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

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2015 г. и Заповед № ПП-

01-84/16.10.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

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

София. 

Проверката се извърши в периода от 19.10.2015 г. до 30.10.2015 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Обхватът на проверката включва дейността на ОС – София, 

проверяваният период е 2013 г., 2014 г. и първото полугодие на 2015 г. 

 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Окръжен съд - София; 

проверка на организацията по образуване и движение на 

първоинстанционните граждански и търговски дела, и въззивните 

граждански дела, както и приключването им в установените срокове. 

 Предмет: проверка на първоинстанционните граждански и търговски 

дела, и на въззивните граждански дела. 

Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на комплексни 

планови проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено 

проучване на деловодните книги, анализ на документацията и справки от 

електронната деловодна система, годишните доклади на съда за 2013 г. и 

2014 г. и произволно избрани дела. 

 

 

 І. ЩАТ И КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

 

Административното ръководство на ОС – София се осъществява от 

председателя на съда Филип Владимиров. През м. март 2013 г. е разкрита 

още една длъжност – „заместник на административния ръководител – 

заместник-председател” на Софийски окръжен съд, с което заместник-

председателите на съда са станали трима: Емилия Донкова, която е  

ръководител на Гражданско отделение; Пламен Петков – ръководител на 

Наказателно отделение и Ради Йорданов – ръководител на Търговско 

отделение.  

През 2013 г. в ОС – София са били обособени четири отделения: 

гражданско отделение, наказателно отделение, търговско отделение и 

фирмено отделение. От 2014 г. отделенията са три: гражданско, наказателно 

и търговско отделения. 

 

1. Щат и кадрово обезпечение през 2013 г. 

 

 През 2013 г. един член-съдия е ползвал отпуск по майчинство и 6 

съдии са били командировани – 5 съдии в Апелативен съда – София и 1 
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съдия във Върховния административен съд, което е наложило 

командироването на 6 съдии от районните съдилища. 

 През 2013 г. съдиите от ОС – София са били разпределени по 

отделения, както следва: 

 - Гражданско отделение: съдия Емилия Донкова – председател и 

съдиите: Евгения Генева, Катя Щерева, Мадлена Желева, Ваня Атанасова, 

Ирина Славчева, Диана Коледжикова, Камелия Първанова, Ивайло Георгиев 

и Росина Дончева, която е встъпила в длъжност като член-съдия на 

10.01.2013 г. Съдиите Ваня Атанасова и Мадлена Желева са били 

командировани в Апелативен съд - София. Командировани съдии от 

районните съдилища в ОС - София са били Георги Мулешков, Дора 

Михайлова и Мариана Маркова.  

 Съдиите от гражданско отделение са разглеждали дела в 2 

първоинстанционни и 3 въззивни състава. 

 - Наказателно отделение: съдия Пламен Петков – председател и 

съдиите: Калинка Георгиева, Олга Бояджиева, Недялка Николова, Татяна 

Грозданова, Любомир Крумов и Яника Бозаджиева. Съдиите са разглеждали 

дела в 8 първоинстанционни и 2 въззивни състава.  

 През цялата 2013 г. съдия Пламен Петков е бил командирован във 

Върховния касационен съд, а съдия Калинка Георгиева в Апелативен съд – 

София. Командировани съдии в ОС – София са били: Ивайло Йорданов и 

Кристина Тодорова. Съдия Ивайло Йорданов е бил до м. юли 2013 г., а от м. 

август 2013 г. на негово място е била командирована съдия Анелия Игнатова. 

В началото на м. октомври 2013 г. съдия Татяна Грозданова е била 

командирована в Апелативен съд – София.  

- Търговско отделение: съдия Ради Йорданов – председател и 

съдиите: Филип Владимиров, Николай Метанов, Георги Чолаков и Янита 

Янкова. Съдиите са разглеждали търговски дела и дела по несъстоятелност в 

5 първоинстанционни състава. От 01.07.2013 г. съдия Метанов е бил 

командирован в Апелативен съд – София, а на неговото място е била 

командирована съдия Лилия Руневска.  

- Фирмено отделение: съдия Ради Йорданов – председател и 

съдиите: Филип Владимиров,  Николай Метанов, Георги Чолаков и Янита 

Янкова. Съдиите са разглеждали фирмени дела в 5 състава. От 01.07.2013 г. 

съдия Метанов е бил командирован в Апелативен съд – София, а на неговото 

място е била командирована съдия Лилия Руневска.  

През м. октомври младши съдия Христо Христов е бил назначен за 

районен съдия в РС – Ботевград, а младши съдия Ангелина Боева е била 

командирована като районен съдия в РС – Ихтиман. На 25.06.2013 г. е 

встъпила в длъжност младши съдия Яна Николова.  

 

През 2013 г. са работили 37 съдебни служители: обща администрация 7 

бр. - съдебен администратор, административен секретар, главен 

счетоводител, системен администратор, главен специалист (счетоводител), 

съдебен статистик и шофьор; съдебни помощници – 3 бр.; специализирана 
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администрация – 27 броя, от които 6 завеждащ административни служби, 9 

съдебни секретари, 11 деловодители и 1 архивар.  

 

 2. Щат и кадрово обезпечение през 2014 г. 

 

 През 2014 г. щатът на ОС – София е бил 25 съдии, от които 1 

председател, 3-ма заместник-председатели, 18 съдии и 3-ма младши съдии.  

 С решение по Протокол № 28/26.06.2014 г. на ВСС щатната численост 

на съда е намалена с 2 бройки за длъжността „съдия”.  

 От началото на м. август 2014 г. младши съдия Яна Николова е била 

командирована в РС – Ихтиман. През годината 5-ма съдии са били 

командировани в Апелативен съд – София, което е наложило 

командироването на 4-ма районни съдии.  

 

 През 2014 г. съдиите от ОС – София са били разпределени по 

отделения, както следва: 

 - Гражданско отделение: съдия Емилия Донкова – председател и 

съдиите: Евгения Генева, Катя Щерева, Мадлена Желева, Ваня Атанасова, 

Ирина Славчева, Диана Коледжикова, Камелия Първанова, Ивайло Георгиев, 

Росина Дончева и мл. съдия Яна Николова. Съдиите Ваня Атанасова и 

Мадлена Желева са били командировани в Апелативен съд – София като на 

тяхно място са командировани съдиите Георги Мулешков и Дора Михайлова.  

 Съдиите от гражданско отделение са разглеждали дела в 2 

първоинстанционни и 3 въззивни състава като в последното тримесечие на 

годината – в 2 въззивни състава. 

 - Наказателно отделение: съдия Пламен Петков – председател и 

съдиите: Калинка Георгиева, Олга Бояджиева, Недялка Николова, Татяна 

Грозданова, Любомир Крумов, Яника Бозаджиева и мл. съдия Яна Николова. 

Съдиите са разглеждали дела в 8 първоинстанционни и 2 въззивни състава.  

 През м. май съдия Олга Бояджиева е освободена от длъжност, поради 

навършване на пенсионна възраст.  През 2014 г. съдия Калинка Георгиева 

съдия Татяна Грозданова са били командировани в Апелативен съд – София. 

На тяхно място са били командировани съдиите: Кристина Тодорова като 

съдиите Анелия Игнатова и Симеон Гюров са били командировани за 

различни периоди.  

- Търговско отделение: съдия Ради Йорданов – председател и 

съдиите: Филип Владимиров, Николай Метанов, Георги Чолаков и Янита 

Янкова. Съдиите са разглеждали търговски дела и дела по несъстоятелност в 

5 първоинстанционни състава. Съдия Метанов е бил командирован в 

Апелативен съд – София до 01.12.2014 г. като на неговото място е била 

командирована съдия Лилия Руневска.  

 

 През 2014 г. са работили 36 съдебни служители - обща администрация: 

7 бр. - съдебен администратор, административен секретар, главен 

счетоводител, системен администратор, главен специалист (счетоводител), 

съдебен статистик и шофьор; съдебни помощници – 3 бр., а след 04.12.2014 г. 



 5 

– 2 бр.; специализирана администрация – 26 броя, от които 2 завеждащ 

административни служби, 9 съдебни секретари, 14 деловодители и 1 архивар.  

 

 3. Щат и кадрово обезпечение през първото полугодие на 2015 г. 
 

 През първото полугодие на 2015 г. съдиите, разглеждащи граждански и 

търговски дела са били разпределени по отделения, както следва: 

- Гражданско отделение: съдия Емилия Донкова – председател и 

съдиите: Евгения Генева, Росина Дончева, Катя Щерева, Ирина Славчева,  

Диана Коледжикова, Камелия Първанова, Ивайло Георгиев, Дора 

Михайлова, Яна Николова, Донка Паралеева. 

Съдиите от гражданско отделение са разглеждали дела в 2 

първоинстанционни и 2 въззивни състава. 

- Търговско отделение: съдия Ради Йорданов – председател и съдиите: 

Филип Владимиров, Николай Метанов, Георги Чолаков и Янита Янкова. 

Съдиите са разглеждали търговски дела и дела по несъстоятелност в 5 

първоинстанционни състава. 

 

  
  ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ      

 

Организационното и административно ръководство на ОС – София се 

осъществява от председателя на съда Филип Владимиров съобразно 

правомощията на чл. 86 ЗСВ. Председателят на съда е подпомаган в работа 

си от трима заместник-председатели и от съдебен администратор.  

 

  Председателят на съда е издал редица заповеди за подобряване 

организацията на дейността на съда, например:   

 Със заповед № А-37/16.01.2013 г. е разпоредено да не се изпращат 

въззивни жалби по граждански и търговски дела, които не отговарят на 

изискванията, визирани в чл. 262 от ГПК. Разпоредено е още към всяко 

гражданко или търговско дело, което е обжалвано, да се попълва 

допълнителен лист, касаещ проверката по редовността на въззивните жалби, 

от съдебните помощници, съгласно приложението към заповедта. Посочено е 

също, че когато по делото има повече от една жалба, то допълнителният лист 

да се попълва за всяка една жалба.  

 Със заповед № А-274/29.05.2013 г. е разпоредено делата и преписките в 

ОС – София да бъдат приключвани в разумни срокове. Указано е още на 

страните, вещите лица и свидетелите, които станат причина за неоснователно 

отлагане на делото да им бъдат налагани дисциплинарни санкции 

предвидени в ЗСВ, ГПК, НПК. Разпоредено е завеждащ-службите да изготвят 

справка за недовършените дела, образувани преди 2010 г. Наредено е  още да 

се изготвят справки за просрочените съдебни актове или мотиви, които да се 

докладват от завеждащ-службите до 5-то число на месеца, следващ месеца, за 

който се отнасят.  
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 На Общо събрание на съдиите от ОС – София, проведено на 10.01.2013 

г., е взето решение за разпределение на съдиите по отделения. На основание 

взетото решение, с нарочни заповеди, издадени през 2013 г. и 2014 г. от 

председателя на съда, са определяни съдиите по отделения, предвид 

командироването на съдии в Апелативен съд – София и командироването на 

тяхно място на районни съдии. 

 През 2014 г. председателят на съда е определял председателя и 

членовете на въззивния състав, които да разгледат насрочените за конкретно 

посочени дати дела.   

 Със Заповед № А-198/04.06.2014 г. е разпоредено на председателя на 

ОС – София да се разпределят 60 % от постъпващите дела в търговско 

отделение на принципа на случайното разпределение, а на заместник-

председателите да се разпределят 100 % от постъпващите дела в съответната 

материя, считано от 04.06.2014 г.  

 Със Заповед № А-230/16.06.2014 г. е разпоредено в случай на 

образувани на повече от едно висящо дело между същите страни, на същото 

основание и за същото искане, по-късно образуваните дела да се прекратяват 

служебно. Указано е на съдебните служители, които при изпълнение на 

служебните си задължения констатират наличието на идентични дела, да ги 

докладват веднага на председателя на съда.  

 Със Заповед № А-264/01.07.2014 г. е закрит трети въззивен състав, 

считано от 01.07.2014 г. Със заповедта са разпределени съдиите в гражданско  

отделение по състави, както следва: първи първоинстанционен състав – 

Евгения Генева; втори първоинстанционен състав – Росина Дончева. 

Съдиите, разглеждащи въззивни граждански дела по състави са: първи 

въззивен състав: Емилия Донкова – председател, Ирина Славчева, Ивайло 

Георгиев и Дора Михайлова; втори въззивен състав: Катя Щерева – 

председател, Диана Коледжикова, Камелия Първанова и Дора Михайлова. 

 Със Заповед № А-1/05.01.2015 г. е определена началната информация 

по видове дела, която да се въведе в програмата Law Choice – версия 4, за 

случайно разпределение на делата в ОС – София.  

 Със Заповед № А-6/05.01.2015 г. са определени съдиите по отделения, 

както следва: гражданско отделение, първоинстанционни граждански дела – 

първи състав – Евгения Генева; втори състав – Росина Дончева; гражданско 

отделение, въззивни граждански дела – първи въззивен състав: Емилия 

Донкова – председател, Ирина Славчева, Ивайло Георгиев и Дора Михайлова 

– командирована от 03.12.2014 г. съгласно заповед на председателя на 

Апелативен съд - София; втори въззивен състав: Катя Щерева - председател, 

Диана Коледжикова, Камелия Първанова и Дора Михайлова – 

командирована; търговско отделение – Ради Йорданов, Филип Владимиров, 

Николай Метанов, Георги Чолаков и Янита Янкова. Със заповедта са 

определени и съдиите от наказателно отделение – първоинстанционни и 

въззивни състави.  

 Със Заповед № А-26/20.01.2015 г. е разпоредено в регистъра на 

съдебните решения по чл. 235, ал. 5 от ГПК съдебните служители от служба 

„Гражданско деловодство” да вписват собственоръчно на последната 
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страница на решението трите си имена, датата на обявяване на решението в 

регистъра и да положат подпис.  

 Със Заповед № А- 67/05.03.2015 г. е създаден регистър на върнатите от 

ВКС граждански, търговски и наказателни дела, поради ненадлежното им 

администриране, като са указани данните, които следва да се отразяват от 

съответното деловодство. Разпоредено е също  при изпращане на делото на 

ВКС освен подпис на съдията да се изпише и името, както и наличието на 

искане по чл. 628 ГПК – преюдициално запитване, ако е направено такова. 

Разпоредено е съдебните деловодители да прилагат задължително по делата 

заповедите и/или протоколите за случайно разпределение при промяна на 

съдебния състав, докладчика или член на състава.  

 Със Заповед № А-122 от 16.04.2015 г. председателят на съда е 

допълнил утвърдените Вътрешни правила за случайното разпределение на 

постъпващите дела в ОС – София. В програмата за случайно разпределение 

на делата Law Choice са определени видовете дела (граждански, търговски и 

наказателни) и подгрупите към всеки вид. В правилата е регламентирано, че 

разпределението на делата се извършва от председателя на съда или на 

изрично овластен от него с писмена заповед друг съдия, съобразно 

поредността на постъпването на делата и преписките в съда. Регламентирани 

са и особените хипотези при приложението на принципа за случайно 

разпределение при гражданските дела. Уредени са и случаите на промяна и 

преразпределение на вече определен съдия-докладчик по делото. 

Коментирани са особените режими при разпределение на делата като е 

посочено, че при разпределението се изключват съдиите, които отсъстват по 

обективна причина за 5 или повече дни. В Правилата не е регламентирано 

как се процедира при връщане на работа на отсъствалия съдия. В случаите, в 

които някой съдия отсъства за продължителен период (например 20 и повече 

дни) при връщането му на работа същият е застрашен от получаване на голям 

брой дела за кратък период, тъй като програмата за случайно разпределение е 

създадена именно на този принцип – да изравнява броя дела между съдиите. 

В Правилата е посочено също, че протоколите от извършеното разпределение 

се съхраняват в архива на софтуера и на хартиен носител, както и че по всяко 

дело да се прилага извлечение от протокола, подписан от разпределящия 

съдия. 

 Със Заповед № А-200/15.06.2015 г. е разпоредено при извършване на 

отводи на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК да се спазва стриктно 

процесуалния закон като съдията не се отстранява от разглеждане на делото 

на това основание, освен ако отводът не е поискан от страна при наличие на 

конкретно фактическо основание, пораждащо основателно съмнение в 

неговото безпристрастие.  

 С отделни заповеди председателят на съда изисква и ежемесечни 

справки за неизготвените в законовите срокове съдебни актове. 

 Молбите за обезпечение на бъдещ иск се разпределят чрез програмата 

за случайно разпределение като се изключват съдиите, които отсъстват, дават 

дежурство или участват в съдебно заседание.  
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  Графиците на насрочените дела се публикуват на интернет страницата 

на съда.  

 На сайта на съда са публикувани Правила за изпращане на съобщения и 

призовки чрез електронен пощенски адрес от Софийски окръжен съд, както и 

различни образци на молби. На страницата на съда са публикувани и 

Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове на 

интернет страницата на съда. 

  

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО  НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
 

1. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО  
 
         В ОС – София е инсталирана и действаща електронната система за 

управление на съдебните дела /СУСД/ на „СИМЕНС” АД. Към настоящия 

момент е започнала работа по инсталиране на електронната деловодна 

система на „Информационно обслужване” АД, Варна, която ще започне да 

функционира от 2016 г.  

 Всички дела имат електронна папка - сканират се исковите молби, 

жалбите по въззивните производства и касационните жалби като актовете на 

съда се прикачват към всяко дело и се публикуват.  

Книгите се водят на електронен и хартиен носител. За всички видовете 

дела – граждански дела първа инстанция, въззивни граждански дела и 

търговски дела се водят отделни срочни книги.  

 В ОС – София се образуват следните дела: първоинстанционни 

граждански дела; първоинстанционни търговски дела; въззивни граждански 

дела.  

 В ОС – София съдебните деловодители са добре обучени и изпълняват 

стриктно задълженията си. В гражданско деловодство работят четирима 

деловодители – двама деловодители обработват първоинстанционните дела и 

двама деловодители – въззивните граждански дела. В търговско отделение са 

четирима деловодители на 5 състава. Подреждането и съхранението на 

гражданските и търговските дела, както и на въззивните граждански дела е 

съгласно ПАС. Всички постъпващи книжа по делата, след резолюция на 

съдията, се прикрепват и номерират.  

          ОС – София разполага с една съдебна зала, снабдена със звукозаписна 

система. При необходимост съдът ползва и други зали от Съдебната палата. 

 

 

         2. ОБРАЗУВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА И НА ВЪЗЗИВНИТЕ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
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 Книжата, по които се образуват дела, се завеждат във входящия 

регистър по реда на постъпването им от служба „Регистратура”, където 

работят двама деловодители. След като се впишат в електронната деловодна 

система, книжата, по които се образуват първоинстанционните граждански и 

търговските дела се предават на деловодителите, които ги докладват на 

заместник-председателя на гражданско отделение или на заместник-

председателя на търговско отделение. Вида на делото се определя от 

деловодителите още в регистратурата. В случай, че видът на делото 

(гражданско/търговско) е сгрешен, заместник-председателят на съответното 

отделение го корегира и предава за образуване в съответното отделение. 

Заместник-председателят Емилия Донкова разпределя първоинстанционните 

граждански и въззивните дела чрез програмата за случаен подбор „Law 

Choice”, а заместник-председателят и ръководител на търговско отделение 

Ради Йорданов разпределя първоинстанционните търговски дела за 

определяне на съдия-докладчик също чрез програмата за случаен подбор.  

 Жалбите, по които се образуват въззивните граждански дела се 

регистрират от служба „Регистратурата”, след което се предават в 

деловодството на съда. Съдебните деловодители ги докладват на заместник-

председателя Емилия Донкова, която извършва разпределението. Всеки 

съдия-докладчик сам проверява редовността на жалбите. Делата с въззивните 

жалби се връщат в деловодството и се описват в наръчник и получават номер 

от системата за случайно разпределение. След това делата се описват във 

втори наръчник – за първоинстанционните и за въззивните граждански дела 

се водят отделни наръчници. Делата се вписват в описната книга, азбучника, 

поставят се в папки, въвеждат се в електронната деловодна система СУСД и 

се докладват на съответния докладчик. Делата се докладват в деня на 

постъпването им в съда или най-късно на следващия ден.  

 Търговските дела, след като са впишат от служба „Регистратура” са 

предават на заместник-председателя на съда за извършване на случайното 

разпределение. След определяне на съдията-докладчик книжата, по които се 

образуват дела се докладват на съответния съдия-докладчик. Съдията-

докладчик преглежда книжата, след което се предават в служба „Съдебно 

деловодство” – търговски дела за вписване в съответните книги и 

поставянето им в папки.  

 

Електронното разпределение на делата се извършва на принципа на 

случайния подбор чрез програмата за електронно разпределение на делата на 

ВСС - ”Law Choice”. Председателят на съда е утвърдил подробни Правила за 

случайно разпределение на делата в ОС – София, съобразени с чл. 35, ал. 4 от 

ПАС, както и с Единната методика по приложението на принципа за 

случайно разпределение на делата в районните, окръжните, военните, 

апелативните и специализираните съдилища, приета с решение на ВСС по 

Протокол № 57/04.12.2014 г., изменена и актуализирана с решение на ВСС по 

Протокол № 13/19.03.2015 г. 
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    3. ДВИЖЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИННИТЕ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА, НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЕЛА И НА ВЪЗЗИНИТЕ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА 

 

 3.1. Движение на гражданските дела през 2013 г. 

 

 През 2013 г. постъпилите първоинстанционни граждански дела и 

частни гр. дела са 217 бр. (141 първоинстанционни гр. и 76 частни гр. дела); 

останали несвършени в началото на периода – 62 бр. първоинстанционни гр. 

дела, общо за разглеждане - 279 бр. (203 граждански и 76 частни гр. дела). 

Всичко свършените дела са 213 бр. (137 първоинстанционни гр. и 76 частни 

гр. дела). Останали несвършени към 31.12.2013 г. – 66 първоинстанционни 

граждански дела.  

 През 2013 г. не са постъпили административни дела, останали 

несвършени в началото на отчетния период са 2 дела, свършено е 1 дело и 1 

дело е останало несвършено в края на отчетния период. 

 

 3.2. Движение на търговските и фирмените дела през 2013 г. 

 

 През 2013 г. постъпилите търговски и фирмени дела са 282 бр. (226 

търговски и 56 фирмени дела), останали несвършени в началото на периода – 

119 бр. (115 търговски и 4 фирмени дела), общо за разглеждане - 401 дела. 

Всичко свършените дела са 289 бр. (232 търговски и 57 фирмени дела). 

Останали несвършени към 31.12.2013 г. – 112 бр. (109 търговски и 3 фирмени 

дела). 

 

 3.3. Движение на въззивните граждански дела през 2013 г.   

 

 През 2013 г. постъпилите въззивни граждански дела (въззивни 

граждански и частни гр. дела) са 867 бр. (536 въззивни гр. дела и 331 частни 

гр. дело), останали несвършени в началото на периода – 114 бр. (113 

въззивни гр. дела и 1 частно гр. дело), общо за разглеждане - 981 дела. 

Всичко свършените дела са 852 бр. (526 въззивни гр. дела и 326 частни гр. 

дела). Останали несвършени към 31.12.2013 г. – 129 бр. (123 въззивни гр. 

дела и  6 частни гр. дела). 

 

 3.4. Движение на гражданските дела през 2014 г. 

 

 През 2014 г. постъпилите първоинстанционни граждански дела и 

частни гр. дела са 241 бр. (185 първоинстанционни гр. и 56 частни гр. дела), 

останали несвършени в началото на периода – 66 бр. първоинстанционни гр. 

дела, общо за разглеждане - 307 бр. (251 първоинстанционни гр. и 56 частни 

гр. дела). Всичко свършените дела са 205 бр. (149 първоинстанционни гр. 

дела и 56 частни гр. дела). Останали несвършени към 31.12.2014 г. – 102 бр. 

първоинстанционни граждански дела. 
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 През 2014 г. е постъпило 1 административно дело, останало 

несвършено в началото на отчетния период е 1 дело, свършени 

административни дела – няма. Останали несвършени в края на отчетния 

период – 2 административни дела. 

 

 3.5. Движение на търговските и фирмените дела през 2014 г. 

 

 През 2014 г. постъпилите търговски и фирмени дела са 223 бр. (172 

търговски и 51 фирмени дела), останали несвършени в началото на периода – 

112 бр. (109 търговски и 3 фирмени дела), общо за разглеждане - 335 дела. 

Всичко свършените дела са 242 бр. (191 търговски и 51 фирмени дела). 

Останали несвършени към 31.12.2014 г. – 93 бр. (90 търговски и 3 фирмени 

дела). 

 

 3.6. Движение на въззивните граждански дела през 2014 г.   

 

 През 2014 г. постъпилите въззивни граждански дела (въззивни 

граждански и частни гр. дела) са 752 бр. (479 въззивни гр. дела и 273 частни 

гр. дела); останали несвършени в началото на периода – 129 бр. (123 

въззивни гр. дела и 6 частни гр. дело), общо за разглеждане - 881 дела. 

Всичко свършените дела са 752 бр. (495 въззивни гр. дела и 257 частни гр. 

дела). Останали несвършени към 31.12.2013 г. – 129 бр. (107 въззивни гр. 

дела и  22 частни гр. дела). 

 

 3.7. Движение на гражданските дела през първото полугодие на 

2015 г. 

 

 През първото полугодие на 2015 г. постъпилите първоинстанционни 

граждански и частни гр. дела са 131 бр. (100 гр. дела и 31 ч. гр. дела), 

останали несвършени в началото на периода – 102 бр. (102 гр. дела), общо за 

разглеждане - 233 дела. Всичко свършените дела са 123 бр. (93 

първоинстанционни гр. и 30 частни гр. дела). Останали несвършени към 

30.06.2015 г. – 110 бр. (109 гр. дела и 1 ч. гр. дело). 

 През първото полугодие на 2015 г. не са постъпили административни 

дела, останали несвършени в началото на отчетния период са 2 дела, 

свършени административни дела – 1 бр. Останали несвършени в края на 

отчетния период – 1 административно дело. 

 

 3.8. Движение на търговските и фирмените дела през първото 

полугодие на 2015 г. 

 

 През първото полугодие на 2015 г. постъпилите търговски и фирмени 

дела са 105 бр. (80 търговски и 25 фирмени дела), останали несвършени в 

началото на периода – 93 бр. (90 търговски и 3 фирмени дела), общо за 

разглеждане - 198 дела. Всичко свършените дела са 129 бр. (101 търговски и 
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28 фирмени дела). Останали несвършени към 30.06.2015 г. – 69 бр. (69 

търговски и 0 фирмени дела). 

 

 3.9. Движение на въззивните граждански дела през първото 

полугодие на 2015 г.   

 

 През първото полугодие на 2015 г. постъпилите въззивни граждански 

дела (въззивни граждански и частни гр. дела) са 443 бр. (278 въззивни гр. 

дела и 165 частни гр. дела); останали несвършени в началото на периода – 

129 бр. (107 въззивни гр. дела и 22 частни гр. дела), общо за разглеждане - 

572 дела. Всичко свършените дела са 402 бр. (222 въззивни гр. дела и 180 

частни гр. дела). Останали несвършени към 30.06.2015 г. – 170 бр. (163 

въззивни гр. дела и  7 частни гр. дела). 

 

 

Натовареността през 2013 г. по съдии е както следва: 

 

 - Филип Владимиров – постъпили 38 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период - 18, общо дела за разглеждане – 56 бр. Свършени дела – 

37 бр.; несвършени в края на периода – 19 бр., или всичко свършени 66.07 %; 

- Ради Йорданов – постъпили 83 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 35 дела, общо дела за разглеждане – 118 бр. Свършени 

дела – 94 бр.; несвършени  в края на периода – 24 дела, или всичко свършени 

79.66 %; 

- Николай Метанов – постъпили 21 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 39 бр. Свършени 

дела – 39 бр.; несвършени в края на периода – няма, или всичко свършени 

100 %; 

- Георги Чолаков – постъпили 73 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 20 дела, общо дела за разглеждане – 93 бр. Свършени дела 

– 71 бр.; несвършени в края на периода – 22 дела, или всичко свършени 76.34 

%; 

- Янита Янкова – постъпили 66 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 82 бр. Свършени дела 

– 66 бр.; несвършени в края на периода – 16 дела, или всичко свършени 80.49 

%; 

- Лилия Руневска – постъпили 72 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 88 бр. Свършени дела 

– 56 бр.; несвършени в края на периода – 32 дела, или всичко свършени 63.63 

%; 

- Емилия Донкова – постъпили 93 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 10 дела, общо дела за разглеждане – 103 бр. Свършени 

дела – 89 бр.; несвършени в края на периода – 14 дела, или всичко свършени 

86.41 % ; 

- Евгения Генева – постъпили 106 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 26 дела, общо дела за разглеждане – 132 бр. Свършени 
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дела – 103 бр.; несвършени в края на периода – 29 дела, или всичко свършени 

78.03 %; 

- Росина Дончева – постъпили 101 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 31 дела, общо дела за разглеждане – 132 бр. Свършени 

дела – 102 бр.; несвършени в края на периода – 30 дела, или всичко свършени 

77.27 %; 

- Катя Щерева – постъпили 79 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 2 дела, общо дела за разглеждане – 81 бр. Свършени дела 

– 71 бр.; несвършени в края на периода – 10 дела, или всичко свършени 87.65 

%; 

- Ирина Славчева – постъпило 1 дело, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 1 дело, общо дела за разглеждане – 2 бр. Свършени дела – 

1 бр.; несвършени в края на периода – 1 дело, или всичко свършени 50 %; 

- Диана Коледжикова – постъпили 91 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 19 дела, общо дела за разглеждане – 110 бр. Свършени 

дела – 91 бр.; несвършени в края на периода – 19 дела, или всичко свършени 

82.73 %; 

- Камелия Първанова – постъпили 94 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 15 дела, общо дела за разглеждане – 109 бр. Свършени 

дела – 93 бр.; несвършени в края на периода – 16 дела, или всичко свършени 

85.32 %; 

- Ивайло Георгиев – постъпили 92 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 15, общо дела за разглеждане – 107 бр. Свършени дела – 

94 бр.; несвършени в края на периода – 13 дела, или всичко свършени 87.85 

%;  

- Георги Мулешков – постъпили 99 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 11 дела, общо дела за разглеждане – 110 бр. Свършени 

дела – 95 бр.; несвършени в края на периода – 15 дела, или всичко свършени 

86.36 %; 

- Дора Михайлова – постъпили 92 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 17 дела, общо дела за разглеждане – 109 бр. Свършени 

дела – 101 бр.; несвършени в края на периода – 8 дела, или всичко свършени 

92.66 %; 

- Марияна Маркова – постъпили 69 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 8 дела, общо дела за разглеждане – 77 бр. Свършени 

дела – 59 бр.; несвършени в края на периода – 18 дела, или всичко свършени 

76.62 %; 

- Ангелина Боева – постъпили 38 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 54 бр. Свършени дела 

– 52 бр.; несвършени в края на периода – 2 дела, или всичко свършени 96.3 

%; 

- Мадлена Желева – постъпили 1 дело, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 1 дело, общо дела за разглеждане – 2 бр. Свършени дела – 

2 бр.; несвършени в края на периода – няма, или всичко свършени 100 %; 

- Яна Николова – постъпили 58 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 2 дела, общо дела за разглеждане – 60 бр. Свършени дела 
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– 40 бр.; несвършени в края на периода – 20 дела, или всичко свършени 66.66 

%. 

 

Натовареността през 2014 г. по съдии е както следва: 

 

- Филип Владимиров – постъпили 29 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период - 19, общо дела за разглеждане – 48 бр. Свършени дела – 

35 бр.; несвършени в края на периода – 13 бр., или всичко свършени 72.3 %; 

- Ради Йорданов – постъпили 61 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 23 дела, общо дела за разглеждане – 84 бр. Свършени дела 

– 66 бр.; несвършени  в края на периода – 18 дела, или всичко свършени 

78.57 %; 

- Николай Метанов – постъпили 17 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 9 дела, общо дела за разглеждане – 26 бр. Свършени 

дела – 1 бр.; несвършени в края на периода – 25 дела, или всичко свършени 

3.85 %; 

- Георги Чолаков – постъпили 62 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 22 дела, общо дела за разглеждане – 84 бр. Свършени дела 

– 59 бр.; несвършени в края на периода – 25 дела, или всичко свършени 70.24 

%; 

- Янита Янкова – постъпили 59 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 17 дела, общо дела за разглеждане – 76 бр. Свършени дела 

– 63 бр.; несвършени в края на периода – 13 дела, или всичко свършени 82.89 

%; 

- Лилия Руневска – постъпили 36 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 23 дела, общо дела за разглеждане – 59 бр. Свършени дела 

– 59 бр.; несвършени в края на периода – няма, или всичко свършени 100 %; 

- Емилия Донкова – постъпили 93 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 14 дела, общо дела за разглеждане – 107 бр. Свършени 

дела – 93 бр.; несвършени в края на периода – 14 дела, или всичко свършени 

86.92 %; 

- Евгения Генева – постъпили 121 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 29 дела, общо дела за разглеждане – 150 бр. Свършени 

дела – 106 бр.; несвършени в края на периода – 44 дела, или всичко свършени 

70.66 %; 

- Росина Дончева – постъпили 133 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 31 дела, общо дела за разглеждане – 164 бр. Свършени 

дела – 117 бр.; несвършени в края на периода – 47 дела, или всичко свършени 

71.34 %; 

- Катя Щерева – постъпили 95 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 10 дела, общо дела за разглеждане – 105 бр. Свършени 

дела – 87 бр.; несвършени в края на периода – 18 дела, или всичко свършени 

82.86 %; 

- Ирина Славчева – постъпили 61 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 3 дела, общо дела за разглеждане – 64 бр. Свършени дела 
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– 46 бр.; несвършени в края на периода – 18 дела, или всичко свършени 71.88 

%; 

- Диана Коледжикова – постъпили 107 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 19 дела, общо дела за разглеждане – 126 бр. 

Свършени дела – 83 бр.; несвършени в края на периода – 43 дела, или всичко 

свършени 65.87 %; 

- Камелия Първанова – постъпили 99 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 117 бр. Свършени 

дела – 94 бр.; несвършени в края на периода – 23 дела, или всичко свършени 

80.34 %; 

- Ивайло Георгиев – постъпили 96 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 15, общо дела за разглеждане – 111 бр. Свършени дела – 

97 бр.; несвършени в края на периода – 14 дела, или всичко свършени 87.39 

% ;  

- Георги Мулешков – постъпили 17 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 12 дела, общо дела за разглеждане – 29 бр. Свършени 

дела – 28 бр.; несвършени в края на периода – 1 дело, или всичко свършени 

96.55 %; 

- Дора Михайлова – постъпили 90 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 11 дела, общо дела за разглеждане – 101 бр. Свършени 

дела – 92 бр.; несвършени в края на периода – 9 дела, или всичко свършени 

91.09 %; 

- Марияна Маркова – постъпили 4 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 11 дела, общо дела за разглеждане – 15 бр. Свършени дела 

– 14 бр.; несвършени в края на периода – 1 дело, или всичко свършени 93.33 

%; 

- Ангелина Боева – постъпили  дела - няма, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 2 дела, общо дела за разглеждане – 2 бр. 

Свършени дела – 2 бр.; несвършени в края на периода – няма, или всичко 

свършени 100 %; 

- Яна Николова – постъпили 42 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 20 дела, общо дела за разглеждане – 62 бр. Свършени дела 

– 62 бр.; несвършени в края на периода – няма, или всичко свършени 100 %. 

 

 

Натовареността през първото полугодие на 2015 г. по съдии е както 

следва: 

- Филип Владимиров – постъпили 19 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 13 бр., общо дела за разглеждане – 32 бр. Свършени 

дела – 20 бр.; несвършени в края на периода – 12 бр., или всичко свършени 

62.5 %; 

- Ради Йорданов – постъпили 23 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 41 бр. Свършени дела 

– 29 бр.; несвършени  в края на периода – 12 дела, или всичко свършени 

70.73 %; 
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- Николай Метанов – постъпили 30 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 27 дела, общо дела за разглеждане – 57 бр. Свършени 

дела – 32 бр.; несвършени в края на периода – 25 дела, или всичко свършени 

56.14 %; 

- Георги Чолаков – постъпили 30 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 24 дела, общо дела за разглеждане – 54 бр. Свършени дела 

– 43 бр.; несвършени в края на периода – 11 дела, или всичко свършени 

79.63%; 

- Янита Янкова – постъпили 27 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 12 дела, общо дела за разглеждане – 39 бр. Свършени дела 

– 28 бр.; несвършени в края на периода – 11 дела, или всичко свършени 71.79 

%; 

- Емилия Донкова – постъпили 70 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 16 дела, общо дела за разглеждане – 86 бр. Свършени дела 

– 61 бр.; несвършени в края на периода – 25 дела, или всичко свършени 70.93 

%; 

- Евгения Генева – постъпили 56 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 37 дела, общо дела за разглеждане - 93 бр. Свършени дела 

– 61 бр.; несвършени в края на периода – 32 дела, или всичко свършени 65.59 

%; 

- Росина Дончева – постъпили 55 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 41 дела, общо дела за разглеждане – 96 бр. Свършени дела 

– 60 бр.; несвършени в края на периода – 36 дела, или всичко свършени 62.5 

%; 

- Катя Щерева – постъпили 64 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 19 дела, общо дела за разглеждане – 83 бр. Свършени дела 

– 63 бр.; несвършени в края на периода – 20 дела, или всичко свършени 75.9 

%; 

- Ирина Славчева – постъпили 58 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 18 дела, общо дела за разглеждане – 76 бр. Свършени дела 

– 47 бр.; несвършени в края на периода – 29 дела, или всичко свършени 61.84 

%; 

- Диана Коледжикова – постъпили 101 дела, несвършени дела в 

началото на отчетния период – 58 дела, общо дела за разглеждане – 159 бр. 

Свършени дела – 81 бр.; несвършени в края на периода – 78 дела, или всичко 

свършени 50.94 %; 

- Камелия Първанова – постъпили 66 дела, несвършени дела в началото 

на отчетния период – 23 дела, общо дела за разглеждане – 89 бр. Свършени 

дела – 58 бр.; несвършени в края на периода – 31 дела, или всичко свършени 

65.17 %; 

- Ивайло Георгиев – постъпили 64 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 15, общо дела за разглеждане – 79 бр. Свършени дела – 55 

бр.; несвършени в края на периода – 24 дела, или всичко свършени 69.62 %;  

- Дора Михайлова – постъпили 5 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 4 дела, общо дела за разглеждане – 9 бр. Свършени дела – 

8 бр.; несвършени в края на периода – 1 дела, или всичко свършени 88.89 %; 
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- Яна Николова – постъпили 8 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – 1 дела, общо дела за разглеждане – 9 бр. Свършени дела – 

9 бр.; несвършени в края на периода – няма, или всичко свършени 100 %;. 

- Донка Паралеева – постъпили 4 дела, несвършени дела в началото на 

отчетния период – няма, общо дела за разглеждане – 4 бр. Свършени дела – 1 

бр.; несвършени в края на периода –  3 дела, или всичко свършени 25 %. 

 

 

 

 ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

 

 1. Първоинстанционни граждански дела, образувани през 2014 г. и 

2015 г. 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

   - гр. д. № 267/2014 г., обр. на 07.04.2014 г., на доклад на съдия Росина 

Дончева, иск по чл. 108 ЗС, алтернативен иск по чл. 151 ЗИН (отм.). Делото е 

образувано след обезсилване на решенията на САС и СОС - с решение от 

02.04.2014 г., постановен по гр. д. № 4519/2013 г. на ВКС, съдът е обезсилил 

решение от 04.03.2013 г., постановено по в. гр. д. № 3083/2012 г. на САС и 

решение от 02.05.2012 г., постановено по гр. д. № 524/2012 г. на СОС. На 

04.04.2014 г. делото е върнато на СОС, на 07.04.2014 г. е извършено 

разпределението и е образувано гр. д. № 267/2014 г. По делото е приложен 

пълния протокол от случайното разпределение. С разпореждане от 22.04.2014 

г. производството по исковата молба е оставено без движение – 11 ищци. 

Съобщенията са изпратени на 22.04.2014 г., последното връчено на 

20.05.2014 г. (след повторна процедура по връчване на някои от ищците). 

Десет от ищците се представляват от един адвокат. На 28.05.2014 г. е 

постъпила молба от пълномощник за издаване на СУ и удължаване на срока, 

уважена с разпореждане от 29.05.2014 г. От извършената сл. справка по 

Наредба № 14/2009 г. съдът е установил, че двама от ищците са починали. С 

разпореждане от 12.06.2014 г. съдът е постановил да се извърши справка за 

адресите на наследниците на починалите за конституирането им като страни 

в процеса. На 13.06.2014 г. е извършена сл. справка за адресите на 

наследниците и с определение от 16.06.2014 г. съдът е конституирал 

наследниците на починалите ищци и е разпоредил да се изпрати препис от 

разпореждането на съда от 22.04.2014 г. На 23.06.2014 г. е постъпила молба 

от проц. представител на част от ищците с оглед разпореждането на съда от 

22.04.2014 г. На 27.06.2014 г. е постъпила молба от двама от ищците в 

изпълнение разпореждането на съда от 22.04.2014 г. С разпореждане от 

11.07.2014 г. съдът отново е оставил исковата молба без движение. 

Съобщенията са изпратени на 11.07.2014 г., последното връчено на 

08.08.2014 г. На 13.08.2014 г. е постъпила молба за издаване на СУ – уважена 
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с разпореждане от същата дата. На 10.09.2014 г. е постъпила молба за 

удължаване на срока – уважена с разпореждане от 11.09.2014 г. На 11.09.2014 

г. е постъпила молба от пълномощник на част от ищците за издаване на СУ – 

уважена с разпореждане от 12.09.2014 г. На 13.10.2014 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания – приложена към делото с разпореждане от 14.10.2014 г. 

С определение от 12.01.2015 г. съдът е приел представените с допълнителни 

молби скица на имот, конституирал е като съответник в производството 

държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и е постановил да се изпрати препис от ИМ, 

приложенията и допълнителните молби от ищците на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за отговор в едномесечен срок. С 

разпореждане от 12.01.2015 г. съдът е постановил да се изпрати на ответника 

препис от исковата молба с всички приложения и от допълнителните молби 

за отговор в 1-месечен срок. Съобщенията са изпратени на 12.01.2015 г. на 

ответника и съответника – връчени на 21.01.2015 г. и 22.01.2015 г. – не е 

постъпил отговор. На 23.02.2015 г. е постъпила молба от пълномощник на 

част от ищците – приложена към делото с разпореждане от 24.02.2015 г. На 

13.03.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, делото е 

насрочено за 28.05.2015 г. Първото с. з. е проведено на 28.05.2015 г. – даден е 

ход на делото, съдът е отменил свое определение от 12.01.2015 г., с което е 

приет за разглеждане иск по чл. 151 от ЗИН (отм.) срещу ответниците МВР и 

дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” към МВР като 

е оставил без движение исковата молба по този иск и е указал на ищците да 

посочат надлежен ответник по предявения алтернативен иск. Съдът е 

отложил делото за 20.08.2015 г. и по молба на пълномощниците  е отложено 

за 08.10.2015 г. В с. з. на 08.10.2015 г. е даден ход, допуснато е изслушване на 

тройна СТЕ, делото е отложено за 10.12.2015 г.; 

 - гр. д. № 202/2015 г., обр. на 11.03.2015 г., на доклад на съдия Евгения 

Генева, иск по чл. 33 СК.  ИМ е постъпила на 10.03.2015 г., на 11.03.2015 г. е 

извършено разпределението, приложен е пълния протокол. С разпореждане 

от 12.03.2015 г. производството е оставено без движение за представяне на 

доказателство за внесена ДТ. На 12.03.2015 г. е изпратено съобщение, 

връчено на 06.04.2015 г. и на 06.04.2015 г. е представена молба с изпълнени 

указания. С разпореждане от 07.04.2015 г. е постановено да се изпрати на 

ответника препис от ИМ за отговор в 1-месечен срок. Съобщенията са 

изпратени на 07.04.2015 г., връчени на 09.04.2015 г. – не е представен отговор 

на ИМ. На 18.05.2015 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, 

изготвен е проект за доклад по делото, допусната е експертиза, делото е 

насрочено за 17.09.2015 г. Първото с. з. е проведено на 17.09.2015 г. – даден е 

ход на делото, приети са доказателства, прието е заключението на в. л., 

разпитан е свидетел, съдът е допуснал друга експертиза и е отложил делото 

за 03.12.2015 г.; 

 - гр. д. № 785/2014 г., обр. на 22.10.2014 г., на доклад на съдия Евгения 

Генева, иск по чл. 45 ЗЗД. ИМ е постъпила на 21.10.2014 г. и на 22.10.2014 г. 

е извършено разпределението. С ИМ е направено искане за освобождаване от 

ДТ и разноски по делото. С разпореждане от 23.10.2014 г. ИМ е оставена без 
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движение. С определение от 23.10.2014 г. съдът е освободил ищеца от 

внасяне на ДТ и разноски за производството на основание чл. 83, ал. 2 ГПК. 

На 27.10.2014 г. е изпратено съобщение с разпореждането на съда от 

23.10.2014 г., връчено на ищеца чрез пълномощник на 14.11.2014 г. и на 

21.11.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания. На 25.11.2014 г. е 

разпоредено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор. На 

25.11.2014 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК – изготвен е 

проект за доклад по делото, допусната е комплексна СМЕ, допуснати са 

свидетели, делото е насрочено за 05.03.2015 г. Съобщението с препис от 

определението от 25.11.2014 г. е изпратено на ответника и върнато в цялост. 

На 27.02.2015 г. съдът е изискал сл. справка за актуален адрес на ответника, 

изготвена на същата дата. Първото с. з. е проведено на 05.03.2015 г. – не е 

даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване на 

ответника. На 17.04.2015 г. е постъпил отговор на ИМ от ответника. С 

разпореждане от 20.04.2015 г. съдът е постановил препис от отговора да се 

връчи на ищеца. С отделно разпореждане от 20.04.2015 г. съдът се е 

произнесъл по док. искания на ответника. Съобщения до страните са 

изпратени на 20.04.2015 г., връчени на 30.04.2015 г. (и на двамата). В с. з. на 

21.05.2015 г. е даден ход на делото – съдът е докладвал делото, докладвал е 

отговора на ИМ и становище от ответника, прието е заключението по 

комплексната СМЕ, допусната е допълнителна СМЕ, разпитан е свидетел, 

делото е отложено по доказателствата. В с. з. на 17.09.2015 г. е прието 

заключението по допълнителната СМЕ, съдът е изискал НАХД № 94/2013 г. 

по описа на РС – Елин Пелин и е отложил делото по доказателствата за 

03.12.2015 г.;  

 - гр. д. № 378/2015 г., обр. на 13.05.2015 г., на доклад на съдия Росина 

Дончева, иск по чл. 336 и сл. от ГПК. Делото е изпратено от СГС по 

подсъдност, постъпило на 13.05.2015 г. и на същата дата е извършено 

разпределението. Делото е постъпило след размяна на книжа и след 

проведени 3 съдебни заседания. С определение от 15.05.2015 г. съдът е дал 

указания до страните и е насрочил делото за 09.07.2015 г. Първото с. з. е 

проведено на 09.07.2015 г. – съдът е допуснал изслушване на съдебно-

психиатрична експертиза, определил е следващото с. з. да се проведе на 

пункт, предвид тежкото състояние на ответницата, която не може да се 

транспортира до сградата на съда, делото е отложено за 09.09.2015 г. На 

04.09.2015 г. е постъпила молба от проц. представител на ищеца за отлагане 

на делото за друга дата, поради служебна ангажираност – представено е 

копие от призовка за насрочено с. з. С разпореждане от 07.09.2015 г. делото е 

пренасрочено за 21.10.2015 г. С разпореждане от 08.09.2015 г. председателят 

на СОС е дал съгласие за провеждане на с. з. извън сградата на съда. На 

09.10.2015 г. е постъпила молба от ищеца, с която е оттеглен предявения иск. 

На 09.10.2015 г. е постъпила молба и от проц. представител на ответника, с 

която е дадено съгласие по молбата на ищеца по чл. 232 ГПК. С определение 

от 13.10.2015 г. съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 

232, изр. първо от ГПК; 
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 - гр. д. № 494/2015 г., обр. На 12.06.2015 г., на доклад на съдия Росина 

Дончева, иск по чл. 45 ЗЗД. ИМ е постъпила на 11.06.2015 г. и на 12.06.2015 

г. е извършено разпределението. С разпореждане от 15.06.2015 г. съдът е 

постановил препис от ИМ да се изпрати на ответника за отговор. 

Съобщението е изпратено на 16.06.2015 г., връчено на 18.06.2015 г. и на 

20.07.2015 г. е постъпил отговорна ИМ. На 20.08.2015 г. е постановено 

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

насрочено за 12.11.2015 г. Делото е проверено на 22.10.2015 г.; 

 - гр. д. № 920/2014 г., обр. на 13.12.2014 г., на доклад на съдия Росина 

Дончева, иск по чл. 72, ал. 1 и ал. 2 ЗС и насрещен иск по чл. 73 ЗС. ИМ е 

постъпила на 12.12.2014 г., разпределението е извършено на 13.12.2014 г. С 

разпореждане от 13.12.2014 г. производството по ИМ е оставено без 

движение. Съобщение е изпратено на 13.12.2014 г., връчено на 17.12.2014 г. 

На 16.12.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 

17.12.2014 г. съдът се е произнесъл по искането по чл. 389 ГПК като е 

оставил без уважение молбата за допускане на обезпечение на предявения 

иск – обжалвано. С определение от 10.02.2015 г., постановено по ч. гр. д. № 

265/2015 г. по описа на САС, съдът е потвърдил определението от 17.12.2014 

г. на СОС. На 12.02.2015 г. делото е постъпило в СОС. С разпореждане от 

13.02.2015 г. е постановено да се изпрати на ответника препис от ИМ за 

отговор в 1-месечен срок. Съобщението е изпратено на 13.02.2015 г., връчено 

на 20.02.2015 г. и на 18.03.2015 г. е постъпил отговор на ИМ. С отговора е 

предявен насрещен иск. С разпореждане от 20.03.2015 г. е постановено да се 

изпрати на ищеца препис от отговора и предявения насрещен иск за отговор 

в 1-месесечен срок по насрещния иск и становище по направените в отговора 

доказателствени искания. Съобщението до ищеца е изпратено на 20.03.2015 

г., връчено на 14.04.2015 г. На 08.05.2015 г. е постъпил отговор на 

насрещната ИМ. На 28.05.2015 г. е постановено определението по чл. 140 

ГПК, изготвен е подробен проект за доклад по делото, допуснато е 

изслушването на СТЕ, ССчЕ, свидетели, делото е насрочено за 20.08.2015 г. 

Първото с. з. е проведено на 20.08.2015 г. – съдът е приел доклада за 

окончателен, докладвал е молба от в. л. за невъзможността му да изготви 

заключението по СТЕ поради късното му призоваване и необходимостта от 

изясняване на допълнителни обстоятелства; приета е експертизата по 

допуснатата ССчЕ, разпитани са свидетели; за изслушване на СТЕ делото е 

отложено за 12.11.2015 г.; 

- гр. д. № 374/2015 г. /съдия Евгения Генева/ е образувано на 

12.05.2015 г. по искова молба за неимуществени вреди, депозирана в съда на 

11.05.2015 г. Делото е разпределено на съдия в деня на неговото образуване, 

видно от протокола, удостоверяващ избора на докладчик. Разпореждане по 

чл. 131 от ГПК е постановено на 13.05.2015 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника със съобщение от 13.05.2015 г., връчено на 18.05.2015 

г. На 13.05.2015 г. е постъпила молба от ищеца, с която е представил 

допълнителни доказателства. Молбата е администрирана с разпореждане по 

чл. 131 от ГПК, постановено на 14.05.2015 г. Препис от молбата-допълнение 

е връчен на ответника на 19.05.2015 г. със съобщение, изпратено на 
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15.05.2015 г. Отговор на исковата молба е депозиран на 27.05.2015 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 28.05.2015 г., съдът е взел 

отношение по доказателствените искания и е насрочил делото в открито 

заседание за 01.10.2015 г. Призовки за страните са изпратени на 01.06.2015 г. 

С молба от 11.06.2015 г. ищецът е представил доказателство за внесен 

депозит по допуснатата експертиза. Вещото лице е уведомено по телефона на 

26.06.2015 г. В първо открито съдебно заседание от 01.10.2015 г. съдът е дал 

ход, направил е доклад на делото и е отложил делото за 17.12.2015 г. за 

изслушване на експертизата. Съдът е заличил от експертизата поставения от 

ответника въпрос, след като е констатирал, че не е внесъл определения 

депозит; 

- гр. д. № 47/2015 г. /съдия Евгения Генева/ е образувано на 21.01.2015 

г. по искова молба по чл. 62, ал. 2 от СК срещу двама ответници, постъпила в 

съда на тази дата. Делото е разпределено на съдия в деня на неговото 

образуване. Молбата е администрирана с разпореждане на съда от 22.01.2015 

г., с което е указано да се изпрати писмо на САК за определяне на адвокат за 

особен представител на малолетния ответник. Писмо до САК е изпратено на 

същата дата, връчено на 27.01.2015 г. Отговор от САК е постъпил по делото 

на 05.02.2015 г. С определение от 06.02.2015 г. е назначен особен 

представител и е постановено разпореждане по чл. 131 от ГПК. Препис от 

исковата молба е изпратен само на  ответника с определен особен 

представител със съобщение от 09.02.2015 г., връчено на 20.02.2015 г. 

Писмен отговор на исковата молба е депозиран на 26.02.2015 г. С 

разпореждане от 27.02.2015 г. съдът е дал указанията за изпращане на препис 

от исковата молба за отговор в едномесечен срок и на другия ответник 

/бащата/. Препис от исковата молба му е връчен на 06.03.2015 г. със 

съобщение от 04.03.2015 г. Писмен отговор от втория ответник е постъпил на 

12.03.2015 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 17.03.2015 г., 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 21.05.2015 г. Призовки за 

страните са изпратени на 18.03.2015 г. В съдебно заседание от 21.05.2015 г. е 

даден ход и за изготвяне на експертиза делото е отложено за 17.09.2015 г. На 

тази дата съдът е отложил делото за 03.12.2015 г., след като е посочил, че му 

е служебно известно от писмо № 643/14.09.2015 г., че вещите лица не могат 

да се явят в съдебното заседание поради служебна заетост; 

- гр. д. № 784/2014 г. /съдия Евгения Генева/ е образувано на 

22.10.2014 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила в съда на 

21.10.2014 г. Делото е разпределено на докладчик на 22.10.2014 г. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 23.10.2014 г. Препис от 

исковата молба е връчен на ответника на 27.10.2014 г. със съобщение, 

изпратено на 23.10.2014 г. Писмен отговор е депозиран на 01.12.2014 г. по 

пощата. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 01.12.2014 г., 

съдът е допуснал съдебно-медицинска експертиза и е насрочил делото в 

открито заседание за 19.03.2015 г. В съдебно заседание от тази дата е 

допусната съдебно-психиатрична експертиза и делото е отложено за 

04.06.2015 г., за съдебно-стоматологична експертиза делото е отложено за 

15.10.2015 г., отложено за събиране на доказателства за 19.11.2015 г.; 
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 - гр. д. № 203/2015 г. /съдия Росина Дончева/ е образувано на 

11.03.2015 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД и чл. 288, ал. 12 от КЗ, 

постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено на докладчик в деня 

на неговото образуване. Подробно разпореждане от чл. 131 от ГПК е 

постановено на 12.03.2015 г. Препис от исковата молба е изпратен на 

ответника със съобщение от 12.03.2015 г., върнато в цялост с отбелязване от 

01.04.2015 г., че по данни на близките лицето живее в чужбина. С 

разпореждане от 02.04.2015 г. съдът е указал да се направи справка от НБД 

„Население” за постоянен и настоящ адрес. С разпореждане от 03.04.2015 г. 

съдът е указал да се изпрати ново съобщение на същия адрес, и в случай, че 

не може да се връчи на адресата, да се връчи на друго лице, което е съгласно 

да го приеме по реда на чл. 46 от ГПК. При невъзможност да се връчи на 

друго лице, да се залепи уведомление по чл. 47 от ГПК. Ново съобщение е 

изпратено на 03.04.2015 г., уведомление е залепено на 14.04.2015 г., а на 

24.04.2015 г. е връчено лично. Не е депозиран писмен отговор в указания 

срок. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 03.06.2015 г., съдът е 

указал доказателствената тежест, взел е отношение по доказателствените 

искания и е насрочил делото в открито заседание за 09.07.2015 г. Призовка до 

ответника, изпратена на 04.06.2015 г., е върната в цялост с отбелязване от 

25.06.2015 г. С разпореждане от 26.06.2015 г. съдът е разпоредил да се 

изпрати ново съобщение с указания за връчване на лице, съгласно да го 

получи, съответно чрез залепване на уведомление. Уведомление е залепено 

на 06.07.2015 г. В съдебно заседание от 09.07.2015 г. съдът е констатирал, че 

няма върнато съобщение, от което да е видно дали са изпълнени указанията и 

е отложил делото за 22.10.2015 г. С разпореждане от 24.07.2015 г. съдът е 

указал на ищеца да внесе възнаграждение за особен представител, съобщение 

за което е изпратено на 27.07.2015 г. и е връчено на 17.08.2015 г. Указанията 

са изпълнени с молба от 25.08.2015 г. и с разпореждане от 26.08.2015 г. съдът 

е указала да се изпрати писмо до САК за определяне на пълномощник. Писмо 

от 27.08.2015 г. е връчено на 03.09.2015 г. Отговор е депозиран на 18.09.2015 

г. С определение от 23.09.2015 г. е назначен особен представител и е указано 

да се призове за открито съдебно заседание, насрочено за 22.10.2015 г. 

Пълномощникът е уведомен на 30.09.2015 г. и от същия на 08.10.2015 г. е 

постъпила молба, с която иска да й бъдат предоставени съдебните книжа, тъй 

като с призовката такива не са й изпращани. В съдебно заседание от 

22.10.2015 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Делото 

е проверено в срока за произнасяне с краен съдебен акт; 

 - гр. д. № 226/2015 г. /съдия Росина Дончева/ е образувано на 

18.03.2015 г. по искова молба по чл. 108 от ЗС, постъпила в съда на 

17.03.2015 г. С разпореждане от 24.03.2015 г. съдът е указал да се издаде 

исканото удостоверение. Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 

25.03.2015 г. Препис от исковата молба е връчен на ответника за отговор на 

31.03.2015 г. със съобщение от 26.03.2015 г. Отговор на исковата молба е 

депозиран на 30.04.2015 г. С разпореждане от 11.05.2015 г. съдът е указал да 

се изпрати на ищеца за становище в 2-седмичен срок и за представяне на 

допълнителни доказателства. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено 
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на 17.07.2015 г., съдът е изготвил проект на доклад на делото, взел е 

отношение по доказателствените искания и е насрочил производството в 

открито съдебно заседание за 22.10.2015 г. В съдебно заседание от тази дата е 

допусната съдебно-техническа експертиза и делото е отложено за 10.12.2015 

г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

  

 Проверката по движението на делата установи, че разпореждането на 

съда по чл. 129, ал. 1 ГПК, респективно по чл. 131 ГПК е постановявано най-

често на следващия ден след образуването им, в редки случаи след 2 - 3 дни. 

Изключение се констатираха по 2 дела – по едното дело разпореждането е 

постановено след 6 дни, а по второто - след 15 дни.  

 Определението на съда по чл. 140 ГПК е постановявано както с 

изтичане на срока за отговор на исковата молба, така и в срок от 3 - 9 дни 

след това, а в периода на съдебната ваканция – след 1 месец. По едно дело се 

установи, че определението по чл. 140 ГПК е постановено 2 месеца и 15 дни 

след изтичане на срока за отговор, но съдът е разпоредил да се връчи на 

ищеца препис от отговора за становище в 2-седмичен срок и за представяне 

на допълнителни доказателства. 

 Първото съдебно заседание е насрочвано най-често в срок от около 2 

месеца като при предстояща съдебна ваканция е насрочвано след 3 до 4 

месеца. При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани след 1 

месец, 2 месеца, 2 месеца и 15 дни, а в периода на съдебната ваканция след 3 

до 4 месеца.  

 По постъпилите книжа по делата съдиите са се произнасяли предимно 

в рамките на 1 ден в по-редки случаи до 3 дни. 

 Причините за продължилите по-дълго производства по някои от делата 

са обективни: оставяне на исковата молба без движение, понякога и по два 

пъти; конституиране на наследници, удължаване на срока за изпълнение на 

указанията на съда, развило се частно производство пред САС (по едно от 

делата), администриране на предявен насрещен иск, установяване адрес на 

ответник, назначаване на особен представител. По едно дело се установи, че 

деловодителят не е изпрател на втория ответник препис от исковата молба с 

приложенията, което е наложило съдът допълнително да даде указания в този 

смисъл. Съдебни заседания са отлагани най-често за изготвяне на заключение 

по допуснатата съдебна експертиза като по някои производства са 

назначавани две експертизи, тройна експертиза или допълнителна 

експертиза. В редки случаи съдебни заседания са отлагани поради нередовна 

процедура по призоваване на страна или неизготвено заключение от в. л.  

 

 

 2. Първоинстанционни граждански дела образувани през 2013 г. и 

неприключили към 30.06.2015 г. 

  



 24 

 От изготвената за нуждата на проверката справка се установи, че от 

образуваните през 2013 г. дела само 5 не са приключили към 30.06.2015 г., 

проверката на които установи:  

 - гр. д. № 360/2013 г., обр. на 02.01.2013 г., на доклад на съдия Диана 

Коледжикова, след това съдия Ивайло Георгиев, след това съдия Росина 

Дончева, иск по чл. 108 ЗС. По делото няма приложена заповед или протокол 

за извършено преразпределение. ИМ е постъпила на 02.01.2013 г. и на 

същата дата е извършено разпределението. Делото е разпределено на съдия 

Диана Коледжикова. С разпореждане от 04.01.2013 г. (съдия Ивайло 

Георгиев) ИМ е оставена без движение, съдът е постановил да се издадат 

исканите СУ. Съобщение за разпореждането на съда е изпратено на 

08.01.2013 г., връчено на 23.01.2013 г. На 12.02.213 г. е постъпила молба от 

пълномощника на ищците, на 22.02.2013 г. е постъпила нова молба от 

пълномощника на ищците, с която е направено поправка на ИМ и е поискано 

удължаване на срока за изпълнение на указанията на съда. С определение от 

26.02.2013 г. (съдия Росина Дончева) съдът е удължил срока за изпълнение 

на указанията. На 07.03.2013 г. и на 05.04.2013 г. са постъпили писма от 

община Самоков във връзка с издадените СУ. На 12.04.2013 г. е постъпила 

нова молба от пълномощника на ищците по чл. 63, ал. 1  ГПК. С 

разпореждане от 14.04.2013 г. съдът е уважил молбата като е удължил срока с 

2 седмици. На 25.04.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от 30.04.2013 г. (съдия Дончева) е постановено да се изпрати 

на ответника препис от ИМ за отговор. Съобщение с препис от ИМ е 

изпратено на 07.05.2013 г., връчено на 13.05.2013 г. и на 10.06.2013 г. е 

представен отговор на ИМ. На 31.07.2013 г. е постановено определението по 

чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад по делото, допусната е СТЕ, 

допуснати са свидетели, делото е насрочено за 14.11.2013 г. Първото с. з. е 

проведено на 14.11.2013 г. – даден е ход, съдът е докладвал делото, прието е 

заключението на СТЕ и е допуснато допълнително заключение на СТЕ. В с. 

з. на 30.01.2014 г. съдът е приел доказателства, изслушал е свидетели, приел 

е заключението на в. л., открил е производство по чл. 193 ГПК. В с. з. на 

27.03.2014 г. са приети доказателства, съдът е постановил издаване на СУ и е  

отложил делото по доказателствата. В с. з. на 24.04.2014 г. съдът е докладвал 

молба от ищеца за спиране на производството поради наличие на 

преюдициален спор и с протоколно определение съдът е спрял 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК – до влизане в сила на 

решение от 04.06.2013 г. по фирмено дело № 1659/2003 г. по описа на СГС. С 

разпореждане от 03.11.2014 г. съдът е постановил да се направи запитване до 

СГС влязло ли е в сила и кога решение от 04.06.2013 г. по фирмено дело № 

1659/2003 г. по описа на СГС, като се изиска и заверен препис. На 10.11.2013 

г. е постъпило писмо от СГС, от което се установява, че делото е изпратено 

на САС. С разпореждане от 10.11.2014 г. съдът е постановил копие от 

отговора да се приложи към гр. д. № 631/2013 г., което също е спряно. С 

разпореждане от 26.05.2015 г. съдът е изискал да се направи нова справка. На 

03.06.2015 г. е постъпило писмо от СГС, че делото е изпратено на САС; 
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 - гр. д. № 631/2013 г., обр. на 02.01.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Георгиев, след това съдия Росина Дончева, иск по чл. 108 ЗС. 

Разпределението е извършено на 02.01.2013 г. По делото не е приложена 

заповед или протокол от извършено преразпределение. С разпореждане от 

03.01.2013 г. (съдия Георгиев) ИМ е оставена без движение. На 12.02.2013 г. 

е постъпило заявление от проц. представител на ищеца с оглед указанията на 

съда. На 22.02.2013 г. е постъпила молба по чл. 63, ал. 1 ГПК. С определение 

от 26.02.2013 г. (съдия Росина Дончева) съдът е удължил срока за изпълнение 

на указанията с 1 месец, постановил е да се издадат исканите СУ. На 

15.03.2013 г. е постъпила молба от пълномощника на ищеца и с 

разпореждане от същата дата е постановено да се издаде СУ. На 10.04.2013 г. 

е постъпила молба по чл. 63, ал. 1 ГПК. С разпореждане от 12.04.2013 г. е 

постановено да се изпрати повторно писмо до община Ихтиман, както и че 

при неизпълнение следва глоба по чл. 91 ГПК. С определение от 12.04.2013 г. 

съдът е удължил срока за отстраняване нередовностите на ИМ с 1 месец. На 

07.05.2013 г. е постъпила нова молба по чл. 63, ал. 1 ГПК и с определение от 

08.05.2013 г. срокът е удължен с 1 месец. На 10.05.2013 г. е постъпило писмо 

от община Ихтиман. На 10.06.2013 г. е постъпила молба по чл. 63, ал. 1 ГПК, 

уважена с разпореждане от 11.06.2013 г. На 01.07.2013 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания и на същата дата е постъпила молба за изменение на ИМ. 

С разпореждане от 01.07.2013 г. е постановено да се изпрати препис от ИМ с 

изменената ИМ на ответника за отговор. Съобщението е изпратено на 

02.07.2013 г., връчено на 04.07.2013 г. На 12.07.2013 г. е представена вписана 

ИМ. На 05.08.2013 г. е постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 

06.08.2013 г. ИМ отново е оставена без движение. Съобщение е изпратено на 

08.08.2013 г., връчено на 09.09.2013 г. На 18.09.2013 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. С разпореждане от 20.09.2013 г. е постановено да се 

изпрати препис от молбата от 18.09.2013 г. на ответника за отговор в 1-

месечен срок. Съобщението е изпратено на 20.09.2013 г., връчено на 

03.10.2013 г. и на 04.11.2013 г. (п. к. 01.11.2013 г.) е постъпил отговор на ИМ. 

На 10.12.2013 г. е постановено определението по чл. 140 ГПК, изготвен е 

проект за доклад по делото, допусната е СТЕ, допуснати са свидетели, делото 

е насрочено за 13.02.2014 г. На 03.02.2014 г. е постъпила молба от ответника 

за спиране на производството. С определение от 05.02.2014 г. съдът е спрял 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до влизане в сила на 

решение от 04.06.2013 г. по фирмено дело № 1659/2013 г. по описа на СГС. 

На 16.09.2014 г. е разпоредено да се изиска справка за преюдициалното 

производство. На 23.09.2014 г. е постъпило писмо от СГС, ФО, от което се 

установява, че делото е изпратено на САС. На 10.11.2014 г. е постъпило ново 

писмо от СГС, и на 26.05.2015 г. е постановено да се изиска нова справка. 

Последното писмо от СГС е постъпило на 03.06.2015 г., от което се 

установява, че преюдициалното производство е изпратено на САС по 

компетентност – гр. д. № 360/2013 г. и гр. д. № 631/2013 г. са образувани по 

ИМ на РИ „Мюсюлманско изповедание” като първото е срещу община 

Самоков, а второто – срещу община Ихтиман. Фирменото дело е за 
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произнасяне по жалби на РИ „Мюсюлманско изповедание” и РИ 

„Мюсюлманско сунитско ханефитско изповедание в Р. България”;   

 - гр. д. № 177/2013 г., обр. на 28.02.2013 г., на доклад на съдия Росина 

Дончева, по мотивирано искане на КОНПИ по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДНПИ. 

Разпределението е извършено на 28.02.2013 г. С определение от 28.02.2013 г. 

съдът се е произнесъл по искането по чл. 389, ал. 1 ГПК като е допуснал 

обезпечение на предявените искове чрез запор на леки автомобили. С 

разпореждане от 07.03.2013 г. производството е оставено без движение. 

Съобщението е изпратено на 08.03.2013 г., връчено на 04.04.2013 г. На 

18.04.2015 г. е постъпила молба с приложения и искане за удължаване на 

срока. С разпореждане от 19.04.2013 г. съдът е удължил срока с 2 седмици. 

На 07.05.2015 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С разпореждане от 

13.05.2013 г. съдът е постановил препис от исковата молба и приложенията 

да се изпратят на ответниците и на Софийска окръжна прокуратура, като е 

указал ответниците да представят отговор в 1-месечен срок. Съдът е 

насрочил делото за разглеждане в о. с. з. на 24.10.2013 г. и е постановил да се 

обнародва в ДВ обявление по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.).  Съобщения с 

препис от искането са изпратени на ответниците (5) на 13.05.2013 г., 

последното е връчено на 31.07.2013 г. С разпореждане от 21.05.2015 г. съдът 

е указал на КОНПИ в едноседмичен срок да внесат ДТ за обнародване на 

обявлението. Съобщението е изпратено на 21.05.2013 г., връчено на 

05.06.2013 г. и на 07.06.2015 г. е представено доказателство за внесена ДТ за 

обнародване. Отговори от ответниците са постъпили на: 19.06.2013 г.; 

24.06.2013 г.; 27.06.2013 г. и на 19.08.2013 г. На 30.08.2013 г. е постановено 

определението по чл. 140 ГПК, изготвен е проект за доклад, допуснати са 

свидетели до разпит, допусната е СТОЕ, допусната е и съдебно-оценъчна 

експертиза на МПС и движими вещи. Съдът е постановил припи от 

писмените отговори на ответниците и доказателствата към тях да се изпрати 

на ищеца КОНПИ. Първото с. з. е проведено на 24.10.2013 г. – приети са 

доказателства, отложено по доказателства за 16.01.2014 г. На 11.12.2013 г. е 

постъпила молба от ответник за спиране на производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на тълкувателно дело № 7/2013 г. по 

описа на ВКС, ОСГК. С определение от 16.12.2013 г. съдът е спрял 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до произнасяне на 

ВКС по тълкувателно дело № 7/2013 г. по описа на ВКС, ОСГК. На 

27.05.2014 г. е постъпила молба за възобновяване на производството, на 

основание тълк. д. № 8/2013 г. на ВКС. С определение от 29.05.2014 г. съдът 

е възобновил производството по делото и го е насрочил за 09.10.2014 г. 

Проведени са с. з. на: 09.10.2014 г. – прието е заключението на съдебно-

оценителната експертиза за МПС, прието е заключението на съдебно-

техническа и оценителна експертиза, отложено по доказателствата; 

27.11.2014 г. – допусната е СТЕ, разпитани са свидетели; 29.01.2015 г. – 

прието е заключението по допълнителната СТЕ, разпитани са свидетели, 

допусната е СИЕ; 26.03.2015 г. – отложено по доказателствата; 28.05.2015 г. – 

отложено по доказателствата; 10.09.2015 г. – приети са доказателства, 

заключението по допуснатата СИЕ е представено след законовия срок и 
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ищецът е депозирал молба по чл. 233 ГПК. С определение от 12.09.2015 г. 

съдът е приел, че въпреки направения отказ на ищеца от предявените искове, 

допусната СИЕ следва да бъде изслушана и е насрочил делото за 22.10.2015 

г. В с. з. на 22.10.2015 г. съдът е прекратил производството по делото поради 

отказ; 

 - гр. д. № 330/2013 г. /съдия Росина Дончева/ е образувано на 

23.04.2013 г. по искова молба, постъпила в съда на същата дата. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 

26.04.2013 г. съдът се е произнесъл по искане по чл. 83 от ГПК, доведено до 

знанието на ищеца със съобщение от 26.04.2013 г., връчено на 13.05.2013 г. С 

разпореждане от 24.07.2013 г. съдът е оставил производството без движение 

за внасяне на държавна такса. За указанията на съда ищецът е уведомен на 

05.08.2013 г. със съобщение от 24.07.2013 г. Указанията са изпълнени с 

молба от 12.08.2013 г. Разпореждане по чл. 131 от ГПК, оформено като 

самостоятелен документ по делото, е постановено на 13.08.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника със съобщение от 14.08.2014 г., 

получено на 20.09.2013 г. Писмен отговор е депозиран от ответника на 

25.09.2013 г. С разпореждане от тази дата съдът е указал препис от отговора 

да се изпрати на ищеца за становище в двуседмичен срок. Отговорът е 

връчен на 07.10.2013 г. със съобщение от 26.09.2013 г. Становище от ищеца е 

депозирано на 18.10.2013 г. С определение по чл. 140 от ГПК, постановено на 

01.11.2013 г., съдът е разпределил доказателствената тежест, взел е 

отношение по доказателствените искания и е насрочил делото в открито 

заседание за 12.12.2013 г. Доказателство за внасяне на депозит по 

допуснатата експертиза е представено с молба от 15.11.2013 г. Заключението 

е депозирано на 05.12.2013 г. В съдебно заседание от 12.12.2013 г. съдът е 

оставил без уважение направено искане за встъпване по делото на основание 

чл. 225 от ГПК и за спиране на производството на основание чл. 225, ал. 1, т. 

5 от ГПК, допуснал е допълнително заключение и е отложил делото за 

13.02.2014 г. В съдебно заседание от 13.02.2014 г. съдът не е дал ход на 

делото, поради наличие на пречки – по чл. 142, ал. 2 от ГПК и с оглед 

постъпила частна жалба срещу протоколни определение от предходното 

заседание, с които е оставена без уважени молбата по чл. 225, ал. 1 от ГПК и 

по чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК, като е отложил делото за 10.04.2014 г. Делото 

по жалбите е постъпило в Апелативен съд - София на 29.04.2014 г., където на 

същата дата е образувано ч. гр. д. № 1622/2014 г. С определение от 

15.05.2014 г. апелативният съд е потвърдил определението по чл. 225 от ГПК 

и е оставил без разглеждане жалбата срещу определението по чл. 229, ал. 1, т. 

5 от ГПК. В производството пред апелативния съд е постъпила молба за 

правна помощ, по която е постановено определение от 14.10.2014 г. Искане 

до САК е изпратено на 16.10.2014 г. и напомнително писмо в този смисъл – 

на 08.01.2015 г. С разпореждане от 23.01.2015 г. САС е назначил адвокат, 

който да осъществява правна помощ. След администрирането на 

касационната жалба, на 03.09.2015 г. във ВКС е образувано ч. гр. д. № 

4505/2015 г., приключило с определение от 23.09.2015 г. Делото е върнато на 

Окръжен съд - София на 29.09.2015 г. Насроченото в производството пред 
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окръжния съд съдебно заседание от 10.04.2014 г. е отложено с протоколно 

определение за 26.06.2014 г. С определение от 01.10.2015 г., постановено 

след връщане на делото от инстанционен контрол, е насрочено открито 

съдебно заседание за 29.10.2015 г.; 

 - гр. д. № 749/2013 г. /съдия Евгения Генева/ е образувано на 

26.09.2013 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила в съда на същата 

дата. Делото е образувано след като с протоколно определение от 19.06.2013 

г., постановено по гр. д. № 2430/2012 г., Софийски градски съд е изпратил по 

подсъдност предявен насрещен иск, заедно с отговор на исковата молба. С 

разпореждане от 27.09.2013 г. съдът е указал да се изискат всички 

доказателства от производството пред СГС, отнасящи се до обратния иск. 

Писмо до СГС е изпратено на 30.09.2013 г. В отговор от 09.10.2013 г. СГС е 

поискал да се конкретизира кои доказателства да бъдат предоставени. С 

разпореждане от 10.10.2013 г. Окръжен съд - София е конкретизирал 

доказателствата и с писмо от 18.10.2013 г. същите са предоставени. 

Разпореждане по чл. 131 от ГПК е постановено на 21.10.2013 г. Препис от 

исковата молба е изпратен на ответника на 22.10.2013 г., връчен на 

28.10.2013 г. Писмен отговор е депозиран на 28.11.2013 г. С определение, 

постановено в закрито заседание от 29.11.2013 г., съдът е постановил спиране 

на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 по ГПК до 

приключване на производството по гр. д. № 2430/2012 г. на Софийски 

градски съд и на пр. пр. № 36039/2011 г. на Софийска районна прокуратура. 

От данните по делото става ясно, че едно от производствата, послужило като 

основание за спиране, не е приключило към момента на проверката. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Проверката на делата, образувани през 2013 г. и неприключили към 

30.06.2015 г. установи, че причините за неприключването им са обективни: 

оставяне на исковата молба без движение, понякога по два пъти; удължаване 

на срока за изпълнение на дадените от съда указания, след депозиране на 

молба в този смисъл; спиране на производствата на основание чл. 229, ал. 1,  

т. 4 от ГПК, а по едно дело се установи, че съдът е спрял производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ГПК; отлагане на съдебни заседания по 

доказателствата, най-често за изготвяне на експертизи, поставяне на 

допълнителни задачи на експертизата; разпит на свидетели; развили се 

производства пред САС и ВКС (по едно дело) продължили 1 година и 5 

месеца.  

 Проверката по движението на делата установи, че съдът е 

постановявал разпореждането по чл. 129, ал. 1 ГПК, респективно по чл. 131 

ГПК в деня на образуване на делото или в рамките на 2 - 3 дни след това. 

Определението по чл. 140 ГПК е постановявано както с изтичане на срока за 

отговор, така и в срок от 14 дни, 1 месец, 1 месец и 15 дни. Първото съдебно 

заседание е насрочвано в срок от 1 месец и 10 дни, 2 месеца, а при 

предстояща съдебна ваканция след 3 месеца и 14 дни. Делото, образувано по 

мотивирано искане на КОНПИ е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
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заседание след 5 месеца, предвид изискването на чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ - 

публикуване на обявление в ДВ. При отлагане на делата съдебни заседания 

са насрочвани след 1 до 2 месеца, а по време на съдебната ваканция след 4 

месеца. 

Съдиите са се произнасяли по доклада в деня на постъпване на 

книжата или в рамките на 2 до 5 дни, изключение се установи само по едно  

дело, по което съдът се е произнесъл след 2 месеца.  

 

 

 3. Първоинстанционни граждански дела, образувани преди 

01.01.2013 г. и неприключили към 30.06.2015 г.  
 

 В изготвената за нуждите на проверката справка са посочени 3 дела, 

образувани преди 01.01.2013 г. и неприключили към 30.06.2015 г., 

проверката на които установи:  

 - гр. д. № 743/2012 г., обр. на 05.09.2012 г. на доклад на съдия Катя 

Щерева, след това съдия Лилия Руневска, след това съдия Росина Дончева, 

иск по чл. 226 КЗ. ИМ е постъпила на 04.09.2012 г. и на 05.09.2012 г. е 

извършено разпределението, приложен е протокола. С разпореждане от 

10.09.2012 г. е постановено препис от ИМ да се изпрати на ответниците 

(двама – гр. Мюнхен и гр. Хамбург) за отговор. На 12.09.2012 г. са изпратени 

съобщенията. На 10.10.2012 г. е извършено преразпределение на делото, за 

което е приложен протокол. С разпореждане от 16.11.2012 г. (съдия Лилия 

Руневска), ИМ е оставена без движение. Съобщенията до ищците (41) са 

изпратени на 20.11.2012 г., последното връчено на 09.01.2013 г. С 

определение от 14.12.2012 г. съдът отново е оставил производството без 

движение като е прекратил производството по отношение на част от ищците. 

Съобщенията са изпратени на 15.12.2012 г., последното връчено на 

09.01.2013 г. На 03.01.2013 г. е постъпила молба от проц. представител на 

ищците. На 10.01.2013 г. е разпоредено делото да се докладва на съдия 

Росина Дончева, съгласно Заповед № А – 20 от 09.01.2013 г. на председателя 

на съда. На 03.12.2012 г. е постъпила молба от проц. представител на ищците 

и с разпореждане от 04.02.2013 г. е постановено да се изпратят материалите 

за превод и да се изпратят на ответниците препис от ИМ, уточнителната 

молба и доказателствата. С определение от 16.01.2013 г. съдът е освободил 

ищците от заплащане на ДТ на осн. чл. 83, ал. 2 ГПК. На 13.02.2013 г. са 

постъпили документи по факс от Германия и с разпореждане от 15.02.2013 г. 

съдът е постановил да се извърши превод. На 21.02.2013 г. е представен 

превод на книжа от делото, на 13.03.2013 г. са представени още преведени 

книжа. На 20.03.2013 г. съдът е разпоредил на ищците да внесат сума за 

превод на книжа. На 22.03.2013 г. са постъпили молби от пълномощник на 

ответниците за удължаване срока за отговор. С определение от 22.03.2013 г. 

съдът е удължил срока за отговор с 1 месец. На 26.04.2013 г. е постъпил 

отговор на ИМ с възражение за подсъдността. С определение от 10.05.2013 г. 

съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 118, ал. 2 от 

ГПК и е постановил делото да се изпрати на СГС по подсъдност – обжалвано 
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с частна жалба. На 12.06.2013 г. делото е постъпило в САС. С определение от 

31.07.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 2369/2013 г. по описа на САС, съдът 

е отменил определението от 10.05.2013 г. и е върнал делото на СОС за 

продължаване на съдопроизводствените действия – обжалвано пред ВКС. На 

01.11.2013 г. делото е постъпило във ВКС. С определение от 10.01.2014 г., 

постановено по гр. д. № 4092/2013 г. по описа на ВКС, съдът не е допуснал 

касационно обжалване на определението на САС. На 21.01.2014 г. делото е 

постъпило в СОС. С разпореждане от 27.01.2014 г. съдът е постановил да се 

изпрати на ищците чрез проц. им представител препис от отговорите на 

ответниците като им е предоставил 2-седмичен срок за представяне на 

допълнителни доказателства. Съдът е постановил да се издаде поисканото  

СУ на ответниците. На 04.03.2014 г. е постъпила молба от проц. 

представител на ищците във връзка с отговорите на ответниците – приложена 

към делото с разпореждане от 05.03.2014 г. На 13.06.2014 г. са получени СУ 

от проц. представител на ответниците. На 01.09.2014 г. е постановено 

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

делото е насрочено за 27.11.2014 г. Първото с. з. е проведено на 27.11.2014 г. 

– приети са доказателства, разпитани са свидетели, отложено по 

доказателствата за 29.01.2015 г. В с. з. на 29.01.2015 г. съдът е провел 

производство по реда на чл. 151 ГПК и е допуснал поправка в протокола от 

проведеното с. з. на 27.11.2014 г., делото е отложено за 30.04.2015 г. С 

определение от 04.02.2015 г. съдът се е произнесъл по доказателствените 

искания на ищците, направено с молба, депозирана в с. з. на 27.11.2014 г., 

като е изменил доклада и го е допълнил, допуснал е изслушването на 

експертиза от в. л. заклет преводач, което да даде заключение по точността 

на преводите, допуснал е изслушването на тройна СТЕ като е поставил 

задачи. В с. з. на 30.04.2015 г. е прието заключението на в. л. – преводач, за 

изготвяне на тройната СТЕ делото е отложено за 24.09.2015 г. Във връзка с 

дадени указания на съда с определение от 18.05.2015 г. ответниците са 

представили молба с оглед уточняване на застрахователя. На 25.06.2015 г. е 

постъпила молба от ищците за замяна на ответника. С определение от 

09.09.2015 г. съдът на основание чл. 233 и чл. 248, ал. 3 ГПК е прекратил 

производството по отношение на единия ответник и е конституирал друг 

ответник, дадени са указания на новоконституирания ответник. Препис от 

определението е връчено на страните. С разпореждане от 09.09.2015 г. съдът 

е постановил препис от исковата молба и молба-уточнение да се връчи на 

ответника за отговор в 1-месечен срок. На 18.09.2015 г. е постъпила молба от 

новоконституирания ответник, с която е заявил, че не е съгласен да встъпи в 

производството предвид нормата на чл. 228, ал. 3 ГПК. В с. з. на 24.09.2015 г. 

не е даден ход на делото, съдът е постановил, че делото следва да бъде 

отложено за нова дата с призоваване на новоконституираната страна, която 

да може да участва в извършваните съдопроизводствени действия. Делото е 

отложено за 26.11.2015 г.; 

   - гр. д. № 800/2012 г., обр. на 03.10.2012 г., на доклад на съдия Катя 

Щерева, съдия Камелия Първанова, след това съдия Росина Дончева, по чл. 

28, ал. 1 от ЗОПДИППД. На 01.08.2012 г. е постъпило мотивирано искане от 
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КУИППД. С разпореждане от 08.08.2012 г. искането е оставено без 

движение. На 28.09.2012 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С 

разпореждане от 03.10.2012 г. съдът е образувал гр. д. № 800/2012 г., 

постановил е да се изпрати препис от искането на ответниците (3) за отговор 

в 1-месечен срок, постановил да се обнародва в ДВ обявление по чл. 28 от 

ЗОПДИППД и е насрочил делото за 23.01.2013 г. Съобщения с препис от 

мотивираното искане са изпратени на 03.10.2012 г., връчени на 12.10.2012 г., 

отговори са постъпили на 11.11.2012 г. и на 12.11.2012 г. На 19.12.2012 г. е 

постановено определение (съдия Камелия Първанова), с което е изготвен 

проект за доклад по делото, съдът е допуснал СТЕ. Първото с. з. е проведено 

на 23.01.2013 г. (съдия Росина Дончева) – приет е доклада по делото, 

допуснати са свидетели до разпит. Проведени са с. з. на: 11.04.2013 г. (съдия 

Росина Дончева) – отложено по доказателствата – не е представена СТОЕ; 

27.06.2013 г. – прието е заключението на СТЕ, допусната е СИЕ; 28.11.2013 г. 

– допусната е съдебно-автотехническа експертиза, от чието заключение да се 

ползва и в. л. – икономист; 13.02.2014 г. – за изготвяне на автотехническата 

експертиза съдът е издал СУ, делото е отложено за 10.04.2014 г. – за 

изготвяне на експертизата, отложено. С разпореждане от 20.05.2015 г. съдът е 

допуснал изслушването на комплексна експертиза от в. л. икономист и 

автоексперт. В с. з. на 12.06.2014 г. съдът, предвид допуснатата комплексна 

експертиза и необходимостта от време за изготвянето й е отложил делото. 

Проведени са с. з. на: 23.10.2014 г. – за изготвяне на експертизата, отложено; 

11.12.2014 г. – прието е заключението на комплексната експертиза, за 

изслушване на СИЕ, делото е отложено за 26.02.2015 г. – в. л. не се е явило и 

за изслушване на допуснатата СИЕ е отложено; 09.04.2015 г. – прието е 

заключението на СИЕ, съдът е допуснал повторно заключение на СИЕ, 

определил е ново в. л.; 11.06.2015 г. – във връзка са направено искане от в. л. 

съдът е издал 6 бр. СУ, необходими му за изготвяне на експертизата; 

22.10.2015 г. – съдът е докладвал молба от КОНПИ по чл. 233 от ГПК за 

частичен отказ от предявените искове, поради което с протоколно 

определение е прекратил производството поради отказ в една част, прието е 

заключението на СИЕ, за поставяне на допълнителни въпроси към в. л., с 

оглед направения от ищеца частичен отказ, както и с оглед дадените в с. з. 

отговори, съдът е отложил делото за 10.12.2015 г. като е дал десетдневен 

срок за поставяне на допълнителни въпроси към в. л.; 

 - гр. д. № 704/2011 г. /съдия Катя Щерева при образуването, съдия 

Росина Дончева, съдия Ивайло Георгиев/ е образувано  по искова молба от 

04.11.2009 г. по чл. 108 от ЗС, чл. 73, ал. 1 от ЗС на министъра на 

земеделието и храните срещу десет ответници. Делото е администрирано 

като преписка, оставено без движение с разпореждане на съда, постановено в 

деня на постъпване на книжата. С разпореждане от 01.12.2009 г. е удължен 

срока за отстраняване на нередовностите. Многократно преписката по 

исковата молба е оставяна без движение. От пълномощника на ищеца на 

01.09.2011 г. е постъпила молба по чл. 389 и сл. от ГПК. С разпореждане от 

01.09.2011 г. съдия Генева е разпоредила молбата да се изпрати на САС за 

произнасяне, където делото е изпратено на 01.08.2011 г. по друга частна 
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жалба, след като е приела, че съгласно чл. 389, ал. 1 от ГПК компетентен да 

се произнесе е съдът, пред когото делото е висящо. Молбата е постъпила в 

САС на 02.09.2011 г., видно от придружителното писмо към същата. С 

разпореждане от 02.09.2011 г. САС е разпоредил делото незабавно да се 

върне на първоинстанционния съд, след като е посочил, че производството, 

по което се иска допускане на обезпечение, е висящо пред СОС, образувано 

по искова молба с вх. № 2550/2009 г. Молбата е върната на СОС на 

03.09.2011 г. Върху придружителното писмо по молбата, изготвено преди 

това от СОС, е изписано „гр. д. № 704/2011 г., 03.09.2011 г.”. По делото няма 

друг акт за образуване на съдебното производство. С определение от 

03.09.2011 г. съдът се е произнесъл по исканото обезпечение. Преди това, на 

01.08.2011 г., делото е изпратено на САС по частна жалба на ищеца срещу 

определение на съда от 31.05.2011 г., с което е оставена без уважение молба 

за освобождаване от държавна такса по предявената искова молба. 

Производството пред САС е приключило с определение от 06.03.2012 г. и 

делото е върнато на СОС на 16.03.2012 г. С разпореждане от 16.03.2012 г. 

съдът е констатирал от кои ответници са постъпили писмени отговори, както 

и, че липсват доказателства исковата молба и уточнителните молби да 

връчени на единия от ответниците. Освен това съдът е установил, че 

уточнителните молби не са връчени и на останалите ответници, поради което 

е приел, че с оглед преклузията по чл. 133 от ГПК следва всички уточнителни 

молби да бъдат връчени с указания за писмен отговор в едномесечен срок. 

Преписи са изпратени на 29.03.2012 г. По делото е положена резолюция от 

22.03.2012 г. делото да се докладва на съдия Щерева, след връщането й от 

болнични. На 26.11.2012 г. делото е преразпределено на съдия Павлов, 

съгласно Заповед № А-326/05.10.2012 г. С разпореждане от 05.12.2012 г. 

съдия Павлов, в изпълнение на Заповед № А-404/04.12.2012 г. на 

председателя на съда е разпоредил делото да се докладва на съдия Георги 

Мулешков. На 25.09.2012 г. в САС е образувано ч. гр. д. № 3325/2012 г. по 

частна жалба срещу определение на СОС от 08.09.2012 г., с което е 

допусната обезпечителна мярка. Производството пред апелативния съд е 

приключило с определение от 26.09.2012 г. На 05.10.2012 г. в САС е 

образувано ч. гр. д. № 3515/2012 г. на САС по жалба срещу определението на 

СОС от 03.09.2011 г., с което е допуснато обезпечение на иска. 

Производството е приключило с определение от 10.10.2012 г. На 15.10.2012 

г. в САС е образувано ч. гр. д. № 3634/2012 г. по частна жалба срещу 

определение от 27.09.2011 г. на СОС, с което е допуснато обезпечение на 

иска. По делото е постановено определение от 21.10.2012 г., с което е 

отменен обжалвания съдебен акт. Делото е върнато в СОС на 23.11.2012 г. С 

определение по чл. 140 от ГПК от 22.04.2013 г., постановено от съдия Росина 

Дончева и състоящо се от 42 страници, делото е насрочено в открито 

заседание за 27.06.2013 г. В съдебно заседание от тази дата съдът се е отвел 

от разглеждане на делото, след направено искане от страните в този смисъл, 

не е дал ход на делото и е разпоредил делото да се докладва за определяне на 

друг съдия. На 03.07.2013 г. за докладчик е определен съдия Ивайло 

Георгиев, видно от протокола за електронен избор. С определение от 



 33 

15.07.2013 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 22.10.2013 г., на 

която дата съдът е дал указания за отстраняване на нередовности в исковата 

молба и е насрочил делото за 16.12.2013 г., отложено за 03.02.2014 г. С 

определение от 29.01.2014 г. съдът на основание чл. 253 от ГПК е отменил 

определението от 22.04.2013 г. по чл. 140 от ГПК и е изготвил нов проект на 

доклад по делото. В съдебно заседание от 03.02.2014 г. делото е отложено за 

18.03.2014 г., отложено за 13.05.2014 г. С определение от 30.04.2014 г., 

постановено в закрито заседание, съдът е изменил на основание чл. 253 от 

ГПК определението си от 03.02.2014 г., с което е направил доклад на делото. 

В заседание от 13.05.2014 г. делото е отложено за 04.07.2014 г. С 

определение, постановено в закрито заседание от 09.06.2014 г., съдът се е 

произнесъл по доказателствени искания. На 30.07.2014 г. за събиране на 

доказателства делото е отложено за 30.09.2014 г., отложено за събиране на 

доказателства за 16.12.2014 г., отложено за 16.03.2015 г., отложено за 

27.03.2015 г., отложено за 29.06.2015 г., отложено за 02.10.2015 г., отложено 

за 24.11.2015 г. Съдът е допуснал множество експертизи. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Образуваните преди 01.01.2013 г. и неприключили към 30.06.2015 г. 

производства са само 3, проверката на които установи, че причините са 

обективни: голям брой ищци (41), връчване на съдебни книжа в Германия и 

превод на документи, развило се производство пред САС и ВКС, назначаване 

на експертизи, на тройни експертизи, замяна на ответник наложило нова 

размяна на книжа, провеждане на производството по реда на чл. 151 ГПК;  

производство, образувано по мотивирано искане от  КУИППД, което се 

развива по особен ред, назначаване на различни експертизи, повторна 

експертиза, както и на комплексна експертиза, поставяне на допълнителни 

въпроси към в. л. По гр. д. № 704/2011 г. се установи, че производството по 

исковата молба многократно е оставяно без движение, както и че делото 4 

пъти е изпращано на САС за произнасяне по постъпилите частни жалби 

срещу актове на СОС. Също така се констатира, че съдът е отлагал съдебни 

заседания за изготвяне на заключения по допуснатите множество експертизи. 

 

 

 4. Първоинстанционни граждански дела с отменен ход по 

същество.  

 

 За проверявания период само по 2 дела съдът е отменил дадения ход по 

същество, проверката на които установи: 

 - гр. д. № 231/2013 г., обр. на 20.03.2013 г., на доклад на съдия Евгения 

Генева, иск по чл. 229 КЗ. В с. з. на 04.07.2013 г. е даден ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне съдът е установил, че приложеното 

пълномощно не е за процесуално представителство по гр. д. № 231/2013 г., а 

за представителство пред ответното застрахователно дружество. С 

определение от 17.07.2013 г. съдът е отменил протоколно определение за 
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даване ход на устните състезания и е насрочил делото за 12.09.2013 г. Съдът 

е указал на ищеца в двуседмичен срок да заяви дали потвърждава 

процесуалните действия, извършени от негово име от адв. Е. Х., считано от 

депозиране на ИМ до пледоарията по същество и при положителен отговор 

да приложи пълномощно за процесуално представителство по гр. д. № 

231/2013 г. на СОС; 

 - гр. д. № 280/2013 г., обр. на 29.03.2013 г., на доклад на съдия Росина 

Дончева, иск по чл. 45 ЗЗД. В с. з. на 24.10.2013 г. съдът е дал ход по 

същество на делото. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че проц. 

представител на ответника не е представил пълномощно по делото и след 

направена справка в интернет е установил, че на адв. П. П. са налагани 

наказания, включително и лишаване от право да упражнява адвокатска 

професия. С определение от 05.11.2013 г. съдът е постановил да се изиска 

справка от Адвокатски съвет при САК относно адвокат П. П. На 19.11.2013 г. 

е постъпило писмо от АС при САК. С определение от 19.11.2013 г. съдът е 

отменил протоколно определение, с което е даден ход по същество на делото, 

тъй като от представеното писмо от САК е установил, че ответникът е 

представляван без представителна власт. Съдът е дал възможност на 

ответника да се запознае с извършените процесуални действия в о. с. з., да 

изрази становище и е насрочил делото за 12.12.2013 г.     

  

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

Броят на делата  с отменен ход по същество е незначителен. По двете 

дела се установи, че в срока за произнасяне съдът е констатирал, че липсва 

пълномощно от процесуалния представител на ищеца – по първото делото, и 

на ответника - по второ дело, за който съдът е констатирал, че е 

представляван в производството без представителна власт.  

 

 

 5. Спрени първоинстанционни граждански дела. 

 

 Проверката на спрените дела установи: 

 - гр. д. № 360/2013 г., обр. на 02.01.2013 г., на доклад на съдия Диана 

Коледжикова, след това съдия Ивайло Георгиев, след това съдия Росина 

Дончева, иск по чл.108 ЗС. В с. з. на 24.04.2014 г. съдът е докладвал молба от 

ищеца за спиране на производството поради наличие на преюдициален спор 

и с протоколно определение съдът е спрял производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 от ГПК – до влизане в сила на решение от 04.06.2013 г. по 

фирмено дело № 1659/2003 г. по описа на СГС. С разпореждане от 03.11.2014 

г. съдът е постановил да се направи запитване до СГС влязло ли е в сила и 

кога решение от 04.06.2013 г. по фирмено дело № 1659/2003 г. по описа на 

СГС, като се изиска и заверен препис. На 10.11.2013 г. е постъпило писмо от 

СГС, от което се установява, че делото е изпратено на САС. С разпореждане 

от 10.11.2014 г. съдът е постановил копие от отговора да се приложи към гр. 

д. № 631/2013 г., което също е спряно. С разпореждане от 26.05.2015 г. съдът 
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е изискал да се направи нова справка. На 03.06.2015 г. е постъпило писмо от 

СГС, че делото е изпратено на САС; 

 - гр. д. № 631/2013 г., обр. на 02.01.2013 г., на доклад на съдия Ивайло 

Георгиев, след това съдия Росина Дончева, иск по чл. 108 ЗС. 

Разпределението е извършено на 02.01.2013 г. На 03.02.2014 г. е постъпила 

молба от ответника за спиране на производството. С определение от 

05.02.2014 г. съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК – до влизане в сила на решение от 04.06.2013 г. по фирмено дело № 

1659/2013 г. по описа на СГС. На 16.09.2014 г. е разпоредено да се изиска 

справка за преюдициалното производство. На 23.09.2014 г. е постъпило 

писмо от СГС, ФО, от което се установява, че делото е изпратено на САС. На 

10.11.2014 г. е постъпило ново писмо от СГС, и на 26.05.2015 г. е 

постановено да се изиска нова справка. Последното писмо от СГС е 

постъпило на 03.06.2015 г., от която се установява, че преюдициалното 

производство е изпратено на САС по компетентност – гр. д. № 360/2013 г. и 

гр. д. № 631/2013 г. са образувани по ИМ на РИ „Мюсюлманско 

изповедание” като първото е срещу община Самоков, а второто – срещу 

община Ихтиман. Фирменото дело е за произнасяне по жалби на РИ 

„Мюсюлманско изповедание” и РИ „Мюсюлманско сунитско ханефитско 

изповедание в Р. България”; 

- гр. д. № 749/2013 г. /съдия Евгения Генева/ е образувано на 

26.09.2013 г. по искова молба по чл. 45 от ЗЗД, постъпила в съда на същата 

дата. Делото е образувано след като с протоколно определение от 19.06.2013 

г., постановено по гр. д. № 2430/2012 г., Софийски градски съд е изпратил по 

подсъдност предявен насрещен иск, заедно с отговор на исковата молба. С 

определение, постановено в закрито заседание от 29.11.2013 г., съдът е 

постановил спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 и т. 5 по ГПК до приключване на производството по гр. д. № 2430/2012 г. 

на Софийски градски съд и на пр. пр. № 36039/2011 г. на Софийска районна 

прокуратура. По делото са изисквани редовно писмени справки единствено 

за движението на прокурорската преписка. Няма данни да е събирана 

информация за производството по гр. д. № 2430/2012 г. на Софийски градски 

съд.  

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката установи, че двете, спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

от ГПК производства, се следят от деловодителите като се извършват 

периодични справки за движението на преюдициалните производства. 

Проверката установи, че по спряното на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ГПК 

производство, служба „Съдебно деловодство” е изисквала справки само за 

движението на прокурорската преписка, но не и за гр. д. № 2430/2012 г. по 

описа на СГС.  

 

 

 6. Дела образувани по чл. 390 ГПК  
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Делата от тази категория са обозначени с жълт етикет. Проверката на 

случайно избрани дела установи:   

 - ч. гр. д. № 715/2014 г., обр. на 24.09.2014 г., на доклад на съдия Диана 

Коледжикова. Молбата е постъпила на 24.09.2014 г. в 16:20 ч. 

Разпределението е извършено на същата дата в 16:25 ч. С определение от 

25.09.2014 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск с правно основание 

чл. 108 ЗС чрез налагане на възбрана върху ½ ид. ч. от имот. Съдът е 

определил 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

връчване на препис от определението на молителя. Съдът не е указал, че 

молителя следва да представи доказателства за предявен иск в указания 1-

месечен срок, както и последиците от непредставянето на такива. На 

26.09.2014 г. е връчено определението на молителя. На 27.10.2014 г. е 

постъпила молба с доказателство за предявен иск по чл. 108 ЗС – препис от 

ИМ с печат на ОС – София; 

 - ч. гр. д. № 237/2015 г., обр. на 23.03.2015 г., на доклад на съдия 

Евгения Генева. Молбата е постъпила на 23.03.2015 г. в 13:00 ч.  

Разпределението е извършено същия ден в 15:27 ч. С определение от 

24.03.2015 г. съдът е оставил без уважение молбата като неоснователна; 

 - ч. гр. д. № 694/2014 г., обр. на 16.09.2014 г., на доклад на съдия 

Ивайло Георгиев. Молбата е постъпила на 16.09.2014 г. в 15:20 ч. 

Разпределението е извършено на 16.09.2014 г. в 15:54 ч. С определение от 

16.09.2014 г. съдът е оставил без уважение молбата като неоснователна;  

 - ч. гр. д. № 535/2014 г., обр. на 02.07.2014 г., на доклад на съдия 

Росина Дончева. Молбата е постъпила на 02.07.2014 г. в 13:30 ч., 

разпределението е извършено на  02.07.2014 г. в 14:22 ч. С определение от 

02.07.2014 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск с правно основание 

чл. 59 от ЗЗД чрез налагане на обезпечителни мерки запор на банкови и 

възбрана върху недвижим имот. Съдът е оставил без уважение молбата за 

налагане на възбрана на недвижим имот, притежаван от втория ответник. 

Съдът е определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано 

от съобщаване на определението на молителя като в същия срок е указано, че 

молителят следва да представи доказателства за предявяване на иска. Съдът е 

указал последиците по чл. 390, ал. 3, изр. второ ГПК. На 07.07.2014 г. е 

връчено определението на молителя. На 19.08.2014 г. (п. к. 04.08.2014 г.) е 

постъпила молба с приложена ИМ без печат от съд за предявен иск. С 

разпореждане от 19.08.2014 г. съдът е указал на молителя, че следва да 

представи доказателство, че действително е предявена ИМ в ОС - Пловдив. 

Съобщението с разпореждането на съда е връчено на 01.09.2014 г. На 

04.09.2014 г. е постъпила молба с препис от ИМ с печат от ОС – Пловдив, 

приложена към дело с разпореждане от 04.09.2014 г.;  

- ч. гр. д. № 42/2015 г. /съдия Емилия Донкова/ е образувано на 

19.01.2015 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху 

недвижими имоти и запор на МПС. Делото е разпределено на докладчик в 

деня на неговото образуване. С определение от 19.01.2015 г. съдът е 
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допуснал исканото обезпечение, разпоредил е да се издадат обезпечителните 

заповеди и е определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

считано от датата на получаване на обезпечителната заповед, считано от 

датата на получаване на обезпечителната заповед. Определението не съдържа 

указания за представяне на доказателства за предявяване на обезпечения иск. 

Съобщение за молителя е изпратено на 19.01.2015 г., връчено на 27.01.2015 г. 

С молба от 17.02.2015 г. по делото е представено копие на искова молба с 

входящ номер на Районен съд - Сливница, като доказателство за предявяване 

на обезпечения иск; 

- ч. гр. д. № 480/2015 г. /съдия Камелия Първанова/ е образувано на 

13.06.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата в 

16,03 ч., за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана 

върху недвижим имот и запор на банкови сметки. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 16.06.2014 г. 

/понеделник/ съдът е оставил молбата без уважение; 

 - ч. гр. д. № 564/2014 г. /съдия Емилия Донкова/ е образувано на 

14.07.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на 11.07.2014 г. в 

16.53 ч. /петък/, за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

възбрана върху недвижими имоти, собственост на длъжника. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 

14.07.2014 г. съдът е отхвърлил молбата. Препис от съдебния акт е връчен 

със съобщение от 15.07.2014 г. Определението е потвърдено с определение 

на Софийския апелативен съд, постановено по в. ч. гр. д. № 3166/2014 г.; 

 - ч. гр. д. № 152/2014 г. /съдия Геновева Генева/ е образувано на 

28.02.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху 

недвижими имоти. Делото е разпределено на докладчик в деня неговото 

образуване. С определение от 28.02.2014 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение и е определил срок за предявяване на бъдещия иск – един месец. 

Определението не съдържа указания, които да определят от кой момент тече 

началния срок за предявяване на бъдещия иск, такива за представяне на 

доказателства за предявяването му и за последиците от непредставянето на 

такива. Съобщение за определението е изпратено на 04.03.2014 г. /след 

празници/. С молба от 28.03.2014 г. е представен препис от искова молба с 

входящ номер от 27.03.2014 г.; 

 - ч. гр. д. № 330/2014 г. /съдия Катя Щерева/ е образувано на 

25.04.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

вземане по договор за наем. Молбата е изпратена по компетентност от 

Софийски градски съд. Делото е разпределено в деня на неговото образуване, 

в 15.51 ч. С определение от 28.04.2014 г. съдът е допуснал обезпечението, 

определил е срок от един месец, считано от датата на връчване на 

определението и е разпоредил да се издаде обезпечителна заповед. 

Определението не съдържа указания за представяне на доказателства за 

предявяване на иска и за последиците от непредставянето на такива. 

Съобщение за определението е изпратено на 28.04.2014 г.  
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КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Проверката установи, че делата се образуват в деня на постъпване на 

молбите по чл. 390 ГПК, с изключение на 1 дело, което е образувано след 3 

дни – молбата е постъпила в петък в 16:53 ч., делото е образувано в 

понеделник.  

 Съдиите са се произнасяли по молбата за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск най-често в деня на подаването й, по 2 дела – на следващия ден и 

по 2 дела – след 3 дни като по едната молба делото е образувано 3 дни след 

постъпването й в съда, т. е. докладчикът се е произнесъл в деня на образуване 

на делото.   

Не винаги съдебните състави са се съобразявали с ТР № 6/2013 г. от 

14.03.2014 г. на ОСГТК на ВКС при определяне на началния момент, от 

който тече срокът за представяне на доказателства за предявен иск. По 

проверените дела се установи, че съдът е посочвал, че срокът за предявяване 

на бъдещ иск тече от съобщаване на определението на молителя (по едно от 

делата), а по друго дело – от датата на получаване на обезпечителната 

заповед. По едно от проверените дела се констатира, че съдът не е указал от 

кой момент започва да тече срокът за предявяване на бъдещ иск.  Също така 

се установи, че по част от проверените дела съдът не е указвал на молителя 

задължението му да представи доказателства за предявения иск в указания 

срок, както и последиците при непредставяне на такива. 

 

  

 7. Обявяване на съдебните актове по първоинстанционните 

граждански дела. 

 

            От изготвената за 2013 г. справка за обявените съдебни актове извън 

срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК се констатира, че няма съдебни 

актове, които да са постановени след 1-месечния срок.  

 

 През 2014 г. само по 2 дела не е спазен срокът, регламентиран в чл. 235, 

ал. 5, изр. първо ГПК, както просрочието е незначително – 3 дни. 

 

 През първото полугодие на 2015 г. само по 5 дела не е спазен срокът, 

регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо ГПК, както просрочието е 

незначително - 2 дни; 3 дни; 7 дни и по 1 дело съдът е постановил решението 

11 дни след 1-месечния срок.  

 

 

 

 V. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И  

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
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 А. ПЪРВИ ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ 
   

 1. Въззивни граждански дела, образувани през 2013 г., 2014 г. и 2015 

г.  

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - в. гр. д. № 897/2014 г., обр. на 04.12.2014 г., на доклад на съдия 

Емилия Донкова, по жалба срещу решение на РС - Самоков, сезиран с иск по 

чл. 79, ал. 1, вр. с чл. 240, ал. 1 ЗЗД. Делото е постъпило  на 03.12.2014 г., 

разпределението е извършено на 04.12.2014 г. Председател на състава е 

Емилия Донкова, членове са Ирина Славчева и Ивайло Георгиев. С 

разпореждане от 05.01.2015 г. делото е насрочено за разглеждане на 

23.02.2015 г. На 26.01.2015 г. е постъпила молба, наименувана становище, от 

жалбоподателя за предоставяне на правна помощ. С определение от 

03.02.2015 г. съдът (посочения по-горе състав) е оставил без уважение 

молбата за предоставяне на правна помощ – обжалвано с частна жалба. 

Първото с. з. е проведено на 23.02.2015 г. – не е даден ход на делото, предвид 

постъпилата частна жалба делото е отложено за 27.04.2015 г. Не е проведено 

с. з. на 27.04.2015 г., тъй като делото е било във ВКС. На 26.02.2015 г. делото 

е постъпило във ВКС. С определение от 28.05.2015 г., постановено по ч. т. д. 

№ 643/2015 г. по описа на ВКС, съдът е отменил определение от 03.02.2015 г. 

на СОС и е предоставил правна помощ под формата на процесуално 

представително по в. гр. д. № 897/2014 г. на СОС. На 02.06.2015 г. делото е 

постъпило в СОС. С разпореждане от 02.06.2015 г. съдът е постановил да се 

изпрати на САК препис от определението на ВКС заедно с искане за 

определяне на особен представител за предоставяне на правна помощ. Съдът 

е насрочил делото за разглеждане в о. с. з. на 12.10.2015 г. На 15.06.2015 г. е 

постъпило уведомително писмо от САК по факс. С разпореждане от 

17.06.2015 г. съдът е назначил особен представител на жалбоподателя. В с. з., 

проведено  на 12.10.2015 г. в състав с председател Емилия Донкова и членове 

Ивайло Георгиев и Ваня Иванова, съдът е оставил исковата молба без 

движение с указания и е отложил делото за 07.12.2015 г. На 21.10.2015 г. (п. 

к. 16.10.2015 г.) е постъпило становище по жалбоподателя във връзка с 

указанията, дадени в с. з. С разпореждане от 21.10.2015 г. е постановено 

препис от становището да се връчи на насрещната страна; 

 - в. гр. д. № 119/2015 г., обр. на 09.02.2015 г., на доклад на съдия 

Ирина Славчева, по въззивна жалба срещу решение на РС – Самоков, сезиран 

с иск за делба. Делото е постъпило на 06.02.2015 г., разпределението е 

извършено на 09.02.2015 г. С разпореждане от 10.02.2015 г. делото е 

насрочено за 30.03.2015 г. Първото с. з. е проведено на 30.03.2015 г. от състав 

с председател Емилия Донкова и членове Ивайло Георгиев и Яна Николова 

(докладвано от съдия Яна Николова). Съдът, предвид становището на 

страните, им е предоставил възможност да изготвят инвестиционен проект за 

разделянето на делбения имот, който да внесат в техническата служба на 

община Самоков. Делото е отложено за 01.06.2015 г. В с. з. на 01.06.2015 г. 

съдът в състав с председател Емилия Донкова и членове Ирина Славчева и 



 40 

Ивайло Георгиев (докладвано от съдия Ирина Славчева) отново е отложил 

дело за изготвяне на инвестиционен проект за 12.10.2015 г. В с. з. на 

12.10.2015 г.  съдът в състав с председател Емилия Донкова и членове 

Ивайло Георгиев и Ваня Иванова (делото е докладвано от съдия Иванова) е 

приел представеното в с. з. писмо за образувана преписка в община Самоков 

като за изготвяне на инвестиционен проект за разделяне на делбения имот 

делото е отложено за 14.12.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 405/2015 г., обр. на 22.05.2015 г., на доклад на съдия 

Ирина Славчева, след това съдия Дора Михайлова, по въззивна жалба срещу 

решение на РС – Ихтиман, сезиран с установителен иск. На 21.05.2015 г. 

делото е постъпило в съда и на 22.05.2015 г. е извършено разпределението. С 

разпореждане от 25.05.2015 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о. с. 

з. на 05.10.2015 г. Първото с. з. е проведено на 05.10.2015 г. от състав с 

председател Емилия Донкова и членове Ивайло Георгиев и Дора Михайлова 

(докладчик съдия Михайлова), даден е ход на делото, съдът е задължил 

ответника по жалба да представи оригиналите на писмени доказателства – 

индивидуализирани от съда и е отложил делото за 14.12.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 862/2014 г., обр. на 21.11.2014 г., на доклад на съдия 

Ирина Славчева, по въззивна жалба срещу решение на РС – Самоков, сезиран 

с иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 240, ал. 1 ЗЗД. Делото е постъпило на 

20.11.2014 г., разпределението е извършено на 21.11.2014 г. Председател на 

състава е Емилия Донкова, членове са Ирина Славчева и Ивайло Георгиев. С 

определение от 27.11.2014 г. съдът е оставил без движение исковата молба, 

въз основа на която е образувано гр. д. № 693/2013 г. по описа на РС – 

Ихтиман. Съдът е насрочил делото за разглеждане в о. с. з. на 26.01.2015 г. 

На 23.12.2014 г. е постъпила молба от жалбоподателя, с оглед указанията на 

съда от 27.11.2014 г., както и искане за предоставяне на правна помощ. С 

разпореждане от 30.12.2014 г. е постановено повторно да се изпрати 

съобщение до ищеца – жалбоподател с указанията на съда от 27.11.2014 г. 

чрез процесуалния му представител. Съдът е постановил, че по искането за 

предоставяне на правна помощ ще се произнесе след представяне на молба с 

изпълнени указания. На 05.01.2015 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. С разпореждане от 06.01.2015 г. е постановено препис от молбите 

от 23.12.2014 г. и от 05.01.2015 г. да се изпратят на другата страна. С 

определение от 06.01.2015 г. съдът е оставил без уважение искането на 

жалбоподателя за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в 

процесуално представителство. Първото с. з. е проведено на 26.01.2015 г. – 

не е даден ход на делото, съдът е съобразил, че не е изтекъл срокът за 

обжалване на определение от 06.01.2015 г., с което е оставено без уважение 

искането на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ. Делото е 

отложено за 09.03.2015 г. Определението от 06.01.2015 г. е обжалвано от 

жалбоподателя. С определение от 13.07.2015 г., постановено по ч. т. д. № 

343/2015 г. по описа на ВКС, съдът е потвърдил определението от 06.01.2015 

г. по в. гр. д. № 862/2014 г. на СОС. На 14.08.2015 г. делото е постъпило в 

СОС. С разпореждане от 14.08.2015 г. делото е насрочено за 16.11.2015 г.; 
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 - в. гр. д. № 519/2013 г., обр. на 27.06.2013 г., на доклад на съдия Боева, 

съдия Маркова, съдия Ирина Славчева, към момента съдия Дора Михайлова, 

по въззивна жалба срещу решение на РС – Самоков, сезиран с иск чл. 53, ал. 

2 ЗКИР. Делото е постъпило на 27.06.2013 г., на същата дата е извършено 

разпределението. С разпореждане от 19.07.2013 г. делото е насрочено за 

разглеждане на 23.10.2013 г. Първото с. з. е проведено на 23.10.2013 г. от 

състав с председател Катя Щерева и членове Камелия Първанова и Мариана 

Маркова – не е даден ход на делото, съдът е докладвал постъпила молба от 

жалбоподателя с приложено медицинско направление и искане за отлагане на 

делото, както и молба от пълномощника й за отлагане на делото. Съдът е 

отложил делото за 18.12.2013 г. В с. з. на 18.12.2013 г. съдът в състав с 

председател Катя Щерева и членове Диана Коледжикова и Мариана Маркова, 

докладвано от съдия Маркова, е конституирал като ответници по делото 

наследници на починалата ответница, поради нередовното им призоваване 

делото е отложено за 22.01.2014 г. В с. з. на 22.01.2014 г. (председател Катя 

Щерева, членове Камелия Първанова и Мариана Маркова, докладвано от 

съдия Маркова) отново не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване на една от ответниците. Съдът е постановил да се 

издаде СУ във връзка с искане на проц. представител. В с. з. на 26.03.2014 г. 

(Катя Щерева – председател, членове: Камелия Първанова и Ивайло 

Георгиев, докладвано от съдия Георгиев) не е даден ход на делото – съдът е 

изискал справка от община Самоков за наследниците на страна по делото, 

тъй като същата не е предоставена на ръка. В с. з. на 07.05.2014 г. не е даден 

ход на делото, поради сигнал за взривно устройство. В с. з. на 11.06.2014 г. 

(Катя Щерева – председател, членове: Камелия Първанова и Яна Николова, 

докладвано от мл. съдия Николова) не е даден ход на делото, поради 

образувано производство пред РС – Самоков за издаване на смъртен акт. В с. 

з. на 08.10.2014 г. от състав с председател Катя Щерева и членове Ирина 

Славчева и Дора Михайлова, докладвано от съдия Славчева, съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК – до 

приключване на гр. д. № 106/2014 г. по описа на РС – Самоков. По делото са 

изисквани справки за движението на преюдициалното производство. На 

25.02.2015 г. е постъпило гр. д. № 106/2014 г. по описа на РС – Самоков. С 

определение от 24.03.2015 г. съдът е възобновил производството по делото и 

го е насрочил за разглеждане в о. с. з. на 18.05.2015 г. В с. з. на 18.05.2015 г., 

разгледано от състав с председател Емилия Донкова и членове Ирина 

Славчева и Ивайло Георгиев, докладвано от съдия Славчева, съдът не е дал 

ход на делото, поради нередовна процедура по призоваване на част от 

ответниците. В с. з. на 05.10.2015 г., разгледано от състав с председател 

Емилия Донкова и членове Ивайло Георгиев и Дора Михайлова, докладвано 

от съдия Михайлова, съдът не е дал ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваване на един ответник. Съдът е постановил нередовно 

призованата ответница да се призове след извършване на справка за настоящ 

адрес. Делото е отложено за 07.12.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 309/2015 г., обр. на 20.04.2015 г., на доклад на съдия 

Ирина Славчева, по въззивна жалба срещу решение на РС – Елин Пелин, 
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сезиран с иск по чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 2, вр. чл. 70 ЗС. Делото е 

постъпило на 17.04.2015 г., разпределението е извършено на 20.04.2015 г. С 

разпореждане от 21.04.2015 г. е насрочено за разглеждане в о. с. з. на 

08.06.2015 г. Първото с. з. е проведено на 08.06.2015 г. от състав с 

председател Емилия Донкова и членове Ирина Славчева и Камелия 

Първанова. Даден е ход на делото, даден е ход по същество. Решението е 

постановено на 13.07.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 383/2015 г., обр. на 18.05.2015 г., на доклад на съдия 

Ирина Славчева, по въззивна жалба срещу решение на РС – Самоков, сезиран 

с иск по чл. 1, ал. 1, т. 3 и сл. от Закона за установяване на трудов и 

осигурителен стаж. Делото е постъпило на 15.05.2015 г., на 18.05.2015 г. е 

извършено разпределението. С разпореждане от 20.05.2015 г. делото е 

насрочено за разглеждане в о. с. з. на 28.09.2015 г. Първото с. з. е проведено 

на 28.09.2015 г. от състав с председател Емилия Донкова и членове съдия 

Ивайло Георгиев и мл. съдия Донка Паралеева, докладвано от съдия 

Паралеева. Съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество. Решението е 

постановено на 06.10.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 567/2014 г., обр. на 14.07.2014 г., на доклад на съдия 

Емилия Донкова, по въззивна жалба срещу решение на РС – Елин Пелин, 

сезиран с иск по чл. 92 във вр. с чл. 233, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД. Делото е 

постъпило на 14.07.2014 г. и на същата дата е извършено разпределението. С 

определение от 29.07.2014 г., постановено от състав с председател Емилия 

Донкова и членове Ирина Славчева и Ивайло Георгиев, съдът е изготвил 

подробен доклад, конституирал е правоприемник на прекратеното ЮЛ като 

жалбоподател, произнесъл се е по доказателствените искания и е насрочил 

делото за 17.11.2014 г. Първото с. з. е проведено на 17.11.2014 г. от състав с 

председател Емилия Донкова и членове Ирина Славчева и Дора Михайлова, 

даден е ход на делото, даден е ход по същество. Решението е постановено на 

13.01.2015 г.; 

- в. гр. д. № 234/2015 г. /съдия Ивайло Георгиев-докладчик, съдия 

Ирина Славчева и съдия Емилия Донкова - председател/ е образувано на 

20.03.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд-Пирдоп по 

иск за делба, постъпила в съда на 19.03.2015 г. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С подробно определение по чл. 267 

от ГПК, постановено на 14.04.2015 г., съдът е взел отношение по 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

18.05.2015 г. Призовки за страните са изпратени на 14.04.2015 г. В съдебно 

заседание от 18.05.2015 г. съдът е дал ход, допуснал е до разпит свидетел и е 

отложил делото за 28.09.2015 г. В съдебно заседание от тази дата е даден ход 

по същество и делото е обявено за решаване. Делото е проверено в срока за 

произнасяне с краен съдебен акт; 

 - в. гр. д. № 510/2015 г. /съдия Ирина Славчева - докладчик при 

образуването, съдия Дора Михайлова – докладчик към момента, съдия 

Ивайло Георгиев и съдия Емилия Донкова - председател/ е образувано на 

17.06.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Пирдоп, 

постъпила в съда на 16.06.2015 г. С разпореждане от 18.06.2015 г., изписано 
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върху протокола за избор на съдия, съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 05.10.2015 г. В съдебно заседание от 05.10.2015 г. съдът е дал 

ход по същество и е обявил делото за решаване. По делото е постановено 

решение на 13.10.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 928/2014 г. /съдия Ирина Славчева - докладчик към 

момента на образуването, съдия Ваня Иванова - докладчик към момента на 

проверката, съдия Ивайло Георгиев, съдия Емилия Донкова - председател/ е 

образувано на 15.12.2014 г. по две въззивни жалби срещу решение на 

Районен съд - Етрополе по иск по чл. 108 от ЗС, постъпила на същата дата. 

Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. На 

придружителното писмо е постановено разпореждане от 22.12.2014 г. делото 

да се докладва в цялост. С определение от 30.12.2014 г. съдът е приел, че 

следва да бъде изслушана експертиза, допусната в първоинстанционното 

производство, указал е на вещото лице изготвянето й, и е насрочил делото в 

открито заседание за 16.02.2015 г. Призовки за страните са изпратени на 

05.01.2015 г. В съдебно заседание от 16.02.2015 г. съдът е приел, че са налице 

предпоставките по чл. 200, ал. 3 от ГПК, допуснал е изслушване на тройна 

съдебно-техническа експертиза и е отложил делото за 20.04.2015 г. В 

заседание от тази дата вещите лица са направили изявление, че не са 

изготвили заключението и са поискали да им се предостави възможност за 

изготвянето му, с оглед на което делото е отложено за 15.06.2015 г. 

Заключението е депозирано на 05.06.2015 г. В заседание от 15.06.2015 г. е 

назначена допълнителна съдебно-техническа експертиза и делото е отложено 

за 12.10.2015 г. В съдебно заседание от 12.10.2015 г. делото е докладвано от 

съдия Ваня Иванова. Вещите лица са изложили обстоятелства, че имат 

трудности при събирането на информация, молят да им се предостави 

възможност за изготвяне на заключението. По тази причина делото е 

отложено за 14.12.2015 г. Делото е отлагано с оглед необходимостта за 

събиране на доказателства;  

- в. гр. д. № 384/2015 г. /съдия Ивайло Георгиев-докладчик, съдия Дора 

Михайлова и съдия Емилия Донкова - председател/ е образувано на 

18.05.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Самоков по 

облигационен иск, депозирана в съда на 15.05.2015 г. /петък/. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане 

от 21.05.2015 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 05.10.2015 г. 

По делото е приложена молба от жалбоподателя с приложен болничен лист, с 

която се иска отлагане на делото, обосновано с изявление, че са оттеглени 

пълномощията на процесуалния представител и заболяването на страната. В 

съдебно заседание от 05.10.2015 г. съдът е докладвал молбата, не е дал ход и 

е отложил делото за 14.12.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 313/2015 г. /съдия Ивайло Георгиев, съдия Ирина Славчева 

и съдия Емилия Донкова - докладчик/ е образувано на 22.04.2015 г. по 

въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Костинброд по иск по чл. 

108 и чл. 109 от ЗС., постъпила в съда на 21.04.2015 г. Делото е разпределено 

на докладчик в деня на неговото образуване. С разпореждане от 30.04.2015 г., 

изписано върху придружителното писмо на Районен съд - Костинброд, съдът 
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е насрочил делото в открито заседание за 15.06.2015 г. Призовки за страните 

са изпратени на 05.05.2015 г. В открито заседание, проведено на 15.06.2015 

г., съдът е констатирал нередовно призоваване на двама от ответниците, не 

дал ход, разпоредил е да се изискат обяснения от длъжностните лица, 

връчващи призовки в с. Б., община К. за несвоевременното връщане на 

призовките, и отложил делото за 19.10.2015 г. На 13.10.2015 г. от 

пълномощника на жалбоподателя са представени данни за адреса на единия 

от ответниците, уведомен по телефона на 14.10.2015 г. В съдебно заседание 

от тази дата, съдът е указал да се призове този ответник на адреса, посочен от 

пълномощника, в това число по телефона, както и да се изискат обяснения от 

длъжностното лице и изрично му бъде посочено, че при невръчване на 

призовката за следващо съдебно заседание, ще му бъда наложена глоба. Към 

момента на проверката делото е насрочено за 14.12.2015 г. 

- в. гр. д. № 334/2015 г. /съдия Ивайло Георгиев - докладчик, съдия 

Ирина Славчева и съдия Емилия Донкова - председател/ е образувано на 

27.04.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Ботевград 

по иск по чл. 135 от ЗЗД, постъпила в съда на 24.04.2015 г. /петък/. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на образуването му. С разпореждане от 

28.04.2015 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

01.06.2015 г. В заседанието от тази дата съдът е дал ход на устните 

състезания и е обявил делото за решаване. Решение по делото е постановено 

на 26.06.2015 г. и съобщения за съдебния акт са изпратени на 29.06.2015 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Проверката установи, че от образуваните през 2013 г. въззивни 

граждански дела само 1 дело не е приключило към момента на проверката. 

 Делата се образуват в деня на постъпването им в съда или на 

следващия ден, а когато постъпят в петък се образуват най-често в 

понеделник. 

 От проверените дела се установи, че съдебните състави постановяват 

разпореждане за насрочване на делото в срок от 1 до 7 дни, отчетено от 

образуване на делото, с изключение на две дела, по които разпореждането за 

насрочване е постановено след  20 дни (по време на съдебната ваканция) и 

съответно след 1 месец. Проверката констатира, че в случаите, в които са 

направени доказателствени искания съдът е постановявал подробно 

определение по чл. 267 ГПК, с което е насрочвал делото за разглеждане в 

открито съдебно заседание и се е произнасял по доказателствените искания 

на страните. Определенията по чл. 267 ГПК са постановявани в срок от 7 до 

25 дни от образуване на делото.  

 Проверката установи, че първото съдебно заседание е насрочвано в 

срок от 1 до 2 месеца, а при предстояща съдебна ваканция след 3 – 4 месеца. 

При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани след 1 – 2 месеца, а 

при предстояща съдебна ваканция след 3 – 4 месеца.  

 Причини за продължилите по-дълго производства по някои от делата са 

отлагане на съдебни заседания за: изготвяне на инвестиционен проект за 
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разделяне на имот; конституиране на наследници; провеждане на 

производство в районен съд по издаване на смъртен акт; изготвяне на 

експертиза, на тройна експертиза и допълнителна експертиза; изслушване на 

свидетели; молба с представен болничен лист; поради нередовна процедура 

по призоваване на страна; несвоевременно върната призовка по делото като 

съдът е изисквал обяснения от длъжностното лице, връчващо призовките в 

общината с предупреждение за налагане на глоба; сигнал за взривно 

устройство в Съдебната палата. Други причини за продължилите по-дълго 

производство са: развили се частни производства пред ВКС; назначаване на 

особен представител; спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 ГПК.  

  

 

 2. Образувани въззивни граждански дела преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 30.06.2015 г. 

  

 От извършената проверка се установи, че само 2 дела не са 

приключили към 30.06.2015 г., проверката на които установи: 

 - в. гр. д. № 761/2011 г., обр. на 29.09.2011 г., на доклад на съдия 

Кирил Павлов, към момента делото е на доклад на съдия Емилия Донкова, по 

въззивна жалба срещу решение на РС – Ботевград, сезиран с иск по чл. 59, ал. 

1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Делото е постъпило на 29.09.2011 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. Председател на състава е Мадлен Желева, 

членове са Кирил Павлов и Лилия Руневска. С разпореждане от 06.10.2011 г. 

делото е насрочено за разглеждане в о. с. з. на 07.11.2011 г. Съдът е 

постановил, че по искането във въззивната жалба за допълнителна експертиза 

ще се произнесе в съдебно заседание след изслушване на страните и след 

като жалбоподателите уточнят какво е попречило исканата експертиза със 

задачите, визирани във въззивната жалба да се поиска своевременно в 

производството пред първата инстанция. Първото с. з. е проведено на 

07.11.2011 г. – съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК – до приключване с влязло в сила решение по гр. д. № 

526/2011 г. по описа на СОС. Периодично са извършвани справки за 

движението на преюдициалното производство (през 2 – 3 месеца), последната 

справка е от 20.10.2015 г. Прилагани са и разпечатки от електронната 

деловодна система. От последната справка се установява, че преюдициалното 

производство е във САС. С разпореждане от 20.10.2015 г. е постановено да се 

извърши нова справка през м. януари 2016 г.; 

 - в. гр. д. № 694/2012 г. /мл. съдия Яна Николова - докладчик към 

момента на проверката/ е образувано на 20.08.2012 г. по въззивна жалба 

срещу решение на Районен съд - Сливница по иск за делба, постъпила в съда 

на същата дата. Делото е разпределено на съдия Христо Христов в деня на 

неговото образуване. С разпореждане от 21.08.2012 г. съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 07.11.2012 г. В съдебно заседание от 

07.11.2012 г. делото е докладвано от съдия Ирина Славчева, отложено за 

събиране на доказателства за 30.01.2013 г. – докладвано от мл. съдия 
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Ангелина Боева и отложено за 27.03.2013 г., отложено по доказателствата за 

29.05.2013 г., отложено за 25.09.2013 г., отложено за 04.12.2013 г. - 

докладвано от съдия Мариана Маркова и е отложено за 26.02.2014 г. - 

докладвано от съдия Георги Мулешков и отложено за 23.04.2014 г. - 

докладвано от съдия Дора Михайлова и отложено за 25.06.2014 г. – 

докладвано от съдия Ивайло Георгиев и е отложено за 10.12.2014 г. – 

докладвано от съдия Ирина Славчева и отложено за 09.02.2015 г., отложено 

за 23.03.2015 г. – докладвано от мл. съдия Яна Николова и е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 08.07.2015 г., съобщения за 

което са изготвени на 10.07.2015 г. Многократно делото е отлагано за 

довършване на процедурата по чл. 201 от ЗУТ. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на двете дела, образувани през 2011 г. и 2012 г. установи, 

че първото дело е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК като 

периодично се изискват справки за движението на преюдициалното 

производството. Производството по в. гр. д. № 694/2012 г. е приключило с 

решение, постановено на 08.07.2015 г. като причина за продължило по-дълго 

производство е довършване на процедурата по чл. 201 от ЗУТ.  

 

 

3. Въззивни граждански дела с отменен ход по същество. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка се установява, че за 

проверявания период само по 1 дело съдът е отменил дадения ход по 

същество. По време на проверката делото не се намираше в СОС, поради 

което беше предоставен екземпляр от определението, с което съдът е 

отменил дадения ход по същество, проверката на което установи: 

 - в. гр. д. № 456/2014 г., докладвано от съдия Ивайло Георгиев в 

съдебно заседание от 20.11.2014 г. съдът е дал ход по същество и е обявил 

делото за решаване. С определение, постановено още на същата дата 

(20.11.2014 г.), съдът е отменил протоколното определение за даване на ход 

по същество и е разпоредил да се изготвят служебно преписи от жалбата за 

посочени в съдебния акт съделители, като им се укажат възможностите по чл. 

263, ал. 1 и 2 от ГПК за подаване на отговор и/или насрещна жалба в 

двуседмичен срок, тъй като пред въззивната инстанция не са участвали 

всички страни по делото. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 За проверявания период само 1 дело е с отменен ход по същество. 

Проверката установи, че съдът е отменил дадения ход по същество в деня, в 

който делото е обявено за решаване, след като е констатирал, че пред 

въззивната инстанция не са участвали и не са били представлявани всички 

страни по делото. 
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 4. Бързи производства по въззивни дела. 

 

 Предвид бързото приключване на производствата, образувани по реда 

на чл. 310 ГПК във вр. с чл. 317 ГПК, към момента на проверката само три 

дела се намираха в съда, проверката на които установи: 

 - в. гр. д. № 521/2015 г., обр. на 19.06.2015 г., на доклад на съдия 

Емилия Донкова, по въззивна жалба срещу решение на РС – Самоков, 

сезиран с иск по чл. 344, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 КТ във вр. с чл. 225, ал. 1 КТ. 

Делото е постъпило на 18.06.2015 г., разпределението е извършено на 

19.06.2015 г. С разпореждане от 22.06.2015 г. делото е насрочено за 

разглеждане в о. с. з. на 28.09.2015 г. Първото с. з. е проведено на 28.09.2015 

г. от състав с председател Емилия Донкова и членове Ивайло Георгиев и мл. 

съдия Донка Паралеева. Съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество и е 

постановил, че ще се произнесе с решение на 12.10.2015 г., от която дата 

започва да тече едномесечния срок за обжалване на решението пред ВКС на 

РБ с касационна жалба. Решението е постановено на 06.10.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 879/2015 г. /съдия Донка Иванова Паралеева - 

докладчик/ е образувано на 19.10.2015 г. по въззивна жалба срещу решение 

на Районен съд - Елин Пелин по иск по Закона за защита от домашното 

насилие, постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С подробно разпореждане по чл. 

267 от ГПК, постановено на 20.10.2015 г., съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 09.11.2015 г. 

 - в. гр. д. № 462/2015 г. /съдия Емилия Донкова – докладчик/ е 

образувано на 04.06.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд 

- Пирдоп по иск по чл. 344 от КТ, постъпила в съда на 03.06.2015 г. С 

разпореждане от 05.06.2015 г., изписано върху придружителното писмо, 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 28.09.2015 г. Призовки за 

страните са изпратени на 05.06.2015 г. В съдебно заседание от 28.09.2015 г. 

съдът е дал хо по същество и е посочил, че ще се произнесе с решение на 

12.10.2015 г., от която дата започва да тече едномесечен срок за обжалване на 

решението с касационна жалба пред ВКС. По делото е постановено решение 

на 06.10.2015 г., съобщения за което са изпратени на страните на 07.10.2015 

г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

  

 Разпореждането на съда, с което делата са насрочвани за разглеждане в 

открито съдебно заседание е постановявано на следващия ден от 

образуването им. По две от делата се установи, че съдебно заседание е 

насрочвано в срок от 3 месеца и съответно 3 месеца и 20 дни, предвид 

предстоящата съдебна ваканция. По в. гр. д. № 879/2015 г. съдът е насрочил 

делото след 20 дни, предвид изискването на 17, ал. 5 от Закона за защита от 

домашното насилие. Констатира се, че съдените състави посочват датата на 
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която ще обявят решението си, предвид нормата на чл. 315, ал. 2 ГПК като са 

указвали, че това е датата, от която започва да тече едномесечния срок за 

обжалване на решението с касационна жалба пред ВКС. По двете 

приключили с решение дела се установи, че е спазен срока по чл. 316 ГПК 

като решенията са обявени в по-кратък от предвидения в нормата 

двуседмичен срок.  

 

    

 Б. ВТОРИ ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ 
   

 1. Въззивни граждански дела, образувани през 2013 г., 2014 г. и 2015 

г.  

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - в. гр. д. № 845/2013 г., обр. на 24.10.2013 г., на доклад на съдия Дора 

Михайлова, след това Диана Коледжикова, по въззивна жалба срещу 

решение на РС – Самоков, сезиран с иск за делба. Производството е по реда 

на ГПК (отм.). Делото е постъпило на 24.10.2013 г. и на същата дата е 

извършено разпределението. С разпореждане от 30.10.2013 г. делото е 

насрочено за 02.12.2013 г. Първото с. з. е проведено на 02.12.2013 г. от състав 

с председател Камелия Първанова и членове Георги Мулешков и Дора 

Михайлова – съдът не е дал ход на делото поради нередовна процедура по 

призоваване на част от ответниците (съделителите са общо 19 във въззивното 

производство). Проведени са с. з. на: 17.02.2014 г. – не е даден ход на делото 

поради нередовна процедура по призоваване на един ответник и смъртта на 

един жалбоподател; 14.04.2014 г. - не е даден ход на делото поради 

нередовна процедура по призоваване на един ответник; 16.06.2014 г. – даден 

е ход на делото от състав с председател Диана Коледжикова и членове Дора 

Михайлова и Яна Николова, докладвано от съдия Михайлова – делото е 

отложено по доказателствата; 15.10.2014 г. – даден е ход (председател Ирина 

Славчева, членове: Камелия Първанова и Дора Михайлова) – приети са 

доказателства, допусната е СТЕ; 26.11.2014 г. – (Катя Щерева е председател, 

членове: Камелия Първанова и Дора Михайлова) – съдът е заменил в. л., 

поради отсъствието му от страната; 04.02.2015 г. – (Катя Щерева е 

председател, членове са Диана Коледжикова и Дора Михайлова) – прието е 

заключението на в. л., съдът е постановил да се изпрати заверен препис от 

заключението на в. л. на Служба по геодезия , картография и кадастър – 

София област за изготвяне на проект за реална дела на имота, отложено за 

01.04.2015 г. На 05.02.2015 г. е извършено преразпределение на делото като в 

протокола за преразпределение, приложен по делото, като причина за 

извършеното преразпределение е посочено – Прекратяване командировката 

на съдия Дора Михайлова. Делото е преразпределено на съдия Диана 

Коледжикова. Проведени са с. з. на: 01.04.2015 г. от състав с председател 

Катя Щерева и членове Диана Коледжикова и Камелия Първанова, 

докладвано от съдия Коледжикова. Съдът е докладвал писмо от Служба по 

геодезия , картография и кадастър – София област със становище по 

изпратеното заключение и е указал на страните да предприемат действия по 
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изработване на проект от правоспособно лице по кадастър, който да 

представят за одобрение пред Служба по геодезия, картография и кадастър – 

София област; 03.06.2015 г. – съдът е допуснал изслушването на СТЕ, която 

да даде актуална оценка на процесния имот и е отложил делото за 28.10.2015 

г. (делото е проверено на 23.10.2015 г.);   

 - в. гр. д. № 769/2013 г., обр. на 02.10.2013 г., на доклад на мл. съдия 

Ангелина Боева, съдия Мариана Маркова, по въззивна жалба срещу решение 

на РС – Костинброд, сезиран с иск по чл. 422 ГПК. Делото е постъпило на 

01.10.2013 г., разпределението е извършено на 02.10.2013 г. и с разпореждане 

от 03.10.2013 г. е насрочено за 04.12.2013 г. Първото с. з. е проведено на 

04.12.2013 г. от състав с председател Катя Щерева и членове Камелия 

Първанова и Мариана Маркова, докладвано от съдия Маркова (няма 

протокол от преразпределение или приложена заповед на председателя) – 

отложено по доказателствата. Проведени са с. з. на: 05.02.2014 г. – съдът е 

спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на образуваното по искова молба гражданско дело с вх. № 

1868/03.09.2013 г. по описа на СОС. По делото е приложена справка, че по 

посочената искова молба е образувано т. д. № 165/2013 г. по описа на СОС. С 

разпореждане от 20.08.2014 г. е разпоредено да се извърши нова справка по 

движението на преюдициалното производство на 30.09.2014 г. Извършвани 

са справки през 3 месеца. Последната справка е от 15.09.2015 г., от която се 

установява, че по преюдициалното производство е постановено решение и е 

постъпила въззивна жалба. Съдът по в. гр. д. № 769/2013 г. е постановил на 

10.02.2016 г. да се извърши нова справка;   

 - в. гр. д. № 424/2015 г., обр. на 28.05.2015 г., на доклад на съдия Катя 

Щерева, по въззивна жалба срещу решение на РС – Ихтиман, сезиран с иск 

по чл. 17, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 2, изр. 1 ЗЗД и иск по чл. 33, ал. 2 ЗС във 

вр. с чл. 17, ал. 1 ЗЗД. Делото е постъпило на 27.05.2015 г., на 28.05.2015 г. е 

извършено разпределението. На 01.06.2015 г. е постановено определение от 

състав с председател Катя Щерева и членове Диана Коледжикова и Камелия 

Първанова, съдът се е произнесъл по допустимостта и доказателствените 

искания на страните, насрочил е делото за 07.10.2015 г. Първото с. з. е 

проведено на 07.10.2015 г. – не е даден ход на делото, съдът е докладвал 

молба за отлагане на делото от жалбоподател с приложено към нея 

медицинско удостоверение и е отложил делото за 16.12.2015 г.;  

 - в. гр. д. № 250/2015 г., обр. на 26.03.2015 г., на доклад на съдия 

Камелия Първанова, по въззивна жалба срещу решение на РС – Елин Пелин, 

сезиран с иск по чл. 108 и чл. 109 ЗС. Делото е постъпило на 25.03.2015 г., 

разпределението е извършено на 26.03.2015 г. С разпореждане от 01.04.2015 

г. жалбата е оставена без движение. Съобщението е изпратено на 01.04.2015 

г., връчено на 15.04.2015 г. и на 22.04.2015 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. На 30.04.2015 г. е постановено определение по чл. 267, ал. 1 ГПК 

от състав с председател Катя Щерева и членове Диана Коледжикова и 

Камелия Първанова. Съдът много подробно е обсъдил исковите претенции, 

въззивната жалба, отговорите, произнесъл се е по доказателствените искания 

и е насрочил делото за 10.06.2015 г. Първото с. з. е проведено на 10.06.2015 г. 
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– съдът е изискал административната преписка от община Елин Пелин и е 

отложил делото за 07.10.2015 г. В с. з. на 07.10.2015 г., проведено от състав с 

председател Катя Щерева и членове Камелия Първанова и Дора Михайлова, 

съдът е допуснал СТЕ и е отложил делото за 16.12.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 240/2015 г., обр. на 24.03.2015 г., на доклад на съдия Диана 

Коледжикова, по въззивна жалба срещу решение на РС – Костинброд, 

сезиран с иск по чл. 108 ЗС. Делото е постъпило на 23.03.2015 г., на 

24.03.2015 г. е извършено разпределението. С разпореждане от 30.03.2015 г. 

производството по въззивната жалба е оставено без движение. Съобщението 

е изпратено на 30.03.2015 г., връчено на 06.04.2015 г. и на 30.04.2015 г. е 

постъпила молба с оглед указанията на съда. С разпореждане от 08.05.2015 г. 

съдът е оставил без движение предявения насрещен иск. Съобщението е 

изпратено на 11.05.2015 г., връчено на 26.05.2015 г. и на 02.06.2015 г. е 

представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 02.06.2015 г. 

делото е насрочено за 14.10.2015 г. Първото с. з. е проведено на 14.10.2015 г. 

– съдът е прекратил производството по въззивната жалба на част от 

жалбоподателите като е постановил, че подлежи на обжалване в 7-мо дневен 

срок, дал е ход по същество на делото и е постановил, че ще се произнесе с 

решение в законния срок;  

 - в. гр. д. № 860/2014 г., обр. на 21.11.2014 г., на доклад на съдия Катя 

Щерева, по въззивна жалба срещу решение на РС – Пирдоп, сезиран с иск 

делба. Делото е постъпило на 20.11.2014 г., разпределението е извършено на 

21.11.2014 г. С определение от 27.11.2014 г., постановено от състав с 

председател Катя Щерева и членове Камелия Първанова и Дора Михайлова 

се е произнесъл по доказателствените искания, допусната е допълнителна 

ССчЕ, насрочил е делото за 04.02.2015 г. Първото с. з. е проведено на 

04.02.2014 г. – прието е заключението на в. л., допусната е СТЕ, допусната е 

допълнителна СИЕ. Проведени са с. з. на: 15.04.2015 г. – прието е 

заключението по СТЕ, указано е да се конкретизират въпросите към 

допуснатата ССчЕ; 10.06.2015 г. – прието е заключението по допусната 

ССчЕ, допусната е СТЕ - за изготвяне на заключение след запознаване с 

предоставени материали по делото и оглед на място е отложено; 21.10.2015 г. 

– прието е заключението на СТЕ, даден е ход на устните състезания. Съдът е 

постановил, че ще се произнесе с решение в законния срок – делото е 

проверено на 23.10.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 733/2014 г., обр. на 01.10.2014 г., на доклад на съдия 

Камелия Първанова, по въззивна жалба срещу решение на РС – Костинброд, 

сезиран с иск за делба. Делото е постъпило на 30.09.2014 г., разпределението 

е извършено на 01.10.2014 г. С разпореждане от 06.10.2014 г. производството 

по въззивната жалба е оставено без движение. Съобщението е изпратено на 

07.10.2014 г., връчено на 19.10.2014 г. и на 20.10.2014 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. На 27.10.2014 г. е постановено определение по чл. 267, 

ал. 1 ГПК от състав с председател Катя Щерева и членове Диана 

Коледжикова и Камелия Първанова – съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания като е допуснал изслушване на СТЕ, делото е 

насрочено за 17.12.2014 г. Първото с. з. е проведено на 17.12.2014 г. – съдът е 
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определил триседмичен срок на страните за внасяне на депозит за изготвяне 

на СТЕ, оставил е без уважение искането за отвод на състава, отложил е 

делото. Проведени са с. з. на: 25.02.2015 г. – отложено по доказателствата; 

15.04.2015 г. – съдът е постановил да се изпрати копие от тройната СТЕ на 

ОС „Земеделие” – Костинброд за становище; 03.06.2015 г. – отложено по 

доказателствата; 21.10.2015 г. – за изготвяне на проект за делба от страните, 

делото е отложено за 10.02.2016 г.; 

 - в. гр. д. № 330/2015 г., обр. на 27.04.2015 г., на доклад на съдия 

Камелия Първанова, по въззивна жалба срещу решение на РС – Самоков, 

сезиран с иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Делото е постъпило на 24.04.2015 г., 

разпределението е извършено на 27.04.2015 г. С разпореждане от 29.04.2015 

г. делото е насрочено за 10.06.2015 г. Първото с. з. е проведено на 10.06.2015 

г. от състав с председател Катя Щерева и членове Диана Коледжикова и 

Камелия Първанова – даден е ход на делото, даден е ход по същество. 

Решението е постановено на 27.07.2015 г.; 

- в. гр. д. № 634/2014 г. /съдия Диана Коледжикова - докладчик към 

момента на образуването, съдия Катя Щерева – докладчик към момента на 

проверката, съдия Камелия Първанова и съдия Дора Михайлова/ е 

образувано на 14.08.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд 

- Ботевград по облигационен иск, постъпила в съда на 13.08.2014 г. Делото е 

разпределено в деня на образуването му. С разпореждане от 18.08.2014 г., 

изписано върху протокола за избор на съдия, делото е насрочено в открито 

заседание за 29.10.2014 г. В съдебно заседание пълномощниците са поискали 

да бъде предоставена възможност на страните да постигнат извънсъдебно 

разрешаване на спора и делото е отложено за 17.12.2014 г., отложено по 

същата причина за 11.02.2015 г. С определение, постановено в открито 

заседание на 11.02.2015 г., съдът е спрял производството по съгласие на 

страните на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, след като страните са 

направили искане в този смисъл. На 05.08.2015 г. по делото е постъпила 

молба за възобновяване на производството. С определение от 06.08.2015 г., 

постановено от съдии в състав: съдия Катя Щерева – докладчик, и членове: 

съдия Ивайло Георгиев и съдия Донка Паралеева, производството е 

възобновено и е насрочено в открито заседание за 25.11.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 518/2015 г. /съдия Диана Коледжикова - докладчик към 

момента на образуването, към момента на проверката: Съдия Катя Щерева -

председател, съдия Камелия Първанова и съдия Дора Михайлова - 

докладчик/ е образувано на 18.06.2015 г. по въззивна жалба срещу решение 

на Районен съд - Ихтиман по обективно съединени искове по СК, постъпила 

в съда на 17.06.2015 г. С разпореждане от 22.06.2015 г., изписано върху 

протокола за случаен избор на съдия, делото е насрочено в открито заседание 

за 30.09.2015 г. На тази дата делото е докладвано от съдия Дора Михайлова, 

даден и ход и за събиране на доказателства е отложено за 09.12.2015 г. - по 

делото няма данни за причините, наложили замяната на докладчика; 

 - в. гр. д. № 949/2014 г. /съдия Диана Коледжикова-докладчик към 

момента на образуването, съдия Катя Щерева – председател, и съдия 

Камелия Първанова/ е образувано на 29.12.2014 г. по въззивна жалба срещу 
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решение на Районен съд - Елин Пелин по искове по КТ, постъпила на 

23.12.2014 г.Делото е разпределено на докладчик в деня на образуването му. 

С разпореждане от 30.12.2014 г., постановено от съдия Катя Щерева, делото е 

насрочено в открито заседание за 11.03.2015 г. В съдебно заседание от 

11.03.2015 г., делото е докладвано от съдия Диана Коледжикова, допусната е 

съдебно-счетоводна експертиза, отложено за 29.04.2015 г. С молба от 

12.03.2015 г. е представено доказателство за внесен депозит по назначената 

експертиза. От определеното от съда вещо лице е постъпила молба на 

16.04.2015 г. за неговата замяна, което е наложило определянето на ново 

вещо лице в съдебно заседание от 29.04.2015 г. и отлагане на делото за 

17.06.2015 г. На тази дата е допусната разширена тройна съдебно-счетоводна 

експертиза и делото е отложено за 30.09.2015 г. С молби от 23.07.2015 г., 

24.07.2015 г. и 31.08.2015 г. определените вещи лица са поискали от съда да 

бъдат заменени, като съдът ги е заменил с нови в. л. с разпореждания 

съответно от 23.07.2015 г., 27.07.2015 г. и 01.09.2015 г. В съдебно заседание 

от 30.09.2015 г. делото е докладвано от съдия Дора Михайлова, предоставена 

е възможност на вещите лица да изготвят заключението и делото е отложено 

за 09.12.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 342/2015 г. /съдия Катя Щерева – докладчик, съдия Диана 

Коледжикова и съдия Камелия Първанова/ е образувано на 30.04.2015 г. по 

въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Елин Пелин по иск за делба, 

постъпила в съда на 29.04.2015 г. Делото е разпределено на докладчик в деня 

на неговото образуване. С определение от 05.05.2015 г. по чл. 267 от ГПК 

съдът е допуснал съдебно-техническа експертиза и е насрочил делото в 

открито заседание за 03.06.2015 г. На тази дата не е даден ход на делото 

поради нередовна процедура по призоваване на жалбоподателя и е отложено 

за 14.10.2015 г. На 06.10.2015 г. жалбоподателката е представила 

доказателство за внесен депозит. На 14.10.2015 г. от пълномощника на 

жалбоподателката е постъпила молба за отлагане на делото за нова дата 

поради пътуване в чужбина. В съдебно заседание от 14.10.2015 г. съдът не е 

дал ход на делото, отложил го е и го е насрочил в открито съдебно заседание 

за 09.12.2015 г.; 

 - в. гр. д. № 502/2015 г. / съдия Камелия Първанова – докладчик, съдия 

Катя Щерева и съдия Дора Михайлова/ е образувано на 15.06.2015 г. по 

въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Самоков по искова молба по 

чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, постъпила в съда на 12.06.2015 г. /петък/. Делото е 

разпределено на докладчик на 15.06.2015 г. С разпореждане от 16.06.2015 г., 

изписано върху придружителното писмо, съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 14.10.2015 г. Призовки за страните /12/ са изпратени на 

16.06.2015 г. В съдебно заседание от 14.10.2015 г. съдът не е дал ход на 

делото, поради нередовно призоваване на един от ответниците, и го е 

отложил за 20.01.2016 г.; 

 - в. гр. д. № 602/2015 г. /съдия Диана Коледжикова - докладчик при 

образуването/ е образувано на 15.07.2015 г. по въззивна жалба срещу 

решение по чл. 59, ал. 9 от СК след като с решение от 13.07.2015 г., 

постановено по гр. д. № 6333/2014 г. на Върховният касационен съд, съдът е 
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отменил решение на Окръжен съд - София по в. гр. д. № 454/2014 г. и е 

върнал делото за разглеждане от друг състав. С разпореждане от 16.07.2015 г. 

съдът е насрочил делото в открито заседание за 30.09.2015 г. В заседание от 

тази дата делото е докладвано от състав: съдия Дора Михайлова - докладчик, 

Росина Дончева - председател и съдия Донка Паралеева. Съдът е дал ход на 

делото, дал е ход по същество и е постановил, че ще се произнесе с решение 

на 30.10.2015 г. По делото е постановено решение на 13.10.2015 г., преписи 

от което са изпратени на страните със съобщения от същата дата; 

- в. гр. д. № 209/2015 г. /съдия Катя Щерева - докладчик, съдия Диана 

Коледжикова и съдия Камелия Първанова/ е образувано на 16.03.2015 г. по 

въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Ботевград по установителен 

иск по чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, делото е постъпило в съда на 13.03.2015 г. 

/петък/. С определение от 23.03.2015 г. съдът е оставил без уважение 

доказателствените искания и е насрочил делото в открито заседание за 

22.04.2015 г. В съдебно заседание от 22.04.2015 г. съдът е дал ход на устните 

състезания. Решение по делото е постановено на 29.05.2015 г. Съобщения за 

страните са изпратени на 01.06.2015 г., последните от които са уведомени на 

12.06.2015 г. По делото е депозирана касационна жалба, която се 

администрира към момента на проверката; 

 - в. гр. д. № 265/2015 г. /съдия Диана Коледжикова - докладчик, съдия 

Катя Щерева и съдия Камелия Първанова/ е образувано на 01.04.2015 г. по 

въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Костинброд по иск за делба, 

делото е постъпило в съда на 31.03.2015 г. С разпореждане от 01.04.2015 г. 

съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание на 13.05.2015 г. В 

съдебно заседание, проведено на тази дата, съдът е дал ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 22.06.2015 г., съобщения за което са 

изпратени на тази дата. Към момента се администрира касационна жалба, във 

връзка с която са дадени указания с разпореждане от 08.10.2015 г.; 

- в. гр. д. № 849/2014 г. /съдия Камелия Първанова - докладчик, съдия 

Катя Щерева – председател, и съдия Диана Коледжикова/ е образувано на 

19.11.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд - Елин Пелин, 

сезиран с иск по чл. 108 от ЗС, делото е постъпило в съда на 18.11.2014 г. С 

разпореждане от 24.11.2014 г. делото е насрочено в открито съдебно 

заседание за 28.01.2015 г. Делото на тази дата е отложено за 18.03.2015 г. 

поради нередовно призоваване на жалбоподателката. В заседание от 

18.03.2015 г. не е даден ход на делото, с оглед неизготвено удостоверение за 

наследници, и делото е отложено за 29.04.2015 г., отложено по същата 

причина за 17.06.2015 г., отложено за 21.10.2015 г., след като съдът е 

предоставил последна възможност на страната да се снабди с 

удостоверението за наследници и е указал, че производството ще бъде 

прекратено. В съдебно заседание от 21.10.2015 г. е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване. Делото е проверено в срока за произнасяне с 

краен съдебен акт. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 
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 Проверката установи, че от образуваните през 2013 г. производства 

само 2 дела не са приключили – едното е спряно на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 от ГПК, а второто е с правна и фактическа сложност.  

 Делата се образуват най-често на следващия ден, след постъпването им 

в съда, а когато постъпят в петък се образуват след 3 дни – в понеделник.  

 Разпореждането на съда за насрочване на делото е постановявано в 

срок от 1 до 6 дни от образуване на делото. В някои случаи се установи, че 

производството по въззивната жалба е оставяно без движение с разпореждане 

постановявано в рамките на 5 – 6 дни от образуване на делото. В случаите, в 

които са направени доказателствени искания от страните, съдът е 

постановявал подробно определение по чл. 267, ал. 1 ГПК, с което е 

насрочвал делото и се е произнасял по доказателствените искания на 

страните. Определението по чл. 267, ал. 1 ГПК е постановявано в същите 

срокове – до 7 – 8 дни от образуване на делото, респективно от представяне 

на молба с изпълнени указания.  

 Първото съдебно заседание е насрочвано в срок от 1 до 2 месеца, 2 

месеца и 10 дни, а при предстояща съдебна ваканция след 3 до 4 месеца. При 

отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани най-често след 2 месеца 

като съдът е съобразявал назначените съдебни експертизи. При предстояща 

съдебна ваканция съдебни заседания са насрочвани след 3 до 4 месеца, 4 

месеца и 18 дни.  

 Причини за продължилите по-дълго производства са отлагане на 

съдебни заседания, най-често за: изготвяне на експертизи, на тройни 

експертизи, на допълнителни и разширени експертизи, оглед на място; 

поради смърт на страна и неизготвено в срок удостоверение за наследници, 

станало причина  делото да се отложи три пъти, като съдът е предупредил 

страната, че при следващо неизпълнение ще прекрати производството по 

делото; нередовна процедура по призоваване на страна; замяна на вещи лица 

по техни молби; несвоевременно внесен депозит за изготвяне на експертиза; 

за постигане на извънсъдебно споразумение, поискано от страните; по молба 

с представен болничен лист; за изготвяне на проект за делба; за становище на 

ОСЗ. Други причини за продължилите по-дълго производства по някои от 

делата са: спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК; 

спиране на производството по съгласие на страните; изискване на 

административната преписка; разглеждане на производството по реда на 

ГПК (отм.).  

 Проверката констатира, че част от проверените дела са приключили в 1 

съдебно заседание.  

 

 

 2. Образувани въззивни граждански дела преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 30.06.2015 г. 

 

 Констатира се, че само едно дело, образувано преди 01.01.2013 г. не е 

приключило към 30.06.2015 г., проверката на което установи:  
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 - в. гр. д. № 969/2012 г., обр. на 07.12.2012 г., на доклад на съдия 

Камелия Първанова, по въззивна жалба срещу решение на РС – Ботевград, 

сезиран с иск за делба. Делото е постъпило на 06.12.2012 г., разпределението 

е извършено на 07.12.2012 г. С разпореждане от 10.12.2012 г. производството 

по въззивната жалба е оставено без движение. На 08.01.2013 г. е постъпила 

молба с изпълнени указания. На 11.01.2013 г. е постановено определение от 

състав с председател Емилия Донкова и членове Камелия Първанова и 

Ангелина Боева, с което подробно е обсъден предявения иск, въззивната 

жалба и отговора. Съдът се е произнесъл по доказателствените искания, 

допуснал е тройна СТЕ и е насрочил делото за 13.02.2013 г. В с. з. на 

13.02.2013 г., проведено от състав с председател Камелия Първанова и 

членове Георги Мулешков и Ангелина Боева, съдът, с оглед представянето на 

изготвеното заключение по допуснатата тройна СТЕ е отложил делото. 

Проведени са с. з. на: 27.03.2013 г. – прието е заключението по тройната 

СТЕ, съдът е постановил да се изпрати препис от заключението на в. л. на 

община Ботевград; 29.05.2013 г. – приети са доказателства и за довършване 

на процедурата по чл. 201 ЗУТ, делото е отложено; 25.09.2013 г. – съдът е 

допуснал нова СТЕ; 04.12.2013 г. – за поставяне на допълнителни задачи към 

в. л., отложено; 19.02.2014 г. – прието е заключението на в. л., допусната е 

разширена СТЕ; 23.04.2014 г. – по молба на в. л. за изготвяне на 

експертизата, делото е отложено; 11.06.2014 г. – поради непредставена 

експертиза в законовия срок, отложено; 08.10.2014 г. – поради неявяване на 

едното в. л., отложено; 12.11.2014 г. – страните са заявили, че между 

страните има друго висящо дело, което към момента е в Центъра по 

медиация и молят съда да не се изслушва експертизата; 11.02.2015 г. – съдът 

е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 

05.08.2015 г. е постъпила молба за възобновяване на производството. С 

разпореждане от 05.08.2015 г. съдът е възобновил производството по делото 

и го е насрочил за 02.12.2015 г.; 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката на единственото дело от тази категория установи, че 

причините за неприключването му са обективни: назначаване на тройна 

експертиза, провеждане на процедура по чл. 201 ЗУТ, назначаване на нова 

тройна експертиза и поставяне на допълнителни задачи, назначаване на  

разширена експертиза, както и спиране на производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 1 от ГПК. 

 

 

3. Въззивни граждански дела с отменен ход по същество. 

 

За проверявания период само 1 дело е с отменен ход по същество, 

проверката на което установи: 

- в. гр. д. № 352/2014 г., обр. на 07.05.2014 г., докладвано от съдия 

Камелия Първанова. В съдебно заседание от 02.07.2014 г. съдът е дал ход по 
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същество. С определение от 04.08.2014 г. съдът е отменил протоколното 

определение за даване на ход по същество, допуснал е съдебно-техническа 

експертиза и е насрочил делото в открито заседание за 15.10.2014 г. За да 

постанови определение в този смисъл, съдът е приел, че делото не е изяснено 

от фактическа страна. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на единственото дело с отменен ход по същество установи, 

че за да постанови определение в този смисъл съдът е констатирал, че делото 

е останало неизяснено от фактическа страна.  

 

 

 4. Бързи производства по въззивни дела. 

 

Предвид бързото приключване на производствата от тази категория 

към момента на проверката бяха налични само 2 дела, проучването на които 

установи: 

 - в. гр. д. № 660/2015 г. / съдия Диана Коледжикова – докладчик/ е 

образувано на 03.08.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд 

- Ихтиман по иск по чл. 344, ал. 1 от КТ, постъпила в съда на 31.07.2015 г. 

/петък/. Делото е разпределено на съдия в деня на неговото образуване. С 

разпореждане от 04.08.2015 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 25.11.2015 г. С определението по чл. 140 от ГПК 

първоинстанционният съд е посочил, че делото следва да се разглежда по 

общия ред, предвид обективното съединяване на искове извън посочените в 

чл. 310 от ГПК; 

- в. гр. д. № 614/2015 г. / съдия Донка Паралеева – докладчик/ е 

образувано на 17.07.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на Районен съд 

- Ботевград по иск за издръжка, постъпила в съда на 16.07.2015 г. С 

разпореждане от 21.07.2015 г. съдът е оставил производството без движение 

и е дал указания за внасяне на такса и представяне на пълномощно от 

процесуалния представител на жалбоподателя. Съобщения за указанията на 

съда са изпратени на жалбоподателя и на пълномощника му на 22.07.2015 г., 

и двете връчени на 04.08.2015 г. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 12.08.2015 г. С подробно разпореждане по чл. 267 от ГПК, 

постановено на 18.08.2015 г., съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 18.11.2015 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

 

 Проверката на двете дела установи, че по първото дело съдът е 

постановил разпореждане за насрочване на делото на следващия ден, 

отчетено от образуването му. По второто дело съдът е постановил 

разпореждане, с което производството по въззивната жалба е оставено без 

движение, 3 дни след образуване на делото.  
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 Първото съдебно заседание е насрочено след 3 месеца, съответно след 

3 месеца и 20 дни  - и двете дела са образувани по време на съдебната 

ваканция. Проверката на в. гр. д. № 660/2015 г. установи, че 

първоинстанционният съд е приел, че са предявени обективно съединени 

искове, които подлежат на разглеждане по общия исков ред – чл. 310, ал. 2 

ГПК.  

 

 

 ОБЯВЯВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ ПО ВЪЗЗИВНИТЕ 

ПРОИЗВОДСТВА  

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 2013 г. се 

установи, че не е спазен срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК, както 

следва:  

 - съдия Емилия Донкова е постановила 21 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делата за решаване и 1 решението е обявено 2 

месеца и 15 дни след обявяване на делото за решаване; 

 - съдия Катя Щерева е постановила 8 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делата за решаване; 

 - съдия Диана Коледжикова е постановила 8 решения в срок до 2 

месеца, отчетено от обявяване на делата за решаване; 19 решения е 

постановила в срок до 3 месеца и 2 решения - в срок до 3 месеца и 15 дни; 

 - съдия Камелия Първанова е постановила 10 решения в срок до 2 

месеца, отчетено от датата на обявяване на делата за решаване; 

- съдия Георги Мулешков е постановил 22 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване; 3 решения са 

постановени до 3 месеца от обявяването на делата за решаване;  

- съдия Ивайло Георгиев е постановил 11 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване; 

- съдия Марияна Маркова е постановила 17 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване; 5 решения – в срок до 

3 месеца и 4 решения в срок до 4 месеца; 

- съдия Яна Николова е постановила 3 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване; 5 решения в срок до 3 

месеца и 1 решение в срок от 3 месеца и 13 дни. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 2014 г. се 

установи, че не е спазен срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК, както 

следва:  

- съдия Камелия Първанова е постановила 23 решения в срок до 2 

месеца, отчетено от датата на обявяване на делата за решаване и 2 решения в 

срок до 2 месеца и 15 дни; 

- съдия Марияна Маркова е постановила 1 решение в срок от 3 

месеца, отчетено от датата на обявяване на делото за решаване; 
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- съдия Емилия Донкова е постановила 17 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делата за решаване и 1 решение е обявено в срок 

от 2 месеца и 20 дни; 

- съдия Диана Коледжикова е постановила 16 решения в срок до 2 

месеца, отчетено от обявяване на делата за решаване; 2 решения е 

постановила в срок до 3 месеца и 1 решение - в срок от 4 месеца; 

- съдия Георги Мулешков е постановил 2 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване;  

- съдия Катя Щерева е постановила 1 решения в срок от 1 месец и 15 

дни, отчетено от обявяването на делото за решаване; 

 - съдия Ангелина Боева е постановила 2 решения в срок до 5 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване; 

- съдия Яна Николова е постановила 13 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване; 8 решения в срок до 3 

месеца и 2 решение в срок до 3 месеца и 15 дни; 

- съдия Ивайло Георгиев е постановил 7 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване. 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за първото полугодие 

на 2015 г. се установи, че не е спазен срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от 

ГПК, както следва:  

- съдия Емилия Донкова е постановила 4 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делата за решаване; 

- съдия Катя Щерева е постановила 5 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делото за решаване; 

- съдия Диана Коледжикова е постановила 17 решения в срок до 2 

месеца, отчетено от обявяване на делата за решаване; 6 решения е 

постановила в срок до 3 месеца и 3 решения в срок до 4 месеца; 

- съдия Камелия Първанова е постановила 19 решения в срок до 2 

месеца, отчетено от датата на обявяване на делата за решаване и 8 решения в 

срок до 3 месеца; 

- съдия Яна Николова е постановила 4 решения в срок от 3 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване и 2 решения в срок от 

3 месеца и 15 дни. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на срочността на изготвяне на съдебните решения 

установи, че съдиите са полагали стремеж за спазване на 1-месечния срок, 

регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. Констатираните просрочия 

не са големи като се отчита правната и фактическа сложност на част от 

въззивните производства. За проверявания период (2013 г., 2014 г. и първото 

полугодие на 2015 г.) постановените решения над разумния 3-месечен срок 

са сравнително малко – 17 броя.  
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 VІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИТЕ ТЪРГОВСКИ 

ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 
 

 1. Образувани търговски дела през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.  

 

 Проверката установи, че от образуваните през 2013 г. дела само едно 

производство не е приключило, тъй като същото е спряно.  

 Проверката на случайно избрани дела, установи: 

 - т. д. № 41/2013 г., обр. на 20.03.2013 г., на доклад на съдия Георги 

Чолаков, иск по чл. 694 ТЗ. ИМ е постъпила на 28.12.2009 г. Разпределението 

е извършено на 30.12.2009 г. С разпореждане от 04.01.2010 г. съдът е оставил 

без движение исковата молба. Съобщението е изпратено на 04.01.2010 г., 

връчено на 25.01.2010 г. и на 03.02.2010 г. е постъпила молба от ищеца. С 

определение от 03.02.2010 г. съдът е спрял производството по исковата молба 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на производството по 

гр. д. № 1204/2009 г. по описа на СОС. Изисквани са справки за движението 

на преюдициалното производство. По делото е приложено решението по 

преюдициалното производство, влязло в сила на 25.02.2013 г. На 20.03.2013 

г. е образувано т. д. № 41/2013 г. С определение от 20.03.2013 г. съдът е 

прекратил производството по делото – обжалвано. Делото е постъпило на 

17.04.2013 г. в САС. С определение от 08.07.2013 г., постановено по ч. гр. д. 

№ 1572/2013 г. по описа на САС, съдът е отменил определението от 

20.03.2013 г. и е върнал делото на СОС за продължаване на 

съдопроизводствените действия. С определение от 09.07.2013 г. съдът е 

спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на производство по т. д. № 1391/2011 г. на СГС. Изисквани са 

справки за движението на преюдициалното производство през 1 - 3 месеца, 

последната е от 30.09.2015 г. На 20.10.2015 г. е постъпило писмо от СГС, от 

което се установява, че по преюдициалното производство е постановено 

решение, което е обжалвано и не е влязло в сила; 

 - т. д. № 211/2014 г., обр. на 16.12.2014 г., на доклад на съдия Филип 

Владимиров, по чл. 640 ТЗ. ИМ е постъпила на 15.12.2014 г., 

разпределението е извършено на 16.12.2014 г. С разпореждане от 17.12.2014 

г. производството е оставено без движение. Съобщение до ищеца е изпратено 

на 17.12.2014 г., връчено на 13.01.2015 г. и на 20.01.2015 г. е постъпила молба 

с изпълни указания. С определение от 22.01.2015 г. съдът е прекратил 

производството по делото – обжалвано. На 09.02.2015 г. делото е постъпило в 

САС. С определение от 09.03.2015 г., постановено по ч. гр. д. № 530/2015 г. 

по описа на САС, съдът е отменил определение от 22.01.2015 г. на СОС и е 

върнал делото за продължаване на производствените действия. На 11.03.2015 

г. делото е постъпило в СОС. С разпореждане от 12.03.2015 г. е постановено 

да се връчат на ответниците (2) препис от ИМ за отговор в двуседмичен срок. 

Съобщенията са изпратени на 12.03.2015 г., върнати в цялост на 19.03.2015 г. 

като с разпореждане от 21.03.2015 г. съдът е приел, че ответника е редовно 

уведомен – чл. 50, ал. 2 ГПК. Второто съобщение е върнато в цялост на 
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21.04.2015 г. и с разпореждане от същата дата съдът е приел, че ответника е 

редовно уведомен на осн. чл. 50, ал. 2 ГПК. С определение от 13.03.2015 г. 

съдът се е произнесъл по искането на ищеца по чл. 389, ал. 1 ГПК, направено 

с исковата молба, като е отхвърлил молбата. Съобщение с препис от 

определението е изпратено на 13.03.2015 г., връчено на 23.03.2015 г. На 

12.06.2015 г. е постановено определението по чл. 374, ал. 1 и ал. 2 във вр. с 

чл. 140 и чл. 146 ГПК – изготвен е проект за доклад по делото, делото е 

насрочено за 14.07.2015 г. На 26.06.2015 г. е постъпил отговор – молба от 

първия ответник. Първото с. з. е проведено на 14.07.2015 г. – съдът е връчил 

на ищеца постъпилия отговор от първия ответник, не е дал ход на делото и го 

е отложил за 29.09.2015 г. На 31.07.2015 г. е постъпила молба за 

възстановяване на срок от първия ответник. С разпореждане от 03.08.2015 г. 

молбата за възстановяване на срок е оставена без движение. Съобщение до 

ответника е изпратено на 03.08.2015 г., връчено на 13.08.2015 г. и на 

13.08.2015 г. е представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 

14.08.2015 г. е указано да се изпрати препис от молбата на насрещната страна 

с указание, че могат да представят отговор в едноседмичен срок. На 

13.08.2015 г. отново е постъпила молба от ищеца по чл. 389 ГПК. С 

определение от 14.08.2015 г. съдът е отхвърлил молбата от 13.08.2015 г. по 

чл. 389, ал. 1 ГПК. На 23.09.2015 г. е постъпил отговор от ищеца по молбата 

за възстановяване на срок. В с. з. проведено на 29.09.2015 г. по чл. 66, ал. 1 

ГПК съдът е дал ход на делото, дал е ход по същество. С определение от 

02.10.2015 г. съдът е отказал да възстанови срока по чл. 367, ал. 1 ГПК - за 

подаване от страна на първото дружество като ответник по делото на писмен 

отговор на ИМ. Съобщения с препис от определението е изпратено на 

02.10.2015 г., връчено на 08.10.2015 г. – на ищеца и на 12.10.2015 г. – на 

първия ответник. Постъпила е частна жалба, която към момента на 

проверката (27.10.2015 г.) се администрира;    

 - т. д. № 210/2014 г., обр. на 16.12.2014 г., на доклад на съдия Георги 

Чолаков, искова молба по чл. 646 ТЗ, подадена от синдик. ИМ е постъпила на 

15.12.2014 г., разпределението е извършено на 16.12.2014 г. С разпореждане 

от 17.12.2014 г. производството по ИМ е оставено без движение. 

Съобщението е изпратено на 17.12.2014 г., връчено на 13.01.2015 г. и на 

20.01.2015 г. е представена молба от ищеца. С разпореждане от 22.01.2015 г. 

съдът отново е оставил производството без движение. Съобщението е 

изпратено на 22.01.2015 г., връчено на 28.01.2015 г. и на 03.02.2015 г. е 

постъпила молба за издаване на СУ и продължаване на срока. С определение 

от 04.02.2015 г. съдът е постановил да се издадат СУ и е удължил срока за 

изпълнение с 4 седмици. Съобщението е изпратено на 04.02.2015 г., връчено 

на 16.02.2015 г. и на 12.03.2015 г. е постъпила молба-уточнение от ищеца. С 

определение от 12.03.2015 г. съдът е оставил без уважение искането по чл. 

389, ал. 1 ГПК, направено с ИМ. С разпореждане от 12.03.2015 г. съдът е 

постановил да се връчат на ответниците (три ЮЛ) преписи от ИМ и 

уточняващите молби с указание за отговор в двуседмичен срок. Съобщенията 

са изпратени на 12.03.2015 г., на втория ответник – връчено на 30.03.2015 г., 

на първия ответник е връчено на 08.04.2015 г. на основание чл. 50, ал. 4 ГПК, 
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на третия ответник – на 24.03.2015 г. – на основание чл. 50, ал. 2 ГПК. На 

14.04.2015 г. е постъпил отговор от втория ответник. С разпореждане от 

15.04.2015 г. съдът е постановил да се докладва на 24.04.2015 г. – след 

изтичане срока за отговор на останалите ответници. На 27.04.2015 г. е 

разпоредено да се изпрати на ищеца препис от отговора за представяне на 

ДИМ в двуседмичен срок. На 28.04.2015 г. е изпратено съобщението до 

ищеца, връчено на 04.05.2015 г. и на 12.05.2015 г. е представена ДИМ. С 

разпореждане от 12.05.2015 г. съдът е постановил делото да се докладва на 

19.05.2015 г. – след изтичане на срока. На 19.05.2015 г. е постановено 

разпореждане по чл. 373 ГПК – да се връчат на ответниците препис от ДИМ 

за представяне на допълнителен отговор в двуседмичен срок. Съобщенията 

са изпратени на 20.05.2015 г., връчено на първия ответник на 22.05.2015 г. – 

по чл. 50, ал. 4 ГПК; на втория ответник – на 27.05.2015 г.; на третия 

ответник – 20.05.2015 г. – по чл. 50, ал. 2 ГПК. На 10.06.2015 г. е постъпил 

отговор от втория ответник; на 10.06.2015 г. е постъпил отговор от третия 

ответник. На 03.07.2015 г. е постановено определението по чл. 374 ГПК – 

съдът се е произнесъл по доказателствените искания на страните, прекратил е 

производството в една част, изготвил е подробен проект за доклад по делото 

и го е насрочил за 06.10.2015 г. На 21.07.2015 г. е постъпила молба за 

възстановяване на срок от първия ответник. С разпореждане от 22.07.2015 г. 

молбата е оставена без движение за представяне на преписи. Съобщението е 

изпратено на 23.07.2015 г., връчено на 13.08.2015 г. и на 13.08.2015 г. е 

представен молба с изпълнени указания. С разпореждане от 14.08.2015 г. е 

постановено да се изпрати препис от молба за възстановяване на срок на 

останалите страни. На 20.08.2015 г. е постъпил писмен отговор от ответник 

по молбата за възстановяване на срок. С определение от 17.09.2015 г. съдът е 

насрочил делото за разглеждане на молбата за възстановяване на срок за 

06.10.2015 г. Първото с. з. е проведено на 06.10.2015 г. – производство по 

реда на чл. 66 ГПК - молбата за възстановяване на срок – чл. 64, ал. 2 ГПК. С 

протоколно определение съдът е оставил без уважение молбата за 

възстановяване на срок и е насрочил делото за 01.12.2015 г. Към момента на 

проверката (28.10.2015 г.) се администрира частна жалба срещу 

протоколното определение от 06.10.2015 г.; 

 - т. д. № 200/2014 г., обр. на 04.12.2014 г., на доклад на съдия Николай 

Метанов, иск по чл. 694 ТЗ. ИМ е постъпила на 04.12.2014 г., 

разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане от 05.12.2014 

г. производството по ИМ е оставено без движение. Съобщението е изпратено 

на 05.12.2014 г., връчено на 23.12.2014 г., на 15.12.2014 г. е постъпила молба 

с оглед указанията на съда. С разпореждане от 15.12.2014 г. е постановено да 

се връчат на ответника препис от ИМ с приложенията за отговор в 

двуседмичен срок. Съобщението е изпратено на 15.12.2014 г., върнато в 

цялост. С разпореждане от 09.02.2015 г. е указано да се приложи 

разпоредбата на чл. 50, ал. 4 ГПК във вр. с чл. 47, ал. 1 ГПК. Съобщението е 

изпратено на 09.02.2015 г., отново върнато в цялост. С разпореждане от 

09.03.2015 г. съдът отново е указал на призовкаря реда за връчване на 

съобщението. На 20.03.2015 г. е залепено уведомление. На 06.04.2015 г. е 
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постановено да се изпрати съобщение с електронна поща. На 22.04.2015 г. е 

постъпил отговор на ИМ от ответника. С разпореждане от 23.04.2015 г. съдът 

е дал указания на ответника по депозирания отговор. Съобщение е изпратено 

на 23.04.2015 г. – отново върнато в цялост. Изпратено е второ съобщение – 

върнато в цялост и на 25.06.2015 г. е залепено уведомление. На 28.07.2015 г. 

е постановено определението по чл. 374 ГПК, изготвен е проект за доклад по 

делото – съдът се е произнесъл по доказателствените искания на ищеца, 

приел е, че не е постъпил отговор от ответника и е насрочил делото за 

08.10.2015 г. Първото с. з. е проведено на 08.10.2015 г. – изготвен е доклад по 

делото, съдът е разпределил доказателствената тежест между страните, 

допуснал е ССчЕ и е отложил делото за 05.11.2015 г.; 

 - т. д. № 147/2014 г., обр. на 10.09.2014 г., на доклад на съдия Ради 

Йорданов, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 10.09.2014 г. и на същата 

дата е извършено разпределението. С разпореждане от 11.09.2014 г. 

производството по ИМ е оставено без движение. На 11.09.2014 г. е изпратено 

съобщение, връчено на 15.09.2014 г. На 12.09.2014 г. е постъпила молба с 

доказателство за внесена ДТ и на 17.09.2014 г. е постъпила молба с 

изпълнени указания. С разпореждане от 17.09.2014 г. е постановено препис 

от ИМ да се изпрати на ответника за отговор в 2-седмичен срок. 

Съобщението е изпратено на 18.09.2014 г., връчено на 24.09.2014 г. и на 

08.10.2014 г. е постъпил отговор на ИМ. С разпореждане от 08.10.2014 г. е 

постановено да се изпрати на ищеца препис от отговора за представяне на 

ДИМ в 2-седмичен срок. Съобщението е изпратено на 08.10.2014 г., връчено 

на 21.10.2014 г. – не е представена ДИМ. На 14.11.2014 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК – изготвен е подробен проект за доклад, съдът 

се е произнесъл по доказателствените искания, прекратил е производството в 

една част, назначил е ССчЕ, насрочил е делото за 30.01.2015 г. Първото с. з. е 

проведено на 30.01.2015 г. – изготвен е доклад по делото, прието е 

заключението на ССчЕ, даден е ход по същество на делото. Съдът е 

постановил, че ще се произнесе с решение в срок до 28.02.2015 г. Решението 

е постановено на 12.02.2015 г.;    

 - т. д. № 40/2014 г., обр. на 04.03.2014 г., на доклад на съдия Янита 

Янкова, иск по чл. 422 ГПК. ИМ е постъпила на 04.03.2014 г., 

разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане от 06.03.2014 

г. производството е оставено без движение. Съобщението е изпратено на 

06.03.2014 г., връчено на 19.03.2014 г. и на 21.03.2014 г. е представена молба 

от ищеца. С разпореждане от 24.03.2014 г. съдът отново е оставил ИМ без 

движение. Съобщението е изпратено на 24.03.2014 г., връчено на 02.04.2014 

г. и на 07.04.2014 г. е постъпила молба с изпълнени указания. С определение 

от 08.04.2014 г. съдът е оставил без разглеждане предявения иск по 

отношение на двама ответника и е прекратил производството по отношение 

на тях. Съобщения с препис от определението са изпратени на 09.04.2014 г., 

последното връчено на 23.05.2014 г. С разпореждане от 08.04.2014 г. съдът е 

постановил препис от ИМ да се изпратят на ответника за отговор в 

двуседмичен срок. Съобщението е изпратено на 09.04.2014 г. С разпореждане 

от 19.05.2014 г. съдът е постановил незабавно да се изиска от призовкаря  
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разписката от съобщение за определение от 08.04.2014 г. Съдът е указал на 

връчителя, че ще му наложи глоба в максимален размер, ако в 3-дневен срок 

не върне съобщение за връчените книжа. На 23.05.2014 г. е постъпило 

обяснения от връчителя и съобщение с определение от 08.04.2014 г., връчено 

на ответника на 21.05.2014 г. На 15.07.2014 г. е постановено определението 

по чл. 374 ГПК – изготвен е подробен доклад по делото, съдът се е 

произнесъл по доказателствените искания на ищеца и е насрочил делото за 

14.10.2014 г. Първото с. з. е проведено на 14.10.2014 г. – изготвен е доклад по 

делото, даден е ход по същество. Съдът е постановил, че ще се произнесе с 

решение на 14.11.2014 г. Решението е постановено на 10.11.2014 г.; 

 - т. д. № 109/2014 г., обр. на 23.06.2014 г., на доклад на съдия Янита 

Янкова, по чл. 124, ал. 1 ГПК. ИМ е постъпила на 20.06.2014 г., на 23.06.2014 

г. е извършено разпределението. С разпореждане от 25.06.2014 г. 

производството по ИМ е оставено без движение. Съобщението е изпратено 

на 25.06.2014 г., връчено на 04.07.2014 г. На 27.06.2014 г. е постъпила молба 

с изпълнени указания от ищеца. С разпореждане от 27.06.2014 г. е 

постановено да се издаде заварен препис от ИМ за вписване. На 02.07.2014 г. 

е представена молба с вписана ИМ. С разпореждане от 03.07.2014 г. е 

постановено да се изпрати на ответника препис от ИМ за отговор в 2-

седмичен срок. Съобщението е изпратено на 04.07.2014 г., връчено на 

17.07.2014 г. – не е постъпил отговор. На 12.08.2014 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК, изготвен е подробен проект за доклад, съдът 

се е произнесъл по доказателствените искания на ищеца и е насрочил делото 

за 14.10.2014 г. Първото с. з. не е било проведено, поради сигнал за взривно 

устройство в сградата. С определение от 17.10.2014 г. делото е насрочено за 

28.10.2014 г. – изготвен е доклад, приети са доказателства, съдът е допуснал 

един свидетел и е отложил делото. В с. з. на 25.11.2014 г. е даден ход, даден е 

ход по същество. Съдът е постановил, че ще се произнесе с решение на 

29.12.2014 г. Решението е постановено на 23.12.2014 г.;          

 - т. д. № 175/2014 г. /съдия Филип Владимиров/ е образувано на 

04.11.2014 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, предявена срещу трима 

ответници, постъпила в съда на 03.11.2014 г. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С подробно разпореждане от 

05.11.2014 г. съдът е оставил производството без движение и е дал указания 

за отстраняване на нередовности. Молба в изпълнение на указанията е 

депозирана на 24.11.2014 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено 

на 25.11.2014 г. Преписи от исковата молба са изпратени на тримата 

ответници на 26.11.2014 г., връчени съответно на 11.12.2014 г. и на 

12.12.2014 г. Отговор на исковата молба е депозиран от тримата ответници на 

29.12.2014 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 30.12.2014 г. 

Препис от отговора е връчен на ищеца на 16.01.2015 г. със съобщение, 

изпратено на 30.12.2015 г. Допълнителна искова молба е депозирана на 

21.01.2015 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 21.01.2015 г. 

Преписи от допълнителната искова молба са изпратени на ответниците със 

съобщения от 21.01.2015 г., връчени съответно на 27.01.2015 г. и 28.01.2015 

г. Допълнителен отговор е депозиран на 12.02.2015 г. С определение по чл. 
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374 от ГПК, постановено на 11.03.2015 г., съдът е разпределил 

доказателствената тежест, взел е отношение по доказателствените искания и 

е насрочил делото в открито заседание за 21.04.2015 г. В съдебно заседание 

от тази дата съдът е посочил, че при извършена справка по партидите на 

ответните дружества в търговския регистър е установено, че към датата на 

получаване на призовките, те имат нов управител като не е ясно получилият 

призовките в какво качество ги е получил. По тези съображения съдът не е 

дал ход на делото и го е отложил за 12.05.2015 г. за ново призоваване. На 

12.05.2015 г. делото е отложено за изготвяне на допуснатата съдебно-

счетоводна експертиза за 09.06.2015 г. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение по делото е 

постановено на 07.07.2015 г., за което съобщения са изпратени на тази дата; 

 - т. д. № 59/2014 г. /съдия Георги Чолаков/ е образувано на 

10.04.2014 г. по искова молба по чл. 422 от ГПК, предявена срещу четирима 

ответници, постъпила в съда на 09.04.2014 г. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на образуването му. С разпореждане от 10.04.2014 г. 

производството е оставено без движение. Указанията на съда са доведени до 

знанието на ищеца на 13.05.2014 г. със съобщение, изпратено на 10.04.2014 г. 

Молба в изпълнение на указанията е депозирана от ищеца на 20.05.2014 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 20.05.2014 г. Преписи от 

исковата молба са изпратени на ответниците със съобщения от 20.05.2014 г. 

Две от съобщенията са върнати в цялост с отбелязване от 29.05.2014 г. и 

03.06.2014 г. С разпореждания от 03.06.2014 г. и от 05.06.2014 г. е указано на 

ищеца да предостави справка за адресна регистрация /за постоянен и настоящ 

адрес/ на двамата ответници. Указанията са доведени до знанието на ищеца 

на 16.06.2014 г. Срокът за изпълнение на указанията е удължен с две седмици 

с разпореждане от 19.06.2014 г., постановено във връзка с молба на ищеца от 

18.06.2014 г. Указанията са изпълнени с молба от 07.07.2014 г. С 

разпореждане от 08.07.2014 г. съдът е указал да се изпълни процедурата по 

чл. 367 от ГПК по отношение на тези ответници. С определение от 08.07.2014 

г.  съдът е поставил началото на процедура по назначаване на особен 

представител на единия от ответниците. Второто съобщение е върнато в 

цялост с отбелязване от 17.07.2014 г., че лицето не живее на адреса. С 

разпореждане от 23.07.2014 г. съдът е указал да се изиска справка за адресна 

регистрация, връчено на 05.08.2014 г. Определение за назначаване на особен 

представител на втория ответник е постановено на 18.08.2014 г. С 

разпореждане от 08.09.2014 г. съдът е указал да се изпрати за трети път 

писмо на САК за определяне на пълномощник на ответника Т. П., каквото 

преди това е получавано в САК два пъти – на 11.07.2014 г. и на 21.08.2014 г., 

като е обвързал неизпълнението на искането с налагане на глоба. С 

разпореждане от 15.09.2014 г. съдът е указал да се изпрати за втори път 

писмо на САК за определяне на адвокат на ответника З. Н., обвързано с 

предупреждение за налагане на глоба. Отговор е депозиран на 24.09.2015 г. С 

определения от 26.09.2014 г. съдът е разпоредил да се връчат на 

пълномощниците преписи от исковата молба. Съобщението до първия 

пълномощник е върнато в цялост с отбелязване от 09.10.2014 г., че е в отпуск 
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по майчинство. Препис от исковата молба е връчен на втория пълномощник 

на 27.10.2014 г. С определение от 14.10.2014 г. съдът е разпоредил да се 

изпрати ново писмо до САК за определяне на нов пълномощник. С 

определение от 27.10.2014 г. е назначен втори особен представител и е 

указано да му се връчи препис от исковата молба. Съобщение с препис е 

изпратено на 27.10.2014 г., връчено на 06.11.2014 г. Отговор от втория 

пълномощник е постъпил на 18.11.2014 г., като съдът е указал делото да му 

се докладва след изтичане на срока по чл. 367 от ГПК. Разпореждане по чл. 

372 от ГПК е постановено на 03.12.2014 г. Преписи от отговорите са 

изпратени на ищеца със съобщение от 03.12.2014 г., връчени на 17.12.2014 г. 

Допълнителна искова молба е постъпила на 06.01.2015 г. Разпореждане по 

чл. 373 от ГПК е постановено на 07.01.2015 г. Преписи от допълнителната 

искова молба са изпратени със съобщения от 07.01.2015 г., последните от 

които са връчени на 20.01.2015 г. Последният отговор на допълнителната 

искова молба е постъпил на 02.02.2015 г. С определение по чл. 374 от ГПК, 

постановено на 17.02.2015 г., съдът е разпределил доказателствената тежест, 

взел е отношение по доказателствените искания и е насрочил делото в 

открито заседание за 21.04.2015 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е 

направил доклад на делото и за изслушване на назначената съдебно-

счетоводна експертиза е отложил делото за 02.06.2015 г. В съдебно заседание 

от 02.06.2015 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. 

Решение по делото е постановено на 17.06.2015 г., съобщения за което са 

изпратени на тази дата. По делото са депозирани въззивни жалби, които са 

администрирани и подготвени за изпращане на 27.10.2015 г.; 

 - т. д. № 148/2014 г. /съдия Лилия Руневска при образуването и съдия 

Николай Метанов/ е образувано на 12.09.2014 г. по искова молба по чл. 422 

от ГПК, изпратена по подсъдност от Районен съд - Елин Пелин, който с 

определение от 07.07.2014 г. е прекратил производството пред себе си, като е 

обсъдил и наведените в писмения отговор по чл. 131 от ГПК съображения. 

Делото е постъпило в Окръжен съд - София на 11.09.2014 г. и е разпределено 

на съдия Лилия Руневска в деня на неговото образуване. С разпореждане от 

15.09.2014 г. съдът е оставил производството без движение, доведено до 

знанието на ищеца на 29.09.2014 г. със съобщение от 15.09.2014 г. С 

разпореждане от 15.09.2014 г. съдът е дал указания и на ответника, доведени 

до знанието му на 26.09.2014 г. Молби от страните са постъпили на 

06.10.2014 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 08.10.2014 г. 

Препис от отговора е връчен на 20.10.2014 г. със съобщение от 08.10.2014 г. 

Допълнителна искова молба е депозирана на 31.10.2014 г. Разпореждане по 

чл. 373 от ГПК е постановено на 31.10.2014 г. Препис от допълнителната 

искова молба е връчен на 17.11.2014 г. със съобщение от 31.10.2014 г. 

Допълнителен отговор е депозиран на 03.12.2014 г. С определение от 

19.12.2014 г., постановено от съдия Николай Метанов, съдът е оставил 

производството без движение с указания за ищеца. Съобщение за указанията 

е изпратено на 19.12.2014 г. и е връчено на 07.01.2015 г. Молба от ищеца е 

постъпила на 13.01.2015 г. С определение от 15.01.2015 г. производството 

отново е оставено без движение, за което ищецът е уведомен на 02.02.2015 г. 
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със съобщение от 16.01.2015 г. Молба от ищеца е депозирана на 09.02.2015 г. 

Ново разпореждане, с което производството е оставено без движение, е 

постановено на 10.02.2015 г. Указанията са изпълнени с молба от 17.02.2015 

г. С определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 24.02.2015 г., съдът е 

взел отношение по доказателствените искания и е насрочил делото в открито 

заседание за 02.04.2015 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е направил 

доклад по делото, допуснал е съдебно-счетоводна експертиза, след като е 

заличил допуснатата с определението от 24.02.2015 г., и е отложил делото за 

07.05.2015 г. На тази дата е заменено вещото лице и делото е насрочено за 

11.06.2015 г., издадени са удостоверения на вещото лице и делото е отложено 

за 09.07.2015 г., отложено за изготвяне на експертизата за 01.10.2015 г. В 

съдебно заседание от 01.10.2015 г. е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. Решение по делото е постановено на 20.10.2015 г., 

съобщения за което са изпратени на същата дата; 

 - т. д. № 15/2015 г. /съдия Ради Йорданов/ е образувано на 27.01.2015 

г. по искова молба по чл. 307 от ТЗ, постъпила в съда на 26.01.2015 г. Делото 

е образувано след като Софийски градски съд с определение, постановено на 

15.12.2014 г. по гр. д. № 13277/2014 г., е прекратил образуваното пред себе си 

производство и го е изпратил по подсъдност на Окръжен съд - София. В 

производството пред Софийски градски съд е извършена размяна на книжа 

по чл. 131 от ГПК и е депозиран писмен отговор от ответника. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 

03.02.2015 г. по чл. 374 от ГПК съдът е назначил съдебно-икономическа 

експертиза и е насрочил делото в открито заседание за 20.03.2015 г. В 

съдебно заседание от тази дата съдът е направил доклад на делото, докладвал 

е молба от вещото лице, че не е изготвила заключението по обективни 

причини, поради което го е отложил за 08.05.2015 г., отложено за 05.06.2015 

г. с оглед несвоевременно представяне на заключението. В съдебно заседание 

от 05.06.2015 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за решаване. 

По делото е постановено решение на 19.06.2015 г., съобщения за което са 

изпратени на 22.06.2015 г.; 

 - т. д. № 97/2015 г. /съдия Филип Владимиров/ е образувано на 

17.06.2015 г. по искова молба по чл. 135 от ГПК срещу двама ответници, 

постъпила в съда на 16.06.2015 г. Делото е разпределено на докладчик в деня 

на неговото образуване. С определение от 17.06.2015 г. съдът е оставил 

производството без движение с указания за отстраняване на констатирани 

нередовности. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 17.06.2015 г., 

връчено на 23.06.2015 г. Уточняваща молба е депозирана на 23.06.2015 г. С 

разпореждане от 25.06.2015 г. съдът е указал да се предостави на ищеца 

оригиналът на исковата молба за вписване в Служба по вписванията, получен 

на 29.06.2015 г. Указанията са изпълнени с молба от 07.07.2015 г. 

Разпореждане по чл. 367 от ГПК е постановено на 10.07.2015 г. Преписи от 

исковата молба са изпратени за отговор на ответниците със съобщения от 

10.07.2015 г., връчени съответно на 15.07.2015 г. и на 22.08.2015 г. Отговор 

на исковата молба е депозиран от първия ответник на 29.07.2015 г. 

Разпореждане по чл. 372 от ГПК е постановено на 30.07.2015 г. Препис от 



 67 

отговора е връчен на ищеца на 10.08.2015 г. със съобщение от 31.07.2015 г. 

Допълнителна искова молба е постъпила на 20.08.2015 г. Разпореждане по 

чл. 373 от ГПК е постановено на 24.08.2015 г. Преписи от допълнителната 

искова молба са изпратени на 24.08.2015 г., връчени на 27.08.2015 г. и на 

13.10.2015 г., второто от които след повторно изпратено съобщение от 

30.09.2015 г. Допълнителен отговор на допълнителната искова молба е 

депозиран на 10.09.2015 г. С разпореждане по чл. 374 от ГПК, постановено на 

18.09.2015 г., съдът е разпределил доказателствената тежест и е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 20.10.2015 г. В съдебно заседание от 

тази дата делото е отложено за 10.11.2015 г. във връзка с допуснато 

доказателство; 

 - т. д. № 35/2015 г. /съдия Филип Владимиров/ е образувано на 

05.03.2015 г. по облигационен иск, постъпил в съда на същата дата. 

Производството е оставено без движение с разпореждане от 05.03.2015 г. 

Указанията са доведени до знанието на ищеца на 23.03.2015 г. със съобщение 

от 06.03.2015 г. и са изпълнени с молба от 27.03.2015 г. Разпореждане по чл. 

367 от ГПК е постановено на 27.03.2015 г. Препис от исковата молба е 

изпратен на ответника за отговор със съобщение от 30.03.2015 г., връчено на 

06.04.2015 г. Отговор е депозиран на 21.04.2015 г. Разпореждане по чл. 372 от 

ГПК е постановено на 22.04.2015 г. Препис от отговора е връчен на 

ответника на 29.04.2015 г. със съобщение от 22.04.2015 г. По делото не е 

депозирана допълнителна искова молба, съответно допълнителен отговор. С 

определение по чл. 374 от ГПК, постановено на 28.05.2015 г., съдът е 

изготвил проект за доклад по делото, взел е отношение по доказателствените 

искания и е насрочил производството в открито заседание на 03.07.2015 г. На 

12.06.2015 г. по делото е депозирана частна жалба срещу определението от 

28.05.2015 г., в частта, с която е оставено без уважение искане на ответника 

по чл. 219, ал. 3 от ГПК. Жалбата е постъпила на 30.06.2015 г. в Софийския 

апелативен съд, където е образувано ч. гр. д. № 2678/2015 г., приключило с 

определение от 24.08.2015 г. В съдебно заседание от 03.07.20115 г. страните 

са направили изявления да не се дава ход на делото, тъй като същото не е в 

наличност, предвид изпращането му на контролиращия съд по частната 

жалба, и същото е отложено за 18.09.2015 г. В съдебно заседание от тази дата 

е допусната съдебно-почеркова експертиза и делото е отложено за 30.10.2015 

г. Заключението е депозирано на 13.10.2015 г.; 

 - т. д. № 127/2015 г. /съдия Георги Чолаков/ е образувано на 

23.07.2015 г., след като с определение от 17.06.2015 г., постановено по гр. д. 

№ 1687/2015 г., Софийският апелативен съд е определил по препирня за 

подсъдност, че Софийският окръжен съд е компетентен да реши спора по 

исковата молба. Делото е разпределено чрез опция „на определен докладчик” 

на 23.07.2015 г. С определение от 27.07.2015 г., постановено на основание чл. 

381, ал. 1 от ГПК и чл. 382, ал. 1 и ал. 2 от ГПК, съдът е допуснал 

разглеждането на предявените искове, указал е да се връчи препис от молбата 

на ответното дружество и е насрочил делото в открито заседание на 

15.09.2015 г. С разпореждане от 25.08.2015 г. съдът е указал призовката до 

ответника, ведно с преписите от исковата молба, на основание чл. 50, ал. 2 от 
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ГПК да се приложат в цялост по делото и да се считат връчени на 20.08.2015 

г. В съдебно заседание от 15.09.2015 г. съдът, на основание чл. 382, ал. 2 от 

ГПК, е задължил ищеца да разгласи предявените искове чрез публикация, 

направена до 01.10.2015 г. в централен ежедневник и чрез съобщение, 

публикувано на интернет-страницата си в продължение на една седмица, 

считано от 01.10.2015 г., като е постановено, че разгласяването следва да 

съдържа петитума на исковата молба. На ищеца е указно да представи 

доказателства за разгласяване на предявяването на исковете в едноседмичен 

срок от изтичане на срока за разгласяване. Молба в изпълнение на указанията 

е постъпила на 15.10.2015 г. С разпореждане от 15.10.2015 г. съдът е указал 

делото да се докладва след изтичане на определения в съдебно заседание от 

15.09.2015 г. срок по чл. 382 от ГПК; 

 - т. д. № 186/2014 г. /съдия Янита Янкова/ е образувано на 21.11.2014 

г., след като с решение на Софийския апелативен съд, постановено по т. д. № 

513/2015 г. е обезсилено решение на Софийския окръжен съд по т. д. № 

8/2012 г. и делото е върнато в Софийския окръжен съд на 20.11.2014 г. за 

разглеждане от друг състав. Решението на САС е влязло в сила на 13.11.2014 

г., на която дата е постановено определение на Върховния касационен съд по 

т. д. № 925/2014 г., с което не е допуснато касационно обжалване. С 

разпореждане от 21.11.2014 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 09.12.2014 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е съобщил 

доклада по делото, съобразно дадените от Софийския апелативен съд 

указания, и за събиране на доказателства го е отложил за 03.02.2015 г. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение по делото е постановено на 27.02.2015 г., съобщения за 

което са изпратени на същата дата; 

 - т. д. № 47/2015 г. /съдия Николай Метанов/ е образувано на 

27.03.2015 г. по искова молба, постъпила в съда на 26.03.2015 г. С 

определение от 31.03.2015 г. съдът е оставил производството без движение и 

е дал указания за отстраняване на нередовности, констатирани в исковата 

молба. Съобщение за указанията е изпратено на 31.03.2015 г. Уточняваща 

молба е депозирана на 17.04.2015 г. Разпореждане по чл. 367 от ГПК е 

постановено на 20.04.2015 г. Препис от исковата молба е връчен на 

24.04.2015 г. със съобщение от 20.04.2015 г. На 29.04.2015 г. по делото е 

постъпила молба от ответника за удължаване на срока за отговор. С 

разпореждане от 29.04.2015 г. съдът е оставил молбата за удължаване на 

срока без движение с указания. Молба в изпълнение на указанията е 

постъпила на 04.05.2015 г. С определение от 04.05.2015 г. съдът е оставил без 

уважение молбата за удължаване на срока за писмен отговор. Определението 

на съда е доведено до знанието на ответника на 12.05.2015 г. Отговор на 

исковата молба е депозиран на 11.05.2015 г. Разпореждане по чл. 372 от ГПК 

е постановено на 12.05.2015 г. Препис от отговора е връчен на ищеца, видно 

от известие за доставяне, на 21.05.2015 г. Допълнителна искова молба е 

постъпила на 03.06.2015 г. Разпореждане по чл. 373 от ГПК е постановено на 

04.06.2015 г. Препис от допълнителната искова молба е изпратен на 

ответника със съобщение от 04.06.2015 г., връчено на 26.06.2015 г. Отговор 
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на допълнителната искова молба е постъпил на 10.07.2015 г. На 15.07.2015 г. 

по делото е постъпила молба от страните за спиране на производството по на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. С определение от 16.07.2015 г. съдът е 

спрял производството по съгласие на страните. На 07.10.2015 г. е постъпила 

молба от страните, с която са представили постигната спогодба, поискали са 

възобновяване на делото и насрочването му в открито заседание за 

одобряване на постигнатата спогодба. С определение от 12.10.2015 г. съдът е 

възобновил производството и го е насрочил в открито заседание за 

12.11.2015 г. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката установи, че делата се образуват в деня на постъпване на 

исковата молба или на следващия ден. От образуваните през 2013 г. дела 

само едно производство не е приключило като причината е спирането му на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.  

 Разпореждането на съда по редовността на исковата молба е 

постановявано в деня на образуването му или на следващия ден, по 

изключение в срок от 2 – 3 дни. Съдът се е произнасял по постъпилите книжа 

в деня на депозирането им или на следващия ден, в по-редки случаи в срок от 

2 – 3 дни.  

 Определението по чл. 374 ГПК е постановявано както с изтичане на 

срока за представяне на допълнителен отговор, така и в рамките на 5 до 10 

дни, в по-редки случаи до 1 месец.  Първото съдебно заседание е насрочвано 

в срок от 1 до 2 месеца, 2 месеца и 15 дни, съобразено с допуснатите от съда 

експертизи. По време на съдебната ваканция първото съдебно заседание е 

насрочвано в срок от 2 до 3 месеца. При отлагане на делата съдебни 

заседания са насрочвани най-често след 1 до 2 месеца като при предстояща 

съдебна ваканция срокът е от 2 месеца до 2 месеца и 22 дни. В случаите на 

непроведено съдебно заседание, поради сигнал за взривно устройство в 

Съдебната палата или смяна на докладчика, съдебно заседание е отлагано за 

след 10 дни, съответно след 20 дни. 

 Причините за продължилите по-дълго производства по някои от делата 

са: оставяне на производството по исковата молба без движение като в някои 

случаи съдът е давал указания на ищеца по 2 – 3 пъти; вписване на исковата 

молба в Агенция по вписвания; развили се производства пред САС по 

подадени частни жалби; удължаване на срока за изпълнение на указанията на 

съда по депозирани молби в този смисъл; уточняване адрес на ответници; 

провеждане на процедура по назначаване на особен представител като по 

едно от делата се установи, че съдът три пъти е изпращал писмо до САК за 

определяне на служебен адвокат с предупреждение за налагане на глоба; 

провеждане на процедура по възстановяване на срок; несвоевременно 

върнато съобщение по делото като съдът е изискал обяснения от връчителя и 

го е предупредил, че ще му бъде наложена глоба в максимален размер; 

провеждане на процедура по чл. 382 ГПК – разгласяване чрез публикация на 
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предявен колективен иск; спиране на производството на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК; спиране на производството по съгласие на страните.  

 Проверката констатира, че производствата приключват най-често с 

провеждане на 1 - 2 съдебни заседания. Причините за отлагане на съдебни 

заседания са обективни: за изготвяне на заключение по допуснатите от съда 

експертизи; по молба на в. л. за неговата замяна, както и поради 

необходимостта от издаване на съдебно удостоверение на в. л. за изготвяне 

на заключението. Само по едно дело се установи, че съдът е отложил 

съдебното заседание поради несвоевременно депозирано заключение от 

вещото лице.  

 

 

2. Търговски дела, образувани преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 30.06.2015 г. 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи:  

 - т. д. № 21/2010 г., обр. на 19.02.2010 г., на доклад на съдия Николай 

Метанов, иск по чл. 694 ТЗ. Исковата молба е предявена срещу двама 

ответника. На 27.05.2010 г. и съответно на 08.06.2010 г. е връчен препис от 

ДИМ на ответниците за представяне на допълнителен отговор. На 10.06.2010 

г. е постъпил допълнителен отговор от единия ответник, на 21.06.2010 г. е 

постъпил допълнителен отговор от втория ответник. На 09.07.2010 г. е 

постановено определението по чл. 374 ГПК, делото е насрочено за 12.10.2010 

г. В първото с. з. проведено на 12.10.2010 г. съдът е спрял производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на гр. д. № 

778/2008 г. по описа на ОС – Враца – обжалвано. С определение от 

22.02.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 7/2011 г. по описа на САС, съдът е 

оставил без уважение частната жалба. По делото са извършвани справки за 

движението на преюдициалното производство след разпореждане на съдията-

докладчик – през около 6 м. – 1 година. Последната справка е извършена на 

22.07.2015 г., от която се установява, че преюдициалното производство е 

изпратено на ВКС на 09.01.2015 г.; 

 - т. д. № 9/2010 г., обр. на 29.01.2010 г., на доклад на съдия Георги 

Чолаков, иск по чл. 647, т. 3 и т. 7 ТЗ. На 27.08.2010 г. са постъпили 

допълнителни отговор на ИМ. С определение от 02.09.2010 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на гр. д. № 778/2008 г. по описа на ОС – Враца – обжалвано. С 

определение от 08.02.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 131/2011 г. по описа 

на САС, съдът е потвърдил определението за спиране на производството – 

обжалвано пред ВКС, който не е допуснал касационно обжалване. По делото 

са изисквани периодични справки за движението на преюдициалното 

производство – на 6 м. – 1 година. Производството е спряно поради същото 

делото, както и т. д. № 21/2010 г. Последната справка е извършена на 

22.07.2015 г., от която се установява, че преюдициалното производство е 

изпратено на ВКС на 09.01.2015 г.; 
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 - т. д. № 76/2012 г., обр. на 29.05.2012 г., на доклад на съдия Николай 

Метанов, иск по чл. 694, ал. 3 във вр. с ал. 1 ТЗ. С решение от 29.02.2012 г., 

постановено по т. д. № 2068/2011 г. по описа на САС, съдът е обезсилил 

решение от 16.12.2010 г., постановено по т. д. № 27/2010 г. на СОС и е 

върнал делото за разглеждане на СОС. Докладчик по т. д. № 27/2010 г. на 

СОС е бил съдия Георги Чолаков. На 19.05.2012 г. делото е постъпило в СОС 

и е образувано т. д. № 76/2012 г. С определение от 21.05.2012 г. съдия 

Чолаков се е отвел от разглеждане на т. д. № 27/2010 г. На 23.05.2012 г. е 

извършено разпределение, определен докладчик е съдия Николай Метанов. С 

разпореждане от 29.05.2012 г. е образувано т. д. № 76/2012 г. Съдът е дал 

указания на страните, представени са молби. С определение от 26.07.2012 г. 

съдът се е произнесъл по възражение на ответника за разглеждане на спора 

по реда на глава тридесет и втора от ГПК като е отхвърлил възражението.  С 

разпореждане от 10.09.2012 г. съдът е указал на синдика - ищеца, че може да 

представи ДИМ в двуседмичен срок. Съобщението е изпратено на 10.09.2012 

г., връчено на 03.10.2012 г. С определение от 29.10.2012 г. съдът е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на спора по гр. д. № 916/2008 г. и гр. д. № 778/2008 г., и двете 

по описа на ОС – Враца. Съдът е постановил да се изиска справка от ОС – 

Враца за производствата по гр. д. № 916/2008 г. и гр. д. № 778/2008 г. 

Изисквани са справки за преюдициалните производства през 6 месеца – 1 

година след изрично разпореждане на съдията-докладчик. От предоставените 

справки от ОС – Враца се установява, че производството по гр. д. № 916/2008 

г. е приключило с решение, влязло в сила на 29.12.2011 г. С разпореждане от 

01.10.2015 г. е изискана справка за гр. д. № 778/2008 г. по описа на ОС – 

Враца и от писмо, постъпило на 14.10.2015 г., изпратено от ОС – Враца, се 

установява, че преюдициалното производство е изпратено на ВКС на 

09.01.2015 г.; 

 - т. д. № 8/2010 г., обр. на 27.01.2010 г., на доклад на съдия Ради 

Йорданов, иск по чл. 694, ал. 3 ТЗ. С протоколно определение от 29.06.2010 г. 

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

– до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт на 

производството по гр. д. № 915/2008 г. по описа на ОС – Враца. С 

разпореждане от 18.11.2010 г. съдът е изискал препис от определение на 

САС, постановено по ч. т. д. № 147/2010 г. – служебно е приложен препис от 

исканото определение. С определение от 18.11.2010 г. съдът е прекратил 

производството по т. д. № 8/2010 г. – обжалвано. С определение от 

17.03.2011 г., постановено по ч. д. н. № 7432011 г. по описа на САС, съдът е 

отменил определение от 18.11.2010 г. на СОС. Делото е постъпило в СОС на 

21.02.2011 г. С разпореждане от 21.03.2011 г. съдът е насрочил делото за 

разглеждане на 03.05.2011 г. В с. з. на 03.05.2011 г. съдът отново е спрял 

производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на производството по гр. д. № 915/2008 г. по описа на ОС – 

Враца. По делото са изисквани периодични справки за движението на 

преюдициалното производство. На 22.07.2015 г. е постъпило писмо от ОС – 

Враца с приложен препис от решение, влязло в сила по гр. д. № 915/2008 г. С 
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определение от 28.07.2015 г. съдът е възобновил производството по т. д. № 

8/2010 г. и го е насрочил за 16.10.2015 г. В с. з. на 16.10.2015 г. е даден ход на 

делото, даден е ход по същество. Решението е постановено на 21.10.2015 г.; 

- т. д. № 29/2010 г. /съдия Николай Метанов/ е образувано по искова 

молба по чл. 694 от ТЗ, постъпила в съда на 21.01.2010 г. В съдебно 

заседание от 26.10.2010 г. съдът е постановил спиране на производството по 

делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, след като е приел, че 

решението на Окръжен съд - Враца по гр. д. № 778/2008 г. има значение за 

правилното решаване на спора. По делото са приложени писма, с които са 

изисквани справки за статуса на обуславящото производство от 27.10.2010 г, 

01.06.2011 г., 11.02.2012 г., 17.07.2012 г., 08.01.2013 г., 09.01.2014 г., 

20.01.2015 г., 22.07.2015 г. От последната справка се установява, че делото е 

изпратено по жалби във Върховния касационен съд. Справките са 

извършвани след разпореждания на съдията-докладчик; 

 - т. д. № 19/2010 г. /съдия Николай Метанов/ е образувано по искова 

молба по чл. 694 от ТЗ, постъпила на 21.01.2015 г. С протоколно 

определение, постановено в първото открито заседание от 28.09.2010 г., 

съдът е постановил спиране на производството по делото до приключване с 

влязъл в сила акт на производството по гр. д. № 778/2008 г. на Врачанския 

окръжен съд. Производството е обжалвано пред САС, потвърдено с 

определение по ч. т. д. № 151/2010 г. В производството пред Окръжен съд -

София са изисквани редовно справки за хода на преюдициалното 

производство; 

- т. д. № 113/2011 г. /съдия Ради Йорданов/ е образувано на 24.03.2011 

г. по искова молба по чл. 694 от ТЗ. Първоначално делото е образувано като 

т. д. № 23/2010 г., по което е извършена двойната размяна на книжа и е 

проведено открито съдебно заседание. С определение от 18.11.2010 г. съдът е 

прекратил производството по делото. С определение от 18.03.2011 г., 

постановено по ч. т. д. № 649/2011 г., Софийският апелативен съд е отменил 

определението на Софийския окръжен съд, с което е прекратено 

производството по т. д. № 23/2010 г. При връщането на делото на 24.03.2011 

г., в Софийският окръжен съд по същата искова молба е образувано 

настоящото производство – т. д. № 113/2011 г. Производството е насрочено в 

открито съдебно заседание за 17.05.2011 г. На 16.05.2011 г. от ищеца е 

постъпила молба за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК, обоснована с образувано преюдициално гр. д. № 778/2008 г. на 

Окръжен съд - Враца. С протоколно определение, постановено в съдебно 

заседание от 17.05.2011 г., съдът е постановил спиране на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на производството по гр. д. № 14/2009 г. на 

Врачанския окръжен съд. По делото са изисквани редовно писмени справки 

за хода на производството, за което съдът е приел, че се намира в 

преюдициална връзка с настоящото. Всички справки са правени след като се 

докладва делото на съдията и след разпореждане за извършване на нова; 

- т. д. № 114/2011 г. /съдия Ради Йорданов/ е образувано на 24.03.2011 

г. Първоначално делото е образувано като т. д. № 45/2010 г. и след размяна 

на книжа, и насрочване на открито съдебно заседание е прекратено с 
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определение от 18.11.2010 г. Последното е отменено с определение от 

18.03.2011 г., постановено по ч. т. д. 650/2011 г. на Софийския апелативен 

съд. При връщането е образувано настоящото производство, спряно с 

протоколно определение от 17.05.2011 г. до приключване на производството 

по т. д. № 1875/2009 г. на Софийския апелативен съд. На 31.05.2012 г. от 

САС е постъпило писмо, от което става ясно, че производството е 

приключило и е върнато на Окръжен съд - Враца. С разпореждане от 

31.05.2012 г. е указано да се изиска справка от Врачанския окръжен съд за 

производството по т. д. № 912/2008 г. на същия съд. С писмо от 08.06.2012 г. 

Окръжен съд - Враца е изпратил заверени преписи от съдебните актове, 

постановени в хода на преюдициалното производство. С разпореждане от 

13.06.2012 г. е указано да се изиска справка дали е приключило с влязъл в 

сила акт производството по гр. д. № 778/2008 г. на Окръжен съд - Враца. С 

определение от 25.06.2012 г. съдът е възобновил производството по делото. С 

определение от 26.06.2012 г. съдът е спрял производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на производството по гр. д. № 

778/2008 г. на Окръжен съд - Враца. Редовно се изискват писмени справки за 

движението на преюдициалното производство. 

 

 КОНСТАТАЦИИ:  

  

 Причина за неприключване на производствата е спирането им на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По всички неприключили производства се 

установи, че обуславящите производства са подсъдни на ОС – Враца. Служба 

„съдебно деловодство” извършва периодични справки за движението на 

преюдициалните дела, след разпореждане на съдията-докладчик в този 

смисъл.  

 

 

 3. Търговски дела с отменен ход по същество.  

  

 Делата с отменен ход по същество за проверявания период са 2, 

проверката на които установи:  

 - т. д. № 187/2013 г. /съдия Лилия Руневска/. В съдебно заседание от 

27.05.2014 г. е даден ход по същество. С определение от 31.05.2014 г., 

постановено в срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното 

определение за даване ход по същество и е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 24.06.2014 г. За да постанови съдебен акт в този смисъл, 

докладчикът е съобразил, че в съдебно заседание е пропуснал да докладва 

молба от ищцата с искане за приемане на представено със същата дата 

доказателство, както и, че пълномощникът на третото лице-помагач не е 

представил пълномощно, удостоверяващо представителната му власт. По 

делото е представен единствено договор за правна защита и съдействие, 

което не съдържа упълномощително изявление; 

- т. д. № 12/2012 г. /съдия Николай Метанов и съдия Лилия Руневска/ е 

образувано на 19.01.2012 г. по искова молба от същата дата. В съдебно 
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заседание от 25.06.2015 г. делото е докладвано от съдия Николай Метанов, 

даден е ход по същество и съдът е посочил, че ще се произнесе с решение в 

законоустановения срок. С определение от 16.07.2015 г., постановено в срока 

за произнасяне по същество, съдът е отменил протоколното определение за 

даване ход по същество и е постановил спиране на производството по 

съгласие на страните по чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК. За да постанови 

определение в този смисъл, съдът е обсъдил постъпили молби от 15.07.2015 

г. на страните, с които са направили изявления за спиране на посоченото 

основание. На 07.10.2015 г. е постъпила молба за възобновяване на делото, 

насрочване в открито съдебно заседание, одобряване на постигната между 

страните спогодба и прекратяване на производството. С определение от 

12.10.2015 г. съдът е възобновил производството и го е насрочил в открито 

заседание за 12.11.2015 г. 

 

 КОНТАТАЦИИ:  

 

 Броят на делата с отменен ход по същество за проверявания период е 

незначителен – само 2 дела. Проверката установи, че причина за отмяна на 

дадения ход по същество на първото дело е допуснат пропуск на съда – в 

срока за произнасяне съдът е констатирал, че е пропуснал да докладва молба 

от ищеца, представена в с. з., с искане за приемане на представено със същата 

дата доказателство, както и че липсва пълномощно от процесуалния 

представител на третото лице-помагач. По второто дело се установи, че 

причината е обективна – в срока за произнасяне е постъпила молба за 

спиране на производството по съгласие на страните.   

 

 

 4. Спрените търговски производства.  

  

 От изготвената за нуждите на проверката справка се установи, че през 

2013 г. и 2014 г. спрените производства са 2, проверката на които установи:  

 - т. д. № 146/2014 г., обр. на 09.09.2014 г., на доклад на съдия Руневска, 

след това съдия Николай Метанов, иск по чл. 430, ал. 1 и ал. 2 ТЗ във вр. с чл. 

86, ал. 1 ЗЗД. ИМ е постъпила на 08.09.2014 г., разпределението е извършено 

на 09.09.2014 г. На 26.11.2014 г. е постъпила молба от страните за спиране на 

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

определение от 26.11.2014 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 25.05.2015 г. е постъпила молба от 

ищеца за възобновяване на производството. На 04.06.2015 г. е постановено 

определението по чл. 374 ГПК (съдия Николай Метанов), изготвен е 

подробен проект за доклад по делото, съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания на страните, възобновил е производството по 

делото, допуснал е ССчЕ и го е насрочил за 02.07.2015 г.;  

 - т. д. № 41/2013 г., обр. на 20.03.2013 г., на доклад на съдия Георги 

Чолаков, иск по чл. 694 ТЗ. ИМ е постъпила на 28.12.2009 г. Разпределението 

е извършено на 30.12.2009 г. С определение от 03.02.2010 г. съдът е спрял 
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производството по исковата молба на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на производството по гр. д. № 1204/2009 г. по описа на СОС. 

Изисквани са справки за движението на преюдициалното производство. По 

делото е приложено решението по преюдициалното производство, влязло в 

сила на 25.02.2013 г. На 20.03.2013 г. е образувано т. д. № 41/2013 г. С 

определение от 20.03.2013 г. съдът е прекратил производството по делото – 

обжалвано. Делото е постъпило на 17.04.2013 г. в САС. С определение от 

08.07.2013 г., постановено по ч. гр. д. № 1572/2013 г. по описа на САС, съдът 

е отменил определението от 20.03.2013 г. и е върнал делото на СОС за 

продължаване на съдопроизводствените действия. С определение от 

09.07.2013 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на производство по т. д. № 1391/2011 г. на 

СГС. Изисквани са справки за движението на преюдициалното производство 

през 1 - 3 месеца, последната е от 30.09.2015 г. На 20.10.2015 г. е постъпило 

писмо от СГС, от което се установява, че по преюдициалното производство е 

постановено решение, което е обжалвано и не е влязло в сила. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката установи, че спряното производство на осн. чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК е възобновено след депозиране на молба от ищеца в този смисъл.  По 

делото, спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК се установи, че съдът 

периодично изисква справки за движението на преюдициалното 

производство. Проверката на образуваните преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 30.06.2015 г. производства установи, че всички дела са 

спрени поради наличие на преюдициален спор като по всички дела се 

изискват справки за движението на обуславящите производства. 

 

  

 5. Производства, образувани по реда на чл. 625 и сл. от Търговския 

закон. 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи:  

 - т. д. н. № 20/2013 г., обр. на 13.02.2013 г., на доклад на съдия Филип 

Владимиров, по молба, депозирана от кредитор. Молбата е постъпила на 

08.01.2013 г., разпределението е извършено на същата дата. С разпореждане 

от 18.01.2013 г. молбата е оставена без движение с указания. Съобщението е 

изпратено на 21.01.2013 г., връчено на 31.01.2013 г. и на 06.02.2013 г. е 

представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 13.02.2013 г. е 

образувано т. д. н. № 20/2013 г., съдът е насрочил делото за разглеждане в с. 

з. на 05.03.2013 г. Първото с. з. е проведено на 05.03.2013 г. – не е даден ход 

на делото поради нередовна процедура по призоваване на длъжника. 

Проведени са с. з. на: 23.04.2013 г. – приети са доказателства, допусната е 

ССчЕ; 21.05.2013 г. – поради неизготвена експертиза делото е отложено, 

съдът е издал СУ на в. л.; 25.06.2013 г. – поради неизготвена експертиза 

делото е отложено; 24.09.2013 г. – за изготвяне на експертизата делото е 
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отложено, съдът е дал указания на в. л.; 15.10.2013 г. – даден е ход на делото, 

прието е заключението на в. л., даден е ход по същество. Решението е 

постановено на 31.10.2013 г.; 

  - т. д. н. № 27/2015 г., обр. на 18.02.2015 г., на доклад на съдия Янита 

Янкова, по молба, депозирана от кредитор. Молбата е постъпила на 

18.02.2015 г. и на същата дата е извършено разпределението. С разпореждане 

от 18.02.2015 г. са дадени указания на молителя и срок за изпълнение. 

Съобщението е изпратено на 19.02.2015 г., връчено на 06.03.2015 г. и на 

10.03.2015 г. е представена молба – уточнение. С разпореждане от 10.03.2015 

г. са дадени указания за представяне на преписи от молбата-уточнение. 

Молителят е уведомен по телефона на 11.03.2015 г. и на същата дата е 

представена молба с изпълнени указания. С разпореждане от 12.03.2015 г. 

съдът е насрочил делото за разглеждане на 14.04.2015 г., назначил е СИЕ, 

определил е в. л. и депозит, вносим от кредитора и е указал да се връчат на 

длъжника препис от молбата по чл. 625 ТЗ и уточняващата молба. Първото с. 

з. е проведено на 14.04.2015 г., председател на състава е бил съдия Ради 

Йорданов – приети са доказателства, съдът е постановил да се издадат СУ и е 

отложил делото. Проведени са с. з. на: 12.05.2015 г. (съдия Янита Янкова) – 

не е даден ход на делото, съдът е докладвал молба от в. л. за неполучени 

необходими документи от НАП; 23.06.2015 г. – прието е заключението по 

СИЕ, даден е ход по същество на делото, съдът е постановил, че ще се 

произнесе с решение на 25.07.2015 г. Решението е постановено на 15.07.2015 

г.; 

   - т. д. н. № 25/2015 г., обр. на 13.02.2015 г., на доклад на съдия Георги 

Чолаков, по молба, депозирана от кредитор. Молбата е постъпила на 

12.02.2015 г., разпределението е извършено на 13.02.2015 г. С разпореждане 

от 16.02.2015 г. са дадени указания на молителя и срок за изпълнение. 

Съобщението е изпратено на 16.02.2015 г., връчено на 25.02.2015 г. и на 

същата дата е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 

05.03.2015 г. делото е насрочено за 19.05.2015 г., назначена е СИЕ. Първото 

с. з. е проведено на 19.05.2015 г. – приети са доказателства, за изготвяне на 

заключението делото е отложено. В с. з. на 30.06.2015 г. е прието 

заключението на в. л., даден е ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 08.07.2015 г.; 

 - т. д. н. № 181/2014 г., обр. на 13.11.2014 г., на доклад на съдия Радия 

Йорданов, по молба, депозирана от кредитор. Молбата е постъпила на 

13.11.2014 г. и на същата дата е извършено разпределението. С разпореждане 

от 13.11.2014 г. молбата е оставена без движение с указания за представяне 

на ДТ, удостоверение до НАП по чл. 78  ДОПК, съдът е указал да се внесе 

определена сума за в. л. за изготвяне на СИЕ. Съобщението е изпратено на 

13.11.2014 г., връчено на 24.11.2014 г. и на 18.11.2014 г. е постъпила молба с 

доказателство за внесена ДТ. На 19.11.2014 г. е постъпила молба за внесен 

депозит за СИЕ и уведомление по чл. 78 ДОПК. С разпореждане от 

20.11.2014 г. съдът е постановил препис от молбата да се връчи на ответника 

за отговор в 1-месечен срок. Съобщението до длъжника е изпратено на 

20.11.2014 г., връчено на 26.11.2014 г. На 20.11.2014 г. е постъпил отговор от 
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длъжника. С определение от 24.11.2014 г. съдът е назначил ССчЕ и е 

насрочил делото за 05.12.2014 г. Първото с. з. е проведено на 05.12.2014 г. – 

съдът е конституирал още един кредитор в производството и му е 

предоставил възможност да се запознае с доказателствата. В с. з. на 

16.01.2015 г. е прието заключението по ССчЕ, както и допълнителното 

заключение, допуснато от съда, даден е ход по същество на делото, съдът е 

постановил, че ще се произнесе с решение на 15.02.2015 г. Решението е 

постановено на 03.02.2015 г.; 

- т. д. н. № 199/2014 г. /съдия Георги Чолаков/ е образувано на 

04.12.2014 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на 03.12.2014 

г. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С 

определение от 04.12.2014 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 

17.02.2015 г., назначил е съдебно-икономическа експертиза, назначил е вещо 

лице, определил е депозит и е указал на длъжника да се връчат преписи от 

молбата за откриване на производството по несъстоятелност. Доказателство 

за внасяне на депозита по назначената експертиза е представено с молба от 

23.12.2015 г. Призовката до длъжника е върната в цялост с отбелязване, че на 

посочения адрес няма такава фирма. С разпореждане от 07.01.2015 г. съдът е 

приел, че длъжника е уведомен по реда на чл. 619 от ТЗ. В съдебно заседание 

от 17.02.2015 г. е даден ход на делото, докладвана е молба от вещото лице, че 

поради заболяване не е могла да изготви своевременно заключението и 

делото е отложено за 24.03.2015 г. На 10.03.2015 г. съдът е разпоредил да се 

издаде на вещото лице съдебно удостоверение, поискано с молба от същата 

дата. В заседание от 24.03.2015. г. е докладвана молба от вещото лице, с 

която е уведомила съда, че длъжникът не може да бъде намерен на адреса на 

управление и за изготвяне на заключението делото е отложено за 21.04.2015 

г. В съдебно заседание от 21.04.2015 г. е даден ход по същество и делото е 

обявено за решаване. По делото е постановено решение от 21.05.2015 г., 

съобщения за което са изпратени на същата дата; 

- т. д. н. № 90/2014 г. /съдия Филип Владимиров/ е образувано на 

04.06.2014 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на 03.06.2014 

г. С разпореждане от 05.06.2014 г. съдът е оставил производството без 

движение за внасяне на държавна такса и изпълнение на изискването на чл. 

78 от ДОПК. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 18.06.2014 г. 

С разпореждане от 19.06.2014 г. съдът е насрочил делото в открито заседание 

за 16.07.2014 г. и е указал препис от молбата и приложенията към нея да се 

връчат на длъжника, както и да се призоват страните. В съдебно заседание от 

16.07.2014 г. съдът не е дал ход на делото, след като е констатирал нередовна 

процедура по призоваване на длъжника, разпоредил е да се обърне внимание 

на лицето, връчващо призовките на съответната територия как да ги оформя, 

и го е отложил за 26.08.2014 г. В съдебно заседание от 26.08.2014 г. съдът е 

допуснал изслушване на съдебно-счетоводна експертиза, взел е отношение 

по доказателствените искания и е отложил делото за 30.09.2014 г. 

Доказателство за внесен депозит е представено с молба от 08.09.2014 г. 

Заключението е депозирано на 26.09.2014 г. С оглед късно представеното 

заключение, на 30.09.2014 г. делото е отложено за 07.10.2014 г. В съдебно 
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заседание от тази дата е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение по делото е постановено на 06.11.2014 г., обявено в ТР на 

10.11.2014 г.; 

 - т. д. н. № 136/2014 г. /съдия Лилия Руневска при образуването, съдия 

Николай Метанов/ е образувано на 15.08.2014 г. по молба по чл. 625 от ТЗ, 

депозирана от кредитор на 14.08.2014 г. Делото е разпределено на докладчик 

в деня на неговото образуване. С разпореждане от 18.08.2014 г. съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания за отстраняване на 

констатирани нередовности. Съобщение за указанията е изпратено на 

18.08.2014 г., връчено на 22.08.2014 г. На 22.08.2014 г. е постъпила молба за 

присъединяване от друг кредитор. С разпореждане от тази дата съдът е 

указал делото да се докладва след изтичане на срока за изпълнение на 

указанията. С определение от 27.08.2014 г., постановено от съдия Лилия 

Руневска, съдът е присъединил втория кредитор, взел е отношение по 

доказателствените искания, назначил е съдебно-икономическа експертиза, 

назначил е вещо лице, определил е депозит и е насрочил делото в открито 

заседание за 21.10.2014 г. С определение от 28.08.2014 г. съдът е допуснал 

предварителна обезпечителна мярка – назначаване на временен синдик. В 

съдебно заседание от 21.10.2010 г. съдът е отложил делото за 04.12.2014 г., 

след като е констатирал, че не е внесен депозита за назначената експертиза и 

същата не е изготвена. Заключението е депозирано на 26.11.2014 г. На 

04.12.2014 г. делото е докладвано от съдия Николай Метанов, поставени са 

допълнителни въпроси към вещото лице и за изготвяне на допълнителното 

заключение делото е отложено за 29.01.2015 г. В съдебно заседание от 

29.01.2015 г. съдът е дал ход по същество и е посочил, че се произнесе с 

решение в срок. По делото е постановено решение от 09.03.2015 г., преписи 

от което са изпратени на страните със съобщения от същата дата; 

- т. д. н. № 201/2014 г. /съдия Янита Янкова/ е образувано на 08.12.2014 

г. по молба по чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на 05.12.2014 г. С 

разпореждане от 08.12.2014 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 

20.01.2015 г., разпоредил е да се връчат преписи от молбата на длъжника, 

назначил е съдебно-икономическа експертиза, назначил е вещо лице и е 

определил депозит. Молителят е представил доказателство за внесен депозит 

на 29.12.2014 г. Заключението е депозирано на 12.01.2015 г. В съдебно 

заседание от 20.01.2015 г. е даден ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение по делото е постановено на 20.02.2015 г., съобщения за 

което са изпратени на 25.02.2015 г. и на тази дата е вписано в ТР. 

- т. д. н. № 9/2013 г. /съдия Николай Метанов при образуването и към 

момента, съдия Лилия Руневска/ е образувано на по молба по чл. 625 от ТЗ, 

депозирана от кредитор на 28.12.2012 г. С разпореждане от 02.01.2013 г., 

постановено от съдия Николай Метанов, съдът е оставил производството без 

движение за отстраняване на нередовности в молбата. Съобщение за 

указанията е изпратено на 03.01.2013 г. Молба в изпълнение на указанията е 

постъпила на 21.01.2013 г. С разпореждане от 23.01.2013 г. съдът е образувал 

производството по молбата в дело и го е насрочил в открито заседание за 

12.03.2013 г. С разпореждане от същата дата съдът се е произнесъл по искане 
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за допускане на предварителни обезпечителни мерки. В първо открито 

съдебно заседание съдът /делото е докладвано от съдия Метанов/ е направил 

доклад по делото, разпределели е доказателствената тежест, назначил е 

съдебно-икономическа експертиза с формулирани въпроси, назначил е вещо 

лице и е отложил делото за 16.04.2013 г. За нуждите на експертизата на 

20.03.2013 г. вещото лице е поискало издаване на съдебно удостоверение. 

Заключението е депозирано на 16.04.2013 г. В съдебно заседание от 

16.04.2013 г. страните са направили изявление за даване на ход на делото, 

съдът е дал ход по същество и е посочил, че ще обяви решението си в 

законоустановения срок. С определение от 13.05.20134 г. съдът е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е насрочил 

делото в открито заседание за 18.06.2013 г., след като е констатирал, че 

делото е останало неизяснено от фактическа и правна страна. В съдебно 

заседание от тази дата съдът е насрочил делото за 02.07.2013 г. и на 

основание чл. 629б от ТЗ е указал на кредитора, инициирал производството, 

да предплати разноски, като е посочил, че при неизпълнение ще настъпят 

последиците по чл. 632, ал. 1 от ТЗ. В съдебно заседание от 02.07.2013 г. 

/докладвано от съдия Лилия Руневска/ съдът е констатирал, че не са 

предплатени определените разноски, дал е ход по същество и е посочил, че 

ще обяви решението си на 02.08.2013 г. Решение по делото е постановено на 

30.07.2013 г. Съобщения са изпратени на 01.08.2013 г. 

- т. д. н. № 7/2013 г. /съдия Ради Йорданов/ е образувано по молба по 

чл. 625 от ТЗ, депозирана от кредитор на 28.11.2012 г. Производството е 

оставено без движение с разпореждане от същата дата. Указанията са 

съобщени на молителя на 05.12.2012 г. На 11.12.2012 г. е поискано 

удължаване на срока за изпълнението им. Молба в изпълнение на указанията 

е депозирана на 14.01.2013 г. С разпореждане от 15.01.2013 г. съдът е 

разпоредил да се изпрати препис от молбата на длъжника за отговор в 

едномесечен срок. Отговор е депозиран на 29.01.2013 г. С определение от 

01.02.2013 г. съдът е взел отношение по доказателствените искания, назначил 

е съдебно-счетоводна експертиза, определил е вещо лице и депозит и е 

насрочил делото в открито заседание за 05.03.2013 г. Заключението е 

депозирано на 25.02.2013 г. В съдебно заседание от 05.03.2013 г. е даден ход 

по същество и съдът е постановил, че ще обяви решението си на 04.04.2013 г. 

По делото е постановено решение на 20.03.2013 г. и на същата дата е обявено 

в ТР. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

  

 Делата са образувани в деня на подаване на молбата или на следващия 

ден. Констатира се, че делата, образувани през 2013 г., по които 

производството по молбата е оставяно без движение са образувани след 

отстраняване на нередовностите. 

 С разпореждането за насрочване на делото съдът се е произнасял по 

доказателствените искания, назначавал е експертиза, определял е вещо лице. 

В изолирани случаи се установи, че съдът се е произнасял по 
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доказателствените искания и е назначавал експертиза в първото по делото 

съдебно заседание.  

 Разпореждането за насрочване на делото е постановявано в деня на 

образуването му или в срок от 1 до 2 дни, в изолирани случаи след 4, 

съответно след 8 дни, след отстраняване на нередовностите на молбата. 

Първото съдебно заседание е насрочвано както в срок от 11 – 20 дни, така и в 

срок от 1 до 2 месеца. При отлагане на делата съдебни заседания са 

насрочвани предимно след около 1 месец до 1 месец и 20 дни. Решението е 

обявявано в срок от 8 дни до 1 месец, 1 месец и 9 дни.  

 Съдебни заседания са отлагани най-често за изготвяне на заключение, 

включително и за изготвяне на заключение по поставените допълнителни 

въпроси към в. л. В по-редки случаи съдебни заседания са отлагани поради 

нередовна процедура по призоваване на длъжника; несвоевременно внесен 

депозит за вещо лице, неизготвено заключение. По едно дело се установи, че 

съдът е отменил дадения ход по същество, след като е констатирал, че делото 

е останало неизяснено от фактическа и правна страна.  

 Проверката констатира, че в повечето случаи съдът е указвал да се 

връчи на длъжника препис от молбата по чл. 625 ТЗ ведно с 

разпореждането/определението за насрочване на делото. В изолирани случаи 

се установи, че съдът е указвал на длъжника възможността да представи 

отговор в 1-месечен срок, след което е постановявал определение за 

насрочване на делото, назначавал е експертиза и е определял вещо лице.  

   

 

 8. Частни търговски дела образувани по чл. 390 ГПК.  

 

 Делата са обозначени с жълт етикет.  

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - ч. т. д. № 79/2015 г., обр. на 18.05.2015 г., на доклад на съдия Ради 

Йорданов. Молбата е постъпила на 15.05.2015 г. в 13:26 ч., разпределението е 

извършено на 18.05.2015 г. С определение от 18.05.2015 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез обезпечителна мярка запор върху банкови 

сметки. Съдът е определил едномесечен срок за предявяване на иска като е 

задължил молителя да представи доказателства за предявяване на иска в 

определения срок и е указал последиците от непредставянето им. Съдът е 

определил парична гаранция и е постановил да се издаде обезпечителна 

заповед след внасянето й и представяне на вносен документ по делото. Съдът 

е оставил без уважение искането за налагане на запор върху движим вещи на 

бъдещия ответник. Съобщение до молителя с препис от определението е 

изпратено на 19.05.2015 г., връчено на 22.05.2015 г. По делото не е 

представена гаранция за издаване на обезпечителна заповед и такава не е 

издадена. По делото не е представено и доказателство за предявен иск. С 

определение от 25.06.2015 г. съдът (съдия Георги Чолаков), на основание чл. 

390, ал. 3, изр. 2-ро ГПК, е отменил допуснатото обезпечение; 

 - ч. т. д. № 98/2015 г., обр. на 17.06.2015 г., на доклад на съдия Янита 

Янкова. Молбата е постъпила на 17.06.2015 г., разпределението е извършено 
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на същата дата. С определение от 17.06.2015 г. съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иск, чрез налагане на запор върху изброени банкови сметки. Съдът 

е определил парична гаранция, вносима от молителя в едноседмичен срок от 

връчването на определението с представяне на копие от вносния документ в 

канцеларията на съда в същия срок. Съдът е постановил да се издаде 

обезпечителна заповед след внасяне на определената гаранция. Съдът е 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

връчване на определението, съдът е указал последиците от непредставяне на 

доказателства за предявен иск. Съобщението е изпратено на 17.06.2015 г., 

връчено на 26.06.2015 г. С определение от 03.08.2015 г. съдът е констатирал, 

че молителят не е внесъл определената му от съда парична гаранция, поради 

което е отменил допуснатото обезпечение;       

 - ч. т. д. № 157/2015 г., обр. на 15.09.2015 г., на доклад на съдия Филип 

Владимиров. Молбата е постъпила на 15.09.2015 г., разпределението е 

извършено на същата дата. С определение от 16.09.2015 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор върху изброени 

банкови сметки на бъдещия ответник, при парична гаранция. Съдът е 

постановил да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на паричната 

гаранция и представяне на вносен документ по делото. Съдът е определил 1-

месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на 

молителя на определението. Съдът е задължил молителя да представи 

доказателства за предявяване на иска в определения срок като е указал 

последиците от непредставянето им. Молбата, в частта й за допускане на 

обезпечение на бъдещите искове чрез налагане на запор върху движими 

вещи, е оставане без уважение. Съобщение с препис от определението на 

съда е изпратено на 16.09.2015 г., връчено на 24.09.2015 г. Към момента на 

проверката (26.09.2015 г.) не е представено доказателство за внесена парична 

гаранция, не е издадена обезпечителна заповед. По делото е отбелязано да се 

докладва на 27.10.2015 г.; 

 - ч. т. д. № 150/2015 г., обр. на 27.08.2015 г., на доклад на съдия Георги 

Чолаков. Молбата е постъпила на 27.08.2015 г., разпределението е извършено 

на същата дата.  С определение от 27.08.2015 г. съдът е прекратил на осн. чл. 

118, ал. 2 ГПК производството в една част и е постановил де се изпрати 

делото в тази част на СГС. Съдът е отхвърлил молбата в останалата й част – 

обжалвано от молителя. На 18.09.2015 г. делото е изпратено на САС, 

постъпило там на 23.09.2015 г. и на 24.09.2015 г. е извършено 

разпределението, обр. е ч. гр. д. № 3745/2015 г. по описа на САС. С 

определение от 05.10.2015 г., постановено по ч. гр. д. № 3745/2015 г. по 

описа на САС, съдът е отменил определение от 27.08.2015 г. в частта, с която 

производството е прекратено и е постановил, делото да се върне на СОС в 

тази част за произнасяне по претендираното допускане на обезпечение. 

Съдът е отменил определение от 27.08.2015 г. в частта, с която е отхвърлена 

молбата за допускане на обезпечение и вместо него е постановил допускане 

на бъдещи искове при парична гаранция, определена от съда, чрез налагане 

на възбрана върху изброени недвижими имоти; постановил е да се издаде 

обезпечителна заповед след представяне на документ за внесена гаранция; 
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определил е едномесечен срок за предявяване на исковете, считано от датата 

на връчване на определението на молителя, частен жалбоподател. Съдът е 

указал последиците по чл. 390, ал. 3, изр. 2 ГПК. Препис от определението е 

получено в деловодството на съда на 06.10.2015 г. На 21.10.2015 г. делото е 

постъпило в СОС. С определение от 22.10.2015 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещите искове чрез налагане на запор върху 

притежаваните от бъдещия ответник дружествени дяла, определил е парична 

гаранция, вносима в 1-месечен от връчване на определението на молителя с 

представяне на копие от вносния документ в съда в същия срок. Съдът е 

постановил да се издаде обезпечителна заповед след внасяне на определената 

гаранция. Указани са последиците на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК. 

Съобщение с препис от определението е изпратено на молителя на 22.10.2015 

г., проверката на делото е извършена на 27.10.2015 г. и към момента 

съобщението не се е върнало по делото, не е изтекъл указания срок; 

 - ч. т. д. № 21/2015 г., обр. на 05.02.2015 г., на доклад на съдия Николай 

Метанов. Молбата е постъпила на 05.02.2015 г., разпределението е 

извършено на същата дата. С определение от 05.02.2015 г. съдът е отхвърлил 

искането в една част; допуснал е обезпечение в останалата част чрез налагане 

на запор върху вземанията по изброени банкови сметки на бъдещия ответник. 

Съдът е определил парична гаранция, вносима от молителя в едномесечен 

срок, считано от връчването на определението на молителя. Съдът е 

постановил да се издаде обезпечителна заповед на молителя след внасяне на 

паричната гаранция в определения срок и представянето на доказателства за 

това пред съда. Съдът е определил едномесечен срок за предявяване на 

бъдещия иск, считано от връчването на определението на молителя; указал е 

последиците от непредставяне на доказателства за предявен иск в посочения 

срок. Съобщение с препис от определението е изпратено на 05.02.2015 г., 

връчено на 10.02.2015 г. По делото не е представено доказателство за внесена 

гаранция - не е издадена обезпечителна заповед. Не е представено 

доказателство за предявен иск. С определение от 13.03.2015 г. съдът е 

отменил определението, с което е допуснато обезпечение; 

 - ч. т. д. № 37/2015 г., обр. на 10.03.2015 г., на доклад на съдия Николай 

Метанов. Молбата е постъпила на 10.03.2015 г., разпределението е 

извършено същия ден. С определение от 11.03.2015 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху вземанията по 

изброени банкови сметки на бъдещия ответник; определил е парична 

гаранция, вносима от молителя в едномесечен срок, считано от връчване на 

определението на молителя. Съдът е постановил да се издаде обезпечителна 

заповед след внасянето на определената гаранция в определения срок и 

представяне на доказателство за това пред съда. Съдът е определил 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано от връчването 

на определението на молителя и е указал последиците по чл. 390, ал. 3, изр. 

2-ро от ГПК. На 11.03.2015 г. е връчено определението на молителя, на 

12.03.2015 г. е представено доказателство за внесена гаранция и на 

13.03.2015 г. е издадена обезпечителната заповед. На 14.04.2015 г. е 



 83 

постъпила молба с доказателство (копие от искова молба с печат от 

регистратурата на СОС) за предявения иск; 

 - ч. т. д. № 131/2015 г., обр. на 30.07.2015 г., на доклад на съдия 

Николай Метанов. Молбата е постъпила на 30.07.2015 г., разпределението е 

извършено същия ден. С определение от 30.07.2015 г. съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор върху настоящи и 

бъдещи вземания на бъдещия ответник и е отхвърлил молбата в една част. 

Съдът е определил парична гаранция вносима от молителя и е постановил да 

се издаде обезпечителната заповед след внасянето на паричната гаранция и 

представяне на доказателства за това пред съда. Съдът е определил 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано от връчването 

на определението на молителя, указал е последиците от непредставяне на 

доказателства за това. На 03.08.2015 г. е представена молба с доказателство 

за внесена гаранция, на 04.08.2015 г. е издадена обезпечителната заповед. На 

02.09.2015 г. е представена молба с копие от ИМ, но без входящ номер и 

дата. С разпореждане от 02.09.2015 г. съдът е указал, че представеното 

незаверено копие, без вх. номер и дата на регистриране на ИМ не 

удостоверява предявени бъдещи искове. Съдът е дал 1-седмичен срок за 

представяне на надлежно предявен иск като е указал последиците по чл. 390, 

ал. 3, изр. 2-ро ГПК. На 16.09.2015  е представена ИМ с мокър печат. Съдът е 

приложил молбата към делото с разпореждане от 17.09.2015 г.; 

- ч. т. д. 85/2015 г. /съдия Филип Владимиров/ е образувано на 

01.06.2015 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск. Делото е изпратено по подсъдност 

от Софийски градски съд с определение от 13.05.2015 г., постановено по ч. 

гр. д. № 6032/2015 г. С определение от 01.06.2015 г. съдът е отхвърлил 

молбата. Препис от определението е изпратен на молителя със съобщение от 

01.06.2015 г., връчено на 17.06.2015 г.; 

- ч. т. д. № 50/2015 г. /съдия Ради Йорданов/ е образувано на 02.04.2015 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки. 

Делото е изпратено по подсъдност от Окръжен съд - Пловдив, който с 

определение по ч. т. д. № 219/2015 г. е прекратил производството пред себе 

си. С определение от 02.04.2015 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е парична гаранция, разпоредил е издаване на обезпечителна 

заповед след представяне на доказателства за внасянето й, определил е 

едномесечен срок за предявяване на иска и е указал на молителя да представи 

доказателства за предявяване на обезпечения иск в определения срок, 

посочил е последиците при непредставянето на такива. В определението си 

съдът не е посочил началния момент, от който тече дадения едномесечен 

срок за предявяване на иска. Съобщение е изпратено на молителя на 

03.04.2015 г., връчено на 14.04.2015 г. На 14.04.2015 г. е постъпила молба с 

доказателство за внасяне на определената гаранция. На 13.05.2015 г. е 

представено доказателство за предявяване обезпечения иск - искова молба, 

заведена в регистратурата на Окръжен съд - Пловдив, в това число молителят 

е посочил, че ще бъде представено след издаването му и съдебно 
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удостоверение, от което ще е видно спазването на срока за предявяване на 

иска. Доказателство в този смисъл е представено на 25.05.2015 г.; 

- ч. гр. д. № 78/2015 г. /съдия Николай Метанов/ е образувано на 

14.05.2015 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнително дело 

по описа на ЧСИ с район на действие Софийски окръжен съд. Делото е 

разпределено на съдия в деня на неговото образуване. С определение от 

14.05.2015 г. съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 

126, ал. 1 от ГПК, след като е съобразил, че друго производство на съда – ч. т. 

д № 73/2015 г., е образувано по идентична молба и по същото е постановен 

съдебен акт, който не е влязъл в законна сила; 

- ч. т. д. № 81/2015 г. /съдия Георги Чолаков/ е образувано на 

20.05.2015 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез забрана за ползване на правата 

и разпореждане с правата върху търговска марка. С определение от 

21.05.2015 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на основание чл. 22а, 

ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗМГО, определил е парична гаранция, вносима в 

едномесечен срок от връчване на определението, разпоредил е издаване на 

обезпечителна заповед след внасяне на определената гаранция, определил е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано от връчване 

на определението, указал е представяне на доказателство за това 

обстоятелство и последиците от непредставянето на такива. Съдът е 

отхвърлил молбата за разликата над посочена в определението сума до 

заявения пълен размер на бъдещия иск. Съобщение за определението на съда 

е изпратено на 22.05.2015 г., връчено на същата дата. С определение от 

24.06.2015 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение на основание чл. 390, 

ал. 3, изр.2-ро от ГПК, след като е приел, че не са изпълнени указанията за 

представяне на доказателства за предявяване на обезпечения бъдещ иск; 

- ч. т. д. № 101/2015 г. /съдия Янита Янкова/ е образувано на 24.06.2015 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез забрана за ползване на правата и 

разпореждане с правата върху търговска марка. С определение от 24.06.2015 

г. съдът е прекратил производството по делото на основание чл. 126, ал. 1 от 

ГПК, след като е констатирал, че по по-рано образувано дело на съда – ч. т. д. 

№ 81/2015 г. /предходното/, съдът е отменил допуснатото обезпечение на 

основание чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК, което не е влязло в сила; 

 - ч. т. д. № 85/2014 г. /съдия Лилия Руневска/ е образувано на 

27.05.2014 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за 

допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 

банкови сметки на длъжника. Делото е разпределено на докладчик в деня на 

неговото образуване. С разпореждане от 28.05.2015 г., съгласно данните 

посочени в съобщението до молителя, съдът е оставил производството без 

движение и е дал указания да бъдат конкретизирани банките, тъй като част от 

посочените в молбата не са вписани в регистъра на БНБ като лицензирани 

такива, а останалите не са надлежно индивидуализирани. Съобщение за 

указанията на съда е изпратено на 29.05.2015 г., връчено на 02.06.2015 г. 
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Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 02.06.2015 г. С 

определение от 02.06.2015 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано 

от съобщаване на определението, като е указал в същия срок молителят да 

представи доказателство за предявяването им, посочил е последиците от 

непредставянето на такива. Препис от определението е изпратен на 

03.06.2015 г., връчен на 09.06.2015 г. С молба от 04.07.2015 г. е представено 

копие на искова молба, заведена с входящ номер на служба „Регистратура” 

на Софийския окръжен съд; 

 - ч. т. д. № 13/2015 г. /съдия Янита Янкова/ е образувано на 21.01.2015 

г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила в съда на същата дата, за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижими 

имоти, собственост на длъжника. Делото е разпределено на съдия в деня на 

образуването му. С определение от 23.01.2015 г. съдът е допуснал исканото 

обезпечение, определил е парична гаранция, вносима от молителя в 

едноседмичен срок от връчване на определението с представяне на копие от 

вносния документ в същия срок, разпоредил е да се издаде обезпечителна 

заповед след внасяне на гаранцията, определил е едномесечен срок за 

предявяване на бъдещите искове, считано от връчване на определението и е 

указал последиците при непредставяне на доказателство за предявяването 

им. Съдът е указал делото да му се докладва след изтичане на посочения 

срок. Препис от определението е връчен на молителя на 27.01.2015 г. със 

съобщение, изпратено на 23.01.2015 г. С молба от 03.02.2015 г. е представен 

документ за внасяне на определения депозит. С разпореждане от 04.02.2015 г. 

съдът е указал да се издаде обезпечителна заповед след потвърждение от 

счетоводството на Софийския окръжен съд, че сумата е постъпила. С молба 

от 05.03.2015 г. молителят е представил копие на молба с входящ номер на 

Окръжен съд - Благоевград като доказателство за предявяване на 

обезпечения иск; 

- ч. т. д. № 140/2014 г. /съдия Лилия Руневска/ е образувано на 

22.08.2014 г. по молба за допускане на обезпечение на бъдещ иск, постъпила 

на 21.08.2014 г., 16.05 ч., чрез спиране на изпълнението по конкретни 

изпълнителни дела /45/, образувани от ЧСИ Я. С., с район на действие 

Окръжен съд - София. Делото се състои от 2 /два/ тома. С определение от 

28.08.2014 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, определил е парична 

гаранция, вносима от молителя в едноседмичен срок от връчването на 

определението, определил е едномесечен срок за предявяване на бъдещите 

искове, считано от съобщаване на определението, указал е представяне на 

доказателства за това обстоятелство и последиците от непредставянето на 

такива. С определението съдът още е указал обезпечителната заповед да бъде 

издадена след внасяне на определената гаранция. Съобщение до молителя е 

изпратено на 28.08.2014 г. и е връчено на 23.09.2014 г. На 23.10.2014 г. е 

представено копие на искова молба с входящ номер, като доказателство за 

предявяване на бъдещите искове. Молителят с частна жалба, постъпила в 

Софийския апелативен съд на 21.11.2014 г., е обжалвал определението на 

съда в частна относно определената гаранция. С определение от 02.12.2014 г., 
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постановено по ч. гр. д. № 4464/2014 г., Софийският апелативен съд е 

потвърдил определението от 28.08.2014 г. в обжалваната част. По делото 

липсват данни за представено доказателство, удостоверяващо внасянето на 

определената от съда гаранция, както и за издаването на обезпечителна 

заповед. Определението на съда, с което е допуснато обезпечението, не е 

отменено служебно. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че 

делата се образуват в деня на постъпване на молбата с изключение на 1 дело, 

което е образувано на следващия ден и 1 дело е образувано след 3 дни – 

молбата е депозирана в петък, делото е образувано в понеделник. 

 В повечето случаи съдът се е произнасял по молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването й. В изолирани случаи се 

установи, че съдът се е произнасял на следващия ден, по едно дело – в срок 

от 2 дни. Само по едно дело съдът се е произнесъл след 6 дни като същото е 

било с много доказателства, класирани в два тома.  

 При определяне на началния момент, от който тече срокът за 

предявяване на бъдещ иск, съдебните състави не винаги са се съобразявали с 

ТР № 6/2013 г. от 14.03.2014 г. на ОСГТ на ВКС, съгласно което срокът по 

чл. 390, ал. 3, изр. първо ГПК за предявяване на бъдещия иск тече от 

постановяване на определението за допускане на обезпечението, освен в 

случаите на неспазен от съда срок по чл. 395, ал. 2 ГПК, когато срокът за 

предявяване на бъдещия иск тече от връчване на определението. Проверката 

констатира, че съдът винаги е посочвал (и в случаите, в които се е произнасял 

по молбата в деня на подаването й), че срокът за предявяване на иска тече от 

връчване на определението. Установено бе също, макар и в изолирани 

случаи, че съдът е определял срок за предявяване на иска без да определи 

началния момент, от който започва да тече срока.  

 По всички проверени дела се установи, че съдът е указвал на молителя 

задължението му да представи доказателство за предявения иск, както и 

последиците от непредставянето на такива. Съдът е прилагал служебно 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК като при непредставяне на 

доказателства за предявен иск в определения срок е отменял допуснатото 

обезпечение. Изключение се установи по 1 дело, по което молителят не е 

представил доказателство за внесена парична гаранция, но съдът не е 

отменил служебно определението, с което е допуснато обезпечение.  

 

 

 7. Постановени съдебни актове по търговски дела извън срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо  ГПК.  
 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 2013 г. се 

установи, че не е спазен срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК, както 

следва:  
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 - съдия Ради Йорданов е постановил 7 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делата за решаване; 

  - съдия Николай Метанов е постановил 6 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делата за решаване; 

 - съдия Георги Чолаков е постановил 2 решения в срок от 1 месец и 10 

дни и съответно от 1 месец и 17 дни, отчетено от обявяване на делата за 

решаване; 

 - съдия Лилия Руневска е постановила 2 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване и 1 решение в срок от 

2 месеца и 12 дни. 

 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за 2014 г. се 

установи, че не е спазен срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК, както 

следва:  

 - съдия Филип Владимиров е постановил 1 решение в срок от 1 месец и 

14 дни, отчетено от обявяване на делото за решаване; 

  - съдия Янита Янкова е постановила 5 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от обявяването на делата за решаване; 

  - съдия Лилия Руневска е постановила 2 решения в срок до 2 месеца, 

отчетено от датата на обявяване на делата за решаване. 

 

 

 От изготвената за нуждите на проверката справка за първото полугодие 

на 2015 г. се установи, че не е спазен срокът по чл. 235, ал. 5, изр. първо от 

ГПК, както следва:  

- съдия Николай Метанов е постановил 1 решения в срок от 1 месец и 

13 дни, отчетено от обявяване на делото за решаване; 

- съдия Георги Чолаков е постановил 2 решения в срок от 1 месец и 10 

дни и съответно от 1 месец и 13 дни, отчетено от обявяване на делата за 

решаване; 

 - съдия Янита Янкова е постановила 1 решение в срок от 1 месец и 18 

дни, отчетено от обявяването на делата за решаване. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 

 

 Проверката установи, че съдиите са проявявали стремеж за спазване на 

1-месечния срок, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. 

Констатираните просрочия за проверявания период са малко и са 

незначителни – до 10 – 13 дни, в изолирани случаи съдът е постановявал 

решението в срок до 2 месеца, 2 месеца и 15 дни. 
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 VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖЕН СЪД – 

СОФИЯ 

 

         Организационното и административно ръководство на ОС – София,  

осъществявано от председателя на съда Филип Владимиров е на много добро 

ниво. Председателят на съда е подпомаган в работата си от трима заместник-

председатели: Емилия Донкова - ръководител на гражданско отделение, Ради 

Йорданов – ръководител на търговско отделение и Пламен Петков – 

ръководител на наказателно отделение. 

Съдебният администратор и административният секретар подпомагат 

работата на председателя като извършват проверка на работата на 

деловодствата и следят за спазването на вътрешния ред и правила. 

Резултатите от проверките се докладват на председателя на съда.  

За проверявания период – 2013 г. – първото полугодие на 2015 г. се 

установи, че много съдии от ОС – София са били командировани в 

Апелативен съд – София, ВКС и ВАС. Това е наложило да се командироват 

съдии от районните съдилища.  

През първото полугодие на 2015 г. в гражданско отделение са били 

разпределени съдиите: Емилия Донкова – председател, Евгения Генева, 

Росина Дончева, Катя Щерева, Ирина Славчева, Диана Коледжикова, 

Камелия Първанова, Ивайло Георгиев, Дора Михайлова, Яна Николова и 

Донка Паралеева, които са разглеждали дела в 2 първоинстанционни и 2 

въззивни състава. В търговско отделение са били разпределени съдите: Ради 

Йорданов – председател, Филип Владимиров, Николай Метанов, Георги 

Чолаков и Янита Янкова, които са разглеждали търговски дела и дела по 

несъстоятелност в 5 първоинстанционни състава. 

 

Административният ръководител е издал редица заповеди, които са 

допринесли за подобряване на организацията на работа на съда, като: 

извършване на стриктна проверка на въззивните жалби по граждански и 

търговски дела преди изпращането им на по-горната инстанция като за целта 

е изработен специален лист; прилагане на дисциплиниращите мерки, 

предвидени в ЗСВ, ГПК и НПК за страните, вещите лица и свидетелите, 

станали причина за неоснователно отлагане на делото; изготвяне на 

ежемесечни справки за просрочените съдебни актове или мотиви; съдиите и 

съдебните служители да следят за наличие на образувани на повече от едно 

висящо дело между същите страни, на същото основание и за същото искане; 

стриктно спазване на процесуалния закон при извършване на отводи на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и др.  

 

 В ОС – София е инсталирана и действаща електронната деловодна 

система за управление на съдебните дела /СУСД/ на „СИМЕНС” АД, но от 

началото на 2016 г. ще започне да функционира електронната деловодна 

система на „Информационно обслужване” АД, Варна. Към момента на 

проверката се установи, че за всички дела се създава електронна папка, в 
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която се сканират исковите молби, жалбите по въззивните производства и 

касационните жалби като актовете на съда се прикачват към всяко дело. 

 

 Съдебните служители от служба „Съдебно деловодство” и служба 

„Регистратура” работят много добре. Съдебните секретари и съдебните 

деловодители подготвят делата като всички изпълняват стриктно 

задълженията, посочени в ПАС. Съдебните деловодители следят за 

връщането на призовките по делата като невърнатите или нередовно 

връчените се докладват незабавно на съдията-докладчик. Съдебните 

секретари водят стриктно протоколите. 

 

Деловодните книги се водят на електронен и хартиен носител при 

спазване на изискванията на ПАС. За всички видове дела се водят отделни 

книги. Подреждането и съхранението на гражданските и търговските дела, 

както и на въззивните граждански дела е съгласно ПАС.  

    

 Проверката по образуването на делата установи, че делата се образуват 

в деня на постъпването им в съда или на следващия ден. Констатирано бе, че 

в редки случаи, когато книжата постъпят в петък, делата се образуват в 

понеделник. Книжата се завеждат във входящия регистър по реда на 

постъпването им от служба „Регистратура” като служителите определят и 

вида на делото (гражданско или търговско). При съмнение за вида на делото 

или при допусната грешка заместник-председателят на съответното 

отделение го корегира и предава за образуване в съответното отделение. 

Заместник-председателят Емилия Донкова разпределя първоинстанционните 

и въззивните граждански дела чрез програмата за случайно разпределение 

„Law Choice”. Заместник-председателят и ръководител на търговско 

отделение Ради Йорданов разпределя търговските дела също чрез програмата 

за случаен подбор. Делата се докладват на съответния съдия-докладчик в 

деня на извършеното разпределение.  

 

 Председателят на ОС – София е утвърдил Правила за случайно 

разпределение на делата в ОС – София, които са съобразени с чл. 35, ал. 4 от 

ПАС и Единната методика по приложението на принципа за случайно 

разпределение на делата в районните, окръжните, военните, апелативните и 

специализираните съдилища, приета с решение на ВСС. В Правилата са 

обсъдени и случаите на отсъствие на съдия, на изключване на съдия от 

разпределението, както и случаите на разпределение на „определен съдия”. 

Следва да се регламентира реда за изравняване на делата в случаите, в които 

даден съдия е отсъствал продължително време - 20 дни и повече. Единната 

методика по приложението на принципа на случайно разпределение на 

делата приета с решение на ВСС, също не съдържа указания за случаите на 

отсъствие на съдия за продължително време във връзка с реда и начина на 

изравняване на броя дела при връщането му на работа. Считаме, че този 

въпрос е важен, тъй като сто процентната натовареност би довела до 

получаване на немалък брой дела на отсъствалия съдия за кратко време. 
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Ръководството на ОС – София следва да обсъди този въпрос и да вземе 

решение за начина, по който да се изравняват делата при връщане на съдия 

на работа след продължително отсъствие. 

 По делата се прилага пълният протокол от извършеното разпределение. 

Констатирано бе, че през 2013 г. и 2014 г. не по всички дела се е прилагал 

протоколът от извършеното преразпределение на дадено дело, респективно 

издадената от председателя на съда заповед за определянето на друг състав. 

На основание Заповед № А-67/05.03.2015 г. на председателя на съда,  

съдебните деловодители прилагат по делата протоколите за случайно 

разпределение при промяна на съдия, състав, докладчика или член на състав, 

респективно заповедта на председателя,  в които да се отразява причината за 

смяна на докладчика.  

 

Средната натовареност през 2013 г. по съдии е както следва:  

 - Филип Владимиров – 4.67 дела на месец, спрямо общия брой делата 

за разглеждане;  

- Ради Йорданов – 9.83 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Николай Метанов – 6.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане, изчислено за 6 месеца; 

- Георги Чолаков – 7.75 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Янита Янкова – 6.83 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Лилия Руневска – 14.67 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане, изчислено за 6 месеца – съдия Руневска е командирована на 

мястото на съдия Метанов, командирован в САС, считано от 01.07.2013 г.; 

- Емилия Донкова – 8.58 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Евгения Генева – 11 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Росина Дончева – 11 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Катя Щерева – 6.75 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Диана Коледжикова – 9.17 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Камелия Първанова – 9.08  дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Ивайло Георгиев – 8.92 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Георги Мулешков – 9.17 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Дора Михайлова –  9.08 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане. 
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Констатираната средна месечна натовареност не е прецизна, тъй като е 

изчислена за 12 месеца, но не всички съдии са работили през цялата година. 

От предоставените данни се направи извод, че натовареността на съдиите 

(изчислена за 17 съдии), разглеждащи граждански и търговски дела през 2013 

г. не е висока - 8.16 дела на месец.  

 

Средната натовареност през 2014 г. по съдии е както следва:  

- Филип Владимиров – 4 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Ради Йорданов – 7 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Николай Метанов и съдия Лилия Руневска – 7.08 дела на месец, 

спрямо общия брой дела за разглеждане; 

- Георги Чолаков – 7 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Янита Янкова – 6.33 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Емилия Донкова – 8.92 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Евгения Генева – 12.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Росина Дончева – 13.67 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Катя Щерева – 8.75 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Ирина Славчева – 5.33 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Диана Коледжикова – 10.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Камелия Първанова – 9.75 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Ивайло Георгиев – 9.25 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Дора Михайлова – 8.42 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане. 

 

Не е отчетена натовареността на съдиите, които са работили за по-

кратко време, както и натовареността на мл. съдия Яна Николова. И през 

2014 г. командироването на съдиите е продължило и изчислената 

натовареност на някои от тях не е точна. Средната месечна натовареност през 

2014 г. на съдиите от гражданско и търговско отделение е 7.97 дела на месец, 

изчислено за 16 съдии. 

 

 

Средната натовареността през първото полугодие на 2015 г. по съдии е 

както следва: 
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- Филип Владимиров – 5.33 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Ради Йорданов – 6.83 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Николай Метанов – 9.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Георги Чолаков – 9 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Янита Янкова – 6.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Емилия Донкова – 14.33 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Евгения Генева – 15.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Росина Дончева – 16 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Катя Щерева – 13.83 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Ирина Славчева – 12.67 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Диана Коледжикова – 26.5 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Камелия Първанова – 14.83 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане; 

- Ивайло Георгиев – 13.17 дела на месец, спрямо общия брой дела за 

разглеждане. 

 

Средната натовареност през първото полугодие на 2015 г. на съдиите 

от гражданско и търговско отделение е 11.18 дела месечно, изчислена за 15 

съдии.  

 

Анализът на натовареността на съдиите от гражданско и търговско 

отделение посочва, че през 2013 г. и 2014 г. разпределението на постъпилите 

през годината дела по отделения е приблизително еднакъв като се отчита по-

ниската натовареност на председателя на съда, както и продължителното 

отсъствие по болест на съдия Ирина Славчева.  

През първото полугодие на 2015 г. прави впечатление, че на съдия 

Диана Коледжикова са разпределени почти два пъти повече дела, сравнено с 

останалите съдии от гражданско отделение. Освен разпределените й 

въззивни граждански дела, които са приблизително еднакъв брой с 

останалите съдии, разглеждащи въззивни производства, на съдия 

Коледжикова са разпределени и 38 броя първоинстанционни граждански 

дела. Съдия Диана Коледжикова и съдия Евгения Генева разглеждат 

останалите несвършени и върнати за ново разглеждане административни 

дела, но посочената бройка първоинстанционни граждански дела, 

разпределени на съдия Коледжикова в първото шестмесечие на 2015 г. не би 
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могла да се обоснове само с този факт. Ръководството на съда следва да 

извърши проверка и вземе решение за по-равномерно разпределение на 

гражданските дела в отделението.  

 

 

 Проверката на първоинстанционните граждански дела установи, че 

разпореждането на съда по чл. 129, ал. 1 ГПК, респективно чл. 131 ГПК е 

постановявано най-често на следващия ден, след образуване на делото, в 

редки случаи до 2 - 3 дни. Определението по чл. 140 ГПК е постановявано с 

изтичане срока за отговор или от 3 до 9 дни, а в периода на съдебната 

ваканция след 1 месец. Първото съдебно заседание е насрочвано най-често 

след около 2 месеца, а при предстояща съдебна ваканция след 3 до 4 месеца. 

При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани в рамките на 1 до 2 

месеца, 2 месеца и 15 дни, а в периода на съдебната ваканция след 3 до 4 

месеца. По постъпилите по делата книжа съдиите са се произнасяли в най-

често на следващия ден или до 3 дни.  

 Проверката констатира, че причините за продължилите по-дълго 

производства по някои от делата се обективни: оставяне на исковата молба 

без движение, понякога и по два пъти; конституиране на наследници, 

удължаване на срока за изпълнение на указанията на съда, администриране 

на предявен насрещен иск, установяване адрес на ответник, назначаване на 

особен представител, развило се производство пред САС по частна жалба. 

Съдебни заседания са отлагани най-често за изготвяне на заключение по 

допуснатата съдебна експертиза като по някои производства са назначавани 

две експертизи, тройна експертиза или допълнителна експертиза. В редки 

случаи съдебни заседания са отлагани поради нередовна процедура по 

призоваване на страна или неизготвено заключение от вещото лице.  

 

 Образуваните през 2013 г. и неприключили към 30.06.2015 г. 

първоинстанционни граждански дела са само 5 като причините за 

неприключването им са обективни: оставяне на исковата молба без 

движение, понякога по два пъти; удължаване на срока за изпълнение на 

дадените от съда указания; спиране на производствата на основание чл. 229, 

ал. 1,  т. 4 от ГПК, като по едно дело съдът е спрял производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ГПК; отлагане на съдебни заседания по 

доказателствата, най-често за изготвяне на експертизи, поставяне на 

допълнителни задачи на експертизата; разпит на свидетели; развили се 

производства пред САС и ВКС; образувано производство по мотивирано 

искане на КОНПИ, което се развива по особен ред. Проверката по 

движението на тези производства установи, че съдът не е допуснал забава 

при администриране на делата – определението по чл. 140 ГПК е 

постановявано с изтичане на срока за отговор или в срок от 14 дни до 1 

месец, 1 месец и 15 дни. Първото съдебно заседание е насрочвано в срок от 1 

месец и 10 дни до 2 месеца, при предстояща съдебна ваканция след 3 месеца 

и 14 дни. При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани след 1 до 

2 месеца, а по време на съдебната ваканция – 4 месеца.  
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 Служба „Съдебно деловодство” изпълнява разпорежданията на съда в 

същия ден или най-късно на следващия ден. Служителите изпълняват точно 

указанията на съда и своевременно изпращат съобщения и призовки до 

страните. Само по едно от делата се установи, че деловодителят не е 

изпрател на втория ответник препис от исковата молба с приложенията, 

което е наложило съдът допълнително да даде указания в този смисъл.  

 

Образуваните преди 01.01.2013 г. и неприключили към 30.06.2015 г. 

първоинстанционни производства са само 3, проверката на които установи, 

че причините са обективни: голям брой ищци, връчване на съдебни книжа в 

Германия и превод на документи, развило се производство пред САС и ВКС, 

назначаване на експертизи, на тройни експертизи, замяна на ответник 

наложило нова размяна на книжа, провеждане на производството по реда на 

чл. 151 ГПК;  производство, образувано по мотивирано искане от  КУИППД, 

назначаване на различни експертизи, повторна експертиза, както и на 

комплексна експертиза, поставяне на допълнителни въпроси към в. л. По 

едно от делата се установи, че производството по исковата молба 

многократно е оставяно без движение, делото 4 пъти е изпращано на САС за 

произнасяне по постъпилите частни, допуснати множество експертизи.  

 

Първоинстанционните граждански дела с отменен ход по същество за 

проверявания период са само 2, което свидетелства за задълбочена 

предварителна подготовка по делата от страна на съдиите. Този факт се 

подкрепя и от констатираните подробни предварителни доклади по делата, 

образувани по общия исков ред. 

 

Проверката на спрените производства установи, че служба „Съдебно 

деловодство” извършва проверка по движението на преюдициалните дела 

след изрично разпореждане на съда в този смисъл. Констатирано бе само 1 

дело, спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ГПК, по което са 

извършвани справки за движението на образуваната прокурорска преписка, 

но не и за движението на обуславящото производство. Считаме, че в 

случаите, в които няма изрично разпореждане на съда за извършване на 

справка за движението на преюдициалното производство служба „Съдебно 

деловодство” следва ежемесечно да извършва проверка на спрените дела и да 

ги докладва на съдията-докладчик, предвид нормата на чл. 38, т. 10 от ПАС.  

 

 Делата по молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск се 

образуват в деня на постъпване на молбите. Изключение се констатира само 

по 1 дело, което е образувано след 3 дни – молбата е постъпила в края на 

работния ден в петък и делото е образувано в понеделник. Съдиите са се 

произнасяли по молбата по чл. 390 ГПК най-често в деня на подаването й, 

предвид нормата на чл. 395, ал. 2 ГПК. Изключение са констатира по 2 дела, 

по които съдът се е произнесъл на следващия ден и по 2 дела – след 3 дни 
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като по едната молба делото е образувано 3 дни след постъпването й в съда, а 

по второто дело съдът се е произнесъл 3 дни след образуването му.   

Не винаги съдебните състави са се съобразявали с ТР № 6/2013 г. от 

14.03.2014 г. на ОСГТК на ВКС при определяне на началния момент, от 

който тече срокът за представяне на доказателства за предявен иск. По 

проверените дела се установи, че съдът е посочвал, че срокът за предявяване 

на бъдещ иск тече от съобщаване на определението на молителя (по едно от 

делата), а по друго дело – от датата на получаване на обезпечителната 

заповед. По едно от проверените дела се констатира, че съдът не е указал от 

кой момент започва да тече срокът за предявяване на бъдещ иск.  Също така 

се установи, че по част от проверените дела съдът не е указвал на молителя 

задължението му да представи доказателства за предявения иск в указания 

срок, както и последиците при непредставяне на такива. 

 

 Проверката по срочността на постановяване на съдебното решение 

установи, че  през 2013 г. няма съдебни актове, които да се постановени след 

срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. Пред 2014 г. само по 

2 дела е допуснато незначително просрочие, а през първото полугодие на 

2015 г. по 5 дела не е спазен 1-месечния срок като просрочията са малки - от 

2 до 11 дни. От анализа на данните се налага изводът, че съдиите са 

проявявали траен стремеж за спазване на срока, визиран в чл. 235, ал. 5, изр. 

първо от ГПК.  

 

 От извършената проверка по образуването, движението и 

приключването на първоинстанционните дела може да се направи извод, че 

съдите се стремят за срочно приключване на производствата.  

 

 

 Проверката на въззивните граждански дела, разгледани от първи 

въззивен граждански състав установи, че от образуваните през 2013 г. 

въззивни граждански дела само 1 дело не е приключило, поради спирането 

му на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК. Проверката на образуваните през 

2014 г. и 2015 г. дела установи, че делата се образуват в деня на постъпването 

им в съда или на следващия ден, а когато постъпят в петък се образуват в 

най-често в понеделник.  

 Съдебните състави постановяват разпореждане за насрочване на 

делото в срок от 1 до 7 дни, а по време на съдебната ваканция след 20 дни, 1 

месец. Констатира се, че в случаите, в които страните са посочили нови 

доказателства съдът е постановявал подробно определение по чл. 267, ал. 1 

от ГПК, с което се е произнасял по доказателствените искания. В тези случаи 

определенията са постановявани в рамките на 7 до 25 дни от образуване на 

делото.  Първото съдебно заседание е насрочвано в срок от 1 до 2 месеца, а 

при предстояща съдебна ваканция след 3 – 4 месеца. Проверката установи, че 

причини за продължилите по-дълго производства по някои от делата са 

обективни: отлагане на съдебни заседания за изготвяне на инвестиционен 

проект за разделяне на имот; конституиране на наследници; провеждане на 
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производство в районен съд по издаване на смъртен акт; изготвяне на 

експертиза, на тройна експертиза и допълнителна експертиза; изслушване на 

свидетели; по молба с представен болничен лист; поради нередовна 

процедура по призоваване на страна; несвоевременно върната призовка по 

делото като съдът е изисквал обяснения от длъжностното лице, връчващо 

призовките в общината с предупреждение за налагане на глоба; сигнал за 

взривно устройство в Съдебната палата; развили се частни производства пред 

ВКС; назначаване на особен представител; спиране на производството на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.  

 

 Образуваните въззивни граждански дела преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 30.06.2015 г. са само 2, проверката на които установи, че 

едното производство е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, а второто 

е приключило с решение, постановено на 08.07.2015 г. Проверката на 

спряното производство установи, че се извършват периодични справки за 

движението на обуславящото дело.  

 

 За проверявания период само по 1 въззивно гражданско дело съдът е 

отменил дадения ход по същество, което налага извода за задълбочена 

предварителна подготовка по делата. Този извод се подкрепя и от 

констатираните подробни определения по чл. 267, ал. 1 от ГПК в случаите, в 

които са направени доказателствени искания от страните.  

 

 Проверката на делата, разгледани по реда на чл. 310 и сл. ГПК във вр. с 

чл. 317 ГПК установи, че делата са насрочени за разглеждане в открито 

съдебно заседание с разпореждане, постановено на следващия ден от 

образуването им. Първото съдебно заседание по две от делата е насрочено в 

срок от 3 месеца и съответно 3 месеца и 20 дни, предвид предстоящата 

съдебна ваканция. По делото, образувано по реда на Закона за защита от 

домашното насилие, съдът е насрочил първото с. з. при спазване изискването 

на 17, ал. 5 от ЗЗДН. Съдът е посочвал датата на която ще обяви решението 

си, предвид нормата на чл. 315, ал. 2 ГПК като е указвал, че това е датата, от 

която започва да тече едномесечния срок за обжалване на решението с 

касационна жалба пред ВКС. По двете приключили с решение дела се 

установи, че е спазен срокът по чл. 316 ГПК като решенията са обявени в по-

кратък от посочения двуседмичен срок.  

 

 

 Проверката на въззивните граждански дела, разгледани от втори 

въззивен граждански състав установи, че от образуваните през 2013 г. 

въззивни граждански дела само 2 дела не са приключили – едното е спряно 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, а второ дело е с правната и фактическа 

сложност.  

 Проверката на образуваните през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. въззивни 

граждански дела установи, че делата се образуват най-често на следващия 

ден, след постъпването им в съда, а когато постъпят в петък се образуват 
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след 3 дни – в понеделник. Разпореждането на съда за насрочване на делото е 

постановявано в срок от 1 до 6 дни от образуване на делото. В някои случаи 

се установи, че производството по въззивната жалба е оставяно без движение 

с разпореждане постановявано в рамките на 5 – 6 дни от образуване на 

делото. В случаите, в които страните са направили доказателствени искания 

съдът е постановявал подробно определение по чл. 267, ал. 1 ГПК в срок до 7 

– 8 дни от образуване на делото, респективно от представяне на молба с 

изпълнени указания. Първото съдебно заседание е насрочвано в срок от 1 до 

2 месеца, 2 месеца и 10 дни, а при предстояща съдебна ваканция след 3 до 4 

месеца. При отлагане на делата съдебни заседания са насрочвани най-често 

след 2 месеца като съдът е съобразявал назначените съдебни експертизи. При 

предстояща съдебна ваканция съдебни заседания са насрочвани след 3 до 4 

месеца, 4 месеца и 18 дни.  

 Причини за продължилите по-дълго производства по някои от делата са 

обективни: отлагане на съдебни заседания за изготвяне на експертизи, на 

тройни експертизи, на допълнителни и разширени експертизи, оглед на 

място; поради смърт на страна и установяване на наследниците; нередовна 

процедура по призоваване на страна; замяна на вещи лица по техни молби; 

несвоевременно внесен депозит за изготвяне на експертиза; за постигане на 

извънсъдебно споразумение, поискано от страните; по молба с представен 

болничен лист; за изготвяне на проект за делба; за становище на ОСЗ; 

спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК; спиране 

на производството по съгласие на страните; изискване на административната 

преписка; разглеждане на производството по реда на ГПК (отм.). Констатира 

се, че по едно от делата съдът е отложил три пъти делото поради 

несвоевременно изготвено удостоверение за наследници, но съдът е 

предупредил страната, че ще прекрати производството при следващо 

неизпълнение. Проверката констатира, че част от проверените дела са 

приключили в 1 съдебно заседание.  

 

 Проверката установи, че само 1 дело, образувано преди 01.01.2013 г. не 

е приключило към момента на проверката като причината е провеждане на 

процедура по чл. 201 ЗУТ, назначаване на тройна експертиза, поставяне на 

допълнителни задачи, назначаване на нова тройна експертиза, разширена 

експертиза и спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 от 

ГПК.  

 

 За проверявания период се установи само 1 дело, по което съдът е 

отменил дадения ход по същество, поради неизясняването му от фактическа 

страна. Този факт налага извод за задълбочена предварителна подготовка по 

делата от съда. Това се подкрепя и от извършената проверката по движението 

на въззивните производства и констатираните подробни определения по чл. 

267, ал. 1 от ГПК в случаите, в които страните са сочили нови доказателства.  

  

 Проверката на двете дела, образувани по реда на чл. 310 ГПК във вр. с 

чл. 317 ГПК установи, че първото разпореждане на съда е постановено на 
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следващия ден след образуването му - по едното дело, а по второто – 3 дни 

след това. Първото съдебно заседание е насрочено за след 3 месеца, 

съответно 3 месеца и 20 дни като и двете дела са образувани по време на 

съдебната ваканция. По едното дело първоинстанционният съд е приел, че са 

предявени обективно съединени искове, които подлежат на разглеждане по 

общия исков ред, предвид нормата на чл. 310, ал. 2 от ГПК. Предвид фактът, 

че и двете въззивни производства не са приключили с решение, не може да се 

направи категоричен извод за реда на разглеждането им.   

 

 Проверката по срочността на изготвяне на съдебните решения от двата 

въззивни състава установи, че съдиите са се стремели да спазват 1-месечния 

срок, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. Констатираните 

просрочия за проверявания период са малко, като проверката отчита, че част 

от въззивните производства са с правна и фактическа сложност. За периода 

2013 г., 2014 г. и първото полугодие на 2015 г. въззивните състави са 

постановили 17 решения над разумния 3-месечен срок  по 17 дела като през 

първото шестмесечие на 2015 съдия Диана Коледжикова е постановила 6 

решения в срок до 3 месеца и 3 решения в срок до 4 месеца. Настоящата 

проверка отчита, че през първото полугодие на 2015 г. на съдия Коледжикова 

са разпределени почти два пъти повече дела, сравнено с останалите съдии от 

гражданско отделение, което обяснява и  констатираното просрочие при 

постановяване на съдебните решения по част от делата. Също така следва да 

се отбележи, че средната натовареност на съдиите от гражданско и търговско 

отделение не е висока и магистратите трябва да положат повече усилия за 

спазване на 1-месечния срок при постановяване на съдебните решения.   

 

 Проверката по образуването, движението и приключването на 

въззивните производства установи, че съдебните състави са се стремили за 

срочно приключване на производствата. Честата смяна на съдиите, предвид 

командироването им, не се е отразило на срочността на производствата.  

 

 

 Проверката на търговски дела установи, че делата се образуват в 

деня на постъпване на исковата молба или на следващия ден. От 

образуваните през 2013 г. дела само едно производство не е приключило като 

причината е спирането му на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.  

 Разпореждането на съда по редовността на исковата молба е 

постановявано в деня на образуването му или на следващия ден, по 

изключение в срок от 2 – 3 дни. Съдът се е произнасял по постъпилите книжа 

в деня на депозирането им или на следващия ден, в по-редки случаи в срок от 

2 – 3 дни. Определението по чл. 374 ГПК е постановявано както с изтичане 

на срока за представяне на допълнителен отговор, така и в рамките на 5 до 10 

дни, в по-редки случаи до 1 месец.  Първото съдебно заседание е насрочвано 

в срок от 1 до 2 месеца, 2 месеца и 15 дни, съобразено с допуснатите от съда 

експертизи. По време на съдебната ваканция първото съдебно заседание е 

насрочвано в срок от 2 до 3 месеца. При отлагане на делата съдебни 
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заседания са насрочвани най-често след 1 до 2 месеца като при предстояща 

съдебна ваканция срокът е от 2 месеца до 2 месеца и 22 дни. В случаите на 

непроведено съдебно заседание, поради сигнал за взривно устройство в 

Съдебната палата или смяна на докладчика, съдебно заседание е отлагано за 

след 10 дни, съответно след 20 дни. 

 Причините за продължилите по-дълго производства по някои от делата 

са: оставяне на производството по исковата молба без движение като в някои 

случаи съдът е давал указания на ищеца по 2 – 3 пъти; вписване на исковата 

молба в Агенция по вписвания; развили се производства пред САС по 

подадени частни жалби; удължаване на срока за изпълнение на указанията на 

съда по депозирани молби в този смисъл; уточняване адрес на ответници; 

провеждане на процедура по назначаване на особен представител като по 

едно от делата се установи, че съдът три пъти е изпращал писмо до САК за 

определяне на служебен адвокат с предупреждение за налагане на глоба; 

провеждане на процедура по възстановяване на срок; несвоевременно 

върнато съобщение по делото като съдът е изискал обяснения от връчителя и 

го е предупредил, че ще му бъде наложена глоба в максимален размер; 

провеждане на процедура по чл. 382 ГПК – разгласяване чрез публикация на 

предявен колективен иск; спиране на производството на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 4 от ГПК; спиране на производството по съгласие на страните.  

 Проверката констатира, че производствата приключват най-често с 

провеждане на 1 - 2 съдебни заседания. Причините за отлагане на съдебни 

заседания са обективни: за изготвяне на заключение по допуснатите от съда 

експертизи; по молба на в. л. за неговата замяна, както и поради 

необходимостта от издаване на съдебно удостоверение на в. л. за изготвяне 

на заключението. Само по едно дело се установи, че съдът е отложил 

съдебното заседание поради несвоевременно депозирано заключение от 

вещото лице.  

 

 Проверката на търговските дела, образувани преди 01.01.2013 г. и 

неприключили към 30.06.2015 г. установи, че причината за неприключването 

им е обективна – всички дела са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 

ГПК като обуславящите производства се разглеждат от ОС – Враца. По 

всички дела се извършват справки за статуса на преюдициалните 

производства.  

 

 Търговските дела с отменен ход по същество за проверявания период 

са 2, проверката на които установи, че по едното дело причината за отмяна на 

хода по същество е пропуск на съда, а по второто – в срока за произнасяне е 

постъпила молба от страните за спиране на производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 1 от ГПК. Налага се извода, че съдиите са извършвали 

задълбочена предварителна подготовка по делата, който факт се подкрепя от 

подробните определения, постановявани по чл. 374 ГПК.  
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 Проверката на спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК 

търговски производства установи, че по всички дела се изискват справки за 

движението на обуславящите производства.   

 

 Проверката на делата, образувани по реда на чл. 625 и сл. от ТЗ 

установи, че делата са образувани в деня на подаване на молбата или на 

следващия ден. Констатира се, че делата, образувани през 2013 г., по които 

производството по молбата е оставяно без движение са образувани след 

отстраняване на нередовностите. 

 С разпореждането за насрочване на делото съдът се е произнасял по 

доказателствените искания, назначавал е експертиза, определял е вещо лице. 

В изолирани случаи се установи, че съдът се е произнасял по 

доказателствените искания и е назначавал експертиза в първото по делото 

съдебно заседание. Разпореждането за насрочване на делото е постановявано 

в деня на образуването му или в срок от 1 до 2 дни, в изолирани случаи след 

4, съответно след 8 дни, след отстраняване на нередовностите на молбата. 

Първото съдебно заседание е насрочвано както в срок от 11 – 20 дни, така и в 

срок от 1 до 2 месеца. При отлагане на делата съдебни заседания са 

насрочвани предимно след около 1 месец до 1 месец и 20 дни. Решението е 

обявявано в срок от 8 дни до 1 месец, 1 месец и 9 дни.  

 Съдебни заседания са отлагани най-често за изготвяне на заключение, 

включително и за изготвяне на заключение по поставените допълнителни 

въпроси към в. л. В по-редки случаи съдебни заседания са отлагани поради 

нередовна процедура по призоваване на длъжника; несвоевременно внесен 

депозит за вещо лице, неизготвено заключение. По едно дело се установи, че 

съдът е отменил дадения ход по същество, след като е констатирал, че делото 

е останало неизяснено от фактическа и правна страна.  

 Проверката констатира, че в повечето случаи съдът е указвал да се 

връчи на длъжника препис от молбата по чл. 625 ТЗ ведно с 

разпореждането/определението за насрочване на делото. В изолирани случаи 

се установи, че съдът е указвал на длъжника възможността да представи 

отговор в 1-месечен срок, след което е постановявал определение за 

насрочване на делото, назначавал е експертиза и е определял вещо лице. 

Констатираната противоречива практика при администриране на молбата по 

чл. 625 ТЗ, подадена от кредитор, следва да се обсъди на общо събрание на 

съдиите от търговско отделение, с уеднаквяване на процесуалния ред при 

администриране на молбите по чл. 625 ТЗ, подадени от кредитор. Този 

проблем е обсъден от ИВСС в Акт за извършена тематична проверка относно 

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

ТЗ, депозирана от кредитор и на основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ, 

Инспекторатът към ВСС изпрати сигнал до председателя на ВКС, по който 

предстои произнасяне.  

 

 Проверката на делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК установи, че 

делата се образуват в деня на постъпване на молбата с изключение на 1 дело, 

което е образувано на следващия ден и 1 дело - образувано след 3 дни – 
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молбата е депозирана в петък, делото е образувано в понеделник. В повечето 

случаи съдебните състави са се произнасяли по молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск в деня на подаването й. В изолирани случаи се 

установи, че съдът се е произнасял на следващия ден, по едно дело в срок от 

2 дни и по едно дело съдът се е произнесъл след 6 дни като същото е било с 

много доказателства, класирани в два тома.  

 При определяне на началния момент, от който тече срокът за 

предявяване на бъдещ иск, съдебните състави не винаги са се съобразявали с 

ТР № 6/2013 г. от 14.03.2014 г. на ОСГТ на ВКС. В случаите, в които съдът се 

е произнасял по молбата в деня на подаването й, е посочвал, че срокът за 

предявяване на иска тече от връчване на определението. Установено бе също, 

макар и в изолирани случаи, че съдът е определял срок за предявяване на 

иска без да определи началния момент, от който започва да тече срокът. По 

всички проверени дела се установи, че съдът е указвал на молителя 

задължението му да представи доказателство за предявения иск, както и 

последиците от непредставянето на такива. Съдът е прилагал служебно 

разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК като при непредставяне на 

доказателства за предявен иск в определения срок е отменял допуснатото 

обезпечение. Изключение се установи по 1 дело, по което молителят не е 

представил доказателство за внесена парична гаранция, но съдът не е 

отменил служебно определението, с което е допуснато обезпечение.  

 

 Проверката установи, че съдиите са проявявали стремеж за спазване на 

1-месечния срок, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК. 

Констатираните просрочия за проверявания период са малко и са 

незначителни – до 10 – 13 дни, в изолирани случаи съдът е постановявал 

решението в срок до 2 месеца, 2 месеца и 15 дни. 

 

 

 Проверката по движението на първоинстанционните граждански дела, 

търговските дела и въззивните граждански дела установи, че съдиите от 

гражданско и търговско отделение полагат системни усилия за ритмично 

разглеждане на делата, с цел приключването им в кратък срок като голяма 

част от тях приключват в тримесечен срок.  

 

 От извършената проверка по образуването, движението и 

приключването на делата в установените срокове, както и от извършената 

проверка по организацията на административната дейност на ОС – София 

може да са направи извод за много добра организация, както на работата на 

председателя на съда и съдиите, така и на работата на съдебните служители.  

 

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на основание 

чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Председателят на ОС – София да упражни правомощията си по чл. 

86, ал. 1, т. 1 ЗСВ като предприеме следните мерки за оптимизиране на 

организацията на административната дейност: 

- да се допълнят Вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата в ОС – София като се регламентира редът за изравняване броя дела 

при връщане на работа на съдия, отсъствал 20 и повече дни; 

- молбите по чл. 390 ГПК да се образуват в дела и да се разпределят на 

докладчик в деня на постъпването им в съда; 

- председателят на ОС – София съвместно с ръководителя на 

гражданско отделение да набележат мерки за изравняване на натовареността 

на съдиите в гражданско отделение. 

 

2. Председателят на ОС – София да упражни правомощията си по чл. 

86, ал. 1, т. 12 ЗСВ и да свика Общо събрание на съдиите от гражданско и 

търговско отделение, на което: 

- да се набележат мерки за стриктно спазване на нормата на чл. 395, ал. 

2 от ГПК; 

- да се обсъди и вземе решение за спазване на ТР № 6/2013 г. от 

14.03.2014 г. на ОСГТК на ВКС,  относно определяне на началния момент, от 

който започва да тече срокът за представяне на доказателства за предявения 

иск; 

- да се обсъди и вземе решение на молителя в производството по чл. 

390 ГПК да се указва задължението му за представяне на доказателства за 

предявения иск, както и последиците от непредставянето на такива, предвид 

нормата на чл. 390, ал. 3 ГПК. 

  

 В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, 

във вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на Окръжен съд – София да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 

изпълнение на дадените препоръки. 

  

 

 На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ настоящият акт да се изпрати на 

председателя на Окръжен съд – София.  

 

 След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие от акта 

на електронен носител да се изпрати на председателя на Върховния 

касационен съд, на председателя на Апелативен съд - София и на 

представляващия Висшия съдебен съвет. 

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

                                                                                         /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

   


