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съответно без размяна на книжа между страните 
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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и тематични проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2014 г. и 2015 г. и 

Заповед № ТП-01-2/20.04.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет се извърши тематична проверка относно: 

процесуалния ред, по който се развиват производствата по молби по чл. 625 

от Търговския закон /депозирани от кредитор/ при подготовката им за 

разглеждане в открито съдебно заседание - с размяна, съответно без размяна 

на книжа между страните 

Проверката се възложи на всички инспектори като обобщаването и 

анализа на събраните материали се предостави на инспектор Весела 

Николова и експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Обхватът на проверката включва дейността на окръжните съдилища и 

Софийски градски съд по дела, образувани по молби по чл. 625 от ТЗ, 

депозирани от кредитор. 

Цел на проверката: да съдейства за обобщаване, анализиране и 

уеднаквяване на различната практика, свързана с подготовката на тези 

производства за разглеждането им в открито съдебно заседание. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на дела, образувани по молби на кредитор по чл. 625 от ТЗ в 

различните окръжни съдилища и в Софийски градски съд. 

 

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА: 

 

Сроковете за разглеждане и произнасяне по молбата за откриване на 

производство по несъстоятелност са регламентирани с разпоредбата на чл. 

629 от ТЗ. Съгласно ал. 2 на същата норма, молба за откриване на 

производство по несъстоятелност, депозирана от кредитор, се разглежда в 

открито съдебно заседание най-късно в 14-дневен срок от подаването й. 

Съдът образува делото в деня на постъпването на молбата и го обявява за 

решаване най-късно в 3-месечен срок от образуването му – чл. 629, ал. 6 от 

ТЗ. 

В хода на извършени от Инспектората към Висшия съдебен съвет 

комплексни планови проверки се установява, че по молби по чл. 625 от ТЗ за 

откриване на производство по несъстоятелност, депозирани от кредитор, 

окръжните съдилища процедират по различен начин при подготовката за 

разглеждане на делата в открито съдебно заседание. В зависимост от 

процесуалния ред, който различните докладчици прилагат при 

администрирането на тези производства, се обособяват три основни групи 

случаи. 

 

При депозиране на молба по чл. 625 от ТЗ една част от съдебните 

състави постановяват разпореждане по чл. 131 от ГПК и прилагат 

последиците от нормата, указвайки изпращане на препис от молбата и 
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определяне на 1-месечен срок за отговор по нея. В други, макар и малко на 

брой случаи, съдебните състави постановяват разпореждане по чл. 131 от 

ГПК, но определят на длъжника 14-дневен срок за отговор. Като трета група 

се оформят случаите, в които докладчиците, след образуване на делото и 

определянето на докладчик, съответно след отстраняване на констатирани 

нередовности, постановяват разпореждане/определение, с което насрочват 

делото в открито съдебно заседание, назначават съдебно-счетоводна 

експертиза /съдебно-икономическа експертиза/ и насрочват делото в открито 

съдебно заседание. Като разновидност на тази последна група се установяват 

дела, в които съдът едновременно с разпореждането/определението за 

насрочване на делото в открито заседание, указва да се връчи препис от 

молбата на длъжника. Инцидентно, по някои дела, проверени в Софийския 

окръжен съд, докладчикът с разпореждане е насрочвал първо открито 

съдебно заседание и при провеждането му е назначавал съдебно-счетоводна 

експертиза. 

 

Анализът на обобщените данни за работата на съдилищата /без да се 

претендира изчерпателност при изброяването им/ сочи, че към момента на 

извършване на проверките еднозначно са възприели администриране с 

разпореждане по чл. 131 от ГПК и определяне на 1-месечен срок Окръжен 

съд-Смолян, Окръжен съд-Русе, Окръжен съд-Габрово /проверени през 2013 

г./ и Окръжен съд-Шумен /проверен през 2014 г./. Проверката на Окръжен 

съд-Пловдив през 2012 г. е установила, че съдебните състави са установили 

практиката да не се извършва размяна на книжа, а с образуване на делото, 

съответно след отстраняване на констатирани в молбите нередовности, 

постановяват определение, с което назначават съдебно-счетоводна експертиза 

и насрочват делото в открито съдебно заседание. 

Констатира се, че разнородна практика по този въпрос е наложена не 

само в различните окръжни съдилища, но и между съдебните състави, 

правораздаващи в рамките на един и същи съд. В хода на проверката на 

Окръжен съд-Ямбол през 2013 г. е констатирано, че част от съставите 

изпращат препис от молбата за писмен отговор в 1-месечен срок, а друга част 

от тях с образуването на производствата постановяват определение, с което 

назначават съдебна експертиза, насрочват открито съдебно заседание и 

разпореждат да се изпрати препис от молбата на ответника, без да указват и 

определят срок за писмен отговор. 

 

При проверка на Софийски градски съд от 2010 г. се установява, че 

администрирането на молбите по чл. 625 от ТЗ е съществувало в трите 

основни разновидности, разгледани горе: 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; по дела на VІ-1 и VІ-11 състави с разпореждането по 

чл. 131 от ГПК е указван 14-дневен срок за отговор; VІ-3, VI – 6 и VІ-7 

състави са насрочвали делата в открити съдебни заседания в срок от две 

седмици, съобразявайки разпоредбата на чл. 629, ал. 2 от ТЗ, а именно, че 
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молбата на кредитор се разглежда най-късно в 14-дневен срок от подаването 

й. 

При нова комплексна проверка на Софийски градски съд, приключила 

в началото на 2015 г., се установява, че преимуществено съставите от 

Търговско отделение на съда са уеднаквили практиката си, възприемайки 

администриране на делата с разпореждане по чл. 131 от ГПК и определяне на 

1-месечен срок на ответника за писмен отговор. В отделни случаи обаче по 

дела на VІ-11 състав продължава да бъде извършвана размяна на книжа с 

разпореждане по чл. 131 от ГПК, като се определя 2-седмичен срок за писмен 

отговор. Като утвърдена практика в дейността на VІ-3 състав и като изолиран 

случай VІ-16 състав направо са насрочвали делото в открито съдебно 

заседание. Отделно от това се установява, че в Софийски градски съд 

съставите, прилагащи разпоредбата по чл. 131 и сл. от ГПК, процедират 

различно и в случаите, в които при условията на чл. 629, ал. 4 от ТЗ 

конституират присъединени кредитори. За част от съставите се установява, че 

при конституиране на нов молител, препис от молбата му също се връчва на 

ответната страна за писмен отговор в 1-месечен срок. Последното 

обстоятелство усложнява допълнително производствата във фазата, която 

има за цел да подготви делото за разглеждане в открито съдебно заседание. 

Конституирането последователно във времето на нови кредитори, преписи от 

чиито молби се връчват на длъжника с указания за отговор в 1-месечен срок, 

отлага във времето провеждането на първо открито съдебно заседание, 

съответно срокът за присъединяване на такива кредитори, доколкото той е 

лимитиран от приключването на това заседание. Възприетата практика да се 

извършва размяна на книжа по смисъла на чл. 131 от ГПК във връзка с 

постъпили молби в срока по чл. 629, ал. 4 от ТЗ създава условия да бъде 

блокирана възможността за насрочване и провеждане на първо открито 

съдебно заседание, предвид необходимостта да се администрират такива 

непрекъснато. Насрочването и провеждането на първо съдебно заседание в 

този случай е поставено в зависимост от броя на кредиторите на съответния 

длъжник, решили да упражнят правото си да се присъединят в тази фаза на 

процеса. 

 

Проверките констатират различно процедиране дори в работата на 

отделни съдии, които във времето са променяли процесуалните способи, 

посредством които са администрирали тези производства. Като изолиран 

случай в Софийски градски съд се установи, че един и същи съдия по едно 

дело е постановил незабавно определение, с което е насрочил делото в 

открито съдебно заседание, а по друго, по-късно образувано производство, е 

извършвал размяна на книжа по реда на чл. 131 и сл. от ГПК. Отново като 

инцидент съдебен състав в Окръжен съд-Силистра, по едно от 

производствата е постановил разпореждане по чл. 131 от ГПК и е определил 

1-месечен срок за писмен отговор, а по друго дело е администрирал молбата с 

разпореждане по чл. 367 от ГПК и е указал 2-седмичен срок за отговор, тоест 
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при условията на Глава тридесет и втора, Производство по търговски 

спорове”. 

 

Както беше посочено, разпоредбата на чл. 629, ал. 2 от ТЗ предвижда, 

че молба за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от 

кредитор, се разглежда от съда в заседание при закрити врата с призоваване 

на длъжника и молителя, най-късно в 14-дневен срок от нейното подаване в 

съда. Алинея 6 на същата норма сочи, че съдът образува делото в деня на 

подаването на молбата и го обявява за решаване най-късно в тримесечен срок 

от този момент. Очевидно е, че при възприетия подход да се разменят книжа 

между страните, в още по-голяма степен в случаите на присъединяване на 

кредитори, предвидените в закона срокове е невъзможно да бъдат спазени. 

Отделен е въпросът, че други обективни причини /като нуждата да бъде 

назначена и изготвена в този срок съдебна експертиза, която да бъде 

изслушана в открито заседание/ препятстват възможността производствата да 

бъдат насрочвани в предвидените кратки срокове. Това, както и липсата на 

преклузия по отношение на възможността да бъдат събирани доказателства, 

включително от съда, е честа причина, поради която делата от този тип не 

могат да бъдат обявени за решаване в тримесечния срок, регламентиран в 

закона. В тази връзка актовете за резултати от проверка на ИВСС съдържат 

принципното становище, че кратките процесуални срокове за насрочване, за 

разглеждане и за обявяване за решаване на делата от такъв характер, не са 

съобразени с обективните обстоятелства, които предопределят установената 

при проверките продължителност на производствата. Освен че делата 

обективно не могат да приключват в предвидения в закона срок, 

осъществяваната от съда размяна на книжа допълнително забавя 

постановяването на краен съдебен акт по молби по чл. 625 от ТЗ. 

 

Аргументите, посредством които се обосновава наложилата се 

преимуществено практика за размяна на книжа, се свързват основно със 

съображения за спазване на принципа на концентрационното начало. 

Поддържа се, че целта е да се приложи писменото начало и тези норми, които 

имат за цел да обезпечат ускоряването на събирането на доказателствата, 

съответно разглеждането и решаването на делата в малък брой съдебни 

заседания. 

 

Действително целта на принципа е да бъде преодоляно прекомерното 

забавяне на съдебните производства, но същият има проявление единствено в 

исковия процес, като резултатът, който се търси още, е дисциплиниране на 

страните под страх от преклудиране на възможността да извършват 

процесуални действия, съответно да правят процесуални искания след 

определен момент. Процесуалните норми на Търговският закон, уреждащи 

процедурата за разглеждане на молби за откриване на производства по 

несъстоятелност, са специални и като такива, би следвало да имат 

предимство пред нормите на Гражданския процесуален кодекс, регулиращи 
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развитието на общия исков процес. Производството по разглеждане на молби 

по чл. 625 от ТЗ не е исково, независимо че процесът е състезателен; в него 

липсва преклузия, засилено е служебното начало и съдът може по свой почин 

да установява факти и събира доказателства, които са от значение за неговите 

решения и определения – чл. 621а от ТЗ. В този смисъл крайният съдебен акт 

не е предпоставен решително от процесуалното поведение на страните във 

фазата на подготовката за разглеждане на делото в открито съдебно 

заседание. До постановяване на решение по молба по чл. 625 от ТЗ съдът 

изследва и установява наличието, респ. липсата на материалноправните 

предпоставки, представляващи основанията за откриване на производство по 

несъстоятелност - неплатежоспособност и свръхзадълженост. 

Неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността представляват 

обективно състояние на длъжника, което съдът по несъстоятелността 

преценява с оглед всички задължения на длъжника, спрямо всички негови 

кредитори, разгледани в съотношението им с неговите активи. От тази гледна 

точка неговото решение не зависи в такава степен от твърдяното в молбата на 

кредитора, съответно от възраженията, които длъжникът ще направи с 

евентуален писмен отговор. Във всички случаи, съдът, сезиран с молба по чл. 

625 от ТЗ, назначава експертиза, която ще даде отговорите, които ще 

формират представата на решаващия състав относно наличието, респективно 

липсата на предпоставките за евентуалното уважаване или отхвърляне на 

молбата за откриване на производство по несъстоятелност. В тази връзка 

молбата за откриване на производство по несъстоятелност има преди всичко 

сезиращ съда ефект и го обвързва да изследва твърдяното състояние на 

неплатежоспособност, респ. свръхзадълженост, събирайки служебно 

доказателства за това. 

 

Съществуващата противоречива съдебна практика, наложена от 

окръжните съдилища, е очевиден резултат от съмненията на отделните 

съдебни състави относно приложимия процесуален ред, по който се развиват 

производствата по разглеждане на молби за откриване на производства по 

несъстоятелност. Установеният от окръжните съдилища разнороден подход 

при администрирането на делата по молби по чл. 625 от ТЗ е в разрез с 

очакванията за предвидимо правораздаване, част от чието съдържание е и 

еднаквото процедиране в производствата от един и същ характер. Независимо 

че преобладаваща е практиката съдът по несъстоятелността да прилага 

разпоредбата на чл. 131 от ГПК, като изпраща препис от молбата на 

длъжника и определя 1-месечен срок за отговор, към момента окръжните 

съдилища продължават да прилагат различен процесуален ред при 

подготовката на делата за разглеждане на молбите по чл. 625 от ТЗ в открито 

заседание. Това, както и фактът, че част от съдебните състави извършват 

такава размяна по отношение и на молбите, подадени от присъединени 

кредитори /обстоятелство допълнително удължаващо производствата/, налага 

да се търси механизъм за уеднаквяване на процесуалните действия, 

извършвани от съда по несъстоятелността. 
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Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за 

съдебната власт препис от настоящия акт да се изпрати на Върховния 

касационен съд във връзка с правомощията му, предвидени в чл. 124 от 

Конституцията на Република България. 

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


