 
Определение по чл.140 от ГПК – 09.12.09г. Проведени са открити съдебни 
заседания на 17.02.10г. и на 14.04.10г., в които делото е отлагано за събиране 
на доказателства. Делото е насрочено за 16.06.10г. 

 - т.д. №472/2009г. – Делото е образувано на 14.04.2009г. по искова 
молба, постъпила на същата дата. С разпореждане от 16.04.09г. исковата 
молба е оставена без движение, с дадени указания за внасяне на държавна 
такса. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 12.05.09г. С 
определение от 13.05.09г. производството по делото е спряно до произнасяне 
на Конституционния съд на РБългария по к.д.№4/2009г. С определение от 
10.07.09г. производството по делото е възобновено и на ищеца са дадени 
указания за представяне на определени доказателства. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба от 25.08.09г. Определение по чл.131 от 
ГПК – 15.10.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 01.12.09г. 
Определение по чл.140 от ГПК – 21.12.09г. Проведени са открити съдебни 
заседания на 10.03.10г. и на 21.04.10г., в които делото е отлагано съответно за 
събиране на доказателства и с оглед направено от страните изявление, че е 
възможно постигането на спогодба. Делото е насрочено за 16.06.10г. 

 
Спрени дела 
 - гр. д. № 1623/2008 г. е образувано на 07.07.2008 г. по искова молба, 

постъпила на 04.07.2008 г., за прогласяване нищожността на договорна 
ипотека, сключена от физическо лице в полза на „И. А. Б.” АД. В молбата се 
развиват обстоятелства затова, че физическото лице, учредило ипотеката, не е 
собственик, а такъв е дружеството-ищец по настоящото производство. По 
делото е постановено определение по чл. 131 от ГПК и даден едномесечен 
срок за отговор на исковата молба. Отговор на исковата молба от ф. л. е 
постъпил на 19.12.2008 г., а от „И. А. Б.” АД – на 22.12.2008 г. Върху същите 
са положени ръкописно разпореждания по чл. 372 от ГПК и даден 
двуседмичен срок за извършване на съответните процесуални действия. С 
определение от 28.05.2009 г. производството по делото е спряно на основание 
чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК. Последното е обжалвано с частна жалба, постъпила 
на 04.06.2009 г. Съдът е администрирал същата на 05.06.2009 г. на основание 
чл. 276, ал. 1 от ГПК. С определение от 10.07.2009 г. съдът е възобновил 
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производството по делото, след като е приел, че решението на КС по к. д. № 
4/2009 г. е обнародвано в ДВ и едновременно с това прекратил 
производството по частната жалба срещу определението за спиране на 
основание чл. 264, ал. 1, във вр. с чл. 278, ал. 4 от ГПК. С определение по чл. 
140 от ГПК, постановено на 10.07.2009 г., съдът е насрочил производството в 
открито съдебно заседание за 11.11.2009 г. С протоколно определение от тази 
дата производството е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, поради 
наличие на преюдициален спор пред СРС. Правени са справки за хода на 
преюдициалното производство. Производството по делото е 
администрирано както по реда на общото исково производство, така са 
постановявани и актове по реда на Глава тридесет и втора 
„Производство по търговски спорове”, като са указвани различни 
срокове, произтичащи от различните съдппроизводствени правила. 

 - гр. д. № 1454/2009 г. е образувано на 04.09.2009 г. по искова молба, 
съдържаща претенция за вземане, произтичащо от сключен между страните 
договор, постъпила на 03.09.2009 г. Постановено определение на 02.11.2009 
г. по чл. 367 от ГПК. С разпореждане от 08.02.2010 г. съдът е разделил 
производството по делото. С определение по чл. 374 от ГПК съдът е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 24.03.2010 г. С протоколно 
определение от тази дата, след изявления на страните, съдът е постановил 
спиране на производството по взаимно съгласие, на основание чл. 229, ал. 1, 
т. 1 от ГПК. 

 - гр. д. № 348/2009 г. е образувано на 17.03.2009 г. по искова молба, 
постъпила на същата дата. Производството спряно с определение от 
13.05.2009 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК до произнасяне на КС. 
По делото са депозирани молби от страните за спиране на производството по 
чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК и едновременно с това е постъпила молба от 
пълномощника на ищеца за отмяна на определението, с което производството 
е спряно до произнасяне на КС. По тези молби няма произнасяне от страна на 
съда. С определение от 10.07.2009 г. съставът е възобновил производството 
след като е констатирал, че КС се е произнесъл и спрял отново по взаимно 
съгласие на страните. Съобщение за определението за спиране не е доведено 
до знанието на ответника. Разпореждане на съда от 05.02.2010 г. за изготвяне 
на ново съобщение 

 
Без движение 
 - т. д. № 1326/2010 г. е образувано на 25.05.2010 г. по молба по чл. 625 

от ТЗ, постъпила на 21.05.2010 г. С разпореждане от 27.05.2010 г. на 
докладчика по делото молбата е оставена без движение за отстраняване на 
нередовности. 

 - т. д. № 1175/2010 г. е образувано на 29.04.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 28.04.2010 г. С разпореждане от 03.05.2010 г. на зам. 
председателя на СГС исковата молба е оставена без движение за внасяне на 
държавна такса. Съобщение е изпратено на 04.05.2010 г. и получено на 
19.05.2010 г. В изпълнение на указанията е постъпила молба на 21.05.2010 г. 
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С разпореждане от 27.05.2010 г. докладчикът е указал отстраняване на 
нередовности на исковата молба. 

 
Приключени дела 
 
 - т. д. № 840/2006 г. е образувано на 23.05.2006 г. Делото е приключено 

на 30.03.2009 г. като производството само на 1-ва инстанция е продължило 
приблизително 3 години. Проведени 10 открито съдебни заседания, отлагани 
през 3-5 месеца. Причини-допускане допълнителни задачи на експертизата. 

 - т. д. № 8183/2007 г.; т. д. № 699/2007 г.  
 
Прекратени дела 
 - т.д.№986/2010г. – Делото е образувано на 09.04.10г. по постъпила на 

08.04.10г. искова молба. С разпореждане от 14.04.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К. Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед конкретизиране на размера на претендираната лихва за 
забава и внасяне на държавна такса. За дадените указания ищецът е уведомен 
на 20.04.10г. със съобщение от 15.04.10г. С разпореждане от 05.05.10г. на 
съдия Комитова производството по делото е прекратено и исковата молба е 
върната, след като съдът е констатирал, че дадените указания не са 
изпълнени. Ищецът е уведомен на 19.05.10г. със съобщение от 11.05.10г.  

 - т.д.№1081/2010г. – Делото е образувано на 23.04.10г. по постъпила на 
22.04.10г. искова молба. С разпореждане от 26.04.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К.Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса. За дадените указания ищецът е 
уведомен на 10.05.10г. със съобщение от 26.04.10г. С разпореждане от 
25.05.10г. на съдия Комитова производството по делото е прекратено и 
исковата молба е върната, след като съдът е констатирал, че дадените 
указания не са изпълнени.  

 - т.д. №1644/2009г. – Делото е образувано на 02.10.09г. по постъпила 
на 01.10.09г. искова молба. С разпореждане от 06.10.09г. на съдия 
Г.Михайлова производството по делото е оставено без движение, с оглед 
внасяне на държавна такса и подписване на исковата молба. За дадените 
указания ищецът е уведомен на 19.10.09г. със съобщение от 07.10.09г. С 
оглед на дадените указания е депозирана молба от ищеца на 20.10.09г. С 
разпореждане от 28.10.09г. на съдия Михайлова е разпоредено делото да се 
докладва на състава. С разпореждане от 02.11.09г. на съдия Комитова 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
отстраняване на констатирани нередовности на исковата молба. С оглед на 
дадените указания е депозирана молба от ищеца на 17.11.09г. Определение по 
чл.131 от ГПК – 20.11.09г. Разпореждане по чл.312 от ГПК – 22.01.10г., в 
което се съдържа и доклад по делото. Проведено е открито съдебно заседание 
на 17.03.10г., в което на делото не е даден ход, с оглед разпоредбата на 
чл.142, ал.2 от ГПК. Проведено е открито съдебно заседание на 14.04.10г., в 
което производството по делото е прекратено поради оттегляне на иска.  
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Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т.д. №1012/2010г. – Делото е образувано на 14.04.2010г. по молба от 

длъжника за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
13.04.2010г. С разпореждане от 19.04.2010г. е определен 7-дневен срок 
молителят да отстрани констатираните недостатъци на подадената молба. 
Молителят е уведомен на 10.05.2010г. със съобщение от 20.04.2010г. С оглед 
на дадените указания е депозирана молба на 17.05.2010г. С определение от 
20.05.10г. е назначена ССЕ и делото е насрочено за 16.06.2010г.  

 - т.д. №1487/2009г. – Делото е образувано на 14.09.2009г. по молба от 
кредитор за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
11.09.2009г. С разпореждане от 30.09.2009г. исковата молба е оставена без 
движение с дадени указания ищецът да уточни определени обстоятелства. 
Молителят е уведомен на 15.10.2010г. със съобщение от 01.10.2009г. С оглед 
на дадените указания е депозирана молба на 20.10.2009г. Определение от 
25.10.2009г. – по чл.131 от ГПК. Съобщения до длъжника са изпратени на 
27.10.2009г. и 16.11.09г. и са върнати в цялост. Длъжникът е уведомен на 
10.03.10г. със съобщение от 05.03.10г. Определение от 19.04.10г. – по чл.140 
от ГПК. Делото е насрочено за 19.05.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 19.05.10г., в което са събрани доказателства, възложена е 
допълнителна задача на допуснатата ССЕ и делото е отложено за 06.10.10г. 

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч. гр. д. № 7195/2009 г. е образувано на 27.07.2009 г. по молба, 

постъпила на 27.07.2009 г. С определение от 27.07.2009 г. съдът е допуснал 
обезпечение чрез налагане на запор, определил гаранция в размер на 
20 000,00 лв. и 20-дневен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 
датата на постановяване на определението. На 10.08.2009 г. е представено 
доказателство за внасяне на определената гаранция, а на 12.08.2009 г.  
издадена обезпечителна заповед. На 17.08.2009 г. е представено като 
доказателство копие на входирана искова молба. 

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 1338/2010 г. е образувано на 25.05.2010 г. по молба за 

издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, 
постъпила на 21.05.2010 г. С разпореждане от 01.06.2010 г. съдът е издал 
изпълнителен лист. На последната страница от арбитражното решение е 
положен печат, в който е отразено издаването на изпълнителния лист на 
08.06.2010 г. и сумата, за която е издаден. Молителят е получил лично 
изпълнителния лист на 14.06.2010 г. 

 
Срочност на постановените актове на състава 
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 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1. 82/2003г. Жаклин 
Комитова 

13.02.2008г. 26.09.2008г. Над 7 месеца 

2. 0574/2006г. Жаклин 
Комитова 

22.10.2008г. 08.04.2009г. 5 месеца 

3. 1414/2006г. Жаклин 
Комитова 

05.11.2008г. 15.04.2009г. 5 месеца 

4. 02206/2006г. Жаклин 
Комитова 

05.11.2008г. 01.04.2009г. Над 4 месеца 

5. 1104/2005г. Жаклин 
Комитова 

19.11.2008г. 03.04.2009г. Над 4 месеца 

6. 314/2008г. Жаклин 
Комитова 

17.12.2008г. 01.04.2009г. Над 3 месеца 

7. 511/1997г. Жаклин 
Комитова 

17.12.2008г. 01.04.2009г. Над 3 месеца 

8. 322/2005г. Жаклин 
Комитова 

17.12.2008г. 11.05.2009г. Над 4 месеца 

9. 763/2002г. Жаклин 
Комитова 

17.12.2008г. 01.04.2009г. Над 3 месеца 

10. 01895/2006г. Жаклин 
Комитова 

07.10.2009г. 26.04.2010г. Над 6 месеца 

11. 153/2007г. Жаклин 
Комитова 

07.10.2009г. 21.01.2010г. Над 3 месеца 

12. 622/2007г. Жаклин 
Комитова 

07.10.2009г. 21.01.2010г. Над 3 месеца 

13. 1625/2008г. Жаклин 
Комитова 

07.10.2009г. 15.01.2010г. Над 3 месеца 

14. 2078/2007г. Жаклин 
Комитова 

14.10.2009г. 21.01.2010г. Над 3 месеца 

15. 169/2008г. Жаклин 
Комитова 

14.10.2009г. 19.04.2010г. Над 6 месеца 

16. 2123/2007г. Жаклин 
Комитова 

21.10.2009г. 26.03.2010г. Над 5 месеца 

17. 2/2008г. Жаклин 
Комитова 

02.12.2009г. 26.04.2010г. Над 4 месеца 
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18. 1364/2008г. Жаклин 
Комитова 

03.02.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

11.06.10г. 
Решение от 
19.07.2010г. 

Над 5 месеца 

19. 496/2008г. Жаклин 
Комитова 

17.03.2010г. 12.07.2010г.  Над 4 месеца 

 
Дела с отменен ход по същество 
 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

съдебното 
заседание, в 

което делото е 
обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 391/2008г. Жаклин 
Комитова 

08.10.2008г. 18.11.2008г. – 
отменен ход по 

същество,  
насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 21.01.2009г. 
2. 1899/2006г. Жаклин 

Комитова 
08.10.2008г. 21.10.2008г. – 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 21.01.2009г. 
3. 1254/2007г. Жаклин 

Комитова 
17.12.2008г. 14.01.2009г. – 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 18.03.2009г. 
4. 01894/2006г. Жаклин 

Комитова 
18.03.2009г. 12.05.2009г. – 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 10.06.2009г. 
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5. 1251/2008г. Жаклин 
Комитова 

13.05.2009г. 18.05.2009г. – 
отменен ход по 

същество,  
насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 07.10.2009г. 
 
 
Изводи за дейността на VІ – 9 – ти състав /съдия Жаклин Комитова 
 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 3-

5 дни   от датата на образуване на делото. /изкл. 4месеца след образуването в 
с.з. –т.д.№ 840/2006г./;  

● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 3 
-7 дни, от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове от 1-
10 дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срок  от 4- 20 
дни от датата на получаване на допълнителна искова молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок от 4  -20 
дни ,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

 първо съдебно заседание е насрочвано в срок 1- 2 месеца, от датата 
на постановяване на определението по чл.374 от ГПК. 

● съдебните заседания са отлагани през 1-2-5-6-8 месеца 
/т.д.№669/2006г./Тенденция през 2009г. и 2010год. съдебните заседания да се 
насрочват през един ,два месеца ;  

 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 
искания на страните за събиране на доказателства, неизготвени заключения 
на вещи лица  или нередовна процедура по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 
14/четиринадесет/ дни от датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 

 броят на делата с отменен ход по същество са  5/пет/,  които са 
насрочвани  в открито съдебно заседание за събиране на доказателства ;  

●  част от съдебните решения са постановявани след изтичането на 
едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК и 
извън  приетия за  разумен  3- месечен срок;  Броят на просочените 
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съдебни актове със срок на просрочие над три месеца за периода 15.09. 2008 
до 03.11. 2010 година  от съдия Жаклин Комитова  е 19 /деветнадесет/; 

● по спрените дела редовно са правени справки;  
по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два три 

дни след постъпването им; 
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 20 дела , а за 

деветмесечието на 2010год. е 24  дела; 
 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009година е 
62.73%, а за деветмесечието на 2010година е 66.73%; 

 
10. VІ – 10 – ти състав /съдия Станислава Казакова/ 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 716/2009 г. е образувано на 14.05.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 13.05.2009 г. С разпореждане от 03.06.2009 г. исковата молба е 
оставена без движение. Съобщение изготвено на 05.06.2009 г. и получено на 
29.06.2009 г. Напомнително съобщение е връчено на 16.09.2009 г. Указанията 
изпълнени с молба от 18.09.2009 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е 
постановено на 02.10.2009 г. Изготвено съобщение на 07.10.2009 г. Писмен 
отговор на исковата молба е постъпил на 29.10.2009 г. С разпореждане по чл. 
372 от ГПК, постановено на 06.11.2009 г., съдът е указал изпращане на 
препис от отговора на до ищеца. Съобщение за разпореждането е изготвено 
на 09.11.2009 г. Допълнителна молба от ищеца е постъпила на 20.11.2009 г. 
Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 30.11.2009 г., което е 
връчено на ответника на 01.03.2010 г. след като съдът с ново разпореждане от 
08.02.2010 г. е констатирал, че по вина на връчителя ответникът не е 
уведомен за първото. Отговор на допълнителната искова молба е постъпил на 
11.03.2010 г. С определение, постановено на 09.04.2010 г., съдът е обявил на 
страните проекта си за доклад по делото и насрочил същото за 15.06.2010 г. 

 - т. д. № 1505/2009 г. е образувано на 16.09.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 15.09.2009 г. На 02.10.2009 г. е постъпила молба по чл. 389 от 
ГПК. Съдът се е произнесъл по молбата същия ден. Разпореждане по чл. 367 
и сл. от ГПК е постановено на 02.10.2009 г. По делото е депозирана молба по 
чл. 253 от ГПК, по която съдът е постановил определение от 13.10.2009 г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 22.10.2009 г. Разпореждане по чл. 
372 от ГПК, постановено на 13.11.2009 г. Съобщение за акта на съда е 
изготвено на 18.11.2009 г. Допълнителна искова молба е постъпила на 
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14.12.2009 г. На 23.12.2009 г. съдът е разпоредил изпращането й на ответника 
по чл. 373 от ГПК. Допълнителен отговор от ответника е депозиран на 
25.01.2010 г. С определение от 19.02.2010 г. , съдът, след като се е произнесъл 
по доказателствените искания на страните, е насрочил делото в открито 
съдебно заседание за 13.04.2010 г. В съдебно заседание от тази дата е даден 
ход на делото и за събиране на доказателства е насрочено за 15.06.2010 г. 

 - т. д. № 1088/2009 г. е образувано на 06.07.2009 г. по искова молба, 
депозирана на 03.07.2009 г. Указания по редовността от 08.07.2009 г. за 
държавна такса. С разпореждане от 24.07.2009 г. е указана конкретизация на 
петитума на исковата молба. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено 
на 01.10.2009 г., съобщено на 19.10.2009 г. С определение по чл. 140 от ГПК, 
постановено на 30.11.2009 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за 23.02.2010 г. Нови насрочвания на делото за 20.04.2010 г. и 
22.06.2010 г. 

 - т. д. № 1386/2009 г. е образувано на 18.08.2009 г. по искова молба, 
депозирана в съда на 17.08.2009 г. С разпореждане от 18.08.2009 г. исковата 
молба е оставена без движение и дадени указани яз внасяне на държавна 
такса. Указанията са изпълнени с молба от 17.09.2009 г. Разпореждане от 
30.09.2009 г. съдът е дал указания за конкретизиране на исковата молба. Нови 
указания в този смисъл от 06.11.2009 г., изпълнени с молба от 25.11.2009 г. 
По делото е постановено разпореждане по чл. 367 от ГПК на 02.12.2009 г., 
което е връчено по реда на чл. 50, ал. 2 от ГПК. С определение, постановено 
на 26.02.2010 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание на 
27.04.2010 г. Съдът не е указвал двуседмичен срок на ищеца за представяне 
на допълнителна искова молба, с оглед констатациите за различната 
практика, установена от съставите на Търговско отделение. На 20.04.2010 г. 
по делото е постъпил писмен отговор на исковата молба. С отговора на 
исковата молба ответникът е възразил срещу начина на призоваване, като 
сочат, че не е променяно седалището и адреса на управление на дружеството, 
поради което и направеното отбелязване от връчителя в съобщението не 
отговаря на действителното положение, молят съда да разпореди нова 
процедура на призоваване и връчване на книжа. В съдебно заседание от 
27.04.2010 г., съдът, с оглед възраженията на ответника, е открил 
производство по оспорване на съобщение и връчил препис от писмен отговор 
на ответника, като делото е отложено за 15.06.2010 г. 

 - т. д. № 1598/2009 г. е образувано на 24.09.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 23.09.2009 г. Исковата молба е оставена без движение с 
разпореждане от 27.10.2009 г. На 18.11.2009 г. е постъпила молба-уточнение. 
Нова молба-уточнение е депозирана на 21.12.2009 г. На 15.01.2010 г. е 
разпоредено изпращане на препис от исковата молба до ответника по чл. 367 
от ГПК. Съдът е приел, че за това обстоятелство ответникът е уведомен по 
реда на чл. 50, ал. 2 от ГПК. С определение, постановено на 19.03.2010 г., 
съдът се е произнесъл по доказателствените искания и насрочил делото в 
открито съдебно заседание за 11.05.2010 г. ново съдебно заседание е 
насрочено за 29.06.2010 г. 
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Спрени дела 
 - гр. д. № 1708/2008 г. е образувано на 21.07.2008 г. след разделяне на 

производство, образувано пред СРС, 27-ми състав по реда на ГПК /отм./, и 
изпратено по компетентност на СГС. С определение от 28.07.2008 г. 
настоящият състав е спрял на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ 
производството до приключване на делото, образувано от СРС. Правени са 
справки за хода на преюдициалното дело. 

 - гр. д. № 109/2008 г. е образувано на 22.01.2008 г. по искова молба, 
постъпила на 21.01.2008 г. Приложен протокол за разпределение на делата на 
случаен принцип. С определение от 05.11.2009 г. съдът е отменил 
определение за даване ход по същество на делото от 13.10.2009 г., след като е 
констатирал, че ищецът е представил по делото доказателства различни от 
посочените с исковата молба и е насрочил делото в открито съдебно 
заседание за тяхното събиране /08.12.2009 г. В съдебно заседание от 
02.02.2010 г. съдът е спрял производството  по делото на основание чл. 182, 
ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. 

 - гр. д. № 1865/2006 г. е образувано на 02.11.2006 г. по искова молба, 
постъпила на 01.11.2006 г. С определение от 02.11.2006 г. производството по 
делото е разделено от зам. председателя на СГС и един от исковете изпратен 
на СРС. В съдебно заседание от 06.03.2007 г. съдът е спрял производството 
на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ до приключване на 
производството, образувано пред СРС след разделянето. Периодично са 
правени справки за движението на преюдициалния спор. 

 
Без движение 
 - т. д. № 1220/2010 г. е образувано на 10.05.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 04.05.2010 г. С разпореждане от 21.05.2010 г. на докладчика 
исковата молба е оставена без движение и дадени указания за отстраняване 
на нередовности. 

 - т. д. № 1193/2010 г. е образувано на 03.05.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 30.04.2010 г. С разпореждане от 15.05.2010 г. на докладчика 
исковата молба е оставена без движение и указано отстраняване на 
нередовности. 

 
Приключени дела 
 - т. д. № 1841/2006 г.; т. д. № 959/2007 г.;т. д. № 1693/2008 г.; 
 
Прекратени дела 
 - т.д.№967/2010г. – Делото е образувано на 07.04.10г. по постъпила на 

06.04.10г. искова молба. С разпореждане от 14.04.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К.Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса. За дадените указания ищецът е 
уведомен на 27.04.10г. със съобщение от 15.04.10г. С разпореждане от 
17.05.10г. на съдия Казакова производството по делото е прекратено и 
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исковата молба е върната, след като съдът е констатирал, че дадените 
указания не са изпълнени.  

 - т.д.№1025/2010г. – Делото е образувано на 15.04.10г. по постъпила на 
14.04.10г. искова молба. С разпореждане от 19.04.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К.Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса. За дадените указания ищецът е 
уведомен на 30.04.10г. със съобщение от 20.04.10г. С определение от 
17.05.10г. на съдия Казакова производството по делото е прекратено и 
исковата молба е върната, след като съдът е констатирал, че дадените 
указания не са изпълнени.  

 - т.д.№1233/2009г. – Делото е образувано на 21.07.09г. по постъпила на 
20.07.09г. искова молба. Разпореждане по чл.131 от ГПК – от 09.09.09г. С 
определение от 19.04.10г. производството по делото е прекратено, поради 
направен с молба от 06.04.10г. отказ от иска.  

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т.д.№1017/2009 г. – Делото е образувано на 23.06.2009г. по молба от 

кредитор за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
22.06.2009г. С разпореждане от 30.06.2009г. е определен 7-дневен срок 
молителят да отстрани констатираните недостатъци на подадената молба. 
Молителят е уведомен на 20.07.2009г. със съобщение от 06.07.2009г. С оглед 
на дадените указания е депозирана молба на 24.07.2009г. Разпореждане по 
чл.131 от ГПК – от 21.08.2009г., определен е 1-месечен срок за отговор. 
Ответникът е уведомен на 10.11.09г. със съобщение от 24.08.09г. Отговор 
на молбата е депозиран на 10.12.09г. Определение по чл.140 от ГПК – 
29.12.09г. Проведено е открито съдебно заседание на 16.02.10г., в което на 
делото не е даден ход, с оглед на постъпила молба от управителя на 
ответника за отлагане на делото, поради внезапното му заболяване, за което 
не са представени доказателства. Болничен лист е депозиран с молба от 
27.04.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 27.04.10г., в което са 
събрани доказателства и делото е отложено. В проведено на 01.06.10г. 
открито съдебно заседание на делото е даден ход и е отложено за 28.09.10г. за 
даване възможност на вещото лице да изготви заключението си. 
Необходимите за изготвянето на заключението на вещото лице счетоводни 
документи са представени от ответника с молба от 03.06.10г.  

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч. гр. д. № 7949/2009 г. е образувано на 20.08.2009 г. по молба, 

постъпила на 20.08.2009 г. С определение от 20.08.2009 г. съдът е оставил без 
уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск, съобщено на 
молителя на 18.09.2009 г. 

 - ч. гр. д. № 7954/2009 г. е образувано на 20.08.2009 г. по молба, 
постъпила на 19.08.2009 г. С определение от 20.08.2009 г. съдът е оставил без 
уважение молба, съобщено на молителя на молителя на 31.09.2009 г. 
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 - ч. гр. д. № 7953/2009 г. е образувано на 20.08.2009 г. по молба, 
постъпила на 19.08.2009 г. С определение от 20.08.2009 г. съдът е допуснал 
обезпечение чрез налагане на запор върху една банкова сметка и определил 
двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, като не е посочено от 
кога тече срока. Съдът не е определял гаранция за допускане на 
обезпечението. Молителят редовно уведомен за определението на съда на 
08.09.2009 г. Обезпечителна заповед издадена на 21.08.2009 г. С определение 
от 08.04.2010 г. съдът, след като е констатирал, че в указания срок не са 
представени доказателства за предявяване на бъдещия иск, е отменил на 
основание чл. 390 от ГПК допуснатото обезпечение. Обезпечението е 
отменено 7 месеца след като молителят е уведомен за допускане на 
обезпечението и повече от 6 месеца след изтичане на срока, в който е 
следвало да представи доказателства за предявяване на бъдещия иск.  

 - ч. гр. д. № 7923/2009 г. е образувано на 19.08.2009 г. по изпратено по 
подсъдност на същата дата от Софийски окръжен съд дело, образувано по чл. 
390 от ГПК. С определение от 19.08.2009 г. съдът е допуснал обезпечение 
върху вземанията на ответника в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” АД и определил 
двуседмичен срок за предявяване на бъдещия иск, като не е посочено от кой 
момент тече. Съдът не е определял гаранция за допускане на обезпечението. 
Молителят редовно уведомен за допускане на обезпечението на 20.08.2009 г. 
Обезпечителна заповед издадена на 20.08.2009 г. На 02.09.2009 г. е 
представено доказателство за предявяване на бъдещия иск копие с входирана 
искова молба. По делото са постъпила молба от 09.09.2009 г., депозирана от 
процесуалния представител на ответника с искане за отмяна на допуснатото 
обезпечение, тъй като указания от съда срок е изтекъл. Същият е депозирал 
„жалба” на 11.09.2009 г. по делото, съдържаща същото искане от състава, 
допуснал обезпечението. Определението на съда, с което е отказал да отмени 
обезпечението си е обжалвано пред САС, потвърдил акта на СГС. 
 
 Други частни производства, образувани по въззивни частни жалби 

 - ч.гр.д.№6208/2010г. – Делото е образувано на 28.05.10г. по 
постъпила на 27.05.10г. в СГС частна жалба от 27.11.09г. срещу постановено 
по гр.д.№46587/2009г. по описа на СРС разпореждане от 23.10.09г. С 
определение от 08.06.10г. частната жалба е оставена без уважение.  

 - ч.гр.д.№2289/2010г. – Делото е образувано на 01.03.10г. по 
постъпила на 26.02.10г. в СГС частна жалба от 01.09.09г. срещу постановено 
по гр.д.№5364/1996г. по описа на СРС, 43-ти състав определение от 02.06.09г. 
С определение №7286/13.05.10г. частната жалба е оставена без уважение като 
неоснователна. Съобщения до страните са изпратени на 18.05.10г.  

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 546/2010 г. е образувано на 16.02.2010 г. по молба за издаване 

на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постъпила на 
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15.02.2010 г. С разпореждане от 26.02.2010 г. съдът е издал изпълнителен 
лист. На последната страница от арбитражното решение е положен печат, в 
който е отразено издаването на изпълнителния лист на 08.03.2010 г. и сумата, 
за която е издаден. Молителят е получил лично изпълнителния лист на 
29.03.2010 г. 

    Производства по Закон за политическите партии 
- ф.д.№53/2002г. – Делото е образувано на 08.01.02г. по постъпила на 

04.01.02г. молба за регистрация на политическа партия. Проведено е открито 
съдебно заседание на 01.02.02г. / съдия Драгомир Драгнев/. Постановено е 
решение на 08.02.02г., с което е постановено вписване в регистъра за 
политическите партии. Постъпила е молба от 08.02.10г. с искане за  вписване 
на промени. Проведено е открито съдебно заседание на 09.03.10г. /съдия Боян 
Балевски/, в което на делото не е даден ход, поради нередовно призоваване на 
молителя. Проведено е открито съдебно заседание на 18.05.10г. /съдия 
Станислава Казакова/, в което на делото е даден ход по същество. С решение 
от 04.06.10г. е постановено вписване в регистъра на политическите партии на 
промени по отношение на състава на националния съвет на политическата 
партия, националната контролна комисия, устава и адреса на партията и др.  

 - ф.д.№3631/2002г. –Постъпила е молба от 22.12.09г. с искане за  
вписване на промени. С разпореждане от 22.12.09г. делото е насрочено за 
12.01.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 12.01.10г. /съдия 
Станислава Казакова/, в което на делото е даден ход по същество. С решение 
от 20.01.10г. е постановено вписване в регистъра на политическите партии на 
промени по отношение на състава на националния съвет на политическата 
партия, контролния съвет, устава и др. Постъпила е молба от 23.03.10г. с 
искане за  вписване на промени. С разпореждане от 29.03.10г. делото е 
насрочено за 13.04.10г. Проведено е открито съдебно заседание на 13.04.10г. 
/съдия Станислава Казакова/, в което на делото е даден ход по същество. С 
решение от 28.04.10г. е постановено вписване в регистъра на политическите 
партии на промени по отношение на състава на политическия съвет.  

 
Срочност  на постановените актове на състава 
 Дело № Съдия-

докладчик 
Дата на 

последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1. 413/2005г. Станислава 
Казакова 

22.01.2008г. 29.05.2008г. 4 месеца 

2. 1410/2005г. Станислава 
Казакова 

05.02.2008г. 22.07.2008г. Над 5 месеца 

3. 01500/2006г. Станислава 
Казакова 

05.02.2008г. 19.05.2008г. Над 3 месеца 

4. 1737/2006г. Станислава 04.03.2008г. 02.07.2008г. 4 месеца 
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Казакова 
5. 465/2007г. Станислава 

Казакова 
18.03.2008г. 29.07.2008г. Над 4 месеца 

6. 343/2006г. Станислава 
Казакова 

08.04.2008г. 28.07.2008г. Над 3 месеца 

7. 561/2007г. Станислава 
Казакова 

15.04.2008г. 28.07.2008г. Над 3 месеца 

8. 1028/2006г. Станислава 
Казакова 

10.06.2008г. 24.10.2008г. Над 4 месеца 

9. 952/2005г. Станислава 
Казакова 

02.12.2008г. 13.04.2009г. Над 4 месеца 

10. 91/2006г. Станислава 
Казакова 

10.02.2009г. 29.06.2009г. Над 4 месеца 

11. 291/2007г. Станислава 
Казакова 

10.02.2009г. 08.06.2009г. Над 4 месеца 

12. 1549/2007г. Станислава 
Казакова 

10.02.2009г. 21.05.2009г. Над 3 месеца 

13. 01293/2006г. Станислава 
Казакова 

10.02.2009г. 17.07.2009г. 5 месеца 

14. 130/2008г. Станислава 
Казакова 

10.03.2009г. 09.07.2009г. 4 месеца 

15. 01569/2006г. Станислава 
Казакова 

10.03.2009г. 29.06.2009г. Над 3 месеца 

16. 386/2007г. Станислава 
Казакова 

10.03.2009г. 06.07.2009г. Над 3 месеца 

17. 1487/2008г. Станислава 
Казакова 

24.03.2009г. 02.07.2009г. Над 3 месеца 

18. 1686/2008г. Станислава 
Казакова 

24.03.2009г. 13.07.2009г. Над 3 месеца 

19. 0164/2006г. Станислава 
Казакова 

31.03.2009г. 21.07.2009г. Над 3 месеца 

20. 822/2008г. Станислава 
Казакова 

31.03.2009г. 09.07.2009г. Над 3 месеца 

21. 787/2007г. Станислава 
Казакова 

14.04.2009г. 05.10.2009г. Над 5 месеца 

22. 236/2006г. Станислава 
Казакова 

23.06.2009г. 19.10.2009г. Над 3 месеца 

23. 320/2007г. Станислава 
Казакова 

30.06.2009г. 08.10.2009г. Над 3 месеца 
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24. 2030/2008г. Станислава 
Казакова 

30.06.2009г. 23.10.2009г. Над 3 месеца 

25. 547/2007г. Станислава 
Казакова 

30.06.2009г. 13.10.2009г. Над 3 месеца 

26. 84/2008г. Станислава 
Казакова 

30.06.2009г. 13.10.2009г. Над 3 месеца 

27. 1639/2007г. Станислава 
Казакова 

29.06.2010г. 11.10.2010г. Над 3 месеца 

 
Дела с отменен ход по същество 
 Дело № Съдия-докладчик Дата на 

съдебното 
заседание, в 
което делото 
е обявено за 

решаване 

Дата на 
постановяване на 
определението за 
отмяна на хода по 

същество 

1. 328/2007г. Станислава 
Казакова 

11.03.2008г. 19.03.2008г. – 
отменен ход по 

същество,  
насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 17.06.2008г. 
2. 329/2007г. Станислава 

Казакова 
11.03.2008г. 17.06.2008г. – 

отменен ход по 
същество,  

производството по 
делото е 

прекратено поради 
недопустимост на 
предявения иск. 

3. 12/2007г. Станислава 
Казакова 

18.03.2008г. 02.07.2008г. - 
отменен ход по 

същество,  
насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 14.10.2008г. 
4. 295/2007г. Станислава 

Казакова 
10.06.2008г. 15.07.2008г. - 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
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съдебно заседание 
за 30.09.2008г. 

5. 385/2007г. Станислава 
Казакова 

23.09.2008г. 23.10.2008г. - 
отменен ход по 

същество,  
насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 18.11.2008г. 
6. 740/2007г. Станислава 

Казакова 
21.10.2008г. 25.11.2008г. - 

отменен ход по 
същество,  

производството по 
делото е 

прекратено поради 
недопустимост на 
предявения иск. 

7. 1558/2007г. Станислава 
Казакова 

28.10.2008г. 06.11.2008г. - 
отменен ход по 

същество,  
насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 03.02.2009г. 
8. 1272/2007г. Станислава 

Казакова 
12.05.2009г. 19.08.2009г. - 

отменен ход по 
същество,  

производството по 
делото е оставено 

без движение. 
9. 957/2007г. Станислава 

Казакова 
13.10.2009г. 20.11.2009г. - 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 15.12.2009г. 
10. 109/2008г. Станислава 

Казакова 
13.10.2009г. 06.11.2009г. - 

отменен ход по 
същество,  

насрочва в открито 
съдебно заседание 

за 08.12.2009г. 



 
 

130 

 
 
 
Изводи за дейността на VІ – 10 – ти състав /съдия Станислава 

Казакова/ 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 3-

20 дни   от датата на образуване на делото;  
● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 

17 -20 дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове  до 
7  дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срок  до 10 
дни от датата на получаване на допълнителна искова молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до 30  
дни ,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

 първо съдебно заседание е насрочвано в срок  2-3 месеца, от датата 
на постановяване на определението по чл.374 от ГПК 

●  съдебните заседания са отлагани през 2-3 месеца  ;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, неизготвени заключения 
на вещи лица  или нередовна процедура по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 20/дванадесет/ 
дни от датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска;  

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 броят на делата с отменен ход по същество са  10/десет/,  два от 

които  прекратени поради недопустимост на претенцията, а останалите   са 
насрочвани  в открито съдебно заседание за събиране на доказателства ;  

●  част от съдебните решения са постановявани след изтичането на 
едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК и 
извън  приетия за  разумен  3- месечен срок;  Броят на просочените 
съдебни актове със срок на просрочие над три месеца за периода 15.09. 2008 
до 03.11. 2010 година  от съдия Станислава Казакова  е 27 /двадесет и 
седем/; 

 съдебните актове по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 
10 дни до два месеца; 

 по  молби  за вписване на промени в производства по ЗПП: 
- насрочване в открито съдебно заседание  от 15дни до 2 месеца от 

датата на постъпване на молбата ; 
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- произнасяне по молбите в 14-15 дни от датата на проведеното открито 
съдебно заседание; 

 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два 
три дни след постъпването им. Несвоевременно прилагане на чл.390,ал.3 от 
ГПК-допуснатото обезпечение е отменено 6 месеца, след като е изтекъл 
законово определения срок / ч.гр.д.№ 7953/2009год.; 

● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 
състав./ изкл. т.д.№ 1841/2006г./ ; 

● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 
хронологичен ред; 

● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 
съобщенията и призовките за страните; 

 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 25 дела , а за 
деветмесечието на 2010год.  е 24  дела; 

 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009година е 
64.87%, а за деветмесечието на 2010година е 65.24%; 
 

 
11. VІ – 11 – ти състав /съдия Мария Вранеску/ 
Заб. Съставът е открит със заповед от 28.07.2009 г. 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 1647/2009 г.; 
Спрени дела 
 - гр. д. № 1834/2009 г. е образувано на 28.10.2009 г. по искова молба, 

производството по която е разделено, тъй като претенциите в нея подлежат 
на разглеждане по различен процесуален ред. Определение по чл. 131 е 
постановено на 01.12.2009 г. Писмен отговор от 25.02.2010 г. С определение, 
постановено в закрито съдебно заседание на 10.05.2010 г., съдът е спрял 
производството по делото до влизане в сила на решение по т. д. № 1526/2009 
г., на основание чл. 229, т. 4 от ГПК. 

 - гр. д. № 1779/2009 г. е образувано на 19.10.2009 г. по искова молба 
по чл. 108 от ЗС, постъпила на 16.10.2009 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК 
е постановено на 15.11.2009 г. Писмен отговор е постъпил на 22.12.2009 г., с 
който е направено искане за спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. 
След писмения отговор съдът, след като е приел, че спорът е търговски, е 
постановил на 29.12.2009 г. определение по чл. 372 от ГПК, с което е дал 
двуседмичен срок за предприемане на съответните процесуални действия. С 
молба от 14.01.2010 г. ищецът е представил съдебно удостоверение за 
наличие на преюдициален спор и поискал спиране на производството на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. С определение от 04.02.2010 г. съдът е 
спрял производството на това основание. 
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Без движение 
 - т. д. № 1312/2009 г. е образувано на 03.08.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 31.07.2009 г. Разпореждане на докладчика от 01.09.2009 г., 
положено ръкописно върху исковата молба, за оставяне без движение и 
отстраняване на нередовности. По делото е извършена двойната размяна на 
книжа и са проведени две открити съдебни заседания. Във второто съдебно 
заседание от 26.05.2010 г., с оглед депозираната експертиза, съдът е счел, че 
исковата молба е нередовна, поради което е оставил същата без движение и 
дал указания за отстраняване на констатираните нередовности. 

 - т. д. № 597/2010 г. е образувано на 23.02.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 22.02.2010 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 
08.03.2010 г. Отговор е постъпил на 21.04.2010 г. С разпореждане от 
10.05.2010 г., положено върху отговора, докладчикът е оставил 
производството без движение и дал указания на ответника. 

 - т. д. № 2401/2009 г. е образувано на 09.12.2009 г. по насрещен 
инцидентен установителен иск, изпратен от СРС. С разпореждане от 
08.01.2010 г. съдът е изискал пълно копие на инцидентния иск на ответника и 
приложенията към същия, тъй като е констатирал, че е изпратен иска 
насрещния инцидентен установителен иск на ищеца. С разпореждане от 
22.04.2010 г. е оставил производството без движение и дал указания на 
ищеца. 

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 1804/2009 г. е образувано на 23.10.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 22.10.2009 г. С разпореждане, постановено ръкописно върху 
исковата молба на 01.12.2009 г., исковата молба е оставена без движение. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 08.02.2010 г., с която ответникът е 
направил възражение за липса на представителна власт на процесуалния 
представител на ищеца. С определение от 01.04.2010 г. исковата молба 
отново е оставена без движение и дадени указания за отстраняване на 
констатирани нередовности. С определение от 17.05.2010 г., съдът, след като 
е счел, че не са отстранени нередовностите на исковата молба, е върнал 
исковата молба и прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 1509/2009 г. е образувано на 17.09.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 16.09.2003 г. С разпореждане, постановено върху самата искова 
молба на 12.10.2009 г., съдът е оставил производството без движение и указал 
отстраняване на нередовности. С молба от 12.11.2009 г. ищецът е оттеглил 
исковата си молба на основание чл. 232 от ГПК. С определение от 24.11.2009 
г., на основание чл. 232 от ГПК, съдът е прекратил производството по делото. 

 - гр. д. № 1769/2009 г. е образувано на 16.10.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 15.10.2009 г. Разпореждане 20.10.2009 г. за внасяне на държавна 
такса. С определение от 10.05.2010 г. съдът е върнал исковата молба и 
прекратил производството, поради неотстраняване на констатирани 
нередовности, съобщено на 19.05.2010 г. 
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Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т. д. № 934/2010 г. е образувано на 31.03.2010 г. по молба на 

кредитор, постъпила на 30.03.2010 г. С определение от 19.04.2010 г. по чл. 
131 от ГПК, съдът указва 14-дневен срок за отговор, предвид чл. 629, ал. 
2 от ТЗ /стр. 44 от делото/. Отговор на молбата е постъпил на 10.05.2010 г. 
Постановено на 25.05.2010 г. определение по чл. 140 от ГПК, във вр. с чл. 621 
от ТЗ, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 16.06.2010 
г. 

 - т. д. № 3/2010 г. е образувано на 05.01.2010 г. по молба на група 
кредитори-физически лица, постъпила на 30.12.2009 г. С определение от 
18.01.2010 г. е оставено без уважение искането за допускане на 
предварителни обезпечителни мерки. На същата дата съдът е постановил 
определение по чл. 140 от ГПК, във вр. с чл. 621 от ТЗ, с което е насрочил 
делото в открито съдебно заседание за 10.02.2010 г., като не е извършвана 
размяна на книжа /стр. 255, том 1-ви от делото/. 

 - т. д. № 1808/2009 г.; т. д. № 2419/2009 г.; т. д. № 127/2010 г.; 
 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч. гр. д. № 8026/2009 г. е образувано на 25.08.2009 г. по молба, 

постъпила на 24.08.2009 г. С определение от 25.08.2009 г. съдът е допуснал 
обезпечение за налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ 
гараж, индивидуализиран в акта на съда, и е определен едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск. Обезпечителна заповед издадена на 26.08.2009 
г. молителят уведомен на 07.09.2009 г. На 26.09.2009 г. е депозирана молба, 
към която е приложено копие на искова молба, депозирана в указания от съда 
срок. 

 - ч. гр. д. № 6543/2009 г. е образувано на 08.07.2009 г. по молба, 
депозирана на 07.07.2009 г. С определение от 09.07.2009 г. съдът е допуснал 
налагане на възбрана върху недвижим имот, находящ се в община Шабла и 
определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Обезпечителна 
заповед издадена на 10.07.2009 г. Молителят е получил определението и 
обезпечителната заповед на 13.07.2009 г. На 10.08.2009 г. е представено 
доказателство за предявяване на бъдещия иск в указания от съда срок. 

 - ч. гр. д. № 8085/2009 г. е образувано на 24.08.2009 г. по молба, 
постъпила на 21.08.2009 г. С определение от 24.08.2009 г. съдът е оставил без 
уважение молбата. С определение от 26.11.2009 г. САС е оставил в сила 
определението на СГС. 

 
Други частни производства, образувани по въззивни частни жалби 
 - ч.гр.д.№1328/2010г. – Делото е образувано на 05.02.10г. по 

постъпила на 04.02.10г. в СГС частна жалба от 31.08.09г. срещу постановено 
по гр.д.№3449/2009г. по описа на СРС, 85-ти състав определение от 07.08.09г. 
С определение №6640/29.04.10г. е потвърдено, постановеното от СРС 
определение. Съобщения до страните са изпратени на 04.05.10г.  
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 - ч.гр.д.№65/2010г. – Делото е образувано на 05.01.10г. по постъпила 
на 30.12.10г. в СГС частна жалба от 23.07.09г. срещу постановено по 
гр.д.№24698/2009г. по описа на СРС, 44-ти състав разпореждане от 02.07.09г. 
С определение №4256/17.03.10г. е оставено в сила, постановеното от СРС 
разпореждане. На 10.05.10г. е постъпила частна жалба срещу постановеното 
от СГС определение. С разпореждане от 13.05.10г. производството по 
частната жалба е оставено без движение, с дадени указания за подробно 
излагане на основанията за допускане на касационно обжалване. Съобщение 
до жалбоподателя е изпратено на 15.05.10г.  

 
Производства по издаване на изпълнителни листове въз основа на 

арбитражни решения 
 - т. д. № 809/2010 г. е образувано на 22.03.2010 г. по молба за издаване 

на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, постъпила на 
19.03.2010 г. С разпореждане от 26.03.2010 г. съдът е оставил молбата без 
движение и указал представянето на арбитражното решение. С разпореждане 
от 26.02.2010 г. съдът е издал изпълнителен лист. На последната страница от 
арбитражното решение е положен печат, в който е отразено издаването на 
изпълнителния лист на 12.05.2010 г. и сумата, за която е издаден. Молителят 
е получил лично изпълнителния лист на 01.06.2010 г. 
 

Изводи за дейността на VІ – 11 – ти състав /съдия Мария Вранеску/ 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок до 1 

месец   от датата на образуване на делото. /изкл. оставена без движение- след 
три месеца-т.д.№ 597/2010г./ ;  

● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 
10 -15 дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове  до 2  
дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срок  до 10 
дни от датата на получаване на допълнителна искова молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до 30  
дни,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

 първо съдебно заседание е насрочвано в срок  1-2 месеца, от датата 
на постановяване на определението по чл.374 от ГПК. 

●  съдебните заседания са отлагани през 1-2-3 месеца  ;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, неизготвени заключения 
на вещи лица  или нередовна процедура по тяхното призоваване. Тенденция 
към намаляване на броя на съдебните заседания отлагани поради нередовна 
процедура по призоваване на страните; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 15/петнадесет/ 
дни от датата на постъпването им; 
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 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 
         ●  съдебните решения са постановявани в едномесечния срок, 
определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК . 

 съдебните актове по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок  до 
два месеца;  

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два три 

дни след постъпването им.  
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава за 2009год. е 20 дела , а за 

деветмесечието на 2010год.  е 25  дела; 
 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на състава за 2009година е 
51.26%, а за деветмесечието на 2010година е 60.16%; 
 
 

12. VІ – 12 – ти състав /съдия Пламен Колев/  
Заб. Съставът е открит със заповед от 28.08.2009 г. 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 790/2010 г. е образувано на 19.03.2010 г. след като делото е 

изпратено по подсъдност от Окръжен съд-Плевен, администрирал делото във 
връзка с двойната размяна на книжа. След образуване на делото в СГС, на 
23.04.2010 г. е постановено определение по чл. 374 от ГПК, с което 
производството е насрочено в открито съдебно заседание за 04.06.2010 г. 

 - т. д. № 2581/2009 г. е образувано на 23.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 22.12.2009 г. С разпореждане от 29.12.2009 г.  исковата молба е 
оставена без движение. Разпореждане от 19.01.2010 г. по чл. 367 от ГПК 
/съдия Геника Михайлова/. Размяната на книжа, по отношение на ответника, 
е осъществена при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК. Постановено 
разпореждане на 15.05.2010 г. по чл. 374 от ГПК, с което делото е насрочено 
в открито съдебно заседание за 11.06.2010 г. Настоящият съдебен състав 
също не е указвал двуседмичен срок за предявяване на допълнителна искова 
молба на ищеца при липсваш писмен отговор на исковата молба. 
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 - т. д. № 2607/2009 г. е образувано на 29.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 28.12.2009 г. Съдът е осъществил двустранната размяна на 
книжа по реда на чл. 50, ал. 2 от ГПК. С определение от 13.04.2010 г. по чл. 
374 от ГПК е насрочил делото в открито съдебно заседание за 05.05.2010 г.  

Исковата молба, послужила като основание за образуване на 
настоящото производство е по чл. 74 от ТЗ срещу „П. П. Б. Г.” АДСИЦ 
/акционерно дружество със специална инвестиционна цел”. Разпоредбата 
на ТЗ предвижда специален процесуален ред за разглеждане на тези 
искове, когато са предявени срещу решение на общо събрание на 
акционерно дружество с издадени акции на приносител или, на 
инвестиционно дружество от отворен тип. Въпросът е дали конкретното 
дружество АДСИЦ има характер на инвестиционно дружество от 
отворен тип, което би предпоставило и процесуалния ред, по който да се 
гледа производството по реда на „Колективните искове”. 

 - т. д. № 2596/2009 г. е образувано на 28.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 23.12.2009 г., по чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗМГО /Закон за марките и 
географските означения/. С разпореждане от 30.12.2009 г., на и.д. зам. 
председател, исковата молба е оставена без движение за държавна такса. 
Разпореждане от 21.01.2010 г. по чл. 311, във вр. с чл. 131 от ГПК. 
Съобщение изготвено на 22.01.2010 г., съгласно отбелязването в 
съобщението, получено от Е. И.-юрист. По делото е постъпила молба на 
29.03.2010 г. от ищеца, в която същият отбелязва, че след направена справка в 
деловодството на съда е установил, че препис от исковата молба все още не е 
връчена на ответника, макар да е изпратено на съобщение от 22.01.2010 г. 
Съдът е разпоредил с на 31.03.2010 г. да се изискат обяснения от 
длъжностното лице по призоваване и изпращане на нов препис от исковата 
молба. Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 31.03.2010 г. С 
разпореждане от 07.04.2010 г. съдът е указал потвърждаване действията на 
процесуалния представител на ищеца. Указанията са изпълнени с молба от 
27.04.2010 г. По делото е постановено Разпореждане от 15.05.2010 г. по чл. 
140 от ГПК, с което делото е насрочено в открито съдебно заседание за 
18.06.2010 г.  

 
Спрени дела 
 - т. д. № 939/2010 г. е образувано на 31.03.2010 г. след разделяне на 

друго производство, образувано пред СГС. С определение от 23.04.2010 г. 
настоящият състав е спрял производството по делото, на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 4 от ГПК, до приключване на производството, по което е постановено 
определението за разделяне. 

 - гр. д. № 2559/2009 г. е образувано на 22.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 21.12.2009 г. По делото, на 23.04.2010 г., е постъпила молба от 
постоянния синдик на ответното дружество, с която е релевирал 
обстоятелства по чл. 637, ал. 1 от ТЗ, за спиране на производството, срещу 
което е открито производство по несъстоятелност. С определение от 
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30.04.2010 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 637, 
ал. 1 от ТЗ 

 - гр. д. № 2556/2009 г. е образувано на 22.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 21.12.2009 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК постановено на 
05.01.2010 г. Отговор постъпил на 29.01.2010 г., с който е признат иска до 
пълния размер. Разпореждане от 20.02.2010 г., положено върху  отговора, за 
насрочване на делото в открито съдебно заседание за 24.02.2010 г. На 
23.02.2010 г. е постъпила молба от страните за спиране на производството по 
взаимно съгласие. С протоколно определение от 24.02.2010 г. съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 229 , ал. 1, т. 1 от ГПК. В 
настоящия случай съдът не е довършил двустранната размяна на книжа, 
след като е получил писмения отговор на ответника, с който е признал 
иска. 

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 759/2010 г. е образувано на 16.03.2010 г.о искова молба, 

постъпила на 15.03.2010 г. Разпореждане от 17.03.2010 г. за внасяне на 
държавна такса. Съобщение изготвено на 18.03.2010 г. и ищецът уведомен на 
29.03.2010 г. С разпореждане от 15.05.2010 г. съдът е върнал исковата молба 
и прекратил производството по делото, поради неизпълнение на указанията 
за внасяне на държавна такса. 

 - гр. д. № 733/2010 г. е образувано на 11.03.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 10.03.2010 г. На 28.04.2010 г. ищецът е депозирал молба за 
оттегляне на иска си. С определение от 15.05.2010 г. съдът е прекратил 
производството на основание чл. 232 от ГПК. 

 - гр. д. № 2575/2009 г. е образувано на 23.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 22.12.2009 г. На 31.03.2010 г. е постъпила молба по чл. 232 от 
ГПК. На 07.04.2010 г. съдът е постановил определение, с което е прекратил 
производството по делото на това основание. 

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т.д.№1210/2010г. – Делото е образувано на 10.05.2010г. по молба от 

длъжника за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
04.05.2010г. С определение от 17.05.2010г., с оглед правомощията на съда по 
чл.621а, ал.1, т.2 от ТЗ, е указано на молителя да представи определени 
документи, допусната е СФИЕ, разпоредено е изискването на определени 
документи от НАП и др. и делото е насрочено за 18.06.10г. Съдът е изложил 
подробни мотиви за определената дата за открито съдебно заседание, с 
оглед упражняването на правомощията по чл.621а, ал.1, т.2 от ТЗ, 
процесуално необходимото време за съобщаване на молителя на 
определението във връзка с експертизата, внасянето на депозира за 
същата, изготвянето на експертизата и представянето й в едноседмичен 
срок преди съдебното заседание, предвид на които съдът е преценил, че 
разглеждането на делото не може да стане в закрито съдебно заседание в 
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срока по чл.629, ал.1 от ТЗ, който не е синхронизиран с разпоредбата на 
чл.621а, ал.1, т.2 от ТЗ.  

 - т.д.№1784/2009г. – Делото е образувано на 20.10.2009г. по молба от 
кредитор за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
19.10.2009г. Разпореждане от 19.11.09г. – по чл. 131 от ГПК /съдия 
Г.Михайлова/. Определение от 07.04.2010г. / съдия Пламен Колев/ - по чл.140 
от ГПК, в което се съдържа проект за доклад по делото. Проведено е открито 
съдебно заседание на 14.05.10г., в което на делото е даден ход и е отложено 
за 24.09.10г.  

Съдът е отчел и фактът, че при насрочване на делото трябва да 
бъде определена такава дата, при която да се даде реална възможност на 
вещото лице да изготви заключението си, която да бъде съобразена и със 
законоустановените срокове за изготвяне на годишните финансови 
отчети на търговските дружества за изтеклата счетоводна 2009г. – 31.03. 
на текущата година, с оглед установяване на настоящето икономическо 
и финансово състояние на ответника, на основание чл.235, ал.3 от ГПК, 
данни за което ще се съдържат в годишния счетоводен отчет на 
ответника за 2009г.  

 
Обезпечения на бъдещ иск 
 - ч.гр.д.№7463/2009г. – Делото е образувано на 04.08.09г. по 

постъпила на 03.08.09г. молба за обезпечение на иск, предявен пред 
Търговски арбитражен съд при Национална юридическа фондация. С 
определение от 04.08.09г. е оставена без уважение постъпилата молба като 
неоснователна. Молителят е уведомен на 27.08.09г. 

 - ч.гр.д.№7417/2009г. – Делото е образувано на 03.08.09г. по 
постъпила на 31.07.09г. молба с правно основание чл.390 от ГПК. С 
определение от 03.08.09г. е оставена без уважение постъпилата молба като 
неоснователна и исканата обезпечителна мярка – предаването на пазене на 
движима вещ на трето лице – пазач -  за неподходяща. Молителят е уведомен 
на 03.09.09г. със съобщение от 04.08.09г. 

 - ч.гр.д.№7466/2009г. – Делото е образувано на 04.08.09г. по 
постъпила на 03.08.09г. молба с правно основание чл.390 от ГПК. С 
определение от 04.08.09г. е оставена без уважение постъпилата молба като 
неоснователна, искът не е подкрепен с убедителни писмени доказателства, 
предложените обезпечителни мерки са неподходящи. Молителят е уведомен 
на 01.09.09г. със съобщение от 05.08.09г. 

 
Други частни производства, образувани по въззивни частни жалби 
 - ч.гр.д.№2557/2010г. – Делото е образувано на 09.03.10г. по 

постъпила на 05.03.10г. в СГС частна жалба от 18.01.10г. срещу постановено 
по гр.д.№044463/2005г. по описа на СРС, 70-ти състав определение от 
27.04.05г. С определение №5979/16.04.10г. частната жалба е оставена без 
разглеждане като просрочена, без разглеждане е оставена и молбата за 
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прекратяване на изпълнително дело №21771/2005г. Съобщения до страните 
са изпратени на 23.04.10г.  

 - ч.гр.д.№5508/2010г. – Делото е образувано на 13.05.10г. по 
постъпила на 12.05.10г. в СГС частна жалба от 14.04.10г. постъпила чрез 
ДСИ, СИС - СРС. С определение №8337/28.05.10г. частната жалба е оставена 
без разглеждане, тъй като направеното искане за прекратяване на 
производството по изпълнителното дело е процесуално недопустимо. 
Съобщения до страните са изпратени на 08.06.10г.  

Срочност на постановените актове на състава 
 
 

 Дело № Съдия-
докладчик 

Дата на 
последното 
заседание 

Дата на 
постановяване 
на съдебното 

решение 

Срок, в 
който е 

постановено 
решението  

1. 1504/2008г. Пламен Колев 04.06.2010г. 11.10.2010г. Над 4 месеца 
2. 1114/2009г. Пламен Колев 04.06.2010г. 11.10.2010г. Над 4 месеца 
3. 2054/2009г. Пламен Колев 04.06.2010г. 15.09.2010г. Над 3 месеца 
4. 1752/2009г. Пламен Колев 28.04.2010г. 28.09.2010г. 5 месеца 
5. 2572/2009г. Пламен Колев 28.04.2010г. 13.09.2010г. Над 4 месеца 
6. 2417/2009г. Пламен Колев 05.05.2010г. 13.09.2010г. Над 4 месеца 
7. 2545/2009г. Пламен Колев 14.05.2010г. 29.09.2010г. Над 4 месеца 
8. 1491/2009г. Пламен Колев 21.05.2010г. 07.10.2010г. Над 4 месеца 
9. 366/2010г. Пламен Колев 28.05.2010г. Не е 

постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 5 месеца 

10. 2607/2007г. Пламен Колев 11.06.2010г. Не е 
постановено 
решение към 

03.11.10г. 

Над 4 месеца 

 
Изводи за дейността на състава /съдия Пламен Колев/ 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 7 

дни   от датата на образуване на делото;  
● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 

10  дни  ,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба; 

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове  до 
20  дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до 30  
дни,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 
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 първо съдебно заседание е насрочвано в срок  1-2 месеца, от датата 
на постановяване на определението по чл.374 от ГПК 

●  съдебните заседания са отлагани през  1-2 месеца  ;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, неизготвени заключения 
на вещи лица  или нередовна процедура по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 20/дванадесет/ 
дни от датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност; Насрочването по част от делата по несъстоятелност е 
съобразено с възможността на вещите лица да изготвят заключенията си  
както и със сроковете за изготвянето на годишните финансови отчети на 
дружествата; 

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 
         ●  част от съдебните решения са постановявани след изтичането на 
едномесечния срок, определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК и 
извън  приетия за  разумен  3- месечен срок;  Броят на просочените 
съдебни актове със срок на просрочие над три месеца  за периода  на 
образуване на състава е 10/десет/; 

 съдебните актове по въззивните ч.гр.д. са постановявани в срок от 10 
дни до два месеца;  

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня или два три 

дни след постъпването им.  
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава /новообразуван/за 

деветмесечието на 2010год.  е 8  дела; 
 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на състава за деветмесечието 
на 2010година е 30.60 %; 
 

 
 
13. VІ – 13 – ти състав /съдия Даниела Марчева/  
Заб. Съставът е открит със заповед от 28.09.2009 г. 
 
Висящи дела /насрочени/ 
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 - т.д. №1072/2009г. – Делото е образувано на 22.04.2009г. по искова 
молба, постъпила на 21.04.09г., изпратена по подсъдност от Окръжен съд 
гр.Бургас. С разпореждане от 26.04.09г. исковата молба е оставена без 
движение от зам.председателя на СГС – съдия Недкова, с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. Определение по чл.140 от ГПК – 13.05.2010г. 
Делото е насрочено за 30.06.10г. Съобщения до страните са изпратени на 
13.05.10г.  

 - т.д. №1882/2009г. – Делото е образувано на 04.11.2009г. по искова 
молба, постъпила на 03.11.09г. В исковата молба се съдържа и искане за 
допускане на обезпечение. Определение по чл.367 от ГПК – 11.11.09г. С 
определение от 23.11.09г. е допуснато обезпечение, чрез налагане на запор 
върху 4500 броя поименни обикновени акции. Върху определението е 
извършено отбелязване от 25.11.09г. за издаването на обезпечителна заповед. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 16.12.09г. Определение по чл.372 
от ГПК – от 27.01.10г. Допълнителна искова молба е постъпила на 01.03.10г. 
Определение по чл.373 от ГПК – от 04.03.10г. Определение по чл.374 от ГПК 
– от 27.04.10г. Делото е насрочено за 02.06.10г. Съобщения до страните са 
изпратени на 29.04.10г.  

 - т.д. №143/2010г. – Делото е образувано на 18.01.2010г. по искова 
молба, постъпила на 15.01.2010г. Определение по чл.367 от ГПК – 18.01.10г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 16.02.10г. Определение по чл.372 
от ГПК – от 17.02.10г. Допълнителна искова молба е постъпила на 30.03.10г. 
Определение по чл.373 от ГПК – от 07.04.10г. Определение по чл.140 от ГПК 
– от 13.05.10г. Делото е насрочено за 16.06.10г. Съобщения до страните са 
изпратени на 13.05.10г.  

 - т.д. №86/2010г. – Делото е образувано на 07.01.2010г. по искова 
молба, постъпила на 06.01.2010г.  Определение по чл.367 от ГПК – 18.01.10г. 
Ответникът е уведомен на 08.02.10г. със съобщение от 20.01.10г. 
Определение по чл.372 от ГПК – от 04.03.10г. Определение по чл.140 от ГПК 
– от 22.04.10г. Делото е насрочено за 23.06.10г. Съобщения до страните са 
изпратени на 28.04.10г.  

 - т.д. №1931/2009г. – Делото е образувано на 11.11.2009г. по искова 
молба, постъпила на 10.11.2009г.  С разпореждане от 17.11.09г. 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания за 
представяне на определени доказателства. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба на 04.12.09г. Определение по чл.367 от ГПК – 
08.12.09г. Отговор на исковата молба е постъпил на 23.12.09г. Определение 
по чл.372 от ГПК – от 28.12.09г. Допълнителна искова молба е постъпила на 
08.02.10г. Разпореждане за изпращане на препис от допълнителната искова 
молба на ответника – от 12.02.10г. Отговор на допълнителната искова молба е 
постъпил на 11.03.10г. Определение по чл.140 от ГПК – 22.03.10г.  Проведено 
е открито съдебно заседание на 28.04.10г., в което са събрани доказателства и 
на делото е даден ход по същество. На 10.05.10г. е постъпила молба за 
допълване на протокол от съдебно заседание. С разпореждане от 13.05.10г. на 
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основание чл.151, ал.4 от ГПК делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 02.06.10г. Съобщения до страните са изпратени на 13.05.10г. 

 
Спрени дела 
 - гр. д. № 96/2010 г. е образувано 08.01.2010 г. след като ВКС с 

решение от 30.12.2009 г., на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК, е отменил 
решение на СГС, ФО и върнал делото за разглеждане от друг състав. 
Първоначално делото е било разпределено на VІ – 16 – ти състав и 
преразпределено след отвод на състава. Насрочено в открито съдебно 
заседание за 10.03.2010 г. В съдебно заседание от тази дата страните са 
направили изявление за спиране на производството по делото по взаимно 
съгласие, предвид което съдът е постановил спиране на основание чл. 229, ал. 
1, т. 1 от ГПК. 

 - т. д. № 1805/2009 г. 
● определението за спиране е изписано ръкописно върху част от 

подадена по делото молба и съдържа само подпис, като не е посочено името 
на съдията, постановил акта.  

● молбите по движението на делата се администрират в 6-7 дневен срок 
от датата на подаването им; 

 - т. д. № 316/2010 г. /несъстоятелност/ е спряно на основание чл. 629, 
ал. 3 от ТЗ, след извършена служебно справка. 

 
Без движение 
 - т. д. № 595/2010 г. е образувано на 23.02.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 22.02.2010 г. Разпореждане от 01.03.2010 г. съдът е указал да се 
представи справка по чл. 366 от ГПК. В изпълнение на указанията е 
депозирана на 16.03.2010 г. С разпореждане от 22.03.2010 г. съдът отново е 
оставил исковата молба без движение, като е счел, че представената справка 
не отговаря на чл. 366 от ГПК. Нова молба е депозирана на 01.04.2010 г. 
Последно, по делото, е постановено определение по чл. 372 от ГПК  Делото 
се администрира и не е от категорията на такива, които са оставени без 
движение. На състава са представени още две дела – т. д. № 600/2010 г. и т. д. 
№ 1217/2010 г., по които също се извършва двойна размяна на книжа и не са 
оставени без движение. 

 
Прекратени дела 
 - т.д.№205/2010г. – Делото е образувано на 26.01.10г. по постъпила на 

25.01.10г. искова молба. С разпореждане от 28.01.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К.Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса. За дадените указания ищецът е 
уведомен на 14.04.10г. със съобщение от 28.01.10г. С разпореждане от 
27.04.10г. на съдия Марчева производството по делото е прекратено и 
исковата молба е върната, след като съдът е констатирал, че дадените 
указания не са изпълнени.  
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 - т.д.№631/2010г. – Делото е образувано на 25.02.10г. по постъпила на 
24.02.10г. искова молба. С разпореждане от 02.03.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К.Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса. За дадените указания ищецът е 
уведомен на 28.03.10г. със съобщение от 04.03.10г. С разпореждане от 
07.04.10г. на съдия Марчева производството по делото е прекратено и 
исковата молба е върната, след като съдът е констатирал, че дадените 
указания не са изпълнени.  

 - т.д.№663/2010г. – Делото е образувано на 02.03.10г. по постъпила на 
01.03.10г. искова молба. С разпореждане от 04.03.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К.Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса. В изпълнение на дадените 
указания е депозирана молба от ищеца на 06.04.10г. Определение по чл.131 
от ГПК – от 07.04.10г. Отговор на исковата молба е постъпил на 15.05.10г. С 
определение от 18.05.10г. на съдия Марчева производството по делото е 
прекратено и делото е изпратено по компетентност на Окръжен съд гр.Русе 
съобразно правилата на местната подсъдност.  

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т.д.№2509/2009г. – Делото е образувано на 15.12.2009г. по молба от 

кредитор за откриване на производство по несъстоятелност постъпила на 
14.12.2009г. С разпореждане от 17.12.09г. производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания за представяне на уведомления по 
чл.78, ал.1 от ДОПК. /съдия К.Недкова/. Молителят е уведомен на 23.12.09г. 
със съобщение от 17.12.09г. С оглед на дадените указания е депозирана молба 
от 30.12.09г. Определение от 17.02.2010г. / съдия Д.Марчева/ - по чл.131 от 
ГПК. С разпореждане от 31.03.2010г., след като съдът е констатирал, че по 
делото молителят не е представил доказателства за правосубектност на 
ответника, с оглед на което на молителя е указано да представи съответните 
доказателства. Молителят е уведомен на 15.04.10г. със съобщение от 
01.04.10г. С оглед на дадените указания е депозирана молба на 03.05.10г. 
Определение от 30.04.10г. – по чл. 140 от ГПК, в което се съдържа и проект 
на доклад по делото. Делото е насрочено за 30.06.10г. 

 
 Изводи по дейността на състава  
 Изводите  за дейността на състава по образуването движението и 

приключването на делата  са същите както изводите на 6-VII –ми състав, тъй 
като  съдия Даниела Марчева за проверявания период е разглеждала дела и на 
двата състава. В случая единственото следва да се изчисли  средната месечна 
натовареност на състава /новообразуван/ за 2009г. -17 дела . Средната 
месечна натовареност за 2009 год. за съдия Марчева е сбора  от средните 
месечни  натоварености на двата състава /за деветмесечието на 2010год.  е 
само  26  дела; 
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 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи 
дела,брой приключили дела с решение или определение/ на състава за 
деветмесечието на 2010година е 64.34 %; 

 
 
14. VІ – 14 – ти състав /съдия Зорница Гладилова  
Заб. Съставът е открит със заповед от  г. 

 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 2231/2009 г.; т. д. № 2192/2009 г.; т. д. № 2165/2009 г.  
 
Спрени дела 
 - т. д. № 210/2010 г. /несъстоятелност/; т. д. № 640/2010 г.; т. д. № 

2184/2009 г. 
 
Прекратени дела 
 - т.д.№128/2010г. – Делото е образувано на 14.01.10г. по постъпила на 

13.01.10г. искова молба, изпратена по подсъдност от Окръжен съд гр.Бургас. 
Разпореждане по чл.374 от ГПК - от 21.01.10г. С определение от 02.03.10г. 
производството по делото е прекратено, с оглед на постъпила на 26.02.10г. 
молба от ищеца, който е заявил, че оттегля исковете си, поради постигнато 
извънсъдебно споразумение с ответника.  

 - т.д.№633/2010г. – Делото е образувано на 25.02.10г. по постъпила на 
24.02.10г. искова молба. Разпореждане по чл.367 от ГПК - от 19.03.10г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 26.03.10г. Разпореждане от 
30.03.10г. – по чл.374 от ГПК. В проведено на 30.04.10г. открито съдебно 
заседание производството по делото е прекратено, с оглед на постъпила на 
28.04.10г. молба от ищеца за оттегляне на предявения иск. 

 - т.д.№611/2010г. – Делото е образувано на 24.02.10г. по постъпила на 
23.02.10г. искова молба. С разпореждане от 02.03.10г. на и.д. зам.председател 
на СГС – съдия К.Недкова производството по делото е оставено без 
движение, с оглед внасяне на държавна такса и представяне на определени 
документи. За дадените указания ищецът е уведомен на 08.03.10г. със 
съобщение от 04.03.10г. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
молба от ищеца на 22.03.10г. Разпореждане  по чл.367 от ГПК – от 07.04.10г. 
Отговор на исковата молба е постъпил на 03.05.10г. Разпореждане по чл.374 
от ГПК – от 05.05.10г. С определение от 17.05.10г. производството по делото 
е прекратено, с оглед на постъпила на 14.05.10г. молба от ищеца, който е 
заявил, че се отказва от предявените искове.  

 - т. д. № 211/2010 г. 
 
Без движение 
 - т. д. № 518/2010 г. е образувано на 15.02.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 12.02.2010 г. След извършване на двойната размяна на книжа 
съдът е постановил разпореждане от 31.05.2010 г., с което е оставил исковата 
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молба без движение и дал указания за отстраняване на нередовности. 
Останалите две дела, представени от състава /т. д. № 1065/2010 г. и т. д. 
№ 1219/2010 г./, се администрират във връзка с двойната размяна на 
книжа и не са оставени без движение. 

 
Дела, образувани по чл. 625 от ТЗ 
 - т. д. № 160/2010 г. е образувано на 21.01.2010 г. по молба на 

ликвидатор, постъпила на 20.01.2010 г. С определение от 28.01.2010 г. съдът 
е дал указания за отстраняване на констатирани нередовности. Ново 
определение в този смисъл от 08.03.2010 г., съобщено на 29.03.2010 г. След 
молба от 29.03.2010 г. за удължаване на срока за отстраняване на 
нередовности, указанията са изпълнени с молба от 11.05.2010 г. С 
определение от 13.05.2010 г., съдът, след като е разпоредил служебно 
събиране на доказателства, е насрочил делото в открито съдебно заседание за 
16.06.2010 г. 

 - т. д. № 140/2010 г. е образувано на 18.01.2010 г. по молба на 
кредитор, депозирана на 15.01.2010 г. Разпореждане на зам. председателя на 
СГС за оставяне без движение, постановено на 20.01.2010 г. С определение от 
22.01.2010 г. съдът е оставил без уважение молба по чл. 629а от ТЗ, за 
допускане на предварителни обезпечителни мерки. По делото е постановено 
определение на 25.01.2010 г. по чл. 131 от ГПК и указан едномесечен срок на 
длъжника за писмен отговор. На 26.01.2010 г. молбата е оставен без движение 
и указано на молителя да представи екземпляри от доказателствата към 
молбата. На 03.02.2010 г. е постъпила молба за отстраняване на 
нередовностите. Съдът е разпоредил изпълнението на указанията от 
25.01.2010 г. по чл. 131 от ГПК, съобщено при условията на чл. 50, ал. 2 от 
ГПК. Постановено определение от 17.02.2010 г., с което производството е 
насрочено за 16.03.2010 г. 

 
Обезпечение на бъдещ иск 
 - ч. гр. д. № 8400/2009 г. е образувано на 10.09.2009 г. по молба, 

постъпила на 10.09.2009 г. С определение от 10.09.2009 г. е допуснато 
обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки в конкретни банки, 
съдът е разпоредил издаване на обезпечителна заповед след внасяне на 
парична гаранция в размер на 55 000,00 лв. и указал едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск. В определението не се сочи от кой момент тече 
предоставения срок. На 17.09.2009 г. е представена вносна бележка като 
доказателство за внасяне на гаранцията и на същата дата е издадена 
обезпечителната заповед. На 16.10.2009 г. е представено като доказателство 
за предявяване на бъдещия иск копие на молба, изпратено по куриер до 
Окръжен съд - Варна. Определението на СГС е потвърдено с определение на 
САС. 

 - ч. гр. д. № 8400/2009 г. е образувано на 10.09.2009 г. по молба, 
постъпила 10.09.2009 г. С определение от 10.09.2009 г. е допуснато 
обезпечение чрез налагане на запор върху конкретни банкови сметки, съдът е 
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разпоредил издаване на обезпечителна заповед след внасяне на определена 
гаранция в размер на 4000,00 лв. и указал едномесечен срок за предявяване на 
бъдещия иск. С молба от 30.10.2009 г. е представена вносна бележка и 
входирана искова молба. Съдът е издал обезпечителна заповед на същата дата 

 - ч. гр. д. № 8370/2009 г. е образувано на 09.09.2009 г. по молба, 
постъпила на 09.09.2009 г. С определение от 09.09.2009 г. е допуснато 
обезпечение чрез налагане на запор върху посочени банкови сметки, съдът е 
разпоредил издаване на обезпечителна заповед след представяне на 
доказателство за внасяне на определената гаранция в размер на 30 000,00 лв. 
и указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Определението 
съобщено на 11.09.2009 г. На 11.09.2009 г. е представено доказателство за 
внасяне на гаранцията и на същата дата е издадена обезпечителната заповед. 
На 18.09.2009 г. е представено доказателство за предявяване на бъдещия иск. 
На 02.10.2009 г. е депозирана молба за отмяна на допуснатото обезпечение и 
за връщане на внесената гаранция. С определение от 05.10.2009 г. съдът е 
отменил допуснатото обезпечение и освободена внесената гаранция. Върху 
гърба на същото е направено изявление, подписано от процесуалния 
представител на ответника, че не възразява връщането на гаранцията 

 
Изводи за дейността на VІ – 14 – ти състав /съдия Зорница 

Гладилова/ 
 
● по редовността  на исковата молба съдът се е произнасял в срок  от 1-

3 дни   от датата на образуване на делото;  
● разпорежданията по чл.367 от ГПК са постановявани  в срокове  от 7  

дни,от датата на образуване на делата или  от датата на получаване на 
поправената искова молба. По някой дела  по  

 разпорежданията по чл.372 от ГПК са постановявани в срокове  до 
20  дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до 4  дни, 
след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 

 първо съдебно заседание е насрочвано в срок  1-2 месеца, от датата 
на постановяване на определението по чл.374 от ГПК 

●  съдебните заседания са отлагани през  1-2 месеца  ;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, неизготвени заключения 
на вещи лица  или нередовна процедура по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  от 1 до 4-5/четири, 
пет/ дни от датата на постъпването им; 

 своевременно произнасяне по постъпилите молби по делата по 
несъстоятелност;  

 производствата по делата най често са прекратявани поради 
неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 
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● съдебните решения са постановявани в  едномесечния срок, 
определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК ; 

● по спрените дела редовно са правени справки;  
 по  молби  по чл.390 от ГПК съдът се е произнасял в деня на 

постъпването им; 
● въззивните жалби са администрирани своевременно от съдебния 

състав ; 
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
 средната месечна натовареност на състава /новообразуван/за 

деветмесечието на 2010год.  е 23  дела; 
 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на състава за деветмесечието 
на 2010година е 67.18 %; 

 
15. VІ – 15 – ти състав /съдия Елена Радева/  
Заб. Съставът е открит със заповед от 19.11.2009 г. 
 
Висящи дела /насрочени/ 
 - т. д. № 819/2010 г.; т. д. № 562/2010 г. – производство по чл. 537, ал. 

2 от ГПК.;т. д. № 490/2010 г. – по чл. 517, ал. 3 от ГПК; т. д. № 2472/2009 г., 
т. д. № 2188/2009 г.; 
 

Спрени дела 
т. д. № 442/2010 г. е образувано 11.02.2010 г. след като е разделено 

друго производство, образувано пред Търговско отделение на СГС. Пред 
настоящия състав е оставен за разглеждане иска с правно основание по чл. 74 
от ТЗ, за отмяна решенията на ОСС на ООД. Постановено Определение по 
чл. 140 от ГПК на 17.02.2010 г., с което делото е насрочено в открито съдебно 
заседание за 17.03.2010 г. по делото е депозирана молба от процесуалния 
представител на ищеца за спиране на производството на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 4 от ГПК. С протоколно определение от съдебното заседание, 
проведено на 17.03.2010 г., съдът е спрял производството поради наличие на 
преюдициално дело.  
 

Прекратени дела 
 - гр. д. № 1016/2010 г. е образувано на 14.04.2010 г. по искова молба, 

постъпила на 13.04.2010 г. С разпореждане от 19.04.2010 г. съдът е оставил 
исковата молба без движение за отстраняване на констатирани нередовности. 
Ищецът е уведомен за разпореждането на съда чрез обявление, поставено на 
24.04.2010 г. и свалено на 29.04.2010 г. С определение от 03.05.2010 г. съдът е 
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прекратил производството и върнал молбата при условията на чл. 129, ал. 3 
от ГПК. 

 - гр. д. № 2398/2009 г. е образувано на 09.12.2009 г. по искова молба, 
постъпила на 08.12.2009 г. С разпореждане от 26.01.2010 г. са дадени 
указания за отстраняване на нередовности на исковата молба. Ищецът е 
уведомен чрез обявление, поставено на 17.02.2009 г. и свалено на 25.02.2009 
г. С определение от 04.03.201 г. съдът е прекратил производството по делото 
на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК., което е съобщено на ищеца при същите 
обстоятелства. 

 
Обжалване на откази на Агенция по вписванията 
- ф.д.№43/2010г. – Делото е образувано на 02.02.10г. по постъпила на 

03.02.10г. от Агенцията по вписванията жалба срещу отказ за вписване. С 
решение от 16.02.10г. е оставена без уважение постъпилата жалба. 
Жалбоподателят е уведомен на 23.03.10г. със съобщение от 23.02.10г.  

 - ф.д.№124/2010г. – Делото е образувано на 27.05.10г. по постъпила на 
26.05.10г. от Агенцията по вписванията жалба срещу отказ за вписване. С 
решение от 07.06.10г. е отменен отказа на АВ като незаконосъобразен и на 
АВ е указано да извърши пререгистрация на търговеца. АВ е уведомена на 
11.06.10г. със съобщение от 09.06.10г.  

 - ф.д.№105/2010г. – Делото е образувано на 14.04.10г. по постъпила на 
13.04.10г. от Агенцията по вписванията жалба срещу отказ за вписване. С 
решение от 14.05.10г. е оставена без уважение постъпилата жалба. АВ е 
уведомена на 11.06.10г. със съобщение от 09.06.10г. Жалбоподателят е 
уведомен на 25.05.10г. със съобщение от 11.05.10г.  

 - ф.д.№57/2010г. – Делото е образувано на 25.02.10г. по постъпила на 
24.02.10г. от Агенцията по вписванията жалба срещу отказ за вписване. С 
решение от 11.03.10г. е оставена без уважение постъпилата жалба. 
Жалбоподателят е уведомен на 16.03.10г. със съобщение от 15.03.10г. На 
23.03.10г. е постъпила молба за поправка на явна фактическа грешка. С 
решение от 25.03.10г. е допуснато отстраняване на явна фактическа грешка в 
диспозитива на постановеното решение. Жалба срещу постановеното 
решение е постъпила на 23.03.10г. С разпореждане от 08.04.10г. е 
постановено изпращане на делото на САС. Образувано е ф.д.№34/2010г. по 
описа на САС. С определение от 19.05.10г. САС е прекратил производството 
по делото поради оттегляне на въззивната жалба.  

 - ф.д.№61/2010г. – Делото е образувано на 25.02.10г. по постъпила на 
24.02.10г. от Агенцията по вписванията жалба срещу отказ за вписване. С 
решение от 11.03.10г. е оставена без уважение постъпилата жалба. 
Жалбоподателят е уведомен на 16.03.10г. със съобщение от 15.03.10г. На 
23.03.10г. е постъпила молба за поправка на явна фактическа грешка. С 
решение от 25.03.10г. е допуснато отстраняване на явна фактическа грешка  
на постановеното решение. Жалба срещу постановеното решение е постъпила 
на 23.03.10г. С разпореждане от 08.04.10г. е постановено изпращане на 
делото на САС. Образувано е ф.д.№35/2010г. по описа на САС. С 
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определение от 17.05.10г. САС е прекратил производството по делото поради 
оттегляне на въззивната жалба. 

 
Изводи за дейността на състава: 
 по редовността на исковите молби състава се е произнасял в срок 3-5 

дни,от датата на образуване на делото;  
● определенията по чл. 131 от ГПК са постановявани в 7-дневен срок от 

образуване на делото; 
● определението по чл. 140 от ГПК е постановявано в 3-дневен срок от 

постъпване на отговора на исковата молба; 
● първото открито съдебно заседание е насрочвано в 1-месечен срок от 

постановяване на определението по чл. 140 от ГПК; 
● по молбите за обезпечение по предявен иск съдът се е произнасял в 7-

дневен срок от датата на постъпване на молбата; 
● съобщенията за актовете по чл. 131 и чл. 140 от ГПК са изготвяни в 

деня на постановяването им; 
 разпорежданията по чл.367 от ГПК  са постановявани в срокове до 

7/седем/ дни  от датата на образуване на делото; 
 разпорежданията по чл.373 от ГПК са постановявани в срокове  до 7  

дни   от датата на получаване на отговора на исковата молба; 
 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в  срок до 3  

дни,след изтичане на сроковете  по размяна на книжата; 
 първо съдебно заседание е насрочвано в срок  1-2 месеца, от датата 

на постановяване на определението по чл.374 от ГПК; 
●  съдебните заседания са отлагани през  1-2 месеца  ;  
 най-честите причини по отлагането на съдебните заседания са по 

искания на страните за събиране на доказателства, неизготвени заключения 
на вещи лица  или нередовна процедура по тяхното призоваване; 

 молбите по хода на делата са администрирани  своевременно; 
 производствата по делата най често са прекратявани поради 

неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне на иска; 

● съдебните решения са постановявани в  едномесечния срок, 
определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК ; 

 бързо и своевременно произнасяне по жалбите против отказите на 
Агенция по вписванията  от 3 до 14 дни.   

● по спрените дела редовно са правени справки;  
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 

съобщенията и призовките за страните; 
● съобщенията са  връчвани в срок до 10 дни от изготвянето им; 
 средната месечна натовареност на състава /новообразуван/ за 

деветмесечието на 2010год.  е 12 дела; 
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 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 
приключили дела с решение или определение/ на състава за деветмесечието 
на 2010година е 58 %; 

 
16. VІ – 16 – ти състав /съдия Румяна Паликарова/  
Заб. Съставът е открит със заповед от 19.11.2009 г. 
 
Висящи дела/насрочени/  
 - т. д. № 141/2010 г. ;т. д. № 348/2010 г.; т. д. № 346/2010 г.;т. д. № 

75/2010 г.; 
Спрени дела 
 - гр. д. № 2186/2009 г. е образувано на 26.11.2009 г. по искова молба 

по чл. 74 от ТЗ срещу ООД, постъпила на 25.11.2009 г. Производството е 
администрирано по реда на чл. 367 и сл. от ГПК. С определение по чл. 374 от 
ГПК, делото е насрочено за 27.04.2010 г. В съдебно заседание от 27.04.2010 г. 
са представени доказателства за наличието на висящо преюдициално дело 
пред САС и съдът е спрял производството по делото /чл. 229, ал. 1, т. 4 от 
ГПК/.  

- гр. д. № 2196/2009 г. е образувано на 27.11.2009 г. по искова молба с 
обективно съединени претенции по ЗМГО. Разпореждане по чл. 131 от ГПК, 
положено ръкописно върху исковата молба, е постановено на 08.12.2009 г. и 
същото не съдържа реквизитите, предвидени в чл. 254, ал. 2 от ГПК. На 
28.01.2010 г. е постановено определение по чл. 374 от ГПК, с което делото е 
насрочено в открито съдебно заседание за 02.03.2010 г. С протоколно 
определение от 02.03.2010 г. производството по делото е спряно на основание 
чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 
Прекратени дела 
 - гр. д. № 2221/2009 г. е образувано на 01.12.2009 г. по искова молба, 

постъпила на 30.11.2009 г. С разпореждане от 03.12.2009 г. съдът е дал 
указания за представяне на доказателства към исковата молба и внасяне на 
държавна такса. Съобщение за последното е изготвено на 04.12.2009 г. и 
получено на 28.12.2009 г. С определение от 28.01.2010 г., съдът, след като е 
констатирал, че ищецът не е изпълнил указанията за отстраняване на 
нередовности, е постановил връщане на исковата молба и прекратяване на 
производството. Съобщение е изготвено на 28.01.2010 г. и получено на 
08.02.2010 г. 

 - гр. д. № 614/2010 г. е образувано на 24.02.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 23.02.2010 г. С разпореждане на и. д. зам. председателя на СГС 
от 26.2.2010 г. исковата молба е оставена без движение за отстраняване на 
констатирани нередовности. С разпореждане на докладчика от 30.03.2010 г., 
постановено на гърба на предходното разпореждане, с което производството 
е оставено без движение, съдът е върнал исковата молба и прекратил 
производството. Съобщение изготвено на 30.03.2010 г. и получено на 
19.04.2010 г. 
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 - гр. д. № 578/2010 г. е образувано на 19.02.2010 г. по искова молба, 
постъпила на 18.02.2010 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК от 01.03.2010 г. е 
положено върху първата страница от исковата молба. На 14.05.2010 г. е 
постъпила молба за отказ от иска. На 17.05.2010 г. съдът, на основание чл. 
233 от ГПК, е постановил прекратяване на производството по делото. 

 
Обжалване на откази на Агенция по вписванията 
 
- ф. д. № 32/2010 г. е образувано на 21.01.2010 г. по жалба срещу отказ 

на Агенцията по вписванията, постъпила на основание на чл. 25, ал. 2 от 
Закона за търговския регистър на 20.01.2010 г. С решение от 09.02.2010 г. 
съдът е оставил без уважение жалбата. Въззивна жалба, постъпила на 
22.02.2010 г., е изпратена на 25.02.2010 г. на САС, като преди това, на 
24.02.2010 г., е оставена без движение. С решение от 23.04.2010 г. САС е 
потвърдил акта на СГС. 

 - ф. д. № 52/2010 г.  е образувано на 16.02.2010 г. по жалба срещу отказ 
на Агенцията по вписванията, постъпила на основание на чл. 25, ал. 2 от 
Закона за търговския регистър на 15.02.2010 г. С решение от 22.02.2010 г. 
жалбата е оставена без уважение жалбата. 

 - ф. д. № 52/2010 г. е образувано на 10.02.2010 г. по жалба срещу отказ 
на Агенцията по вписванията, постъпила на основание на чл. 25, ал. 2 от 
Закона за търговския регистър на 09.02.2010 г. С решение от 17.02.2010 г. 
СГС е отменил отказа и указал на Агенцията по вписванията-Търговски 
регистър да извърши съответните вписвания по партидата на търговеца. 

- ф.д.№15/2010г. – Делото е образувано на 07.01.10г. по постъпила на 
същата дата от Агенцията по вписванията жалба срещу отказ за вписване. С 
разпореждане от 20.01.10г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания за внасяне на държавна такса. В изпълнение на 
дадените указания е депозирана молба на 02.02.10г. С решение от 23.02.10г. е 
оставена без уважение постъпилата жалба. Жалбоподателят е уведомен на 
04.03.10г. със съобщение от 25.02.10г. Жалба срещу постановеното решение е 
постъпила на 05.03.10г. С разпореждане от 15.03.10г. е постановено 
изпращане на делото на САС. Образувано е ф.д.№23/2010г. по описа на САС. 
С решение от 26.05.10г. на САС е потвърдено постановеното от СГС 
решение.  

 - ф.д.№75/2010г. – Делото е образувано на 10.03.10г. по постъпила на 
09.03.10г. от Агенцията по вписванията жалба срещу отказ за вписване. С 
решение от 24.03.10г. е оставена без уважение постъпилата жалба. 
Жалбоподателят е уведомен на 06.04.10г. със съобщение от 26.03.10г. 

 
Производства, образувани по реда на Закона за политическите 

партии /За 2010г. няма молба за регистрация на партия, всички молби са 
за вписване на промени./ 

- ф.д.№6309/2003г. – Делото е образувано на 13.06.03г. по молба от 
11.06.03г. С разпореждане от 16.06.03г. делото е насрочено за 24.06.03г. 



 
 

152 

Проведено е открито съдебно заседание на 24.06.03г. /съдия Р.Паликарова/. С 
решение от 01.07.03г. е постановено вписване в регистъра на политическите 
партии. С разпореждане от 27.01.10г. с оглед на постъпило на 26.01.10г. 
заявление за вписване на промени делото е насрочено за 11.02.10г. Проведено 
е открито съдебно заседание на 11.02.10г. /съдия Галина Иванова/. С решение 
от 26.02.10г. е постановено вписване в регистъра на политическите партии на 
промени относно наименованието, седалището и адреса на управление и др. 

- ф.д.№11104/2002г. – Делото е образувано на 04.12.02г. по молба от 
03.12.02г. Проведено е открито съдебно заседание на 11.12.02г. /съдия Мария 
Кузманова/. С решение от 12.12.02г. е постановено вписване в регистъра на 
политическите партии. Молби за вписване на промени са постъпвали на 
05.07.04г., 04.10.04г.,  Проведени са открити съдебни заседания на 20.02.04г. 
/съдия Румяна Паликарова/, 19.10.04г. /съдия Севдалина Червенкова/, 
02.11.04г. /съдия Румяна Паликарова/, 27.09.05г. /съдия Мария Кузманова/, 
18.10.05г.  /съдия Костадинка Недкова/, 24.01.06г. /съдия Румяна 
Паликарова/, 14.01.10г. / съдия Вероника Николова/, 04.02.10г. /съдия Галина 
Иванова/, 25.02.10г. /съдия Галина Иванова/, 15.04.10г. /съдия Галина 
Иванова/. С решения от 02.08.04г., 09.11.04г., 02.11.05г., 09.03.2006г., 
12.03.10г. е постановено вписване в регистъра на политическите партии на 
промени относно наименованието, седалището и адреса на управление и др. 

- ф.д.№28580/1992г. – Постъпила е молба / без дата/ с искане за  
вписване на промени. С разпореждане от 21.01.10г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 16.02.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 16.02.10г. / съдия Румяна Паликарова/. С решение от 19.02.10г. е 
постановено вписване в регистъра на политическите партии на промени по 
отношение на постоянното представителство, адреса и седалището, устава на 
партията и др. 

- ф.д.№5185/2005г. – Постъпила е молба от 20.01.10г. с искане за  
вписване на промени. С разпореждане от 25.01.10г. делото е насрочено в 
открито съдебно заседание за 16.02.10г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 16.02.10г. /съдия Румяна Паликарова/. С решение от 22.02.10г. е 
постановено вписване в регистъра на политическите партии на промени по 
отношение на устава на партията, изпълнителния съвет, адреса и седалището 
и др.  

 - ф.д.№2574/2009г. – Постъпила е молба от 08.03.07г. с искане за  
вписване на промени. Проведено е открито съдебно заседание на 16.03.07г. 
/съдия Румяна Паликарова/. С решение от 22.03.07г. е постановено вписване в 
регистъра на политическите партии на промени по отношение на контролната 
комисия на политическата партия.  Постъпила е молба от 12.01.10г. с искане 
за  вписване на промени. С разпореждане от 18.01.10г.  са дадени указания за 
представяне на определени документи и делото е насрочено за 10.02.10г. 
Проведено е открито съдебно заседание на 10.02.10г. /съдия Геника 
Михайлова/. С решение от 01.03.10г. е постановено вписване в регистъра на 
политическите партии на промени по отношение на контролната комисия на 
политическата партия, устава и др. Проведено е открито съдебно заседание 
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на 05.05.10г. / съдия Пламен Колев/, в което е допусната поправка на 
очевидна фактическа грешка в постановеното на 10.02.10г. решение.  

 
 
Изводи за дейността на VІ – 16 – ти състав 
● по редовността на исковата молба съдът се е произнесъл в 14-дневен 

срок от датата на подаването й./изкл. 1-месец- гр.д.№ 2221/2009год./; 
● определението по чл. 131 от ГПК в 5-7-дневен срок от датата на 

подаване на исковата молба / изкл. 1-месец - т. д. № 141/2010 г.  с кратко-
писмена ръкописна резолюция/; 

● определението по чл. 140 от ГПК е постановявано в 3-5 дневен срок 
от датата на получаване на писмения отговор по молбата; 

 определенията по чл.367 от ГПК са постановявани в 7-дневен крок от 
датата на образуване на делото; 

 определенията по чл.374 от ГПК са постановявани в 3-месечен срок 
от датата на образуване на делото; 

● по делата съставът е постановявал съдебни актове, които не отговарят 
на изискванията, предвидени в разпоредбата на чл. 254, ал. 2 от ГПК; 

 ● първо открито съдебно заседание е насрочвано в период между 2-3 
месеца от датата на постановяване на определението по чл. 140 или по чл.374  
от ГПК; 

 съдебните заседания са отлагани  през 2 до 9 месеца, с най –честа 
причина  направени от страните  искания за събиране на доказателства ; 

 молбите по хода на делата са администрирани  своевременно; 
 по спрените  дела са правени редовно справки; 
 производствата по делата най често са прекратявани поради 

неотстранени в срок нередовности на искови молби, констатирани от съда, 
или поради оттегляне  или отказ от иска; 

●   съдебните решения са постановявани в  едномесечния срок, 
определен с разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК ; 

 бързо и своевременно произнасяне по жалбите против отказите на 
Агенция по вписванията  от 4 до 20 дни. 

 по  молби  за вписване на промени в производства по ЗПП: 
- насрочване в открито съдебно заседание  от 3 до 25 от датата на 

постъпване на молбата / изкл. произнасяне по молба без отбелязване на 
датата на постъпването й - ф.д.№ 28580/1992год./; 

- произнасяне по молбите в 7 дни от датата на постъпването им, или от 
датата на проведеното открито съдебно заседание; 

 За  производствата по чл.390 от ГПК, ИВСС е направил  констатации  
в акт, издаден на основание Заповед № 139/14.10.2010 г. на Главен инспектор 
на ИВСС; 

 своевременно администриране на въззивните жалби;     
● книжата и постъпващите документи по делата са подреждани по 

хронологичен ред; 
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● съдебното деловодство е изготвяло и своевременно изпращало 
съобщенията и призовките за страните; 

● съобщенията са  връчвани в срок до 10 дни от изготвянето им; 
 средната месечна натовареност на състава /новообразуван/за 

деветмесечието на 2010год.  е 12 дела; 
 Ефективността на дейността / съотношение брой висящи дела,брой 

приключили дела с решение или определение/ на състава за деветмесечието 
на 2010година е 50.23 %; 

 
17. Допълнителна натовареност по делата по несъстоятелност 
 
Актовете на отделните състави за първите пет месеца на 2010 г., 

постановени в закрито съдебно заседание в производствата по 
несъстоятелност и за броя на проведените събрания на кредиторите.  

 
VІ-1 състав: Решения-9 броя; 
Определения-14 броя, като има произнасяне по 2 възражения срещу 

списъци, изготвени от синдици; 
Събрания на кредиторите-2 броя; 
 
VІ-2 състав: Решения-10 броя; 
Определения-11 броя, като има произнасяне по 2 възражения срещу 

списъци, изготвени от синдици; 
Събрания на кредиторите-2 броя; 
 
VІ-3 състав: Решения-3 броя; 
Определения-18 броя, като има произнасяне по 10 възражения срещу 

списъци, изготвени от синдици; 
Събрания на кредиторите-4 броя; 
 
VІ-4 състав: Решения-18 броя; 
Определения-24 броя, като има произнасяне по 20 възражения срещу 

списъци, изготвени от синдици; 
Събрания на кредиторите-5 броя; 
 
VІ-5 състав: Решения-29 броя; 
Определения-12 броя; 
Събрания на кредиторите-0 броя; 
 
VІ-6 състав: Решения-3 броя; 
Определения-10 броя, като има произнасяне по 16 възражения срещу 

списъци, изготвени от синдици; 
Събрания на кредиторите-6 броя; 
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VІ-7 състав: Решения-3 броя; 
Определения-21 броя; 
Събрания на кредиторите-0 броя; 
 
VІ-8 състав: Решения-15 броя; 
Определения-5 броя; 
Събрания на кредиторите-0 броя; 
 
VІ-9 състав: Решения-0 броя; 
Определения-29 броя, като има произнасяне по 8 възражения срещу 

списъци, изготвени от синдици; 
Събрания на кредиторите-0 броя; 
 
VІ-10 състав: Решения-16 броя; 
Определения-22 броя; 
Събрания на кредиторите-1 брой; 
 
Състави от VІ-11 до VІ-16 нямат решения и определения, постановени 

в закрито съдебно заседание и проведени събрания на кредиторите в 
производства по несъстоятелност за този период, предвид времето на тяхното 
структуриране като част от Търговско отделение. 

 
Справка за постановените в закрито заседание определения по 

молби за допускани на обезпечения по висящи дела, образувани в 
Търговско отделение на СГС.  

 
VІ-1 състав – 4 броя; VІ-2 състав – 3 броя; VІ-3 състав – 6 броя; VІ-4 

състав-5 броя; VІ-5 състав – 3 броя; VІ-6 състав-8 броя; VІ-7 състав-1 брой; 
VІ-8 състав-4 броя; VІ-9 състав-3 броя; VІ-10 състав-1 брой; VІ-11 състав-
17 броя; VІ-12 състав-20 броя; VІ-13 състав-6 броя; VІ-14 състав-11 броя; 
VІ-15 състав-8 броя; VІ-16 състав-16 броя. 

 
 

      ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ 
СЪД, ТЪРГОВСКО  ОТДЕЛЕНИЕ: 

 
1. По образуването на делата. 
 От 16.12.2009г. / Заповед №2120/16.12.2009г./ изпълняващ 

длъжността зам.председател на СГС –Търговско отделение е съдия 
Костадинка Недкова. Въпреки  отчетената тенденция на увеличаване на 
броя на търговските дела  в отделението е създадена добра организация , 
която да осигурява нормалното  образуване и движение  на производствата, 
изразяваща се в: 

-   създаване на допълнителни състави в отделението; 
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- ежедневното разглеждане, разпределение и образуване на 
постъпилите искови  молби; 

-  своевременно  произнасяне по първоначална нередовност на молбите 
– невнесени държавни такси и др.    

 
 По редовността на исковата молба, различните състави са се 

произнасяли  в различни срокове от 1- 5 /един –пет/ дни  до един месец, 
отчетени конкретно  за всеки един от тях в обстоятелствената част на акта. 
 

2. По движението на делата. 
 Разпорежданията по чл.131, чл.367, чл.372, чл.373 от ГПК са 

постановявани от съставите  в различни срокове от 3 дни до 2 месеца, от 
датата на настъпване на конкретното основание за тяхното постановяване; 

 Определенията по чл.140 и по чл.374 от ГПК  са постановявани в 
различни срокове от отделните състави  от 3дни до 1 месеца, след изтичане 
на сроковете  по размяна на книжата;  

 Едни състави постановяват актове по чл.131, по чл.367, по чл.372 и 
чл.373 от ГПК съдържащи подробни указания, на  други  – актовете са 
бланкетни и кратки, а на трети – тези актове са кратка писмена резолюция; 

 Налице е разлика във  вида на постановените актове по чл.131, 
чл.367, чл.372, чл.373 от ГПК. Едни състави  се произнасят по: 

-  чл.131 ГПК – с определение – 7-ми; 8-ми; 9-ти; 10-ти състав, други с 
разпореждане – 1-ви; 2-ри; 3-ти ; 4-ти ; 12-ти; 16-ти;   

- чл.367 ГПК – с  определение  -  3-ти; 5-ти; 7-ми; 9-ти;  13-ти състав, 
други с разпореждане – 2-ри; 4-ти; 6-ти;10-ти; 11-ти; 12-ти ; 14-ти състав,  а   
трети с двата вида актове – 1-ви; 7-ми ; 8-ми състав; 

- по чл.372 ГПК- с определение – 1-ви; 3-ти; 5-ти ;7-ми; 9-ти;11-ти; 13-
ти състав,  други с  разпореждане- 2ри; 4-ти; 6-ти; 8-ми; 10-ти състав; 

- по чл.373 от ГПК  - с определение – 5-ти; 7-ми; 13-ти състав, други с 
разпореждане – 2-ри; 3-ти; 6-ти ; 7-ми състав, а трети с двата вида актове- 8-
ми състав; 

● Първо открито съдебно заседание е насрочвано с определенията по 
чл. 140, съответно чл. 374 от ГПК в срок от 2-3-4-5-6 до 8 месеца от тяхното 
постановяване, отчетено подробно за всеки от съставите. Наблюдава се 
тенденция за съкращаване на срока,  в който се насрочват делата за първо 
съдебно заседание. 

● Отлагането на делата за второ или последващо съдебно заседание  за 
различните състави е  през различни периоди от време от 2/два/ до 9/месеца/ 
месеца./16-ти с-в/.  

 Налице са усилия на по-голяма част от съставите делата, 
образувани по реда на ГПК /от 01.03.2008год./, да се насрочват през по-
кратки периоди от време от 2 до 4 месеца ; 

  При някои от съставите се констатира, че са постановявали 
определения и разпореждания ръкописно, върху други документи по делото, 
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което ги прави нечетливи и трудно разбираеми. В повечето случаи тези 
актове съдържат само дата и подпис и не отговарят на изискванията за 
задължителните реквизити на съдебен акт, предвидени в разпоредбата на чл. 
254, ал. 2 от ГПК;  

 Молбите  по хода на делата са администрирани бързо  -  от 1- 3/три/ 
дни  до  1 месец; 

 Навременно администриране от СГС на въззивните жалби. 
 

3. По приключването на делата. 
 

 Броят на делата с отменен ход по същество не е голям -  между 15 и 
3 за отделните състави.  Делата, по които са постановявани определения за 
отмяна на даден ход по същество, следва да бъдат разделени на две групи: 

1. С постановени определения за прекратяване на производството по 
делата, поради недопустимост на предявените исковете, при което 
производството се смята за приключено; 

2. С определения за събиране на нови доказателства в срока за 
произнасяне  или след изтичането му, която група следва да се отчете като 
действия на съставите,чрез които се забавя производството по делата. 
Късно установената непълнота на събраните доказателства,води до 
заключение за липса на внимателно изследване  и подготовка по тези въпроси 
при воденето на процеса. Друга причина за този извод е честата смяна на 
съдията –докладчик в производствата. 
 

 Налице са висящи  граждански  и търговски дела  от  1993- 1995-
1999год. Общият брой на делата продължили производството до 10 и повече 
години е 19/деветнадесет/, разпределени по състави: 1-ви състав -6 дела;2-ри 
състав – 7дела ; 3-ти състав -1 дело; 6-ти състав-3 дела; 7-ми състав -1 дело; 
8-ми състав – 1 дело. Причините за тази  изключителна продължителност на 
производството –   повече от 10 години са: 

- забавено приключване на наказателни общ  характер дела и 
прокурорски преписки, при спряно производство по делата  на 
основание чл.182, ал.1, б.”д”  ГПК /отм./ 

- забавено приключване на граждански дела, при спряно производство 
по делата  на основание чл.182, ал.1, б.”г”  ГПК /отм./ 

- несвоевременно  заявявани доказателствени искания  от страните по 
делото;  

- поведението и проблемите по делата, свързани с вещите лица – дело 
отлагано 12 пъти по причина вещо лице- т.д.№956/2001год. на 1-ви 
състав;  

- неупражнен контрол от страна на съда върху дейността на временния 
синдик в продължение на 6 години/ т.д.№1772/1994год- 1-ви състав/; 
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- недостатъчна  преценка на основанието преюдициалност при спиране 
на производството на това основание /т.д. №1671/95год. 1-ви състав –
спряно цели 14 години/; 
 В хода на проверката  се констатира съществено просрочие при 

постановяване на съдебните актове.  Част от съдебните състави постановяват 
решенията извън едномесечния срок по чл.235,ал.5 от ГПК и извън 
разумния тримесечен срок. Съществено  забавяне при постановяване на 
актовете за периода на проверката /2008г., 2009г. до 30.10.2010г./ се 
констатира при: 

1. Първи състав, постановил решенията по 140 бр. дела в срок над 3 
месеца /конкретизирани по съдии от състава в обстоятелствената част на 
акта/; 

 2.Седми състав, постановил решенията по 138 дела в срок над 3 
месеца /посочени конкретно в акта за всеки от съдиите на състава/;   

3.Четвърти  състав, постановил решенията по 110 дела в срок над 3 
месеца; 

4.Осми  състав, постановил решенията по 72 дела в срок над 3 
месеца; 

5. Пети  състав, постановил решенията по 56 дела в срок над 3 
месеца /конкретизирани по съдии от състава в обстоятелствената част на 
акта/; 

6. Десети  състав, постановил решенията по 27 дела в срок над 3 
месеца; 

7. Девети  състав, постановил решенията по 19 дела в срок над 3 
месеца; 
           Останалите състави  на Търговското отделение – Втори, Трети, 
Шести, Единадесети, Тринадесети, Четиринадесети, Петнадесети и 
Шестнадесети са постановявали решенията си в едномесечния срок по 
чл.235, ал.5 от ГПК. 

 Частните въззивни производства са приключвали в относително 
кратки срокове / от 4дни до 3-4 месеца/, особено  в.ч.гр.д  образувани от 
началото на  2010 година; 

 Своевременно  произнасяне по жалбите  против отказите на Агенция 
по вписванията; 

 Срочно  произнасяне в производствата по Закон за политическите 
партии; 
  

4. Спрени дела. 
 

 При спиране на производството по делата на основание чл.182, ал.1, 
б.”г” от ГПК/отм./ съответно чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, в повечето случаи 
съдът е извършвал периодично справки за хода на преюдициалните 
производства./изкл. подробно описани за всеки от съставите/. 
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   Периодите през които са изисквани справки за хода на 
преюдициалните производства са по-кратки от началото на 2010г. 
  

 5. Прекратени  дела. 
Прекратените  дела  са образувани  след влизане в сила на ГПК от 

01.03.2008год.Най –честта причина за прекратяване на производството  е  
неизпълнени от страна  указания в  определения от съда срок, оттегляне или 
отказ от иска. 
             
         6.Обезпечителни  производства.  

 
 Констатира се своевременно произнасяне по делата, образувани по 

молби с правно основание чл.390 от ГПК. 
            

7. Констатации, относно различна и противоречива  съдебна 
практика на съдебните състави в отделението.  

 
1. Разнородна практика при двойната размяна на книжа, когато не е 

постъпвала допълнителна искова молба. 
В едната група случаи съдиите дават възможност по чл. 373 от ГПК на 

ответниците за представяне на допълнителни отговори, въпреки, че ищците 
не са депозирали допълнителни искови молби.  Като примери могат да бъдат 
посочени - т. д. № 2471/2009 г., VІ-6 състав и по т. д. № 473/2009 г., VІ-7 
състав,  

В другата група случаи, след като ищецът не депозира допълнителна 
искова молба, на ответника не е давана възможност по чл. 373 от ГПК за 
представяне на допълнителен отговор. Като пример може да бъде посочено т. 
д. № 1077/2009 г. на VІ-4 състав, по което съдът е изпратил отговора на 
исковата молба и дал възможност на ищеца да представи допълнителна 
искова молба, съгласно чл. 372 от ГПК. В срока, указан от съда, такава не е 
постъпила и съдът е постановил определение по чл. 374 от ГПК, с което е 
насрочил делото в открито съдебно заседание, без да дава възможност на 
ответника да представя допълнителен отговор.  

 
2. Установява се различна практика в производствата по дела, 

образувани по молба на кредитор по чл. 625 от ТЗ.  
Част от съставите са извършвали размяна на книжа по чл. 131 от ГПК – 

VІ-1; VІ-4; VІ-5; VІ-8; VІ-9; VІ-10; VІ-11; VІ-12; VІ-13; VІ-14 състави /т. д. № 
1483/2009 г., т. д. № 1052. д. № 1941/2009 г., т. д. № 1189/2010 г., т. д. № 
1487/2009 г., т. д. № 1017/2009 г., т. д. № 1784/2009 г., т. д. № 2509/2009 г., т. 
д. № 140/2010 г./; VІ-1 и VІ-11 състави по т. д. № 1817/2008 г. и т. д. № 
934/2010 г. с разпореждането по чл. 131 от ГПК са указвали 14-дневен срок за 
отговор. Състави VІ-3, VI – 6 и VІ-7 по т. д. № 990/2010 г., т. д. № 181/2010 г. 
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и  т. д. № 1783/2009 г. са насрочвали делата в открити съдебни заседания в 
срок от две седмици, съобразно разпоредбата на чл. 629, ал. 2 от ТЗ. 

 
          3. Различна е практиката при постановяването на актовете по чл.131, 
чл.367, чл.372 и чл.373  от ГПК, отчетени  в т. 2 от Изводи на настоящия акт. 
 

8. Натовареност на съдиите в отделението. 
 Най –висока средна месечна натовареност  през 2009 год. през 
деветмесечието на 2010г.  има  8-ми състав /съдия Ивайло Младенов/ - по 28 
средно месечно решени дела, следван от 7-ми  състав -27 дела, следвани от 3-
ти и 13-ти  по 26 дела, следван от 11-ми състав по 25 дела, следвани  от 9-ти 
и 10-ти състав-по 24 дела, следвани от 1-ви и 14 с-в –по 23 дела, следвани от 
2-ри и 6-ти състави по 21 дела   По- ниска е натовареността на съдиите за 
деветмесечието на 2010 година  от 4-ти състав  –по 16 дела и 5-ти с-в по 18 
дела /съдията на 4-ти състав е и зам.председател на СГС/ и 12-ти състав- по 
14 дела. Най- ниска  през деветмесечието на  2010 година  e натовареността 
на 15-ти и 16-ти състави  по 12 дела. Съставите с по и  най-ниска средна 
месечна натовареност са новообразувани и за тези съдии това не е 
действителната им натовареност, тъй като  следва да им бъде отчитана 
натовареността им и в други състави извън отделението. 
             

9. Ефективност на дейността на съставите в отделението.  
Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой 

приключили дела с решение или определение/ на съставите  на отделението 
за 2009год. е както следва: Най –висока- 73.35%  за  Втори  състав и най-
ниска – 53.12% за Първи състав. Или средната ефективност на дейността на 
отделението е 63.23 %. При изчисляване на средната ефективност не е взета 
предвид ефективността на дейността на Втори състав /поради  
продължителен отпуск по болест на съдията / и на Седми състав / в състава 
са работили двама съдии/. Т.е. приблизително 40%  от образуваните дела за 
съответната година са със забавено движение и  приключване. 
 

10. Обективни причини, водещи в определени случаи  до 
забавено движение и приключване на делата 
 
            1. Фактическа и правна сложност  на споровете и по делата по 
несъстоятелност; 
             2. Въведеното от ГПК от 01.03.2008год. изискване за двойна размяна 
на книжа по търговските спорове; 
            3. Процесуална недисциплинираност на страните по споровете; 

   4. За съдиите в Търговското отделение е налице и допълнителна, 
скрита натовареност по делата по несъстоятелност, подробно показана в т.17 
„Допълнителна натовареност по делата по несъстоятелност” от 
обстоятелствената част на акта и която не е включена в отчетената им 
натовареност по т. 8. 
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11.  Административно-деловодната дейност на съда. 
  
● Документите, постъпващи в съда и актовете на съответния състав в 

отделението, са подреждани в  хронологичен ред, съответно страниците на 
делата са номерирани. 

● При голяма част от деловодствата, организиращи деловодната 
дейност на съответните състави, се установява своевременно изготвяне и 
изпращане на съобщения. 

 Ръководителят на служба „Деловодство” е изпълнявал своевременно 
задълженията си по чл.18 от ПАРОВАС, като е поддържал нормална 
организация в работата на службата.  

 
12.  Случаен  принцип на разпределение на делата. 

 
От 02.07.2009год. до момента на извършване на проверката месец 

октомври на 2009година образуваните  търговски дела са разпределяни 
между съставите на отделенията в съответствие с  принципа  определен  с 
разпоредбата на чл.9 от ЗСВ. Налице са протоколи по разпределението на  
електронен и хартиен носител. 

С Акт за извършена проверка, съставен на основание на Заповед 
№139/14.10.2010 г. на Главния инспектор на ИВСС са констатирани известни 
нарушения  на принципа за случайното разпределение на делата. В акта са 
направени конкретни препоръки  към  административния ръководител на 
СГС  за тяхното преодоляване. 
 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Софийски 
градски съд: 

 
I.Административният ръководител на Софийски градски съд да 

упражни правомощията си по чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ като: 
1. Следи за  насрочването и отлагането на търговските дела в разумни 

срокове и предприеме мерки по преодоляване на изводите на настоящия акт 
за отлагане на делата през периоди по-дълги от четири месеца; 

2. Предприеме конкретни мерки по движението и приключването на 
делата в отделението, висящи десет и повече години; 

3. Осъществява своевременно контрол върху работата на съставите, 
при които с настоящия акт се констатират постановени съдебни актове, извън 
разумния тримесечен срок. В случай на продължаваща подобна практика да 
упражни правомощията си по чл.327 от ЗСВ; 

4. Организира обсъждане  по констатираната в т. 7  от акта различна и 
нееднаква съдебна практика в дейността на съставите на гражданското 
отделение; 
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5. Осигурява  ефективна координация на работата на всички 
деловодни служби на  СГС относно точно и навременно изготвяне на справки 
по движението и приключването на преюдициални дела, поискани от 
органите на съдебната власт, в частност от СГС, ТО; 
 
          II.  На основание  чл. 314 ал. 1 от ЗСВ  административният 
ръководител на СГС да ангажира дисциплинарната отговорност на 
съдиите от съставите на Търговско отделение, за които в т.3 от акта са 
констатирани  съществени дисциплинарни нарушения по чл.307,ал.4, т.1 
от ЗСВ .   
           
            В двумесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Софийски градски съд да предприеме 
мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да уведоми 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

   На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
административния ръководител на Софийски градски съд, на 
административния ръководител на Апелативен съд гр.София, и на Висшия 
съдебен съвет. 

 
 
 
             ИНСПЕКТОР: 

 
      /НЕЗАБРАВКА СТОЕВА/ 


