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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт  и заповед 

№59/12.04.2010год. на Главен инспектор  на  Инспектората към Висшия 
съдебен съвет се извърши тематична планова проверка по образуването, 
движението и приключването на делата в съдилищата , образувани по глава 
тридесет и трета  - Производство по колективни искове  от ГПК.Проверката е 
възложена на  инспектор Незабравка Стоева и експертите Николай Илиев  и 
Мая Михайлова. 

Обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на организацията 
на образуването, движението, както и приключването в установените срокове 
на делата, образувани по глава тридесет и трета  -Производство по 
колективни искове  от ГПК. 

Цел  на  проверката -  да съдейства за обобщаване и анализиране на 
данните  по образуването и движението и приключването на делата. 
Проблеми  по прилагането на конкретните  правни норми в национален 
мащаб. Сравнителен анализ по правоприлагането и администрирането на 
делата  в различните съдилища. 
 

I. Проверка на организацията по образуването, движението и 
приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 

Съгласно чл.380 от ГПК колективните искове се разглеждат от 
окръжните съдилища като първа инстанция.  

От  всичките 27 /двадесет и седем/ окръжни съдилища в страната бяха 
изискани справки  за броя на  делата , тяхното движение и приключване  , 
образувани по  глава тридесет и трета  -Производство по колективни искове  
от ГПК,  както и заверени копия от самите дела.  
В Софийски градски съд тази категория дела бе проверена по време на 
извършване на комплексната проверка в гражданското отделение на съда , 
определена с годишната програма на ИВСС. 

1. Няма образувани дела  по предявени колективни искове в следните 
окръжни съдилища: 

1.ОС- Кърджали; 2.ОС – Търговище; 3.ОС – Габрово; 4.ОС- Хасково; 5. 
ОС-  Стара Загора; 6. ОС- Велико Търново; 7. ОС –Русе; 8. ОС- Пазарджик; 
9.ОС- Плевен; 10. ОС – Сливен; 11.ОС - Ямбол; 12. ОС –Перник ; 13. ОС 
Варна; 14. ОС- Благоевград; 15. ОС –Смолян; 16. ОС- Шумен; 17. ОС –
Монтана; 18.ОС –Разград;  19.ОС –Видин; 20. ОС-Ловеч; 
 

Т.е., за период от две години и 4 месеца / датата на влизане в сила  на 
ГПК от 01.03.2008год. до датата на приключване на настоящата проверка- 
30.06.2010год./  в 20 /двадесет / от окръжните съдилища в страната няма  
предявени  колективни искове. 
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2.В  Софийски окръжен съд  са  образувани две дела: 
1. Гр.д.№ 320/2009год. Образувано на 22.04.2009год. Проведени 2/две/ 

открити и  3 / три/ закрити съдебни заседания.Постановено  решение на 
16.04.2010год.; 

1. Гр.д.№ 310/2009год. Образувано на 23.04.2009год. Проведени 2/две/ 
открити и  3 / три/ закрити съдебни заседания.Постановено  решение на 
09.12.2010год. Решението е обжалвано и делото е изпратено в САС на 
08.03.2010г.;   

Производството и по двете дела е приключило в  едногодишен срок , 
вкл. с постановен съдебен акт. По едно от делата е прогласена нищожност на  
клаузи  от договори  за използуване на  електроразпределителните мрежи на  
”ЧЕЗ Разпределение България” и на същото дружество е разпоредено  да 
преустанови   прилагането  на тези клаузи от договорите. 
 

3 . В Окръжен съд Пловдив са образувани две дела: 
1. т.д.№ 205/2009год. Образувано на 30.03.2009год. Проведени 3/три/ 

открити и  4 / четири/ закрити съдебни заседания.Постановено  решение на 
26.10.2009год.;   

2. т.д.№ 206/2009год. Образувано на 30.03.2009год. Проведени 3/три/ 
открити и  4 / четири/ закрити съдебни заседания.Постановено  решение на 
26.10.2009год.;   

И по двете дела производството е приключило в 6 –месечен срок, вкл. с 
постановен съдебен акт. Ответник и по двете дела  е  ”България 
Електроснабдяване „ АД.  Съдът е постановил , че неправомерно се 
претендира от дружеството  обезщетение от  клиенти  на основание на  
неравноправни клаузи от  Общи условия  от договор за продажба на ел. 
енергия.   

4.  Окръжен съд Добрич 
Образувано   е едно дело –гр.д.№ 635/2008г.  
Образувано на 18.05.2008год. Проведени   2 / две/ закрити съдебни 

заседания, в които съдията докладчик оставил исковата молба без движение 
като е давал 1-месечен срок за отстраняване на нередовностите й.С 
определение от 16.10.2008год.производството по делото е   прекратено 
поради недопустимост на исковата претенция; Определението е обжалвано.  
Варненския апелативен съд с опр. от 08.12.2008год. е оставил в сила 
обжалваното определение.  
 

5.  Окръжен съд Враца  
Гр.д.№ 809/2009год. Образувано на 12.11.2008год.С разпореждане от 

27.11.2008год.  предявеният иск е бил оставен  без движение, поради 
констатирани от съда недостатъци. Поради неотстраняване  на 
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нередовностите в дадения от съда срок, производството по делото е било 
прекратено с опр. от 12.12.2008год. 
 

6.  В Окръжен съд Кюстендил е образувано едно дело . 
Т.д.№ 15/2008год.Образувано на 08.04.2008год.  и приключило с 

постановен акт на 31.07.2008год. – приключило до 3 месеца. Изпратено по 
подадена въззивна жалба на САС на 08.01.2009.  Няма постановено 
решение от САС в продължение на 1 година и 5 месеца. 
 

7. Окръжен съд  Бургас 
Т.д.№ 798/2008год.  Образувано  12.2008год. С разпореждане от 

19.12.2008год. исковата молба е оставена без движение поради констатирани 
нередовности ,като е  даден  едноседмичен срок за отстраняване на 
нередовности . С опр. от 22.04.2009год.  производството е  прекратено, като е 
прието че  предявения иск не следва да се разглежда  по реда на чл.379 и сл. 
от ГПК.Определението е обжалвано пред Бургаски апелативен съд . С опр. от 
30.06.2009год.  БАС  потвърждава обжалваното определение.С опр. №539 от 
20.10.2009год. по ч.т.д.№ 544/2009год. ТК, I-во т.о. на ВКС   отменя  
определението на БАС  и връща  делото на БОС  за  продължаване на 
производството по делото. Прието е, че при  преценката на допустимостта 
на  предявения иск  следва са се има предвид понятието колективен интерес,  
определено с Директива 98/27/ЕО  на Европейския парламент и на Съвета  
от 19.05.1998год., изменена с Директива №2006/123 ЕО  за предоставяне на 
услуги във вътрешния пазар. 
 

8. Най- много са образуваните дела – 8/осем/  в Софийски  градски 
съд. Констатира  се забавено движение на производството.   По нито едно 
от  делата няма постановено съдебно решение по  съществото на спора. 

1.Гр. д. № 6773/2009 г., 1-во, 2-ри състав е образувано на 14.07.2009 г. 
по искова молба, постъпила на 14.07.2009 г., от сдружение „Ц. З. П. З.” срещу 
Министерството на здравеопазването. Определение от 07.09.2009 г. за отвод 
на съдия Желязкова, произнесла се по същия спор по реда на отговорността 
на държавата през 2005 г. Разпореждане от 26.10.2009 г. на новия докладчик 
по делото, с което са дадени указания за представяне на доказателства за 
правоспособността на лицето, подписало исковата молба. С разпореждане от 
02.11.2009 г. исковата молба е оставена без движение за представяне на 
доказателства по чл. 380 от ГПК. Определение от 10.12.2009 г. по чл. 131 от 
ГПК Определение от 11.12.2009 г. делото е насрочено в открито заседание за 
15.01.2010 г., по чл. 382, ал. 1 от ГПК. На тази дата е даден ход на делото, 
допуснато изслушване, определен е кръгът на увредените лица /всички 
заболели от рак на млечната жлеза в определен периода до завеждане на 
исковата молба, както и на всички на които е предписано лекарство 
херцептин. Даден е двуседмичен срок за определяне начина на разгласяване 
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на обстоятелствата по иска. С определение от 08.03.2010 г. определен начина 
на разгласяване по различни медии в срок от 23.03.2010 г. до 05.04.2010 г. 
Към датата на проверката няма данни за разгласяването. 

2.Гр. д. № 3079/2008 г., 1-во, 3-и състав е образувано на 17.07.2008 г. 
по иск, постъпил на 15.07.2008 г., от А. Д. Д. Б. срещу И. А. Л.. Претенцията 
е по реда на Закона за медицинските изделия. Цена на иска – 75 000,00 лв., 
петитум на исковата молба: да преустанови незаконното събиране на такси; 
да поправи последиците за търговците на едно неправомерно събиране на 
такси. С разпореждане от 21.07.2008 г., положено ръкописно без име на 
съдията, който го е постановил, съдът е указал в 7-дневен срок да се 
представят доказателства за обстоятелствата по чл. 380, ал. 2 и 3 от ГПК. 
Нова резолюция от 05.09.2008 г., че предишните указания не са изпълнени. 
Последна резолюция по изпълнение на предходните указания от 01.10.2008 г. 
Определение от 17.10.2008 г. по чл. 381, ал. 2 от ГПК за изслушване на ищeца 
страна в открито заседание, насрочено за 15.12.2008 г., относно наличието на 
обстоятелствата по чл. 381, ал. 1 и ал. 3 от ГПК. В съдебно заседание от 
15.12.2008 г. даден ход, изслушани лицата, допуснато разглеждането на 
делото и делото насрочено в открито съдебно заседание за 30.03.2009 г. На 
тази дата е даден ход на делото, направени искани за разгласяване на 
обстоятелства, допуснато разгласяване на обстоятелства и постановяване на 
определение по чл. 382, ал. 2 от ГПК. Определение от 14.04.2009 г. – да се 
извърши разгласяването еднократно, в рамките на един месец, в два 
централни ежедневници /в-к „Труд” и в-к „24 часа”/. Високи такси на 
вестникарска груба България /съгласно приложението/. Таксите по 
разгласяването понесени от ищеца. Разгласяването приключило на 15.03.2010 
г., при една година водена кореспонденция по разгласяването/. Само във в-к 
„24 часа” кореспонденцията е по отношение на таксите по разгласяването. 
Няма изпълнение публикацията да е в два вестника едновременно в рамките 
на един месец.  

3.Гр. д. № 1012/2010 г., 1-во, 4-и състав е образувано по колективен 
иск. С определение от 01.02.2010 г. исковата молба е оставена без движение 
за внасяне на държавна такса в размер на 576 000,00 лв., като е указан 7-
дневен срок за внасянето й в противен случай исковата молба ще бъде 
върната. Съобщение за указанията е изпратено на 01.02.2010 г., върнато на 
08.03.2010 г. с отбелязване, че адресът на пълномощника на ищците е друг. 
Изпратено е ново съобщение на новия адрес на 23.03.2010 г. 

4. Гр. д. № 3230/2009 г., 1-во, 8-и състав е образувано на 10.04.2009 г. 
по искова молба на Ф. П. Б. – сдружение с нестопанска цел, регистрирано в 
обществена полза, срещу „Т. – С.” ЕАД. Искът е предявен на основание чл. 
186 и чл. 188 от Закона за защита на потребителите ЗЗП. За сумата от 
10 000,00 лв., за обезщетяване обезщетяване на вредите, причинени на 
колективните интереси на потребителите. Исковата молба е депозирана чрез 
адвокат от САК и е постъпила на 09.04.2009 г. С резолюция, положена върху 
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първа страница на исковата молба, без посочване името на съдията, съдът е 
указал на ищеца да се представят описани приложения в исковата молба и да 
се внесе държавна такса. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 
08.05.2009 г. и е върнато на 28.05.2009 г. с отбелязване, че на посочения в 
молбата адрес на адвоката няма кантора и процесуалният представител не е 
намерен. Нова резолюция от 02.06.2009 г. за ново съобщение с указанията, 
изпратено на 08.06.2009 г., върнало се на 17.06.2009 г. със същата забележка. 
Ново разпореждане на съда от 25.06.2009 г. от 25.06.2009 г. за изпращане 
писмо до САК, като се иска адреса на адвоката, депозирал исковата молба. 
Писмо до САК е изпратено на 26.06.2009 г. Получено съобщение от САК на 
21.07.2009 г. Разпореждане от 27.07.2009 г. да се връчи съобщение на 
посочения от САК адрес. Поредното съобщение се е върнало с отбелязване 
„напуснал адреса”. Съдът, на 21.08.2009 г., е разпоредил да се изпрати писмо 
до САК, който да определи адреса, на който адвоката да бъде издирен. 
Върнато съобщение два поредни пъти, последното от 02.11.2009 г. – 
адвокатът напуснал. На 27.11.2009 г. е постъпила поправена молба от друг 
адвокат, пълномощник на ищците. Препис от исковата молба е изпратен на 
ответника с право на отговор. Разпореждане от 10.03.2010 г. с указания за 
уточнение на исковата молба във връзка с: 

 - фактическите основания на иска за преустановяване на търговската 
практика; 

 - да се уточни размерът на обезщетението по цитираните нарушения в 
исковата молба; 

 - да се уточнят критериите за определяне на кръга от лицата, от чието 
име са предявени колективните искове; 

 - да се представят доказателства за възможностите на ищеца сериозно 
и добросъвестно да защити увредения интерес – уточнението да бъде 
направено във вече насроченото открито съдебно заседание за 17.06.2010 г. 

5.Гр. д. № 5679/2008 г., 1-во, 8-и състав е образувано на 03.01.2009 г. 
по искова молба, постъпила на 29.12.2008 г., от „К. З. И. Н.” срещу 
Прокуратурата на Република България, по реда на ЗОДОВ. Цена на иска – 
100 000,00 лв. Разпореждане от 05.01.2009 г. за оставяне на иска без 
движение, с указания за внасяне на държавна такса. Съобщение изпратено на 
12.01.2009 г. и получено на 27.01.2009 г. На 29.01.2009 г. са отстранени 
нередовностите на исковата молба. С определение от 12.02.2009 г. съдът е 
прекратил производството по делото, като е приел, че предявения иск е 
недопустим. 

6. Гр. д. № 5680/2008 г., 1-во, 8-и състав е образувано на 05.01.2009 г. 
по колективен иск от „К. З. И. Н.” против Министерството на вътрешните 
работи, постъпил на 29.12.2008 г. Искът с цена в размер на 50 000,00 лв., е 
предявен на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и 
общините, поради дискриминационно отнемане на лично оръжие на 
граждани. Ищецът е дружество с нестопанска цел, учредено в частна полза. 
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Разпореждане от 05.01.2009 г. на зам. председателя за внасяне на държавна 
такса, съобщение изпратено на 12.01.2009 г. и получено на 27.01.2009 г. 
Отстранени нередовности в срок. С определение от 02.02.2009 г. съдът 
прекратява производството по делото след като е приел, че предявеният иск е 
недопустим и министерството на вътрешните работи не е пасивно 
легитимирано да отговаря по така предявения иск. На следващо място съдът 
приема, че претенцията се основава на вреди, които не произтичат от 
административна дейност. Определението е обжалвано пред САС с частна 
жалба, оставена без движение за внасяне на държавна такса по жалбата. 
Обжалвано е първо разпореждането за оставяне на частната жалба без 
движение, като САС приема, че не е прекратително определение по смисъла 
на чл. 279 от ГПК. В този смисъл е и акта на ВКС. Определението за 
прекратяване не е било предмет на инстанционен контрол по същество. 

7. Гр. д. № 2578/2010 г., 1-во, 9-и състав е образувано на 09.03.2010 г. 
по искова молба, постъпила на 08.03.2010 г., от КЗП срещу „К. Б. М.” ЕАД. 
Искът е с правно основание по чл. 186, ал. 3, във вр. С чл. 186, ал. 2, т. 1 от 
Закона за защита на потребителите, с петитум: 

 - да се постанови решение, с което да се преустанови прилагането на 
неравноправни клаузи; 

 - да се разпореди да се отстранят неравноправни клаузи; 
 - да се задължи ответникът да огласи по подходящ начин и за своя 

сметка съдебното решение или част от него. 
На 18.03.2010 г. разпореждане по чл. 127, ал. 1 и ал. 2 от ГПК, с което 

исковата молба е оставена без движение за внасяне на държавна такса. 
Съобщение изпратено на 23.02.2010 г. 

8. гр. д. № 8088/2009 г., 1-во, 10-и състав е образувано на 26.08.2009 г. 
след като е изпратено по подсъдност от Административен съд – София град. 
Искът е предявен от сдружение с нестопанска дейност в обществена полза 
„Г. И. С.” срещу Столична община. Искът, който частично е предявен за 
100000,00 лв., е общо 4 млн. лева. Разпореждане от 26.08.2009 г. на зам. 
Председател за внасяне на държавна такса, за което е изпратено съобщение 
на 27.08.2009 г. Същото е получено на 01.10.2009 г. Отстранени в срок 
нередовности като частично предявения иск е намален и държавната такса е 
внесена върху намалената цена на иска. С разпореждане от 25.02.2009 г. 
исковата молба е оставена без движение, като е указано на ищеца освен да 
внесе държавна такса и да представи доказателства за това какви и колко 
колективни искове е водил, с какъв окончателен акт са приключили, колко и 
какви искове по чл. 186 от Закона за защита на потребителите е водил и с 
какъв окончателен акт са приключили; да представи доказателства за 
възможностите на ищеца, чрез които да могат да се понесат тежестите с 
водене на делото, включително разноските, съгласно чл. 380, ал. 3 от ГПК, 
както и обстоятелства относно претенцията. В срок, процесуалният 
представител на ищеца е направил уточнение, но с определение от 23.03.2010 
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г., съдът, на основание чл. 381, ал. 3 от ГПК, не е допуснал разглеждане на 
делото по така предявения иск по смисъла на чл. 379, ал. 1, от ГПК. 
Съобщение изпратено на 23.03.2010 г.. Определението на съда не е влязло в 
сила, тъй като към дата на извършване на проверката, няма върнато 
съобщение по делото. Мотиви за недопускането: 

 - организацията, предявила иска, не разполага с ресурс, за да понесе 
таксите; 

 - не приема, че въз основа на публикации в различни сайтове, ищецът 
може да провежда пълно и главно доказване на твърдяните факти и 
обстоятелства; 

 - липсват доказателства за възможността ищецът сериозно и 
добросъвестно да защити увредения колективен интерес; 
 - представен списък на дела пред Европейския съд по правата на човека, 
приема че не са доказателства за възможности. 
 

От извършената проверка и след анализ на констатациите по 
проверените дела следват следните 

 
ИЗВОДИ: 
I. По образуването, движението и приключването на делата. 

● делата от този вид са образувани в деня на постъпване на молбите 
или на следващия ден; 

● по редовността на  предявените колективни искове ,съставите са се 
произнасяли в кратки срокове  от 1- 4 до 7 дни; 

● Най-чести нередовностти на предявените искове са: 
-непредставяне на доказателства по чл. 380 от ГПК; 
-  не внесена на държавна такса ; 

●най-честа причина за прекратяване на този вид производства  е 
непредставяне на доказателства по чл.380 от ГПК; 

 
●своевременно приключване на производствата по предявени искове 

по чл.379, ал.2 от ГПК; 
●забавено движение на делата  по колективни искове с правно 

основание  чл.379,ал.3 от ГПК; 
● постановявани в срок съдебни актове по уважени колективни искове 

по чл.379,ал.2 от ГПК;  
● към момента на проверката липсват постановени решения по 

съществото на  колективните спорове с правно основание чл.379,ал.3 от ГПК; 
 
II. Други причини , водещи до забавено движение на 

производството по колективни искове  
● Особените процесуални   правила, определени  в ГПК; 
● големия брой заинтересовани страни 
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III.  Общи  изводи 
● Особен  вид  искове  и  въведени за първи път  в гражданското ни 

право с новия  ГПК от 01.03.2008год.  Въвеждането  на тази  процесуална 
възможност се възприема като едно от  най-добрите средства  за защита на  
огромни групи граждани и субекти, които стават  много често  уязвими, респ. 
увредени от  мощни стопански субекти или от самата държава. 

● Малък е броя на образуваните дела  - общо 15/петнадесет/ за цялата  
страната  за период от 2 години и 4 месеца. Т.е. Предложената от закона  
възможност не се използува  от гражданите. 

● В  производствата по делата  се констатират  много проблеми- като 
най-често срещаните  са:  

1.Високите  държавни такси, които гражданите или организациите не 
могат да понесат , поради което защитата на засегнатото им право  остава 
неосъществена; 

2.Високи тарифи , предлагани от медиите  за разгласяване на 
предявените искове; 

3.Липсва изрична  нормативна уредба , за  последващите действия на 
съда при неспазването на  определените срокове по разгласяването на 
исковете. 

●   Само четири   дела в страната / две на Софийски окръжен съд и 
две  на Пловдивския Окръжен съд/   са приключили със   защита на  правата 
потребителите на ел. енергия от неправомерни договорни условия и е 
пресечена възможността да се претендират от тях неоснователни 
обезщетения. 

 
На основание направените изводи ИВСС дава следните препоръки: 
 
На основание чл.86, ал.1, т.1 и т.8 от ЗСВ административните 

ръководители на Окръжен съд  Бургас, Окръжен съд Враца,  Окръжен съд 
Добрич ,Окръжен съд Кюстендил, Окръжен съд  Пловдив, Софийски 
градски и на Софийски окръжен съд да свикат общо събрание на съдиите 
от съда, на което да сведат  констатациите от настоящия акт и поставят на 
разглеждане и други проблеми ,възникнали по образуването, движението и 
приключването на тази категория дела  . 

За проведените общи събрания в едномесечен срок от датата на 
провеждането им,  ИВСС да бъде уведомен.  
 

На основание чл.54, ал.1, т.5 от Закон за съдебната власт препис от 
настоящия акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 
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На основание чл.54, ал.1, т.7 от Закон за съдебната власт препис от 
настоящия акт да се изпрати на председателя на ВКС. 
 

 
 
 
     ИНСПЕКТОР: 
        /Н. СТОЕВА/ 
 
 


