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Контролната планова проверка в Апелативен съд - София по
граждански и търговски дела е проведена в изпълнение на Заповед № КП-21-
4/12.04.2021 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, издадена на основание чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
съгласно приетата годишна програма за провеждане на планови проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2021 г. и съобразно
приетата Методика за провеждане на проверки на органите на съдебната
власт от екипи на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Проверката се извърши в периода 19.04.2021 г. – 29.04.2021 г. от
инспектор Любомир Крумов и експертите Мария Тодорова и Николай Илиев.

Цел на извършване на проверката: Контрол по изпълнението на
препоръките, дадени с акт за резултати от извършена комплексна планова
проверка изх. № ПП-01-63/16 от 26.01.2017 г. на Апелативен съд - София,
изготвен на основание заповед № ПП-01-63/20.09.2016 г. на главния
инспектор на ИВСС.

Източници на информация: Акт за резултати от извършена
комплексна планова проверка изх. № ПП-01-63/16 от 26.01.2017 г. на
Апелативен съд - София. Обхватът на проверката е включвал извършване на
цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на
Апелативен съд – София и организацията по образуване, разпределение,
движение и приключване на въззивните граждански дела и въззивните
търговски дела, образувани в съда в периода 2014 г. - 2015 г.; вътрешни
правила и заповеди на административния ръководител на съда; съдебни
книги и регистри; статистически данни; проверени налични въззивни
граждански и търговски дела.

КОНСТАТАЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ПО АКТА ЗА РЕЗУЛТАТИ
ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОМПЛЕКСНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА С ИЗХ.
№ ПП-01-63/16 ОТ 26.01.2017 г.:

В голяма част от проверявания период общото ръководство на
Апелативен съд - София е осъществявано от изпълняващ функциите на
председател /съдия Стефан Гроздев/ и заместник-председатели съдите
Стефан Гроздев, Даниела Дончева и Петя Шишкова/. С решение по протокол
№ 11/05.07.2016 г. на ВСС за председател на съда е избрана съдия Даниела
Дончева, която упражнява тези функции и към момента на извършване на
настоящата проверка.

Към 01.01.2014 г. общият брой на съдите по щат е 58 /петдесет и
осем/. С решение на ВСС по Протокол № 28/26.06.2014 г. щатната численост
на САС е увеличена с три щатни бройки за съдии и към 31.12.2014 г. възлиза
на 61 /шестдесет и една/. Действително заетите щатни длъжности в началото
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на 2014 г. са 40, като от тях 6 съдии са командировани във ВКС /двама от НО,
трима от ГО и един от ТО/. През същия период в САС са командировани 21
съдии, от които в ГО и ТО – 14. Свободните щатове за съдии са 18. През
същата година в съда са встъпили 4 съдии в ГО и 7 – в ТО. Към 31.12.2014 г.
реално заетият щат е 51 съдии. През 2014 г. апелативните съдии в САС, като
се изключат командированите във ВКС, са били първоначално 34, а в края на
годината – 43. Съставите са попълвани от командировани съдии.

През 2015 г. щатната численост е увеличена с още 3 щатни бройки, в
резултат на което към 31.12.2015 г. съдийските длъжности са 64.
Действително заетите към 01.01.2015 г. съдийски длъжности са 51, като 9
съдии са командировани във ВКС /2 от НО, 5 от ГО и 2 от ТО/. През 2015 г. в
САС са командировани 20 съдии, от които 12 в ГО и ТО. Реално заетите
длъжности към 31.12.2015 г. са 46. През годината действително са работили
42 апелативни съдии. Съставите са попълвани с командировани съдии, като 2
от съставите – 7-ми граждански и 11-ти търговски са с по 2-ма членове. За
всяко заседание 3-ти член на състава е определян на случаен принцип.

Към 01.01.2014 г. щатните бройки в администрацията са 64, а
действително заетите длъжности - 63. Свободната длъжност е за съдебен
деловодител. С решение на ВСС по протокол № 9/27.02.2014 г. щатната
численост на съдебните служители в САС е увеличена с 3 щ.бр.: 2 за
„съдебен помощник“ и 1 – за „съдебен секретар“, считано от 01.03.2014 г. С
решение на ВСС по протокол № 42/01.10.2014 г. щатната численост е
увеличена с още една щ.бр. – за съдебен деловодител. Към 31.12.2014 г. от 68
щ.бр. на действително зает щат са 65 служители. Съотношението на съдии
към съдебни служители по щат за 2014 г. е 1:1.11. Към 31.12.2015 г. щатната
численост на съдебните служители в САС е 68 щ.бр., от които 3 продължават
да са незаети. Съотношението на съдии към съдебни служители по щат за
2015 г. е 1:1.06, което е най-ниско спрямо всички останали съдилища в
страната.

Незаетите щатове за съдии и недостатъчният брой съдебни служители
в най-големия и натоварен апелативен съд в страната, обективно и сериозно
затруднява работата му. Незаетите щатни бройки в администрацията се
дължат най-вече на крайно недостатъчната материална база, особено липсата
на работни помещения. Решението на проблема с незаетите съдийски
длъжности е изцяло в ръцете на ВСС, който провежда конкурсите за заемане
на свободните съдийски щатни бройки и разкрива допълнителни щатове,
където е необходимо.

С оглед трайната тенденция за увеличаващ се брой постъпления на
граждански и търговски дела през всяка следваща година и свързаната с това
голяма натовареност на съдиите в сравнение с останалите апелативни
съдилища, са направени изводи за  наложително увеличаването на съдийския
щат, щата на специализираната администрация, системните администратори
от общата администрация и попълването на свободните щатни бройки,
включително в администрацията.
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Констатирано е също, че техническата обезпеченост е далеч под
нивото на най-големия апелативен съд в страната и не е съобразена с
големите изисквания и очаквания към него. Предвид участието на САС в
програмата за ускорено въвеждане на електронно правосъдие и отредената му
роля на пилотен съд, е редно да бъдат предвидени и осигурени нужните
средства за модернизиране и осъвременяване на компютърните
конфигурации и програми, както и за назначаване на необходимите
специалисти.

Що се отнася до материалната база, от много време е установено, че
работните помещения, както за съдиите, така и за съдебните служби и
служители са крайно недостатъчни. Липсата на работни помещения се явява
една от основните пречки за увеличаване и попълване на щата, за
осигуряване на нормална работна среда.

В САС са приети, утвърдени и действат Вътрешни правила за
случайното разпределение на делата, разработени в съответствие с чл. 9 ЗСВ,
приетата и актуализирана Единна методика по приложението на принципа на
случайното разпределение на делата и решение на КПКИТС при ВСС за
въвеждане на Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/.
През проверявания период правилата са изменяни многократно,
изработването и приемането им е резултат от проведено широко обсъждане
на общи събрания на съдиите.

Разпределението на делата се извършва електронно, чрез ЦСРД – за
всички дела, постъпил в обща „Регистратура на САС и чрез вградения в
автоматизираната система на управление на делата /АСУД/ „Модул за
случайно разпределение“ – за постъпилите в „Регистратура за класифицирана
информация“ дела.

Разпределението на делата се извършва между съдиите по отделения,
от зам.административните ръководители – зам.председатели /ръководители
на отделения/, които взаимно се заместват в случаите на отсъствие на някой
от тях. Частните граждански и частните търговски дела се разпределят общо
от единия от зам.председателите на ГО или ТО. При едновременно отсъствие
и на тримата ръководители на отделения, със заповед на председателя се
определя съдия/съдии, които да извършват разпределението, като за целта им
се издава квалифициран електронен подпис. Отклоненията от принципа на
разпределение са изброени изчерпателно в утвърдените правила.

В гражданското и търговското отделения е създадена добра
организация на администриране на постъпващите дела. Докладчикът по
делото се определя съобразно принципа на случайния подбор.

Дежурните състави се сформират за периода на съдебната ваканция.
Подобно на повечето съдилища с голям брой съдебни състави и

висока натовареност /голям брой постъпления на дела и преписки/,
използваните програми за случайно разпределение са несъвършени. Те или не
могат да обхванат всички реални хипотези, или случайността води до
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неравномерна натовареност. Това налага корекции, водещи до формално
нарушаване на принципа на случаен избор.

В САС не е решен изцяло проблемът с определяне на членове на
въззивния състав, особено при наличието на незаети длъжности и
командировани съдии. Съгласно възприетата от всички съдилища практика,
във всяко отделение се създават постоянни въззивни състави, които
разглеждат и решават делата, според това дали определеният на случаен
принцип докладчик е член на съответния състав. Проблеми възникват, когато
член от състава по обективни причини, проявили се след разпределение на
делото, не може да участва в неговото разглеждане и решаване. По делата,
разглеждани в открито заседание, заместникът на отсъстващия член на
състава в САС се определя на случаен принципи и се включва на основание
последваща заповед на административния ръководител. Заместването по
частните производства не е регламентирано изрично и в тази връзка са
дадени препоръки от ИВСС. Проблемът е поставен на разглеждане от общото
събрание на съдиите от ГО и ТО. Неразрешен, въпреки многократното му
обсъждане, е останал и проблемът със значителните разлики в броя на
разпределените дела на съдиите в гражданско отделение и на съдиите в
търговско отделение. Разликите понякога са по тридесет-четиридесет дела на
година.

Съобразно решение на ВСС по Протокол № 22/29.05.2014 г. – т. 82,2.1
и т. 82.2.3, и действащите в съда правила, натовареността на
административния ръководител, с която участва при разпределението на
делата, е 40%, като участва във всички групи дела от съответната
специализирана материя. Зам.административните ръководители участват във
всички групи дела за разпределение по материя при намалена натовареност
от 50%. Съдиите от трите отделения са с натовареност 100% за всички видове
дела на съответното отделение.

Дейността на съда по разпределение на делата през 2014 г. и 2015 г., е
била предмет на проверка и от страна на Върховния касационен съд, като
дадените в заключителния доклад препоръки се отнасят най-вече за
дейността в Наказателното отделение.

При сравнение на данните от двете проверявани години се налага
извод за съществено увеличение на новообразуваните въззивни граждански,
въззивни търговски и въззивни частни дела, като най-голям е делът на
частните производства.

Въззивните производства по проверените граждански дела са
образувани след извършена от съдебен помощник предварителна проверка на
редовността на въззивните жалби. Проверки по редовността и допустимостта
на жалбите са извършвани и от съдията-докладчик или от съдебния състав, но
по-често проверката е формална и доказателство за това са предприетите по-
късно, обикновено в открити заседания, процесуални действия за оставяне на
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производството без движение с цел отстраняване на нередовности, било по
въззивните жалби, било по исковите молби.

По голяма част от делата, образувани през 2014 г. и 2015 г. не е била
извършвана проверка по смисъла на чл. 267 ГПК, преди внасянето им за
разглеждане в открито съдебно заседание, или извършената проверка е
формална. Констатира се подценяване на подготвителната фаза, с оглед
проучване на делата, преди внасянето им за разглеждане в открито заседание.

По отделни дела е констатирана липса на изричен съдебен акт за
насрочване на делото в открито съдебно заседание. По други дела са
установени неименувани, ръкописни и/или недатирани съдебни актове за
насрочване или администриране на делото, което предвид въвеждането на
електронно правосъдие, според проверяващите категорично трябва да бъде
изоставено като практика.

Първото открито съдебно заседание,  или в  случаите на отлагане на
заседание, производствата по въззивните граждански дела са насрочвани
най-често в срокове 4-5 месеца. По делата,  разгледани в няколко съдебни
заседания, причините за отлагането им са както  обективни, така и
субективни. В голямата част продължителността на производствата по
проверените дела е предпоставена от необходимостта от допускане и
събиране на доказателства /предимно нови съдебни експертизи/, съобразена с
хипотезите на чл. 266 ГПК; разглеждане на делата по реда на ГПК /отм/;
обективна невъзможност за своевременно изготвяне на съдебните
експертизи; провеждане на процедури за назначаване на особен представител
или конституиране на страни; образуване на част от въззивните производства
в края на втория от проверяваните периоди. На лице са и субективни
причини: непредприемане на действия за прилагане на допустимите мерки за
дисциплиниране поведението на участниците в процеса; несвоевременна
преценка относно необходимите, достатъчните и целесъобразните
процесуални действия по изясняване на обстоятелствата; повторение на
процесуални действия в поредни с.з.;  пренебрегване на подготвителната фаза
на въззивното производство, изразяващо се в оставяне на производството без
движение в о.с.з., поради нередовност на въззивна жалба или на исковата
молба, отмяна на хода по същество с оглед нередовност или недопустимост,
насрочване и отлагане на с.з. в продължителни периоди.

Установени са само 15 въззивни граждански дела, образувани преди
01.01.2014 г., като по 9 от тях производствата са били спрени. Шестте дела са:
в.гр.д. № 502/2005 г., в.гр.д. № 429/2006 г., в.гр.д. № 1596/2011 г., в.гр.д. №
4764/2012 г., в.гр.д. № 3069/2013 г., и в.гр.д. № 3117/2013 г. От образуваните
през 2014 г. въззивни граждански дела, освен спрените, несвършени са
останали само 7 броя: в.гр.д. № 1443/2014 г./чл. 108 ЗС/, в.гр.д. № 2602/2014
г./чл. 108 ЗС/, в.гр.д. № 3256/2014 г./чл. 200 КТ/, в.гр.д. № 3915/2014 г./чл. 49
ЗЗД/, в.гр.д. № 4167/2014 г./чл. 19 ЗЗД/, в.гр.д. № 4425/2014 г./чл. 108 ЗС/,
в.гр.д.  № 4749/2014  г./чл.  72  ЗС/,  всички насрочени в с.з.  през м.  октомври
2016 г. и едно от тях – м. декември 2016 г. Към 14.10.2016 г., по време на
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извършване на проверката, от образуваните през 2015 г. въззивни граждански
дела, освен спрените производства, несвършени са 33 броя, от които 32 са
насрочени в о.с.з. до края на 2016 г. и 1 – през м. февруари 2017 г.

Производствата по проверените въззивни граждански дела са спирани
преимуществено на две основания - по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, при наличие
на обуславящо производство и по чл.  229,  ал.  1,  т.  1  ГПК,  по взаимно
съгласие на страните. Справките за статуса на обуславящото производство са
правени по различен начин. По една част от делата е прикрепена нарочна
бланка на съда, съдържаща много подробна информация за начина на
извършването ѝ /по телефон, с писмо/, а по друга част от делата са изпращани
писмени запитвания до съда, пред който е висящо преюдициалното
производство и са прилагани постъпващите обратно отговори. По време на
извършване на комплексната проверка се установи, че новият председател на
САС – съдия Даниела Дончева, е издадена заповед № А-683/26.07.2016 г. за
извършване на ежемесечни проверки по спрените дела и делата без движение
от съдебните деловодители и за докладване на резултата на съдията-
докладчик, като са утвърдени бланки „спряно дело“ и „дело без движение“,
които задължително се прилагат по всяко дело. В изпълнение на тази заповед,
инициативата за извършване на справките е на съдебните служители, което
потвърждава констатациите в доклада на ВКС след извършената проверка, за
липса на съдебни разпореждания по спрените производства. Независимо от
извършените коректни справки по движението на преюдициалното дело,
преценката на съдията относно отпадане на пречките не може да бъде
заместена.

Проверката на делата, по които е отменен хода по същество  и
анализът на причините да се използва този допустим процесуален способ,
също установяват формализъм при извършване на проверката във връзка с
наличието на предпоставките за образуване на въззивното производство, по
редовността на постъпилите книжа, или подценяване на подготвителната
фаза по реда на чл. 267 и сл. ГПК.

Забавяне по вина на съдиите при произнасяне по образуваните
въззивни частни граждански дела бе констатирано по единични дела и е
изключение в практиката на съдиите  както от ГО, така и от ТО.

В организацията на дейността на съдиите от Търговско отделение на
САС, която като цяло е много добра, са констатирани отделни, частични
пропуски и нарушения, допускани от отделни съдии.

По част от проверените дела липсва акт за насрочване на делото за
разглеждане в открито съдебно заседание. Актовете за насрочване на делото
за разглеждане в о.с.з. често представляват кратки ръкописни резолюции,
неименувани, често недатирани, изписани върху протокола за избор на
докладчик, като в тях не се посочва името/имената на съдиите, които са го
постановили. В отделни случаи върху протокола за избор на докладчик са
обективирани различни съдебни актове, постановени в различно време.
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По част от делата се установява пренебрегване на подготвителното
заседание, или на подготовката на делото за разглеждането  му в открито
съдебно заседание. Липсата на предварителна подготовка или проучване,
касаещо въззивните жалби, отговорите на тези жалби, обжалваното решение
и евентуално редовността и допустимостта на исковата молба, е ставала
причина едва в открито съдебно заседание /насрочено след шест или осем
месеца/ съдът да констатира нередовна въззивна жалба, нередовна искова
молба, ненадлежно администриране на делото в първата инстанция или
непроизнасяне на първоинстанционния съд по искания за допълване на
решението относно разноски и други.

Както в Гражданско отделение на САС, така и в Търговско отделение,
образуваните преди 01.01.2014 г. производства, които все още не са
приключили, са изключение в работата на съдиите. От образуваните през
2014 г. търговски въззивни дела неприключилите към извършване на
проверката са три:  в.т.д.  № 839/2014  г.,  в.т.д.  № 1557/2014  г.  и в.т.д.  №
2342/2014 г. Образуваните през 2015 г. и неприключили към проверката
въззивни търговски дела са общо 97 броя.

По делата, образувани през 2014 г. и 2015 г., правят впечатление
големите срокове, в които съдебните състави са насрочвали първо открито
съдебно заседание – често над 5 до 8 месеца от образуването им. Тази е една
от причините за по-голямата продължителност за разглеждане на съдебните
производства. По делата, образувани през 2016 г., в значителна степен са
оптимизирани сроковете, в които са насрочвани в открито съдебно заседание.

В проверените търговски дела по несъстоятелност е констатирана
различна практика при определяне на срока за обжалване на постановените
решения. Част от съставите са сочили 7-дневен срок за обжалване, а други –
30-дневен, считано от уведомяването по ГПК или от обявяването на
решението, чрез вписването или обнародването му.
            Проверката на срочността на постановяване на съдебните решения или
обявяването им в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК установи, че съдиите
разглеждащи въззивни граждански и търговски дела в Апелативен съд –
София, са с висока натовареност. Безспорно следва да се отчете не само броят
дела за разглеждане и решаване, но и високата степен на фактическа и правна
сложност на тези дела. Голямата част от изготвените от съдиите решения са в
установения в процесуалния закон инструктивен едномесечен срок, а пък
голяма част от просрочените спрямо разпоредбата на чл. 235, ал. 5 съдебни
актове, са постановени в тримесечен срок, възприет като разумен при
съдилищата с  натовареност над средната. Административното ръководство е
издавало заповеди, с които са определяни срокове за постановяване на
съдебните актове, необявени в предвидения в ГПК срок, връчвани на съдите
срещу подпис. Ръководителите на отделенията следят за спазване на
процесуалните изисквания за срочност на съдебните актове.
            Голям брой от решенията, постановени извън едномесечния срок по
чл. 235, ал. 5 ГПК, са обявени  в разумния тримесечен срок, или със
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закъснение от няколко дни. За по-сериозно внимание на дейността си по
постановяване на съдебните актове в установените процесуални и разумни
срокове, препоръка е дадена на съдиите: Алексей Иванов, Ивайло Младенов
и Даниела Марчева, които са допуснали, макар не много на брой, но
съществени отклонения от тримесечния срок.
             Съдиите от САС, които нямат просрочени решения, или просрочените
са много малко на брой и едновременно с това с минимални отклонения от
предвидения процесуален срок са: Даниела Дончева, Атанас Кеманов, Иванка
Ангелова, Ваньона Запрянова, Яна Вълдобрева, Милен Василев, Стефан
Гроздев и Тодор Тодоров.

С оглед направените констатации и изводи, на основание чл. 58, ал. 2
от Закона за съдебната власт, ИВСС е дал следните препоръки на
председателя на Апелативен съд - София:

I. Председателят на Апелативен съд – София да упражни
правомощията си по чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт, като
свика общо събрание на съдиите от ГО и ТО:

1. За обсъждане на констатациите в настоящия акт за резултати от
извършена проверка, след запознаване на съдиите с него;

2. За обсъждане и приемане на решение относно необходимостта от
провеждане на подготвително заседание по реда на чл. 267 ГПК и
обективирането му в надлежен съдебен акт;

3. За обсъждане и приемане на решение дали е налице разнородна
практика и как да бъде уеднаквена тя по отношение на съобщаването и срока
за обжалване на въззивните решения в производствата по несъстоятелност;

4. За приемане на вътрешни стандарти за насрочване на делата за
разглеждане в първо открито съдебно заседание, отлагането на съдебни
заседания и приключването на делата със съдебен акт по същество.

II. Председателят на Апелативен съд – София да упражни
правомощията си по чл. 106, ал. 1, т. 2 и т. 13 ЗСВ, като предприеме мерки
относно:

1. Контрол по спазване изпълнението на издадената от него заповед
относно администриране на спрените производства по въззивни граждански и
търговски дела, по ненасрочените дела и тези без движение;

2. Контрол по спазване изпълнението на Заповеди №№ А-785, А-784,
А-783, всички от 17.08.2016 г., издадени от него във връзка с чл. 360а ЗСВ и
участието на САС в пилотния проект на ВСС „Електронен портал за
електронно правосъдие“.

III. Съдиите от Апелативен съд – София:
1. Да определят датата и часа на съдебните заседания, като

съобразяват определените в закона срокове за насрочване и решаване на
делата – чл. 83, ал. 3 ПАС;
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2. Да постановяват съдебните актове по администриране на делата,
като съобразяват изискванията за форма и съдържание.

IV. Съдиите от Апелативен съд – София Алексей Иванов, Ивайло
Младенов, както и командированият от СГС съдия Даниела Марчева да
положат усилия за подобряване на дейността си относно срочността на
постановяване и обявяване на съдебните решения и приключване на
производствата, разпределени им за разглеждане и решаване.

В срока по чл. 58, ал. 3 ЗСВ възражения срещу констатациите в акта
не са постъпили

Съобразно разпоредбата на чл. 58, ал. 4 ЗСВ, административният
ръководител на САС е уведомил главния инспектор на ИВСС за
предприетите действия и мерки по изпълнение на дадените препоръки.
Изпратени са: писмо от административния ръководител на САС, препис-
извлечение от протокола от проведеното на 10.02.2017 г. общо събрание на
съдиите от Гражданско и Търговско отделение на САС, на което са обсъдени
констатациите и препоръките, докладна и разпореждания, издадени от
съдебния администратор на съда, заповеди на административния ръководител
на САС касаещи: изготвяне в срок на актовете по делата, обявени за
решаване, насрочване на ненасрочените дела, заповед № А-785 от 17.08.2016
г. на административния ръководител относно задължителното прикачване в
електронните папки на делата на всички постановени актове, като номерът и
датата на акта се генерират автоматично от системата, предложение по чл. 30,
ал. 5, т. 7 и чл. 341, ал. 2 ЗСВ за увеличаване щатната численост на САС,
както със съдийски щатни бройки, така и с щатни бройки за съдебни
служители: деловодители, секретари, съдебни помощници и системни
администратори.

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА
КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА

С цел установяване изпълнението на препоръките от акта за
извършената комплексна планова проверка, бяха изискани и проверени
голяма част от наличните несвършени въззивни производства, както на ГО,
така и на ТО. Бяха изискани копия от определенията по делата с отменен ход
по същество, статистически информации и данни, заповеди на
административния ръководител,  други документи удостоверяващи
изпълнението на препоръките със срок постоянен, съдебни книги и регистри,
протоколи от проведените общи събрания на съдиите от ГО и ТО на САС и
други.

I. Щатна численост и незаети щатни бройки.
        Щатната численост на съдиите в САС през 2016 г. е 64 щатни бройки и
не е изменяна през годината, като разпределението е: 1щ.бр. за
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административен ръководител - председател на съда, 24 щ.бр. за съдии в
Наказателно отделение, в това число и 1 заместник административен
ръководител и ръководител на НО; 21 щ.бр. за съдии в Гражданско
отделение, в това число и 1 заместник административен ръководител и
ръководител на ГО; 18 щ.бр. за съдии в Търговско отделение, в това число и 1
заместник административен ръководител и ръководител на ТО. В началото на
годината незаетите щатни брой са 19, от които 10 – за съдии в ГО и 4 – за
съдии в ТО. След пенсионирането на съдия Запрянова незаетите щатни
бройки в ГО са се увеличили с още 1. В резултат на проведени от ВСС избори
и конкурси незаетите щатни бройки са попълнени. С решение на
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 11  от 05.07.2016  г.   съдия
Даниела Дончева е избрана на административен ръководител-
председател на САС и е встъпила в длъжност на 14.07.2016 г. До тогава е
заемала длъжността зам.административен ръководител на САС и
ръководител на ГО. В ГО на длъжност „съдия в апелативен съд“ на
01.07.2016 г. са встъпили 9 съдии: Ася Събева, Геновева Николаева,
Джулиана Петкова, Диана Коледжикова, Елена Тахчиева, Елизабет Петрова,
Мария Яначкова, Иво Дачев и Красимир Машев. В ТО на длъжност „съдия в
апелативен съд“ са встъпили 4 съдии: на 19.05.2016 г.  Анжелина Христова,
Бистра Николова и Зорница Хайдукова,  и на 25.05.2016 г. – съдия Десислава
Добрева. През 2016 г. осем съдии от САС, с решения на СК на ВСС са
повишени в длъжност „съдия във ВКС“. На 01.12.2016 г. на длъжност „съдия
във ВКС“ са встъпили съдиите Ваня Атанасова и Геновева Николаева от ГО,
както и съдия Светла Чорбаджиева от ТО. В края на 2016 г. незаетите щатни
съдийски бройки са: в НО – 1 щ.бр. за длъжността „зам.административен
ръководител-зам.председател и ръководител на НО и 4 щ.бр. за длъжността
„съдия в апелативен съд“. Незаети в ГО на съда са: 1 щ.бр. за длъжността
„зам.административен ръководител-зам.председател и ръководител на ГО и 4
щ.бр. за длъжността „съдия в апелативен съд“. В ТО незаета е 1 щ.бр. за
длъжността „съдия в апелативен съд“.
         Командировани във ВКС са били 4 съдии от НО, 2 съдии от ГО - Ваня
Атанасова и Геновева Николаева и 3 съдии от ТО – Людмила Цолова, Светла
Чорбаджиева и Галина Иванова. На незаетите щатни бройки и на мястото на
командированите във ВКС апелативни съдии са били командировани съдии
от СГС, СОС, ОС – Перник, ОС – Враца, ОС – Благоевград, ОС – Видин и ОС
– Варна.
         През 2016 г. щатната численост на администрацията на САС се е
увеличила от 68 щатни бройки на 73, от които в общата администрация – 29 и
в специализираната администрация – 44. Петте допълнителни бройки са: 1
съдебен деловодител и 1 съдебен секретар, 3 младши специалисти- 2
оператори на копирни машини и 1 – компютърна обработка на данни.
Прекратени са трудовите договори поради пенсиониране на 8 служители. На
свободните длъжности са преназначени служители, назначени са служители
при условията на чл. 343, ал. 2 ЗСВ и са назначени след провеждане на 5
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конкурси. В края на годината заетата щатна численост е 72 щатни бройки и 1
незаета щ.бр.
         Съотношението на съдии към съдебни служители по щат през 2016 г. е
1:1.14.
        С решения на Пленума на ВСС от 22.06.2017 г. и 20.07.2017 г. щатните
бройки за съдии в САС са увеличени с 6 и са станали 70, като са
разпределени по следния начин: 1 щ.бр. за административен ръководител
председател на съда, 24 щ.бр. за съдии в Наказателно отделение, в това число
и 1 заместник административен ръководител и ръководител на НО; 24 щ.бр.
за съдии в Гражданско отделение, в това число и 1 заместник
административен ръководител и ръководител на ГО; 21 щ.бр. за съдии в
Търговско отделение, в това число и 1 заместник административен
ръководител и ръководител на ТО. В началото на 2017 г. незаетите щатни
съдийски длъжности са 11: 1 щ.бр. за  заместник административен
ръководител и ръководител на НО; 1 щ.бр. за  заместник административен
ръководител и ръководител на ГО; 4 щ.бр. в НО, 4 щ.бр. в ГО и 1 щ.бр. в ТО.
С решения на СК па ВСС от 11.04.2017 г. за зам.административен
ръководител и ръководител на НО е избрана съдия Елена Каракашева,
за зам.административен ръководител и ръководител на ГО е избран
съдия Иво Дачев, които са встъпили в длъжност на 19.04.2017 г. През
същата година са попълнени: 2 от щ.бр. в НО; 4 щ.бр. от ГО – на 22.05.2017 г.
в длъжност е встъпила съдия Надежда Махмудиева, на 01.06.2017 г. – съдия
Камелия Първанова, на 05.06.2017 г. – съдия Златина Рубиева и на 19.10.2017
г. – съдия Катерина Рачева; 1 щ.бр. в ТО – на 26.05.2017 г.  на длъжност
„съдия в апелативен съд“ е встъпил съдия Христо Лазаров. На 03.10.2017 г.
длъжността „зам.административен ръководител и ръководител на ТО“ е
освободена от съдия Стефан Гроздев, който е встъпил в длъжност като
член на ВСС. В края на годината незаетите щ.бр. са: 1 – за
зам.административен ръководител и ръководител на ТО, 3 в НО за
длъжността „съдия в апелативен съд“, 4 – в ГО за длъжността „съдия в
апелативен съд“ и 3 в ТО за длъжността „съдия в апелативен съд“.
        Командировани във ВКС са били 2 съдии от НО и съдия Людмила
Цолова от ТО. На незаетите щатни бройки и на мястото на командированите
във ВКС апелативни съдии са били командировани съдии от СГС, СОС, ОС –
Враца и ОС – Благоевград.
         През 2017 г. щатната численост на администрацията в САС е 73 щ.бр.,
от които в края на годината са заети 72. На свободните щ.бр. в началото на
годината, при условията на чл. 343, ал. 2 ЗСВ са назначени 2 служители.
Прекратени са трудовите договори с 3 служители, 2 са излезли в отпуск по
майчинство.
         Съотношението на съдии към съдебни служители по щат през 2017 г. е
1:1.04.
          През 2018 г. щатната численост на съдиите е 70 щ.бр., колкото са в края
на 2017 г. и разпределението е същото. В началото на годината незаетите
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щ.бр. са 11: 1 щ.бр. за зам.административен ръководител и ръководител на
ТО, 3 щ.бр. в НО, 4 щ.бр. в ГО и 3 щ.бр. в ТО. С решение на СК на ВСС от
12.06.2018 г. за зам.административен ръководител и ръководител на ТО е
избрана съдия Бистра Николова, която е встъпила в длъжност на
19.06.2018 г. Считано от 27.03.2018 г. е пенсионирана съдия Анна Палазова.
На 19.07.2018 г. е починал съдия Иво Вапцаров от НО на САС.
         Командировани във ВКС са били 2 съдии от НО и съдиите Людмила
Цолова и Мадлена Желева от ТО. На свободните щатни бройки и на мястото
на командированите във ВКС апелативни съдии са били командировани
съдии от СГС, СОС, ОС – Враца и ОС – Перник и ОС - Монтана.
          В края на годината незаетите щатни съдийски бройки са 13 – по 4 в НО
и ТО и 5 – в ГО.

От 12.02.2018 г. са сформирани два нови състава: XIV граждански
състав и XV търговски състав.
          Щатната численост на администрацията през 2018 г. е непроменена,
въпреки сформираните 2 нови състава и направеното искане в тази насока от
административното ръководство на съда. Прекратени са трудовите договори
с 5 служители. За попълване на освободените щ.бр. през годината са
назначавани служители при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ и чл. 343, ал. 2
ЗСВ. Незаета в края на годината е 1 щ.бр.
         Съотношението на съдии към съдебни служители по щат през 2018 г. е
1:1.04.
         Щатната численост на съдиите в САС през 2019 г. е 70,  като не е
променяна от 2017 г. Разпределението на щата също е запазено. В началото
на годината незаетите щатни съдийски бройки са 13 от които по 4 в НО и ТО
и 5 в ГО. На 12.02.2019 г. съдия Алексей Трифонов от НО е встъпил в
длъжност административен ръководител.-председател на Софийски градски
съд. Считано от 31.05.2019 г. е пенсионирана съдия Светла Божкова.
         Във ВКС са командировани 3 съдии от НО, които същата година са
встъпили в длъжност „съдия във ВКС“. От ТО са командировани 6 съдии: до
03.05.2019 г. съдиите Людмила Цолова и Мадлена Желева, от 03.05.2019 г. –
съдиите Анжелина Христова, Галина Иванова и Васил Христакиев, от
15.09.2019 г. – съдия Десислава Добрева.
         В края на 2019 г. незаетите щатни съдийски бройки са 18: в НО – 8, в ГО
– 5 и в ТО – 5.
         С решение от 29.01.2019 г. на СК на ВСС щатната численост на
администрацията на САС е увеличена с 8 щ.бр., които общо от 73 са станали
81: 4 за длъжността „съдебен помощник“, 2 – за длъжността „съдебен
деловодител“, 1 – за длъжността „съдебен секретар“ и 1 – за длъжността
„системен администратор“. Служителите от общата към специализираната
администрация са 34:47. През 2019 г. са прекратени трудовите договори със 7
служители. Назначавани са служители при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ
и по чл. 343, ал. 2 ЗСВ, проведени са и конкурси, в резултата на които са
назначени 4 служители /3 съдебни деловодители и служител по сигурността
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на информацията/. Конкурсната процедура за други 6 бройки е приключила
през 2020 г. В края на годината заетите щ.бр. са 80.
         Съотношението на съдии към съдебни служители по щат през 2019 г. е
1:1.16.
         През 2020 г. както общите щатни бройки за съдии, така и
разпределението на щата са същите като от предходните три години. В
началото на годината незаетите щатни бройки са 18: в НО – 8, в ГО – 5 и в ТО
– 5. В края на годината те са вече 20, тъй като на 30.06.2020 г. съдия Алексей
Иванов от ГО е освободен от длъжност при условията на чл. 165, ал. 1, т. 2
ЗСВ, а командированата от НО на САС във ВКС съдия Елена Каракашева е
встъпила в длъжност „съдия във ВКС“ на 14.08.2020.
         През същата година във ВКС са командировани 7 съдии: 2 от НО и % от
ТО – Мадлена Желева, Анжелина Христова, Галина Иванова, Васил
Христакиев и Десислава Добрева.
        Незаетите в края на годината 20 щатни бройки са: 1 – за
зам.административен ръководител на съда и ръководител на НО, 8 – за съдии
в НО, 6 – за съдии в ГО и 5 – за съдии в ТО.
        Към 01.01.2020 г. щатната численост на администрацията на САС е 81
щатни бройки. До края на годината щатните бройки са увеличени на 121,
основно в общата администрация, като съотношението между служителите от
общата администрация към тези от специализираната е станало 74:47 щатни
бройки. С решение от30.04.2020 г. на СК към ВСС, стопанисването на
Съдебна палата-София е възложено на административния ръководител на
САС. В тази връзка с решение от 09.06.2020 г. на СК на ВСС от отдел
„Управление на собствеността“ на ВКС са прехвърлени служители в САС за
изпълняване на задълженията им, свързани със стопанисването на сградата,
което е довело до увеличаване на числеността в администрацията с 31 щ.бр. С
решение от 10.11.2020 г. на СК на ВСС щатната числеността е увеличена с
още 7 бройки, а с решение от 15.12.2020 г. – с още 2 - за длъжността
„системен администратор“.Незаетите в края на годината щатни бройки са 8.
Предстои провеждане на конкурси през 2021 г.
         Съотношението съдии към съдебни служители в САС, след направените
увеличения на щатните бройки в администрацията, през 2020 г. е 1:1.72.

КОНСТАТАЦИИ:
В периода 2016 г. – 2020 г., благодарение на усилията на

административното ръководство на Софийския апелативен съд, поставило
многократно и периодично пред ВСС проблема, са увеличени съдийската
щатна численост и щатната численост на администрацията. Встъпили са в
длъжност съдии както в ГО, така и в ТО. Назначени са допълнително съдебни
помощници, съдебни деловодители, секретари, както и системни
администратори. Подобрило се е, макар и не много съществено
съотношението съдии към съдебни служители по щат.
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          Остава неразрешен проблема с попълване на щатните бройки. В
началото на  2016 г. незаетите щ.бр. в ГО /21 щ.бр./ и ТО /18 щ.бр./ са общо
14,  10  в ГО и 4  в ТО.  Голяма част от тях,  в резултат на проведени от ВСС
избори и конкурси са заети, като в ГО са встъпили 9 съдии, а в ТО – 4 съдии.
Същевременно, обаче, 8 съдии от САС, с решения на СК на ВСС, са
повишени и встъпили в длъжност „съдия във ВКС“ В края на годината
незаети в ГО са 1 щ.бр. за зам.административен ръководител и ръководител
на ГО и 4 щ.бр. за съдии. В ТО незаета е 1щ.бр. за длъжността „съдия в
апелативен съд“.
        През 2017 г. разпределението на щ.бр., вследствие на отпуснатите 6
допълнителни, е различно в отделенията: в ГО -24 щ.бр., в ТО – 21 щ.бр., от
които в началото на годината незаети са: 4 щ.бр. в ГО и 1 щ.бр. в ТО. Незаети
в края на 2017 г. са 1 щ.бр. за зам.административен ръководител и
ръководител на ТО, 4 в ГО и 3 в ТО за длъжността „съдия в апелативен съд“.
        В края на 2018 г., при същото разпределение на щатовете, незаетите
щ.бр. са 4 в ТО и 5 в ГО. В края на 2019 г. във всяко от двете отделения има
по 5 незаети щатни бройки за съдии, а в края на 2020 г. незаетите щ.бр. в ГО
са 6, в ТО – 5.
        Отделно от проблема с незаетите щатни бройки стои и проблемът с
командированите съдии. През периода от САС във ВКС са командировани и
откомандировани апелативни съдии, а в САС са командировани и
откомандировани съдии от различни окръжни съдилища и най-вече от СГС.
Това обективно влече проблем със създаването на постоянни въззивни
състави в САС, непрекъснато се налагат промени в поименния им състав, още
повече, че конкретни съдии по независещи или обективни причини отсъстват
в различни периоди от време.

II. Ръководство и организация на дейността по отделения и
състави.

         Съдия Стефан Гроздев е и.ф. административен ръководител-председател
на САС до 13.07.2016 г. и през цялата година е заместник административен
ръководител – зам.председател и ръководител на ТО на съда.  От 14.07.2016
г. в длъжността „административен ръководител-председател“ на САС е
встъпила съдия Даниела Дончева, която до тогава е била  заместник
административен ръководител-заместник председател и ръководител на ГО.
Тази длъжност остава свободна след 13.07.2016 г. Зам.административен
ръководител-зам.председател и ръководител на НО до 04.08.2016 г. е съдия
Петя Шишкова. След 04.08.2016 г. и тази длъжност остава свободна.
          Председател на съда през 2017 г. е съдия Даниела Дончева. От
19.04.2017 г. съдия Елена Каракашева е зам.председател и ръководител на
НО, а съдия Иво Дачев е зам.председател и ръководител на ГО. Зам.
председател и ръководител на ТО до 02.10.2017 г. е съдия Стефан Гроздев,
като след тази дата длъжността е свободна.
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          През 2018 г. председател на съда е съдия Даниела Дончева,
зам.председател и ръководител на НО е съдия Елена Каракашева,
зам.председател и ръководител на ГО е съдия Иво Дачев. От 19.08.2018 г.
съдия Бистра Николова е зам.председател и ръководител на ТО.
           През цялата 2019 г. административното ръководство на САС е същото
както през 2018 г. От 13.08.2020 г. длъжността зам.председател и
ръководител на НО на САС, заемана от съдия Елена Каракашева, е свободна.
           Общото административно ръководство през всички тези години се
осъществява от административния ръководител-председател на съда – съдия
Даниела Дончева, която не е прехвърляла функции от дейността си на своите
заместници. В правомощията на зам.административните ръководители е
образуването и разпределението на въззивните дела.
           В периода  2016 г. - 2020 г.  апелативните съдии са разпределени в три
отделения – Наказателно, Гражданско и Търговско. Във всяко отделение са
създадени въззивни тричленни състави, които са постоянни по принцип или
предварително определени.
          През 2016 г. в ГО са работили 21 съдии, от които 11 са апелативните
съдии и 10 – командированите. Гражданските въззивни състави са 7 /първи,
втори, четвърти, седми, осми, десети и дванадесети/, като във всеки от тях са
включени по 1 или 2 апелативни съдии, а останалите са командировани. В ТО
през първите пет месеца от годината функционират пет въззивни състави:
трети, пети, шести, девети и единадесети, незаетите щ.бр. са 4. През 2016 г.,
именно поради встъпването в длъжност „съдия в апелативен съд“ на 4 съдии,
със заповед № А-432/17.05.2016 г. на председателя на САС в ТО е сформиран
тринадесети състав и е извършена промяна в разпределението на съдиите по
състави. През 2016 г. промени са настъпили във всички въззивни състави от
ГО и ТО, с изключение на два –трети търговски и седми граждански, които са
имали постоянен състав през цялата година. Непълни през годината, само от
2 съдии, са били девети състав ТО /от 01.02.2016 г. до 01.07.2016 г./,
единадесети състав ТО /до 01.07.2016 г./ и дванадесети състав ГО /от
12.10.2016 г. до 01.11.2016 г.
          През 2017 г. въззивните състави в ГО са същите, като работят 21 съдии,
вкл. 3 командировани. В ТО съставите са вече общо 6 и в тях работят 18
съдии, вкл. 2 командировани. През 2017 г. от Софийския апелативен съд във
ВКС има един командирован съдия, двама съдии са в продължителен отпуск
по болест, 1 – в отпуск по майчинство, 1 е встъпил като член на ВСС. В САС
са встъпили 4 съдии. Първи, втори и четвърти граждански състави се състоят
от по трима апелативни съдии, по един командирован съдия има в седми,
десети и дванадесети /през първата половина на годината/ граждански
състави, а непълни /само от двама съдии/ са осми и дванадесети граждански
състави. Трите попълнени състава, както и десети, работят без промени на
членовете си с изключение на настъпилата на 20.10.2017 г. промяна в първи
състав, с оглед заболяване на един от членовете и във втори състав – без
поименна промяна, само размяна на председателското място след встъпване
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на съдия Иво Дачев в длъжност – зам.председател и ръководител на ГО. От
22.05.2017 г. дванадесети граждански състав е попълнен с встъпването на нов
съдия, а от 01.06.2017 г. командированият и разпределен в състава съдия
също встъпва в длъжност „апелативен съдия“, сменен от 04.10.2017 г. от
съдия, върнал се от майчинство. Осми граждански състав е попълнен от
26.05.2017 г. до 05.06.2017 г. с един командирован съдия, а след това – с
новопостъпил апелативен съдия. В седми състав, считано от 05.06.2017 г. до
04.10.2017 г. са включени освен двама апелативни съдии и двама
командировани съдии. От последната цитирана дата са настъпили и други
промени в поименния състав, като съдия Даниела Дончева е преминала в
шести търговски състав. В съставите на ТО са разпределени предимно
апелативни съдии. Само в два състава – пети и тринадесети има по един
командирован съдия, в пети състав един и същ през цялата година. От шестте
състава в ТО, не са променяни членовете на трети, пети и девети състави. В
останалите три са извършени промени. В шести търговски състав от
04.10.2017 г. на мястото на съдия Василев  влиза и става председател съдия
Дончева. Съдия Василев отива в единадесети търговски състав, на мястото на
съдия Стефан Гроздев, като председател на състава вече е съдия Бистра
Николова. В тринадесети състав, на мястото на командирования съдия е
определен апелативен съдия Христо Лазаров.
         През 2018 г. в ГО са 24 съдии, от които 20 – апелативни и 4
командировани. В ТО, при 21 места по щат, през годината са работили 17
апелативни съдии в началото, 16 – след командироване на още един съдия
във ВКС. В отделението работят и 6 командировани съдии от различни
окръжни съдилища, вкл. СГС. През 2018 г., със заповед №  А-120 от
05.02.2018 г. на председателя на съда, считано от 12.02.2018 г. е сформиран
четиринадесети състав в ГО на САС и в първи, десети и четиринадесети
състав са разпределени поименно 9 съдии. Със заповед № А-138 от
06.02.2018 г. на председателя на съда е сформиран петнадесети състав в ТО
на САС считано от 12.02.2018 г. и от същата дата в шести и петнадесети
състав са определени поименно 6 съдии, вкл. командировани. Общо
гражданските въззивни състави са осем, а търговските въззивни – седем. Без
промяна в поименния състав през годината са работили: първи, четвърти,
седми, осми, десети, дванадесети и четиринадесети състави от ГО и трети,
пети, шести, единадесети и тринадесети състави от ТО. Промени са
настъпили в 1 състав от ГО – втори  и в 2 състава от ТО – девети и
петнадесети.
          През 2019 г. от щатните 24 бройки в ГО, 19 са заети от апелативни
съдии, в ТО от 21 щатни бройки са заети 18 от апелативни съдии. През
същата година са прекратени командировките във ВКС на 2 съдии /1 от 2016
г. и 1 от 2018 г./ От САС във ВКС са командировани 4 апелативни съдии.
През същата година 1 апелативен съдия се е пенсионирал. В Софийския
апелативен съд са работили 14 командировани от различни окръжни
съдилища съдии, шест в ГО и осем в ТО. С апелативни съдии са попълнени
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изцяло първи, втори, четвърти, осми и дванадесети състави от ГО, както и
единадесети състав от ТО. Във всички останали състави през цялата година
са включвани по един или двама командировани съдии, а в трети и
тринадесети търговски, съответно – от 05.08.2019 г. и от 02.09.2019 г.
          През 2020 г. от щатните 24 бройки в ГО, 19 са заети от апелативни
съдии, в ТО от 21 щатни бройки 16 са заети от апелативни съдии. От САС във
ВКС са командировани 4 апелативни съдии. През същата година 1 апелативен
съдия е освободен от длъжност от СК на ВСС. В Софийския апелативен съд
са работили 15 командировани от различни окръжни съдилища съдии, шест в
ГО и девет в ТО. С апелативни съдии са попълнени изцяло четвърти и осми и
дванадесети състави от ГО, както и единадесети състав от ТО. Във всички
останали състави през цялата година са включвани по един или двама
командировани съдии.
           На основание чл. 85, ал. 3, т. 1, вр. чл. 104, ал. 2 ЗСВ е определен броя
на съставите в отделенията след увеличаване на щата с 6 щ.бр. за длъжността
„съдия в апелативен съд, съгласно решения на Съдийската колегия на ВСС по
протокол № 20/22.06.2017 г. и протокол № № 23/20.07.2017 г. С решение по т.
9 от дневния ред от проведеното на 19.10.2017 г. общо събрание на съдиите
от САС,  3  щ.бр.  са разпределени в ГО и 3  щ.бр.  –  в ТО.  Същото общо
събрание е взело решение, че именно то определя броя на отделенията, броя
на съставите в съда, както и специализацията им. Прието е, че в САС има три
отделения: наказателно, търговско и гражданско. Взето е решение за
сформиране на работна група, която да изработи предложения за
специализацията в отделенията по материи. Гласувано е разпределението на
съдийските длъжности по състави в отделенията, а именно: 24 съдийски
длъжности в 8 състава в НО; 24 съдийски длъжности в 8 състава в ГО и 21
съдийски длъжности в 7 състава в ТО. Прието е също така, че  съдебните
състави са постоянни. Направеното от председателя на съда, съвместно със
заместниците му предложение за разпределение на апелативните съдии по
отделения не е прието от общото събрание. След дебати на проведените общи
събрания,съдиите все пак са се обединили около становището, поименният
състав на съдебните състави да се определя от административния
ръководител. Прието е предложение председателят да утвърди правила за
критерии за промяна на персоналния състав на предварително определените
съдебни състави и за преместването на съдии в друг състав.

III. Разпределение на делата. Повторно разпределение на
делата. Заместване на съдиите.

В периода 2016 г. – 2020 г. продължително, на общи събрания на
съдиите от САС,  са обсъждани предложения на председателя на съда за
промени във вътрешните правила за разпределението на делата, заедно с
направените от ВКС и ИВСС препоръки за изменение на действащите
правила в конкретни хипотези. На проведеното на 14.11.2017 г. общо
събрание на съдиите от САС не се е стигнало до приемане на решение по



19

предложенията на председателя на съда  и заместниците му за нови
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата. Взето е решение
за създаване на работна група, която в 10-дневен срок да съобрази
предложенията на административното ръководство и направените от отделни
съдии. Не са приети и предложените от административния ръководител
Правила за критерии за промяна на персоналния състав на предварително
определените съдебни състави и за преместване на съдии в други състави. По
изработването на проект за правила също е създадена работна група, като й е
определен срок за работа до 30.11.2017 г. В проведеното на 21.12.2017 г.
общо събрание е взето решение, с което е прието предложението на
работната група за специализацията по материя на отделенията в САС, с
внесена редакционна промяна. На проведеното на 20.06.2018 г. общо
събрание е взето решение, с което са приети Вътрешни правила за случайно
разпределение на делата в САС по предложения проект, с корекции по точки
21.2.3, 21.2.4 и 21.2.5.
           Вътрешните правила за случайното разпределение на делата
регламентират използвания програмен продукт, достъпът за работа с
програмните продукти, разпределението на делата между съдиите по
отделения.Определени са видовете дела, подлежащи на електронно
разпределение, лицата, извършващи електронното разпределение групите за
разпределение на делата, процентната натовареност на съдиите и
административните ръководители, документирането на извършения избор. В
раздел € са определени особените хипотези по приложението на принципа на
случайно разпределение на делата: чрез опция „определен“, опция
„неучаства“, опция „по дежурство“. Член 21 от правилата урежда повторното
разпределение на вече разпределено на съдия-докладчик
дело/преразпределението. В тази връзка са съобразени дадените препоръки,
като според чл. 21.1.1, делата, разглеждани от съдии от ГО и ТО, се
разглеждат в състава, в който са разпределени първоначално, ако е било
насрочено о.с.з. или има проведено заседание. В случай, че делото не е било
насрочвано, то се насрочва в състава на новия съдия-докладчик. Смяната на
съдията-докладчик по други причини е уредена с разпоредбата на чл. 21.2 от
правилата. Разгледани са хипотезите при заместване на съдия, при
преместване на съдия в друг съдебен състав, при постъпване на съдия.
Изрично е предвидено в кои случаи не се преразпределя дело при отсъствие
на съдията-докладчик. При определяне на член на състав /без доклад/ по
конкретно дело, изборът се извършва между съдиите от съответното
отделение, чрез опция „член състав“, като същият участва до приключване на
делото.
            Предвидени са изрични правила и относно случайното разпределение,
преразпределение и заместване по частните въззивни производства. В
отделен, общ вид са определени подлежащите на електронно разпределение
въззивни граждански частни и въззивни търговски частни дела. Въззивните
частни граждански дела като самостоятелна група се разпределят между
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всички съдии от ГО и ТО с подгрупи: дела по чл. 255, чл. 329, ал. 3 ЗСВ и др.;
жалби по чл. 463 ГПК; други частни жалби. Въззивните частни търговски
дела в групите – по чл. 629а ТЗ, чл. 19, ал. 5 ЗТРРЮРНЦ, вр. чл. 536 ГПК, чл.
638, ал. 3, чл. 701, ал. 3, чл. 729, чл. 717а от ТЗ , се разпределят между
съдиите от ТО.
            При смяна на съдията-докладчик при отвод, по частните производства,
които се разглеждат в закрито заседание, се произнася състава на новия
съдия-докладчик. При заместване на съдия, частните производства се
довършват от първоначално определения на случаен принцип докладчик. При
преместване на съдия в друг състав,  по частните производства докладчикът
се произнася със състава, в който е към датата на обявяване на акта. Не се
преразпределят частни граждански и частни търговски дела при отсъствие на
съдията-докладчик до 1 месец. За произнасяне по частните дела на другите
съдии в състава до връщане на отсъстващия съд, изборът се извършва между
съдиите от съответното отделение, чрез опция „друг случаен избор“. При
продължително отсъствие на съдията, изборът се извършва на две седмици.
          Препоръките, касаещи разпределението на делата в отделни хипотези
на смяна на докладчика, както и досежно промяната на членове от състава без
доклад, са изпълнени с приетите през 2018 г. Вътрешни правила.

IV. Разгледани дела, постъпления на въззивните граждански и
търговски дела през 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

През 2016 г. съдиите от ГО и ТО са разгледали общо 7893 въззивни
дела, включващи: 2177 въззивни граждански дела, 1727 въззивни търговски
дела, 3814 частни граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност,
47 жалби за бавност, 128 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. В сравнение с
2014 г. разгледаните дела са с 1380 броя повече, а в сравнение с 2015 г. – със
746 броя повече. През годината са постъпили 6300 дела, като през 2014 г. те
са 4935, а през 2015 г. – 5577 броя. От тези 6300 въззивни дела, 1532 са
въззивните граждански, 1125 – въззивните търговски, 3468 – частните
граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност, 47 жалби за
бавност, 128 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК.
            През 2017 г. съдиите от ГО и ТО са разгледали общо 8548 граждански
дела, включващи: 2639 въззивни граждански дела, 1876 въззивни търговски
дела, 3898 частни граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност,
69 жалби за бавност, 66 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. През годината
общо са постъпили 6727 въззивни дела, от които въззивните граждански са
1848, въззивните търговски са 1255, частните граждански дела втора
инстанция без жалбите за бавност са 3496, жалбите за бавност – 66, а
частните дела по чл. 274, ал. 2 ГПК – 62.
           През 2018 г. съдиите от ГО и ТО са разгледали общо 8644 граждански
дела, включващи: 3127 въззивни граждански дела, 1861 въззивни търговски
дела, 3578 частни граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност,
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54 жалби за бавност, 24 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. През годината
общо са постъпили 6431 дела, от които 1973 са въззивните граждански дела,
1219 – въззивните търговски дела, 3164 – частните граждански дела втора
инстанция без жалбите за бавност, 54 – жалбите за бавност, 21 –  частните
дела по чл. 274, ал. 2 ГПК.
            През 2019 г. съдиите от ГО и ТО са разгледали общо 8614 граждански
дела, включващи: 3380 въззивни граждански дела, 1680 въззивни търговски
дела, 3505 частни граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност,
38 жалби за бавност, 11 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. През годината
общо са постъпили 6320 граждански дела, от които 2073 са въззивните
граждански дела, 1089 – въззивните търговски дела, 3109 – частните
граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност, 38 – жалбите за
бавност, 11 –  частните дела по чл. 274, ал. 2 ГПК.
            През 2020 г. съдиите от ГО и ТО са разгледали общо 7179 граждански
дела, включващи: 3129 въззивни граждански дела, 1415 въззивни търговски
дела, 2585 частни граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност,
24 жалби за бавност, 26 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. През годината
общо са постъпили 4770 граждански дела, от които 1567 са въззивните
граждански дела, 859 – въззивните търговски дела, 2294 – частните
граждански дела втора инстанция без жалбите за бавност, 24 – жалбите за
бавност, 26 –  частните дела по чл. 274, ал. 2 ГПК.
            През 2016 г. и 2017 г. броят на новообразуваните въззивни граждански
и въззивни търговски дела, вкл. частни е нараснал значително в изначално
високо натоварения апелативен съд, като постигнатият брой се е запазил през
следващите две години – 2018 г. и 2019 г. През 2020 г. е налице значителен
спад на постъпленията от тази категория дела, но това се дължи главно на
възникналата продължителна пандемия и предприетите във връзка с
ограничаването й мерки.

   1. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ. Въззивни граждански дела.

1.1.Въззивни граждански дела, образувани преди 01.01.2019 г. и
несвършени.

           Според предоставените от съда справки за разглежданите дела към
30.03.2021 г., образуваните през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. в ГО  са общо 15
броя, от които образуваните през 2016 г. – 3, през 2017 г. – 1, през 2018 г. –
11. Отделно от тях обявените за решаване дела, по които още няма
произнесено решение са 4 броя. В тези бройки не се включват спрените
производства. По състави данните са както следва: I състав – 2 несвършени
дела, образувани през 2016 г., 3 несвършени дела, образувани през 2018 г.; II
състав – 1 несвършено дело, образувано през 2017 г., 4 несвършени дела,
образувани през 2018 г.; IV състав – 1 несвършено дело, образувано през
2018 г.; VII състав – няма несвършени дела, образувани преди 01.01.2019 г.;
VIII състав – 2 несвършени дела, 1 образувано през 2016 г. и 1 образувано
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през 2018 г.; X състав – 2 несвършени дела, образувани през 2018 г.; XII
състав – няма несвършени дела, образувани преди 01.01.2019 г.; XIV състав
– няма несвършени дела, образувани преди 2019 г.
          Обявените за решаване, но без постановено решение към датата на
проверката, са 4 дела: II състав – ВГД № 3079/2017 г., обявено за решаване
на 17.02.2021 г.; IV състав – ВГД № 5392/2017 г., обявено за решаване на
22.03.2021 г.; X състав – ВГД № 6329/2018 г., обявено за решаване на
14.06.2019 г.,  ВГД № 5404/2018 г., обявено за решаване на 15.05.2020 г.

Бяха проверени:
ВГД № 1982/2016 г. /първи граждански състав/ е образувано на

22.04.2016 г. по постъпила на същата дата ВЖ срещу решение на СГС.
Разпределено е на 22.04.2016 г. автоматично от председателя на съда между
съдиите от ГО. За докладчик е определена съдия Бистра Николова.

С определение по чл. 267 ГПК от 03.05.2016 г., постановено в з.с.з.,
първи граждански състав е приел приложените към ВЖ и към отговора
писмени доказателства. Дал е възможност на жалбоподателите да представят
доказателства, чието събиране е поискано чрез назначаване на съдебни
поръчки в Р. Сърбия и Р. Хърватия. Насочил е страните да поискат издаване
на съдебни  удостоверения, които да им послужат пред компетентните
административни органи в двете страни. Насрочил е о.с.з за 06.10.2016 г.

Със заповед на председателя на САС от 01.07.2016 г. е извършено
разпределение на съдиите в съставите от ГО, считано от 01.07.2016 г., като на
съдия Елизабет Петрова е възложено да поеме на доклад неприключените
ВГД, разпределени на съдия Бистра Николова. С определение от з.с.з. съдът е
разпределил доказателствената тежест, дал е възможност на страните да
предприемат действия по събиране на доказателства, както и да наведат
твърдения за относимостта на посочено обстоятелство.

В о.с.з. на 06.10.2016 г. съдът е дал ход на делото. Докладвано е.
Изслушани са страните и са отхвърлени искания за събиране на гласни
доказателства и назначаване на съдебно-историческа експертиза. Делото е
отложено за 08.12.2016 г., когато му е даден ход. Дадени са указания на
жалбоподателите във връзка с твърдения по определени обстоятелства  и за
събиране на доказателства делото е отложено за 16.03.2017 г., когато отново е
отложено за събиране на доказателства за 18.05.2017 г.

В с.з. на 18.05.2017 г. са приети писмени доказателства, открито е
производство по оспорване на документ, дадена е възможност на
въззиваемата страна да уточни и конкретизира доказателствени искания.
Следващите съдебни заседания, на 05.10.2017 г. и 14.12.2017 г. са отложени
отново във връзка с уточняване на доказателствени искания и събиране на
доказателства.

В о.с.з. на 26.04.2018 г. ход на делото не е даден. Заличен е
новоконституиран ответник. Изискана е справка от Столична община за
родствени и семейни връзки на починалата страна. Наредено е делото да се
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докладва след постъпване на справката, за конституиране на нови ответници.
Насрочено е о.с.з за 21.06.2018 г., когато е даден ход на делото.
Конституирани са правоприемниците на починалата страна. Приети са
писмени доказателства. Дадена е възможност на жалбоподател да
конкретизира исканията си за съдебни поръчки. Насрочено е о.с.з. за
14.02.2019 г.

С разпореждане на съдията докладчик без дата, по молби на страните
от 02.06.2017 г. и 26.07.2018 г. и с оглед оспорването на документи, заявено в
о.с.з. на 18.05.2017 г., е наредено да се изготви искане до МП за изготвяне на
съдебна поръчка до Сърбия и Швейцария за предоставяне на документи.
Разпоредено е да се изготви съдебна поръчка до Германия съгласно
Регламент № 1206/2011 г. на Съвета за предоставяне на копие от документи.

В с.з. на 14.02.2019 г. съдът е докладвал резултатите от съдебните
поръчки. Делото е насрочено за 24.10.2019 г. за изготвяне на документи за
изпращане на нова съдебна поръчка в Швейцария. С разпореждане без дата
съдията докладчик е наредил извършване на нова поръчка до Швейцария.

Във връзка с молби на Столична Община от 28.03.2019 г. и 22.07.2019
г. съдията докладчик е разпоредил /без дата/ да се изготви съдебна поръчка
до Р. Хърватска.

В о.с.з.  на 24.10.2019  г.  съдът е дал ход на делото,  докладвал е
постъпилия отговор от Швейцария, както и че поръчката е пристигнала в
Хърватска, но няма отговор по искането. Дадена е възможност на страните за
становище по резултатите от съдебните поръчки. Съдебно заседание е
насрочено за 05.03.2020 г., когато е даден ход на делото. Докладван е
постъпил отговор на съдебната поръчка от Хърватска. Уважено е
доказателствено искане на въззивниците за събиране на доказателства.
Дадена им е възможност да формират искането си за съдебна поръчка до Р.
Хърватска. Делото е отложено за 01.10.2020 г., когато не е даден ход, заличен
е починал ответник и е изискана справка за законните му наследници. За
събиране на доказателства и за евентуалното конституиране на страни делото
е отложено за 04.03.2021 г., когато отново не е даден ход, с оглед нередовно
призоваване на новоконституирани страни. Предвид неизготвената съдебна.
поръчка до Хърватска, делото е отложено за 30.09.2021 г.

ВГД № 3539/2017 г. /втори граждански състав/ е образувано на
12.07.2017 г. по постъпила на същата дата ВЖ срещу решение на СГС.
Разпределено е на 12.07.2017 г. автоматично от зам. председателя на съда
между съдиите от ГО. За докладчик е определена съдия Мария Георгиева.

С ненаименуван ръкописен акт от з.с.з. на 27.07.2017 г. съдията
докладчик е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 28.03.2018 г., когато е
даден ход на делото, докладвано е, констатирано е, че предявеният заедно с
иска по настоящото производство иск по чл. 108 ЗС е отделен в друго
производство и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК съдът е спрял
производството до влизане в сила на съдебния акт по гр. д. № 16479/2016 г.
на СГС, насрочено за 12.04.2018 г. Правени са ежемесечни справки по
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движението на преюдициалното дело, отразени в утвърдената бланка „спряно
дело“ и според извършената на 12.10.2020 г. справка е установено, че
решението от 05.09.2018 г. по преюдициалното дело е влязло в сила на
21.04.2020 г. Приложени са и разпечатки по движението на преюдициалното
дело, от които също е видно, че решението е влязло в сила на 21.04.2020 г. На
20.10.2020 г. делото е докладвано на съдията докладчик. Върху писмото от
СГС, постъпило на 16.10.2020 г. в САС, е постановен ръкописен акт : „В з.с.з.
на 20.10.2020 г. насрочва о.с.з. за 09.06.2021 г., 9.30 часа, за когато да се
призоват страните“.

ВГД № 3858/2018 г. /втори граждански състав/ е образувано на
06.08.2018 г. след частична отмяна на въззивното решение от касационната
съдебна инстанция с решение № 142/31.07.2018 г., постановено по гр. д. №
4408/2018 г. на ВКС, ГК, Четвърто отделение и връщане на делото за ново
разглеждане от САС. Разпределено на 06.08.2018 г. автоматично от
заместващ съдия между съдиите от ГО, при изключване на участвалите в
постановяване на отмененото решение. За докладчик е определен съдия Асен
Воденичаров.

С определение от 01.10.2018 г. на основание чл. 267 ГПК е дадена
възможност на страните в определен срок да посочат доказателства във
връзка с дадените от ВКС указания в отменителното решение. Делото е
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 13.03.2019 г. Пренасрочено е с
разпореждане от 12.11.2018 г., поради служебна ангажираност на докладчика,
за 17.04.2019 г., когато не е даден ход, тъй като не е била призована
контролираща страна. Отложено е за 20.11.2019 г., когато е даден ход на
делото. Поискано е допускане на СИЕ. Съдът е дал възможност на другите
страни да вземат становище по искането и задачите на експертизата.
Определил е вещото лице и депозита. Делото е отложено за 03.06.2020 г.,
когато е даден ход. Дадена е възможност на вещото лице да изготви
заключението си до следващото с.з., насрочено за 02.12.2020 г. Заключението
е депозирано на 24.11.2020 г. С разпореждане на председателя на съдебния
състав делото е пренасрочено за разглеждане за 19.05.2021 г., с оглед
усложнената епидемична обстановка.

ВГД № 5200/2016 г. /осми граждански състав/ е образувано на
02.11.2016 г., след отмяна на въззивно решение от касационната съдебна
инстанция с решение № 179/28.10.2016 г., постановено по гр.д. № 394/2016 г.
на ВКС, ГК, Първо отделение и връщане на делото за ново разглеждане от
САС. Разпределено е на 02.11.2016 г. автоматично от председателя на съда
между съдиите от ГО, при изключване на участвалите в постановяване на
отмененото решение. За докладчик е определен съдия Красимир Машев.

С определение от з.з. на 07.11.2016 г., в изпълнение на указанията на
ВКС, съдът е дал възможност на въззивника най-късно в първото о.с.з. да
представи заверен препис от определен документ. Изискана е служебна
справка дали са приключили с влязъл в сила съдебен акт съдебните
производства по административни дела на СОС и на АССО. Допусната е
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СТЕ, на която са определени задачите. Делото е насрочено в о.с.з. на
28.02.2017 г.  Със заповед и протокол за случаен избор е извършена смяна на
член на състава по обективни причини.

В с.з. на 28.02.2017 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е.
Изслушал е страните. Приел е писмени доказателства. На основание чл. 229,
ал. 1, т. 4 ГПК съдът е спрял производството до влизане в сила на актовете по
висящите административни дела. Извършвани са ежемесечни справки по
движението на преюдициалните административни производства.
Административното дело в СОС е приключило с решение от 18.04.2018 г.,
обжалвано пред ВАС и потвърдено с решение от 12.03.2020 г. На 03.06.2020
г. е постъпила молба за отмяна на влязлото в сила решение на ВАС.

С определение от 30.06.2020 г. съдът  е възобновил производството по
ВГД № 5299/2016 г. и е насрочил о.с.з. за 16.02.2021 г. Допуснал е като
писмено доказателствено средство заверения препис от влязлото в сила
решение по административното дело на СОС. Пояснил е и е допълнил
задачите по допуснатата СТЕ. Дадена е възможност на въззиваемия за
уточняване на претенции.

В о.с.з.  на 16.02.2021  г.  съдът е дал ход на делото.  Връчил е на
страните препис от заключението, депозирано на 11.02.2021 г., докладвал е
постановени съдебни актове, молби и становища от страните. Приел е
писмени доказателства и за събиране на допуснати доказателства
/представеното извън срока експертно заключение/, делото е отложено за
08.06.2021 г.

ВГД № 1556/2018 г. /десети граждански състав/ е образувано на
23.03.2018 г. по постъпила на същата дата ВЖ срещу решение на СГС.
Разпределено е на 23.03.2018 г. автоматично от зам.-председателя на съда
между съдиите от ГО. За докладчик е определен съдия Цветан Колев.

С разпореждане от з.с.з. на 26.04.2018 г. съдията докладчик е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 07.12.2018 г., когато е даден ход.
Докладвано е. Изслушани са страните и по направеното искане за
назначаване на петорна комплексна СМЕ съдът е дал възможност на
жалбоподателя да посочи броя и специалността на вещите лица и задачите.
Отложил е делото за 08.03.2019 г. С определение от з.с.з. от 24.01.2019 г.
съдът е допуснал и назначил допълнителна разширена петорна КСМЕ и е
конкретизирал задачите. Определил е петте вещи лица със съответна
специалност. Делото е преразпределено на съдия Ралица Димитрова на
22.02.2019 г.

В с.з. на 08.03.2019 г. е даден ход на делото. Отхвърлено е искане за
заличаване на допусната експертиза и за назначаване на допълнителна
експертиза, изпълнена от вещите лица, изготвили заключение по
първоинстанционното дело. Заменени са вещи лица и делото е отложено за
17.05.2019 г. С определение от з.с.з от 01.04.2019 г. вещи лице са включени и
заменени в КСМЕ.
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В с.з. на 17.05.2019 г. е даден ход на делото и с оглед постъпили
откази от вещи лица да работят по експертизата, съдът е наредил да се
изпратят писма до съответните управители на болнични заведения да посочат
специалисти за назначаването им от съда. Следващото с.з. е насрочено за
08.11.2019 г., когато е даден ход на делото. Заменени са вещи лица. Отново е
наредено изпращане на писма до управителите на болници и делото е
отложено за 20.03.2020 г.

С определение от 26.11.2019 г. в състава на КСМЕ е включено ново
вещо лице. С разпореждане от 31.03.2020 г. съдебното заседание е
пренасрочено за 19.06.2020 г. поради въведеното извънредно положение.

В с.з. на 19.06.2020 г. е даден ход на делото. Назначено е вещо лице
по допусната КСМЕ и следващо съдебно заседание е насрочено за 07.08.2020
г., когато е даден ход на делото. Констатирано е, че заключението е
подписано от три от петте вещи лица. Приети са представени в с.з.
документи. Делото е отложено за 11.12.2020 г., отсрочено по заповед на
административния ръководител на САС за 29.01.2021 г., с оглед на
усложнена епидемична обстановка.

С определение от 20.01.2021 г. съдът е заменил вещо лице в КСМЕ. В
с.з. на 29.01.2021 г. е даден ход на делото и с оглед изготвяне на експертно
заключение, подписано от всички експерти, е насрочено за 28.05.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:
Броят на останалите несвършени в ГО на САС към датата на

проверката въззивни дела, образувани през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., е
изключително малък – 19, от които 4 са обявени за решаване, на фона на
постъпилите, разгледани и приключени дела през същия период от време и
трайната тенденция на увеличаване на постъпленията през посочените
години.. Три от общо осемте въззивни състави нямат дела от тази категория.
Проверката на случайно избрани дела установи, че продължителността на
производствата не винаги е свързана с неизвършена или подценена
предварителна подготовка на делата за внасянето им за разглеждане в
открито заседание. По някои от делата беше констатирано постановяване на
ръкописни, ненаименувани, или недатирани съдебни актове. По всички
проверени дела насрочването или отлагането на о.с.з. е след дълъг период от
време – често повече от пет месеца. Проведени са и много на брой съдебни
заседания, давани са възможности на страните, дори и след разпределена от
въззивния съд доказателствена тежест, за ангажиране на нови доказателства,
уточняване на обстоятелства, допълнителни доказателствени искания. По
спираните производства се констатира и несвоевременно възобновяване,
въпреки извършваните ежемесечни справки, отразени в утвърдената бланка
„спряно дело“. По делата се установиха и обективни причини за
продължителността им, свързани с трудно установяване и доказване на
обстоятелства от далечно минало, вкл. чрез съдебни поръчки в други
държави, в или извън Европейския съюз; с назначаване на комплексни
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медицински експертизи; с неизготвени и непредставени в срок заключения от
вещите лица. Ноторни са причините за отсрочвани или отлагани с.з. през
2020 г., с оглед епидемичната обстановка в страната.

Установиха се въззивни граждански дела, образувани и преди
01.01.2016 г., но те са със спрени производства и са проверени с тази
категория дела.

1.2. Въззивни граждански дела, образувани през 2019 г. и
неприключени към проверката.

             Според предоставените от съда справки за образуваните през 2019 г.
и несвършени преди проверката, към 30.03.2021 г., въззивни граждански
дела, общият им брой възлиза на 85, от които 41 са обявени за решаване, но
няма постановен съдебен акт. Съответно по въззивни състави данните са
следните: I състав – 10 несвършени дела, образувани през 2019 г., насрочени
в о.с.з. за м. април 2021 г. – 7, насрочени за м. май 2021 г. – 1, за м. юни 20121
г. – 2; II състав – 12 несвършени дела, образувани през 2019 г., от които  4 са
обявени за решаване. Пет дела са насрочени в о.с.з. за м. април, м. май и м.
юни 2021 г., 2 – през м. октомври 2021 г. и 1 – през м. ноември 2021 г. За
решаване на 24.03.2021 г. са обявени ВГД № 5272/2019 г., ВГД № 5319/2019
г. и ВГД № 6275/2019 г., а на 14.04.2021 г. за решаване е обявено ВГД №
768/2019 г.; IV състав – 3 несвършени дела, образувани през 2019 г., от които
2 са насрочени в о.с.з. през м. май 2021 г. и за решаване на 22.03.2021 г. е
обявено ВГД № 1218/2019 г.; VIII състав – 6 несвършени дела,  образувани
през 2019 г., от които  2 са насрочени в о.с.з. на 11.05.2021 г. и за решаване са
обявени  4 - ВГД № 5522/2019 г., обявено за решаване на 01.12.2020 г.; ВГД
№ 3830/2019 г., обявено за решаване на 10.11.2020 г., ВГД № 3828/2019 г.,
обявено за решаване на 10.11.2020 г. и ВГД № 5821/2019 г., обявено за
решаване на 26.01.2021 г.; X състав – 42 несвършени дела, образувани през
2019 г., от които 10 насрочени в о.с.з. през м. май и м. юни 2021 г. и 3 – през
м. октомври 2021 г., 29 са обявени за решаване, съответно: ВГД № 357/2019 г.
и ВГД № 389/2019 г.- на 18.10.2019 г.; ВГД № 1311/2019 г., ВГД № 1636/2019
г. и ВГД № 1743/2019 г. - на 15.11.2019 г.; ВГД № 1140/2019 г. - на 22.11.2019
г.; ВГД № 2210/2019г.- на 06.12.2019 г.; на 21.02.2020 г. ВГД № 4061/2019 г.,
на 05.06.2020 г. ВГД № 2383/2019 г. и ВГД № 5118/2019 г.; на 12.06.2020 г. –
ВГД № 5496/2019 г., ВГД № 5603/2019 г. и ВГД № 5715/2019 г.; на 19.06.2020
г. – ВГД № 5640/2019 г. и ВГД № 5719/2019 г.; на 26.06.2020 г. ВГД №
4753/2019 г.; на 03.07.2020 г. ВГД № 3166/2019 г.; на 09.10.2020 г. ВГД №
5912/2019 г.; на 23.10.2020 г. – ВГД № 5894/2019 г. и ВГД № 6215/2019 г.; на
06.11.2020 г. ВГД № 6218/2019 г.; на 13.11.2020 г. – ВГД № 3162/2019 г. и
ВГД № 6217/2019 г.; на 20.11.2020 г. ВГД № 3500/2019 г.; на 27.11.2020 г. –
ВГД № 6107/2019 г. и ВГД № 6142/2019 г.; на 29.01.2021 г. ВГД № 3115/2019
г.; на 19.03.2021 г. ВГД № 5079/2019 г.; XII състав – 7 несвършени дела,
образувани през 2019 г., от които 2 насрочени в о.с.з. на 22.04.2021 г., 2 –
насрочени в о.с.з. на 27.05.2021 г. и 3 обявени за решаване: на 28.01.2021 г.
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ВГД № 2306/2019 г.; на 18.02.2021 г. ВГД № 5271/2019 г. и на 18.03.2021 г.
ВГД № 3784/2019 г.; XIV състав – 5 несвършени дела, образувани през 2019
г., насрочени в о.с.з. през м. април 2021 г. -  1, през м. май 2021 г. - 2 и през м.
юни 2021 г. - 2.

Седми въззивен граждански състав  няма на производство висящи,
неприключени дела, образувани през 2019 г.

Проверени бяха дела на всички останали състави, с изключение на
осми въззивен граждански, тъй като от шестте неприключени, образувани
през 2019 г. дела, четири са обявени за решаване, ВГД № 5243/2019 г. след
повторна проверка се оказа решено на 06.11.2019 г. и върнато на СГС, а ВГД
№ 4151//2019 г., насрочено за 11.05.2021 г., по данни от деловодството е у
вещо лице.

първи въззивен граждански състав
ВГД № 5410/2019 г. е образувано с разпореждане от 06.11.2019 г. на

зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена от съдебен
помощник проверка по допустимостта и редовността на ВЖ, съгласно
Вътрешните правила за проверка на постъпващите за образуване в
Апелативен съд – София граждански и търговски дела, утвърдени от
председателя на съда и действащи от 08.08.2016 г. Разпределено е от
зам.председателя между всички съдии в ГО автоматично и за докладчик е
определена съдия Катерина Рачева-Георгиева. Зам.председателят – съдия Иво
Дачев участва в разпределението на 56 %. Всички съдии са на 100 %. Делото
е образувано по постъпила на 06.11.2019 г. ВЖ срещу решение на СГС по
гр.д. № 3018/2018 г., ГО, I-21 състав.

С разпореждане в производство по реда на чл. 267 ГПК от 11.03.2020
г. на съдията докладчик е взето отношение по редовността и допустимостта
на ВЖ. Делото е насрочено в о.с.з. 08.10.2020 г. На въззивниците е дадена
възможност в едномесечен срок да уточнят направени доказателствени
искания във ВЖ. Уточнителната молба е постъпила на 03.07.2020 г. С
определение от 04.08.2020 г. в з.с.з. съдът е назначил СТЕ, заключението по
която е депозирано на 28.09.2020 г.

В о.с.з. на 08.10.2020 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е.
Изслушал е страните. Приел е заключението на вещото лице и е допуснал
повторна СТЕ. Разпоредил е издаване на съдебно удостоверение за събиране
на доказателства. Дал е възможност за допълване на задачите по
експертизата. Делото е отложено за 18.02.2021 г. С определение в з.с.з. на
12.01.2021 г. съдът се е произнесъл по задачите на СТЕ.

В с.з. на 18.02.2021 г. съдът е дал ход на делото. Приел е писмени
доказателства и след изслушване на страните е дал възможност на вещото
лице да изпълни поставените задачи, като за целта е отложил делото за
29.04.2021 г. По делото е приложено заключението, депозирано на 21.04.2021
г.
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ВГД № 6216/2019 г. е образувано с разпореждане от 20.12.2019 г. на
зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена от съдебен
помощник проверка по допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено е
от зам.председателя между всички съдии в ГО автоматично и за докладчик е
определена съдия Елизабет Петрова-Калпакчиева. Зам.председателят – съдия
Иво Дачев участва в разпределението на 56 %. Всички съдии са на 100 %.
Делото е образувано по постъпила на 20.12.2019 г. ВЖ срещу решение на
СГС по гр.д. № 15948/2018 г., ГО, I-20 състав.

С разпореждане в производство по реда на чл. 267 ГПК от 14.01.2020
г. на съдията докладчик е взето отношение по редовността и допустимостта
на ВЖ. Делото е насрочено в о.с.з. 23.04.2020 г., като е разпоредено на
въззивника да се връчи препис от отговора на ВЖ. На страните са указани
правата и задълженията им във въззивното производство. С оглед
извънредното положение и на основание заповед на председателя на САС
съдебното заседание е отсрочено за 02.07.2020 г.

В о.с.з. на 02.07.2020 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е.
Изслушал е страните. Допуснал е направеното в о.с.з. уточнение на ИМ.
Приел е представените с молби писмени доказателства. Назначил е СМЕ и за
събиране на доказателствата делото е отложено за 15.10.2020 г.

Със заповед от 15.10.2020 г. на председателя на САС, поради
внезапното отсъствие на член от съдебния състав, е определен негов
заместник.

В с.з.  на 15.10.2020  г.  съдът е дал ход на делото.  Докладвал е
постъпили молби от страните, включително за формулиране на допълнителни
въпроси към СМЕ и представени нови доказателства за съобразяване от
вещото лице. Съдът е поставил допълнителни въпроси по експертизата.
Приел е писмените доказателства. Дал е възможност на въззиваемата страна
да вземе становище по доказателствата. Насрочил е следващото о.с.з. за
10.12.2020 г., когато е даден ход на делото. В това заседание са приети
писмени доказателства, дадени са указания на вещото лице по изготвяне на
заключението в срок. Следващото заседание е насрочено за 04.03.2021 г.
Заключението по СМЕ е депозирано за 24.02.2021 г.

В с.з. на 04.03.2021 г. е даден ход на делото, прието е заключението по
СМЕ, която е разширена в тройна. Делото е отложено за 29.04.2021 г.

втори  въззивен граждански състав
ВГД № 3470/2019 г. е образувано с разпореждане от 15.07.2019 г. на

зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена от съдебен
помощник проверка по допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено е
от зам.председателя между всички съдии в ГО автоматично и за докладчик е
определена съдия Мария Георгиева. Делото е образувано по постъпила на
15.07.2019 г. ВЖ срещу решение на СГС по гр.д. № 7216/2015 г., ГО, I-13
състав.
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С определение в производство по реда на чл. 267 ГПК от 03.08.2019 г.
съдът е оставил без уважение доказателствени искания и е насрочил о.с.з. на
20.05.2020 г.

С разпореждане на съдията докладчик от 18.05.2020 г. е разпоредено
да се уведоми пълномощник на една от страните, че заседанието е отложено
за 10.03.2021 г.

В с.з. на 10.03.2021 г. не е даден ход на делото по искане на един от
жалбоподателите, без представяне на доказателства. Делото е отложено за
03.11.2021 г.

ВГД № 120/2019 г. е образувано с разпореждане от 07.01.2019 г. на
зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена проверка по
допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено е от зам.председателя
между всички съдии в ГО автоматично и за докладчик е определен съдия
Асен Воденичаров. Делото е образувано по постъпили въззивни жалби на
07.01.2019 г. срещу решение на СГС по гр.д. № 14956/2017 г., ГО, I-12 състав.

С разпореждане от 15.01.2019 г. на съдията докладчик е дадена
възможност на един от жалбоподателите да уточни възраженията си срещу
първоинстанционното решение в частта за разноските. Уточнителната молба
е постъпила на 22.01.2019 г.

С определение в производство по реда на чл. 267 ГПК от 28.01.2019 г.
съдът се е произнесъл по редовността и допустимостта на въззивните жалби.
Оставил е без уважение доказателствено искане на въззивника-ищец и е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 19.05.2019 г., когато е даден ход на
делото. Докладвано е. Изслушани са страните. Уважено е доказателствено
искане за прилагане на НОХД по описа на СГС. Без уважение е оставено
друго доказателствено искане. Следващото с.з. е насрочено за 04.12.2019 г.,
отложено за повторно изискване на НОХД на СГС за 30.09.2020 г. По същата
причина са отложени съдебните заседание на 30.09.2020 г., 17.03.2021 г. и
следващото с.з. е насрочено за 20.10.2021 г.

втори/първи граждански въззивни състави
ВГД № 2773/2019 г. е образувано с разпореждане от 05.06.2019 г. на

зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена проверка по
допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено e от зам.председателя
между всички съдии в ГО автоматично и за докладчик е определен съдия
Асен Воденичаров. От разпределението са изключени трима съдии, участвали
в разглеждането на делото, по което постановеното решение е отменено от
ВКС. Делото е образувано след връщане от ВКС на ВГД № 4711/2017 г., 8-ми
състав, за ново разглеждане. С решение № 86 от 29.05.2019 г. ВКС, 4-то ГО, е
отменил частично  и обезсилил частично въззивното решение на САС. В САС
делата са постъпили на 05.06.2019 г.

С определение от з.с.з. на 01.07.2019 г. съдията докладчик се е
отстранил от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, като
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се е позовал на отвода си по гр.д.  №7879/2016  г.  на СГС.  Делото е
преразпределено на 03.07.2019 г. на съдия Алексей Иванов.

На гърба на протокола за преразпределение е постановено ръкописно
разпореждане от 04.03.2020 г., с което делото е насрочено за разглеждане в
о.с.з. на 05.11.2020 г.

Първоинстанционното дело е изпращано два пъти в СГС по тяхно
искане: за издаване на изпълнителен лист и за окомплектоване на ЧЖ.
Първия път делото е върнато в САС на 18.05.2020 г. и на същата дата е
преразпределено на съдия Мария Райкинска на основание заповед на
председателя на съда от 15.05.2020 г. и чл. 20.1.2. от ВПРД. След второто
връщане на делото, с разпореждане на съдията докладчик от 25.06.2020 г. е
наредено постъпилата ЧЖ срещу разпореждането за издаване на ИЛ да се
докладва на зам.председателя на САС за преценка относно образуване на
ВЧГД. С разпореждане от 29.06.2020 г. зам.председателят на САС, на
основание чл. 80, ал. 4 ПАС е посочил, че по жалбата следва да се произнесе
състава, пред който делото е висящо. С определение от з.с.з. от 01.07.2020 г.,
първи въззивен състав на САС, ГО е оставил без уважение частната жалба.

С определение от 07.07.2020 г. същият състав е взел отношение по
редовността, допустимостта на ВЖ и направените в нея доказателствени
искания. На ищеца е указано да уточни ИМ по отношение на конкретни
претенции. Дадена му е възможност да формулира задачи за разширена СМЕ.

Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 21.07.2020 г., а на
03.08.2020 г. становище от ПРБ. С определение от 05.08.2020 г. съдът е
допуснал изслушване на комплексна СМЕ и са назначени вещите лица.

На 19.08.2020 г. делото е изискано от ВКС за произнасяне по молба за
отстраняване на ОФГ в касационното решение. С решение № 287 от
22.10.2020 г. съдът е допуснал поправка на ОФГ.

В о.с.з. на 05.11.2020 г. съдът е дал ход на делото. Постановил е
заличаване на контролиращата страна САП от списъка на призованите лица.
Докладвал е делото. Допуснал е уточнение в обстоятелствената част на
исковата молба, направено от ищеца на 21.07.2020 г. Изслушани са страните.
В състава на допуснатата КСМЕ съдът е заменил две от първоначално
назначените вещи лица. Приел е представени от въззивника ищец писмени
доказателства и е допуснал един свидетел при довеждане. Следващото с.з. е
насрочено за 13.05.2021 г.

четвърти въззивен граждански състав
ВГД № 43/2019 г. е образувано с разпореждане от 31.12.2018 г. на

зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена от съдебен
помощник проверка по допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено е
от зам.председателя на 02.01.2019 г., когато е генериран номера му, между
всички съдии в ГО автоматично и за докладчик е определена съдия Мария
Яначкова. Делото е образувано след като  ВКС с решение № 157 от
21.12.2018 г. е отменил изцяло решението на въззивния съд по ВГД №
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621/2017 г.,7-ми състав и е върнал делото за ново разглеждане на друг състав.
От разпределението са изключени съдиите, участвали в разглеждането на
делото, по което постановеното решение е отменено от ВКС. В САС делата
са постъпили на 27.12.2018 г.

С разпореждане в производство по реда на чл. 267 ГПК от 31.01.2019
г. съдията докладчик е насрочил делото в о.с.з. на 14.10.2019 г. Дал е
възможност на жалбоподателя-ищец съобразно указанията на ВКС да доведе
до разпит свидетел, допуснат му от първоинстанционния съд. Изискано е и
гражданско дело на СРС за послужване.

В о.с.з. на 14.10.2019 г. съдът не е дал ход на делото, като е уважил
молба на жалбоподателя-ищец по съображения, че е участник в НОХД в РС –
Пловдив. Следващото с.з. е насрочено за 27.04.2020 г., като е разпоредено
делото да се докладва в з.с.з. за произнасяне на въззивния състав по
доказателствени искания.

С определение от з.с.з. от 18.12.2019 г. съдът е дал възможност на
жалбоподателя да доведе допуснатия от първата инстанция свидетел.
Разпоредено е един месец преди с.з. да се изиска информация за движението
на гражданското дело на СРС, изискано за послужване. На жалбоподателя е
даден едноседмичен срок да даде становище дали поддържа направените от
негово име искания от адвокат.

С определение от 10.03.2020 г. исканията на жалбоподателя,
направени от адвоката са оставени без уважение.

С разпореждане от 15.04.2020 г. разглеждането на насрочените за
27.04.2020 г. дела на първия докладчик на 4-ти състав са пренасрочени за
06.07.2020 г., във връзка с извънредното положение в страната.

В о.с.з. на 06.07.2020 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал го е.
Констатирано е, че от справка за хода на изисканото дело, същото е
насрочено за разглеждане на 20.10.2020 г. Съдът е уважил искане на
жалбоподателя-ищец да бъде призован допуснатия свидетел. Изискана е
следваща информация за хода на изисканото дело, което вече е на
производство пред СГС. Без уважение е оставено искане на жалбоподателя-
ищец за прилагане на копие по чл. 360, ал. 2 ЗСВ на това дело. Следващо с.з.
е насрочено за 15.02.2021 г., което е обявено за краен срок за събиране на
гласните доказателства.

В о.с.з. на 15.02.2021 г. съдът е дал ход на делото. Констатирано е, че
изисканото дело е насрочено за 09.03.2021 г. Съдът е приел за уважителна
причината за неявяването на свидетеля, когото е задължил да представи
доказателства за твърдяно заболяване. Дал е възможност да бъде доведен
друг свидетел,вместо допуснатия. Отложил е делото за 28.06.2021 г.

ВГД № 3590/2019 г. е образувано с разпореждане от 19.07.2019 г. на
зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена проверка по
допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено от зам.председателя
между всички съдии в ГО автоматично и за съдия докладчик е определена
съдия Яна Вълдобрева, 4-ти състав. Делото е образувано по постъпила
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въззивна жалба на 19.07.2019 г. срещу решение на СГС по гр.д. № 10069/2017
г., ГО, I-19 състав.

С разпореждане от 07.08.2019 г.  по реда на чл. 267 ГПК съдията
докладчик се е произнесъл по редовността и допустимостта на въззивните
жалби. Установил е, че няма направени доказателствени искания и е
насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 17.02.2020 г.

С определение от 14.02.2020 г. в з.с.з. съдът е спрял производството
по делото до произнасяне на СЕС по дело С-745/2019 г. по направено
преюдициално запитване от СРС.

Проведено е заседанието на 17.02.2020 г., но не е даден ход на делото
и на страните са връчени преписи от определението за спиране на
производството. Разпоредено е делото да се докладва на съдията докладчик
на всеки три месеца. Видно от приложената бланка-образец за спряно дело по
делото на СЕС са правени справки на 15.03.2021 г. и на 08.04.2021 г., без
нанесен резултат, докладвани на съдията докладчик. С определение в з.с.з. от
13.04.2021 г. съдът е възобновил производството по делото и е насрочил о.с.з.
на 31.05.2021 г. Констатирано е, че с определение от 22.10.2020 г. делото на
СЕС е заличено поради оттегляне на преюдициалното запитване от СРС.

ВГД № 2651/2019 г. е образувано с разпореждане от 30.05.2019 г. на
зам.председателя на съда и ръководител на ГО след извършена проверка по
допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено от зам.председателя
между всички съдии в ГО автоматично и за докладчик е определена съдия
Нели Куцкова, 4-ти състав. Делото е образувано по постъпила в САС
въззивна жалба на 30.05.2019 г. срещу решение на СГС по гр.д. № 7364/2016
г., ГО, I-8 състав.

С разпореждане от 03.06.2019 г. по реда на чл. 267 ГПК съдията
докладчик се е произнесъл по редовността и допустимостта на въззивната
жалба. Установил е, че освен приложените към жалбата доказателства за
сключени застрахователни договори, в нея не се съдържат други
доказателствени искания. Приел е, че по приемането на писмените
доказателства съдът ще се произнесе в о.с.з. и е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 02.12.2019 г.

В о.с.з. на 02.12.2019 г. съдът е дал ход на делото, прекратил е
производството по отношение на ответника „Банка Пиреос България“ АД и е
конституирал като ответник универсалния й правоприемник „Юробанк
България“ АД. Изслушани са страните, извършен е доклад. Съдът е
приобщил към материалите по въззивното производство подадения в срок
отговор на ответната страна, приел е като доказателства документите,
удостоверяващи сключването на застрахователни договори и е дал ход по
същество.

С определение от з.з. на 11.02.2020 г., като е съобразил направено
преюдициално запитване от СРС, по което е образувано дело № С-745/2019 г.
на СЕС, чл. 633 ГПК и задължителна практика на ВКС, съдът е отменил
определението си от 02.12.2019 г. за даване ход по същество и е спрял
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производството по делото да приключване на производството по дело № С-
745/2019 г. на СЕС.

Определението е атакувано с частна жалба, по която е образувано
касационно дело № 1010/2020 г. на ВКС, ТК, Първо отделение. С
определение № 216/14.07.2020 г. ВКС е потвърдил определението на САС за
спиране на производството по въззивното дело. Делото е върнато в САС на
16.07.2020 г.

Видно от бланката „спряно дело“ справки са извършени на 18.01.2021
г., 22.02.2021 г., 22.03.2021 г. и 13.04.2021 г.,  докладвани незабавно на
съдията докладчик. Установен резултат не е нанесен.

С определение в з.с.з. от 13.04.2021 г. съдът е възобновил
производството по делото и е насрочил о.с.з. на 28.06.2021 г. Констатирано е,
че делото на СЕС е заличено поради оттегляне на преюдициалното запитване
от СРС. По предходното описано гражданско дело се установи, че
заличаването е извършено с определение от 22.10.2020 г.

десети въззивен граждански състав
ВГД № 4894/2019 г. е образувано на 10.10.2019 г. по 5 въззивни

жалби срещу решение на Софийски градски съд по гр. д. № 16032/2011 г.
Върху придружителното писмо на СГС е положен печат на апелативния съд с
дата и подпис на председател. Извършена е проверка на допустимостта на
всяка една от петте жалби от съдебен помощник, отразена в самостоятелна
бланка. Разпределено е на докладчик - съдия Нина Стойчева  в деня на
образуването, видно от протокола за извършения избор от ръководителя на
ГО – съдия Иво Дачев, между съдиите в отделението. С подробно
разпореждане по чл. 267 ГПК от 23.10.2019 г. съдът е насрочил делото в
открито заседание на 12.06.2020 г. и е дал указания на единия от
жалбоподателите в едноседмичен срок да конкретизира и уточни
доказателствените си искания, като посочи точни задачи на поисканата СТЕ и
имената на поисканите свидетели. Призовки са изпратени на страните на
24.10.2019 г. В съдебно заседание от 12.06.2020 г. делото е отложено, поради
нередовно призоваване на подпомагаща страна с адрес в друга държава, и е
насрочено на 19.02.2021 г. С разпореждане от 03.07.2020 г. съдът е указал
страната да се призове чрез изпълнение на съдебна поръчка. На 12.02.2021 г.
е постъпило писмо от Министерството на правосъдието, с което съдът е
уведомен, че от чуждестранните компетентни органи не е постъпвала
информация за изпълнение на поръчката, касаеща връчване на книжа. Поради
нередовна процедура, на 19.02.2021 г. делото е отложено за 15.10.2021 г. На
21.04.2021 г. е изпратено ново искане в Министерството на правосъдието за
изпълнение на съдебна поръчка по призоваване.

ВГД № 4368/2019 г.  е образувано на 12.09.2019 г. по въззивна жалба
срещу решение на СГС по гр.д. № 10608/2017 г., постъпила в съда на същата
дата. В деня на постъпване на жалбата е извършена проверка на
допустимостта на жалбата от съдебен помощник, приложен е чек лист.
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Съгласно протокол, отразяващ извършения електронен избор на 12.09.2019 г.,
делото е разпределено на съдия Ралица Димитрова. С разпореждане от
17.09.2019 г. на съдията-докладчик делото е насрочено в открито заседание
на 13.03.2020 г. С разпореждане от 31.03.2020 г. делото е пренасрочено за
05.06.2020 г., поради обявеното в страната, считано от 13.03.2020 г.,
извънредно положение. В заседание от 05.06.2020 г. са докладвани две молби,
в които е обосновано искане за отправяне на преюдициално запитване по чл.
628 ГПК, съдът е предоставил възможност за становище, като е посочил, че
след това ще се произнесе по молбите, отложил е делото за 10.07.2020 г. С
определение от 01.07.2020 г. съдът е оставил без уважение искане за спиране
на производството, обосновано с образувано дело С-475/2019 г. на СЕС.
Мотивирал се е с практика на ВКС по постановено решение № 9/27.02.2020 г.
по т. д. 62/2019 г., Първо т. о. В съдебно заседание от 10.07.2020 г. е
допусната допълнителна задача към ССЕ и е отложил делото за 19.02.2021 г.
С определение от 25.08.2020 г., след становище на една от страните, съдът се
е произнесъл по други допълнителни задачи. С молба от 18.02.2021 г. вещото
лице е поискало отлагане на делото за нова дата, обоснована с лечение на
близък човек. По тази причина заседанието на 19.02.2021 г. е отложено за
01.10.2021 г.

ВГД № 5024/2019 г. е образувано на 17.10.2019 г. по въззивна жалба
срещу решение на СГС по гр.д. № 11856/2017 г. Разпределено е в деня на
образуването, като за докладчик е определен съдия Цветко Лазаров. С
подробно определение от 22.11.2019 г. по чл. 267 ГПК съдът е насрочил
открито съдебно заседание на 16.10.2020 г., уважил е искане за предоставяне
на правна помощ и е постановил страните да се явят в съдебно заседание за
обяснения по реда на чл. 176 ГПК. С определение от 16.12.2019 г. съдът е
назначил особен представител. Със заповед № А-934/15.10.2020 г. на
председателя на съда е разпоредено делата на 10-ти състав, насрочени за
16.10.2020 г., да се пренасрочат за 27.11.2020 г. Заповедта е мотивирана с
изчакване на резултати от извършени PCR-тестове на съдиите. В заседание от
27.11.2020 г. не е даден ход на делото, след като от разговор на съдебния
секретар по телефонна, е установено, че назначеният особен представител не
може да присъства по здравословни причини. Делото е отложено за
28.05.2021 г.

дванадесети граждански въззивен състав.
ВГД № 121/2019 г. е образувано на 07.01.2019 г. по постъпила на

същата дата въззивна жалба срещу решение на ОС – Видин по гр.д. №
332/2017 г. Образувано е с разпореждане на зам.председателя след извършена
проверка за редовност и допустимост от съдебен помощник. Разпределено е
на 07.01.2019 г. между всички съдии автоматично от зам.председателя и за
докладчик е определен съдия Атанас Кеманов. С разпореждане от 09.01.2019
г. делото е насрочено за разглеждане в открито заседание за 21.03.2019 г.,
когато му е даден ход, докладвано е, изслушани са явилите се страни, даден е
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и ход по същество. С определение от закрито заседание от 18.07.2019 г. съдът
е отменил протоколното си определение, с което е даден ход по същество,
допуснал е ССЕ, като е формулирал задачите и е насрочил о.с.з. за 14.11.2019
г. На тази дата е докладвана молба от вещото лице за предоставяне на
възможност за изготвяне на експертизата и о.с.з. е отложено за 12.03.2020 г.
На 06.03.2020 г. е постъпила молба от вещото лице, с която уведомява съда,
че времето за изготвяне на експертизата не е било достатъчно, предвид
непълнота на данните. На 11.03.2020 г. от въззиваемата страна е постъпила
молба да не се дава ход на делото. Съдебното заседание на 12.03.2020 г. не е
проведено. С разпореждане от 13.03.2020 г. делото е насрочено за 14.05.2020
г., отсрочено с разпореждане от същата дата за 25.06.2020 г., предвид
извънредното положение. В открито заседание от 25.06.2020 г. е даден ход на
делото, заключението не е прието като непълно и заседанието е отложено за
01.10.2020 г. С определение от 08.07.2020 г. в закрито заседание съдът е
спрял производството до приключване на дело № С-745/2019 г. на СЕС.
Видно от приложената бланка, справки по делото на СЕС са извършвани през
1 месец от 10.08.2020 г. до 06.01.2021 г. Навсякъде в резултата е записано, че
произнасянето се чака. С определение от 25.02.2021 г. съдът е възобновил
производството и го е насрочил за 15.04.2021 г., задължил е ищеца да
предостави необходимата пълна информация на вещото лице за изпълнение
на задачата. На 15.04.2021 г. съдът е дал ход на делото, дал е възможност на
вещото лице да изготви заключението си и е насрочил открито заседание за
13.05.2021 г.

ВГД № 2405/2019 г. е образувано на 15.05.2019 г. по постъпила на
същата дата въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 23/2017 г. на ОС –
Благоевград. Образувано е от зам.председателя, след извършена проверка от
съдебен помощник по редовността и допустимостта на жалбата.
Разпределено е на 15.05.2019 г. от зам.-председателя между всички съдии от
отделението и за докладчик е определена съдия Джулиана Петкова. С
разпореждане от 20.05.2019 г. съдията докладчик е указал на ищците да
внесат възнаграждение за особен представител на въззивника. С
разпореждане от 12.06.2019 г. по чл. 267 ГПК делото е насрочено в открито
заседание на 14.11.2019 г. Констатирано е, че не са направени
доказателствени искания, разпоредено е да се изпрати съобщение до
необжалвалия обикновен другар на въззивника, като му се съобщи датата на
откритото заседание и възможността да се присъедини към жалбата. В
открито заседание от 14.11.22019 г. е даден ход на делото, заличен е от
списъка за призоваване обикновеният другар на жалбоподателя, докладвано е
делото, изслушани са страните и е даден ход по същество. С определение от
02.01.2020 г. съдът е отменил хода по същество и е спрял производството по
делото до приключване на дело № С-745/2019 г. на СЕС. По делото няма
бланка за справки по спряно дело. Няма и други данни за извършени справки
по хода на делото на СЕС, за което по другите проверени дела стана ясно, че
е заличено с определение от 22.10.2020 г., поради оттегляне на
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преюдициалното запитване. С определение от 24.02.2021 г. съдът е
възобновил производството по делото, насрочил го е за 27.05.2021 г. и е
допуснал изслушване на ССЕ по формулирани в обстоятелствената част на
акта задачи.

четиринадесети граждански въззивен състав.
ВГД № 4311/2019 г. е образувано на 10.09.2019 г. по въззивна жалба

срещу решение на СГС от същата дата. Проверка по редовността и
допустимостта е извършена в същия ден от съдебен помощник с предложение
за образуване. Делото е образувано с разпореждане на зам.председателя.
Разпределено е между съдиите от гражданско отделение и за докладчик е
определена съдия Ася Събева. С определение от 15.11.2019 г., подписано от
всички членове на състава, съдът е изложил мотиви, че е налице съществено
нарушение на процесуалните правила по смисъла на чл. 266, ал. 3 ГПК,
довело до неизясняване на фактическата обстановка, обосноваващо
допускане на нови доказателствени средства, поради което е допусната
комплексна съдебно-медицинска експертиза, определени са три вещи лица,
различни специалисти, делото е насрочено в открито заседание на 07.04.2020
г. С разпореждания от различни дати, изписани върху списъка на лицата за
призоваване и последната страница на определението по чл. 267 ГПК, са
извършвани персонални промени на вещите лица по различни причини. С
разпореждане от 13.03.2020 г. делото е пренасрочено за 10.11.2020 г., предвид
обявеното извънредно положение, заповед на председателя на съда и решение
на СК на ВСС. Със заповед А-1051/10.11.2020 г. председателят на САС е
извършил промяна на един от членовете на състава, обоснована с внезапно
отсъствие. В заседание от 10.11.2020 г. съдът е констатирал, че по делото е
представено заключение само от едно от вещите лица, като един от лекарите
е уведомен на 17.09.2020 г., дал е възможност на трите вещи лица да изготвят
общо заключение и е отложил заседанието за 16.03.2021 г. С разпореждане от
21.12.2020 г., постановено и подписано от тримата членове на състава, съдът,
след като е констатирал, че във връзка с указания от 15.11.2019 г. на страната
за представяне на доказателства за действащо право в РЮА, на 16.11.2020 г.
са представени доказателства по опис без превод на български, е разпоредил
да се изготви служебно съдебна поръчка до Министерството на правосъдието
за снабдяване с извлечения от релевантното за спора законодателство в РЮА.
На 08.03.2021 г. е постъпила молба от две от вещите лица, от която става
ясно, че третото вещо лице не може да участва в изготвянето на експертизата
и ще направи искане да бъде заменено. По тази причина молят да бъдат
освободени от предстоящото заседание и да им се даде възможност за
изготвяне на заключение, след определяне на трето вещо лице. В заседание от
16.03.2021 г. съдът е указал на третото в.л. да изрази писмено становище, ако
не желае да работи по поставената задача, което да депозира в едноседмичен
срок, разпоредил е посочване на друго вещо лице от УМБАЛ и е отложил
делото за 15.06.2021 г. В протокола е отразено, че след приключване на
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заседанието, в залата се явява третото вещо лице, което е направило
изявление, че е ангажиран в КОВИД отделение и ще депозира писмена молба
допълнително.

ВГД № 5312/2019 г. /съдия Елена Тахчиева/ е образувано на
01.11.2019 г. по въззивна жалба срещу решение на СГС. Проверка на
редовността и допустимостта е извършена от съдебен помощник с
предложение да се образува дело. С определение от 12.11.2019 г., подписано
от членовете на състава, съдът е констатирал процесуални нарушения на
първоинстанционния съд, касаещи непълнота на доклада по чл. 146 ГПК,
неразпределена доказателствена тежест. Това процесуално нарушение по
смисъла на чл. 266, ал. 3 ГПК е наложило страните да вземат становище,
съответно - да се уважи искане на въззивника-ищец за разпит на свидетел и
допускане на СИЕ. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на
12.05.2020 г. С определение от 07.02.2020 г. съдът се е произнесъл по
направени със становищата доказателствени искания и е указал на страна да
формулира задачи по поисканата СИЕ. С разпореждане от 19.05.2020 г. съдът
е пренасрочил делото за 30.06.2020 г. С определение от 29.06.2020 г. съставът
е допълнил указания до страните, дадени с определението от 07.02.2020 г. В
заседание от 30.06.2020 г. са разпитани допуснати свидетели, дадена е
възможност на страните да поставят задачи към ССЕ и делото е отложено за
25.09.2020 г. На тази дата е назначена ССЕ, разпитан е свидетел, делото е
отложено за 23.02.2021 г. и е указано вещото лице да се призове след внасяне
на определения депозит. На 23.02.2021 г. е докладвана молба от вещото лице,
че не е изготвено заключението, тъй като е необходимо определение на съда
за снемане на банкова тайна по реда на чл. 63 ЗКИ. Докладвано е
определение на съда от 18.02.2021 г., с което е постановено разкриване на
тайна в конкретни банки и делото е отложено за 18.05.2021 г.

ВГД № 5857/2019 г. е образувано на 28.11.2019 г. по въззивна жалба
срещу решение на СГС, постъпила в съда на същата дата. Проверка по
допустимостта и редовността е извършена на 28.11.2019 г. от съдебен
помощник с предложение за образуване на дело, което е образувано от
зам.председателя и е разпределено автоматично, като за докладчик е
определена съдия Кристина Филипова,  видно от протокола за случаен избор.
С определение от 12.12.2019 г., подписано от всички членове на съдебния
състав, делото е насрочено в открито заседание на 02.06.2020 г., дадени са
указания на жалбоподателя, без уважение са оставени доказателствени
искания, като преклудирани, без уважение е оставено и искане за отправяне
на преюдициално запитване по чл. 629, ал. 2 ГПК. Съдът е указал на
страните, че ще се извърши проверка за наличие на неравноправни клаузи,
относими към исковата претенция, като в тази връзка страните могат да
заявят доказателствени искания. С определение от 26.05.2020 г. съдът е
постановил спиране на производството по делото във връзка с образувано
дело № С-745/2019 г. на СЕС по отправено от СРС преюдициално запитване.
С определение от 24.02.2021 г. съдът е възобновил производството по делото,
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допуснал е служебно ССЕ и е насрочил о.с.з. за 15.06.2021 г. Няма данни за
извършвани справки по статуса на делото на СЕС.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените дела  са образувани и разпределени своевременно, в деня

на постъпването на съдебните книжа.
Макар и рядко, се установиха постановени ръкописни съдебни актове

от съдиите-докладчици.
Предварителна проверка по реда на чл. 267 ГПК е извършена по

всички проверени дела, като често се съдържат актове – разпореждания на
съдията докладчик и актове – определения на въззивния състав, постановени
последователно. Съдията докладчик се е произнесъл по редовността и
допустимостта на въззивната жалба, взел е отношение по евентуални
допуснати процесуални нарушения от първата инстанция, по изясняване на
направени от страните искания. Съдебният състав се е произнесъл след
направените уточнения и конкретизиране на исканията, вкл. по
доказателствата. Само по едно от делата  отменения ход по същество се
свързва с необходимост от изясняване на фактическата страна на спора и
недостатъчно задълбочена предварителна проверка по отношение на
недостатъците на обжалваното решение, наведените твърдения и искания във
въззивната жалба и служебните правомощия на въззивната инстанция.

При насрочването на първото открито съдебно заседание по делата
продължава практиката, установена при комплексната проверка, срокът да
бъде по-голям от 5 месеца, считано от разпределение на делото, дори при
липса на доказателствени искания. Констатирани бяха срокове от 6, 7, 8 и 9
месеца, до 1 година. Проверяващите считат, че не следва да бъдат
коментирани сроковете при отлагане или отсрочване на делата през 2020 г. и
2021 г., с оглед на извънредното положение и продължителната
епидемичната обстановка.

Продължителността на част от проверените производства се дължи,
освен на извънредните обстоятелства през 2020 г. и 2021 г., и на спирането
им във връзка с образувани дела пред Съда на Европейския съюз, на
основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК.
Проверяващите остават с впечатление, че в администрирането на тези спрени
дела, съдиите изобщо не участват, а съдебните деловодители явно не могат да
се справят с информацията от сайта на СЕС. Възобновяването по проверените
дела е извършено със забавяне от около 4 месеца, а нанесените резултати от
справки сочат на некоректни вписвания, докладвани на съдиите. Друга
съществена причина за забавяне на производствата е свързана с допуснатите
различни видове съдебни експертизи във въззивното производство и
неизпълнените в срок задачи от назначените вещи лица, с които, особено по
медицинските експертизи, се работи много трудно, вкл. и с оглед създалата се
епидемична обстановка.
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1.3.Въззивни граждански дела, производствата по които са
спрени или спирани.

            Според предоставената от съда справка спрените към 19.04.2021 г.
граждански въззивни производства са общо 99 броя, от които образувани: 1
през 2004 г., 1 през 2007 г., 1 през 2012 г., 1 през 2013 г., 1 през 2014 г., 4 през
2016 г, 2 през 2017 г., 25 през 2018 г., 35 през 2019 г. и  28 през 2020 г.
Съответно по състави посочените данни са следните: I състав – спрени
производствата по 9 въззивни граждански дела, от които ВГД № 204/2012 г.,
ВГД № 2602/2014 г., ВГД № 3399/2016 г., ВГД № 4864/2016 г., от останалите
5 дела 1 е образувано през 2018 г. и по 2 – през 2019 г. и 2020 г.; II състав –
спрени производствата по 6 въззивни граждански дела, от които ВГД №
329/2007 г., ВГД № 195/2016 г., ВГД № 2628/2017 г., 2 дела, образувани през
2018 г. и 1 – през 2019 г.; IV състав – спрени производствата по 17 въззивни
граждански дела, от които ВГД № 531/2004 г., ВГД № 3813/2013 г. от
останалите 15 дела 4 са образувани през 2018 г., 5 – през 2019 г. и 6 – през
2020 г.; VII състав – спрени производствата по 9 въззивни граждански дела,
от които ВГД № 5012/2017 г. от останалите 8 дела 1 е образувано през 2018
г., 4 – през 2019 г. и 3 – през 2020 г.; VIII състав – спрени производствата по
8 въззивни граждански дела, от които 2 образувани през 2018 г., 3 – през 2019
г.  и 3  –  през 2020  г.  ; X  състав – спрени производствата по 16 въззивни
граждански дела, от които 7 образувани през 2018 г., 6 – през 2019 г. и 3 –
през 2020 г.; XII състав – спрени производствата по 11 въззивни граждански
дела, от които ВГД № 2740/2016 г. от останалите 10 дела 3 са образувани през
2018 г., 3 – през 2019 г. и 4 – през 2020 г.; XIV състав – спрени
производствата по 23 въззивни граждански дела, от които 5 образувани през
2018 г., 12 – през 2019 г. и 6 – през 2020 г.
            Основанията, на които са спрени производствата по тези 99 дела са
главно по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК /респ. чл. 182, б. „г“ ГПК/отм.//, чл. 229, ал.
1, т. 7, съответно във връзка с чл. 637 ТЗ, чл. 631, ал. 1 ГПК. По-рядко
производствата са спирани на основание чл. 229, ал. 1, т. 1, т. 2, и т. 3 ГПК.
Производството по едно от делата е спряно до постановяване на
тълкувателно решение по т.д. № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС.

            Проверени дела:
ВГД № 5361/2018 г., 14-ти състав, /съдия Кристина Райкова

Филипова/ е образувано на 05.11.2018 г. по постъпили на същата дата в САС
въззивна жалба срещу решение на СГС и насрещна въззивна жалба. Преди
образуването с разпореждане от 08.10.2018 г. на съдия Бистра Николова, в
качеството ѝ на зам.-председател на съда, жалбите са върнати на СГС за
администриране,  за да бъде внесена държавна такса в пълен размер. С
определение от 09.11.2018 г. съдът е допуснал съдебно психиатрична
експертиза, насрочил е делото в открито заседание на 12.02.2019 г. и е указал
на страните, че това заседание е само относно установяване на
дееспособността на страна в процеса, респ. относно наличие на
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обстоятелствата по чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК за спиране на производството. С
определение от 12.02.2019 г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК до
назначаване на настойничество или попечителство на ищеца в
първоинстанционното производство, указано е да се изпрати препис от
определението и служебно изготвен препис от експертизата на СРП за
предприемане на действия по Глава 28 от ГПК, а след приключване на
производството, на настоящия състав да се изпрати препис от съдебното
решение, с което съдът се е произнесъл по реда на чл. 338 ГПК. Съдът е
разпоредил делото да се докладва за периодична проверка през 3 месеца с
оглед изискване на служебни справки за хода на процедурата по учредяване
на настойничество, респективно попечителство. По делото е приложен и
протокол за откритото съдебно заседание от 12.02.2019 г., на което е
изслушано заключението и постановено протоколно определение за спиране,
неразделна част от което е и това, постановено в закрито заседание. До
08.01.2020 г. редовно са изисквани писмени справки от СГС за движението на
делото, с оглед на което е спряно настоящото. Последният отговор от СГС е
от 13.01.2020 г., от който става ясно, че е оставено без движение за посочване
на адрес за призоваване на ответника. Едновременно с това в бланка „Спряно
дело“ са отразявани справките, извършвани редовно по движението на делото
пред СГС. От извършена на 08.07.2020 г. се установява, че делото е обявено
за решаване на 12.06.2020 г. Съгласно справки от 02.11.2020 г., 07.01.2021 г.,
05.03.2021 г. и 05.04.2021 г. делото е решено и решението е влязло в сила, но
няма категорични данни от кога. Няма предприети действия на съда,
свързани с възобновяване на производството.

ВГД  № 2856/2018 г., 14-ти състав, /съдия Ася Събева/ е образувано
на 05.06.2018 г. по въззивни жалби срещу решение и определение по чл. 389
ГПК на Софийски градски съд. С определение от 15.06.2018 г. съдебният
състав е насрочил делото в открито заседание за 06.11.2018 г. и е потвърдил
обжалваното определение на СГС по чл. 389 ГПК. В заседание от 06.11.2018
г. делото е отложено за 19.02.2019 г. В протокола за съдебно заседание от
19.02.2019 г. е отразено, че съдът, след съвещание намира, че са налице
предпоставките, визирани в чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК за спиране на настоящото
производство, по съображения, изложени в определение, постановено в
закрито заседание в писмен вид, което да се счита неразделна част от
протоколното определение. По делото е приложено и определение от същата
дата, постановено в закрито заседание, в което са изложени мотиви за
спиране на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на т.д. №
719/2018 г. на ОС – Варна. На 07.03.2019 г. е постъпила молба по чл. 389
ГПК. С определение от 12.03.2019 г. молбата е оставена без уважение. Срещу
определенията за спиране е депозирана частна жалба, по която ВКС се е
произнесъл с определение от 27.06.2019 г. по ч.т.д. № 27.06.2019 г., с което са
отменени определенията за спиране и делото е върнато за продължаване на
съдопроизводствените действия. Делото е постъпило в САС на 28.06.2019 г.
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С разпореждане от 17.09.2019 г. делото е насрочено в открито заседание за
18.02.2020 г. На 09.10.2019 г. е постъпила молба от страна за спиране на
производството във връзка с направено преюдициално запитване от СРС. На
18.02.2020 г. е представено от страната доказателство за образувано дело №
С-745/2019 г. на СЕС. В заседание от 18.02.2020 г. страните са направили
искане за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по
взаимно съгласие на страните, което съдът е уважил. На 19.08.2020 г. е
постъпила молба за възобновяване. С определение от 17.09.2020 г. съдът е
постановил спиране на основание „чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК“ във връзка с
образуваното дело пред СЕС, без преди това да е постановил диспозитив за
възобновяване във връзка с искането на страна за възобновяване по чл. 230
ГПК. В бланка „Спряно дело“ са правени справки за делото по
преюдициалното запитване, първата от които е от 08.07.2020 г., когато
все още не е било постановено спиране на основание отправено
запитване до СЕС. Към момента на проверката делото не е възобновено,
независимо от обстоятелството, че дело С-745/2019 г. на СЕС по
преюдициалното запитване е заличено с определение от 22.10.2020 г..

ВГД № 3043/2018 г., 10-ти състав, /съдия Цветко Лазаров/ е
образувано на 14.06.2018 г. по постъпила в САС на същата дата въззивна
жалба на ЗК „Олимпик“ АД срещу решение на СГС. С разпореждане на
докладчика от 20.06.2018 г. делото е насрочено в открито заседание на
22.02.2019 г. С определение от 19.11.2018 г., постановено в закрито
заседание, съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал.
1, т. 7 ГПК, позовавайки се на разпоредбата на чл. 624, ал. 1 КЗ. По жалба
срещу определението във ВКС е образувано ч.т.д. № 326/2019 г. С
определение от 19.02.2019 г. ВКС е отменил определението на САС и е
върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия. ВКС се е
мотивирал с обстоятелството, че отнетия лиценз на дружеството и
назначаването на ликвидатор предшества решение на съда за откриване на
производство по несъстоятелност, но не се приравнява на него. Делото е
върнато на САС на 21.02.2019 г. С разпореждане от 05.03.2019 г. съдът е
насрочил открито заседание за 08.11.2019 г., когато след като е констатирал,
че дружеството вече е в производство по ликвидация, е постановил спиране
на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, вр. чл. 624, ал. 1 КЗ. В бланка „Спряно
дело“ са отразявани извършвани справки от 06.12.2019 г. до 09.04.2021 г.
В графата „Резултат от делото“ е отбелязвано „няма постъпили
документи за приключване на делото в Р. Кипър“.

ВГД № 4979/2018 г., проверено на 28.04.2021 г., 10-ти състав, /съдия
Нина Стойчева/ е образувано на 18.10.2018 г. по въззивна жалба и насрещна
въззивна жалба срещу решение на СГС. С разпореждане от 26.10.2018 г.
докладчикът е насрочил делото в открито заседание на 10.05.2019 г. В
заседание от тази дата съдът служебно е констатирал наличие на обуславящо
производство и с протоколно определение е спрял делото до окончателно
приключване на производството по гр. д. № 10879/2018 г. на СГС. В
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прикрепена на последната страница на делото бланка „Спряно дело“ са
правени ежемесечни справки за хода на обуславящото производство.
Отбелязвано е, че справките са извършени по телефон или от
електронната система на СГС. Според последната справка от 09.04.2021
г., делото е насрочено в открито заседание на 15.04.2021 г.

ВГД № 329/2007 г., втори състав, е образувано и разпределено на
22.02.2007 г. Докладчици по делото са били: съдия Алексей Иванов, съдия
Велислав Павков. Във второто по ред о.с.з. на 07.11.2007 г. производството
по делото е спряно до влизане в сила на съдебния акт по гр.д. № 3933/2006 г.
на СГС.

С определение от з.с.з. от 18.07.2017 г. производството е възобновено
и делото е насрочено в о.с.з. на 06.06.2018 г., когато не му е даден ход. Видно
от протокола от с.з., докладчик е съдия Мария Георгиева, 2-ри състав.
Насрочено е о.с.з. за 20.03.2019 г., когато отново не е даден ход на делото
поради нередовно призоваване на жалбоподател и с оглед твърдение на
процесуален представител за починал жалбоподател. Не е даден ход на
делото и в следващото с.з., на 11.12.2019 г., когато не са се явили страните и
процесуалните представители. Съдът на основание чл. 229, ал.1, т. 2 ГПК е
спрял производството по делото поради смърт на страна без категорични
доказателства за това.

Починалата страна е ищец по първоинстанционното дело и
жалбоподател по въззивното дело. На гърба на протокола от с.з. съдебният
секретар е записал, че жалбоподателите са уведомени по телефона чрез
техния пълномощник на 19.12.2019 г. До въззиваемите страни са изпратени
съобщения, които са им връчени в периода между 06.01. и 13.01.2020 г.

С ръкописно неподписано разпореждане от 04.04.2021 г., след година
и четири месеца, е наредено извършване на справка за вписани адреси
на починалото лице с цел установяване на правоприемниците. С писмо
от 05.04.2021 г. справка е изискана от МВР – Дирекция „Миграция“. На
23.04.2021 г. в САС е постъпило писмо от държавния орган, според което по
името на лицето не са установени данни за издадено разрешение за
пребиваване, нито пък е регистриран адрес на територията на Р.България.

ВГД № 2628/2017 г., втори състав, е образувано и разпределено на
25.05.2017 г. За докладчик е определена съдия Мария Георгиева. Върху
протокола за избор на докладчик е постановено ръкописно разпореждане от
31.05.2017 г., с което делото е насрочено за 14.02.2018 г. Допуснато е
събирането на доказателства.

С разпореждане от 18.07.2017 г. поради персонални промени в състава
с.з е пренасрочено за 14.03.2018 г., когато не е даден ход на делото и на
основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК производството е спряно поради смърт на
ищец-жалбоподател. Дадена е възможност на пълномощника на ищците да се
снабди с удостоверение за наследници.

На 14.02.2020 г., след около две години, е постъпила молба от
процесуалния представител на въззиваемите, че по делото към настоящия



44

момент нищо не е представено и е направено искане за повторно указание за
представяне удостоверение за наследници. Върху молбата е постановено
ръкописно разпореждане от 19.02.2020 г. „На осн. субсид. приложение на чл.
230, ал. 2 ГПК, САС определя 6-месечен срок за посочване на
правоприемниците на Г.Х., като указва, че при неизпълнение производството
ще бъде прекратено“.

С разпореждане на 05.04.2021 г. е наредено извършване на
справка за вписаните адреси на починалия ищец и за докладване на
делото след получаването й за изискване на официална информация за
правоприемниците. Същата е получена от Дирекция „Миграция“ – МВР
на 20.04.2021 г.

ВГД № 531/2004 г., четвърти състав,  е образувано и разпределено
на 24.03.2004 г. За докладчик е определена съдия Веселка Марева.

С определение от 26.03.2004 г. 4-ти състав е допуснал гласни
доказателства на страните, като е обявил, че по останалите им
доказателствени искания ще се произнесе в о.с.з., което е насрочил на
20.09.2004 г., когато е даден ход на делото. Изслушани са страните.
Разпитани са доведените свидетели. Приети са писмени доказателства и за
събиране на други доказателства делото е отложено за 24.01.2005 г., когато е
даден ход по същество.

С определение от 08.02.2005 год. съдът е отменил определението за
даване на ход по същество. Допуснал е писмени доказателства и е насрочил
о.с.з. за 28.03.2005 г., когато отново е даден ход по същество.

С определение от 09.05.2005 год. ходът по същество е отменен и
производството по отношение на въззивника е прекратено поради смърт.
Конституиран е правоприемник и делото е насрочено в о.с.з. за 19.09.2005 г.,
когато производство е спряно на основание чл.182, б.“г“ ГПК /отм/.

С определение от 27.03.2013 г. /докладчик съдия Мадлена Желева/
производството по делото е възобновено. Насрочено е о.с.з. за 23.09.2013 г.
Допуснати са писмени доказателства и е дадена възможност за вземане на
становище по тях. Делото е отложено за 02.12.2013 г. за събиране на
доказателства, когато производството е спряно до приключване на гр.д. №
1102/2002 г. на СГС.

Делото е възложено на съдия Мария Яначкова със заповед на
административния ръководител от 01.07.2016 г.

Според нанесените резултати по извършените справки,
приключеното производство по гр.д. № 1102/2002 г. на СГС е потвърдено
с решение на САС, 7-ми състав, по гр.д. № 3139/2015 г., приложено по
гр.д. № 3256/ 2017 г. на САС, 10-ти състав, изпратено по КЖ на ВКС на
25.09.2020 г., невърнато до датата на проверката.

ВГД № 204/2012 г. е образувано и разпределено на 19.01.2012 г. За
докладчик е определена съдия Ирина Петрова. Делото е насрочено в о.с.з. на
26.04.2012 г. Върху молба на въззивниците с искане за спиране на
производството е постановено определение от 12.04.2012 г., с което на
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основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството по ВГД № 204/2012 г. е
спряно до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт по
гр.д. № 5376/2003 г. на СРС, 58-ми състав. Приложено е решението на СРС от
13.06.2011 г. Съгласно писмо на СРС, постъпило в САС на 21.02.2017 г.,
срещу първоинстанционното решение са подадени въззивни жалби и е
изпратено по компетентност на СГС. По направени справки е установено,
че в СГС е образувано ВГД № 7859/2013 г. на II-В въззивен състав. Видно
от справка от 07.04.2021 г. делото на СГС е насрочено за 24.12.2021 г.

ВГД № 3813/2013 г. е образувано и разпределено на 14.10.2013 г. За
докладчик е определена съдия Анна Баева. С определение от 28.10.2013 год.
4-ти състав е допуснал гласни доказателства на въззивника. Допуснал е и
представени с ВЖ писмени доказателства. Делото е насрочено в о.с.з. на
10.02.2014 г., когато му е даден ход, разпитан е свидетел, приети са писмени
доказателства и е отложено за 14.04.2014 г.

С определение от 31.03.2014 г., постановено в з.с.з, след извършена
служебна справка съдът е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т.
4 ГПК, до приключване на производството по ТД № 964/2014 г. на САС, ТО.

С определение от 14.03.2016 г. съдът е възобновил производството.
Приложени са заверени преписи от решение на САС, ТО, решение на СГС,
ТО и определение на ВКС от 28.01.2016 г., с което не е допуснато касационно
обжалване на въззивното решение. Насрочено е о.с.з. за 30.05.2016 г.

С определение, постановено в з.с.з. на 31.03.2016 г., производството
по ВГД № 3813/2013 г. отново е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК,
до приключване на производството по ТД № 1802/2016 г. на СГС, ТО, с
влязъл в сила съдебен акт.

Видно от бланка „спряно дело“ са извършвани периодични справки
относно движението на преюдициалното дело, считано от 12.09.2016 г. до
05.04.2021 г. Според последните справки, делото е все още висящо.

ВГД № 2602/2014 г. е образувано и разпределено на 03.07.2014 г. За
докладчик е определена съдия Ваня Атанасова.

С разпореждане на съдията докладчик от 11.07.2014 г. ВЖ е приета за
редовна и допустима и поради липса на доказателствени искания делото е
насрочено в о.с.з. за 13.11.2014 г., когато е докладвано от съдия Тахчиева.
Съдът не е дал ход на делото. Докладвал е искане на жалбоподателя за
спиране на производството с оглед наличието на преюдициален спор.
Съдебното заседание е отложено за 14.11.2014 г., когато производството е
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, с оглед представено решение от
04.06.2013 г. по ф.д. № 1659/2003 г. на СГС, ТО.

Производството е възобновено с определение от 01.04.2016 г.
Представени са заверени копия от решения на САС и СГС, и определение на
ВКС, с което не е допуснато касационно обжалване на решенията по ф.д. №
964/2014 г. на САС. Насрочено е о.с.з. за 06.10.2016 г., когато е даден ход на
делото и производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до
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приключване на производството по ТД № 1802/2016 г. на СГС, ТО, с влязъл в
сила съдебен акт.

Видно от бланка спряно дело са извършвани периодични справки
относно движението на преюдициалното дело, считано от 18.10.2016 г. до
05.04.2021 г. Според последните справки, делото е все още висящо.

ВГД № 5012/2017 г., дванадесети състав, е образувано и
разпределено на 09.10.2017 г. За докладчик е определена съдия Камелия
Първанова.

С определение от 28.10.2017 г. 12-ти състав е насрочил о.с.з на
29.01.2018 г. Допуснал е до разпит двама свидетели по искане на въззивника.
В о.с.з. на 29.01.2018 г. е даден ход на делото. Докладвано е. Изслушани са
страните. Без уважение е оставено искане за спиране на производството по
делото до приключване на ВНОХД № 898/2017 г. на САС, НО. Разпитани са
свидетели. Предоставена е възможност за формулиране на въпроси по
искането за допускане на САТЕ. Делото е отложено за 30.04.2018 г., когато
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до
приключване на ВНОХД № 898/2017 г. на САС, НО.

Производството по делото е възобновено с определение от 07.12.2018
г. Приложени са влезли в сила съдебни актове по наказателното
производство, вкл. решение от 22.11.2018 г. на ВКС, Първо н.о.

На 11.12.2018 г. е постъпила молба от застрахователна компания за
спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК.

С определение от 09.01.2019 г., постановено в з.с.з, съдът е спрял
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, вр. чл. 624, ал. 1 КЗ.

С определение от 22.07.2019 г. производството по ВГД № 5012/2017 г.
на САС е възобновено, тъй като е установено, че няма открито производство
по ликвидация/несъстоятелност, поради което не са налице условията за
спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, вр. чл. 624
КЗ. В същото определение съдът е посочил, че му е служебно известно
образувано пред СЕС дело № С-427/2019 г., въз основа определение на СРС,
с което е отправено преюдициално запитване относно тълкуването на чл. 630
КЗ с оглед чл. 274 от Директива 2009/138/ЕО на ЕП и на Съвета на Европа.

Със същото определение производството е спряно на основание чл.
631, ал. 1, изр. 1, вр. чл. 633 ГПК до произнасяне на СЕС по дело С-427/2019
г.

С определение от 24.09.2019 г. по ЧТД № 2075/2019 г., ВКС, ТК,
Второ отделение, ЧЖ срещу определението, в частта за спиране на
производството, е оставена без разглеждане като процесуално недопустима.

Не се установи бланка „спряно дело“ на последното посочено
основание. На бланката за спряно дело „на основание чл. 229, ал. 1, т. 7
ГПК, вр. чл. 624, ал.1 КЗ“ са нанесени ежемесечни справки от 10.12.2019
г. до 29.03.2021 г., според които е отразено, че се чака списък на приети и
неприети вземания.
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КОНСТАТАЦИИ:
Проверката на спрените производства констатира, че редовно са

администрирани делата, по които производството е било спряно на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, респ. – чл. 182, б. „г“ ГПК. Съдебните деловодители
са извършвали ежемесечни справки по хода на преюдициалния спор и са
докладвали установения резултат на съдиите, които са ограничили
действията си до подпис в бланката. Не се установиха изрични
разпореждания, с които деловодителят да бъде насочен кога и как да извърши
определена справка.

Констатира се забавяне при администриране на производствата,
спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК,  при смърт на ищец, както и по
чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК, в които случаи съдът има задължението и служебно
да следи за отпадането на пречките по движение на делото. Причината е
именно в липсата на ясни и конкретни разпореждания на съда, които да бъдат
изпълнени от съдебния служител.

Установиха се пропуски, или некоректни справки, при
администриране на спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 633, вр.
чл. 631 ГПК производства, във връзка с образувани по преюдициални
запитвания дела на СЕС. Съдиите не участват в администрирането на тези
спрени производства. Съдебните деловодители явно не са обучени, или не
могат да се справят с намиране и разчитане на информацията на сайта на
СЕС. Нанесените от тях справки в бланка „спряно дело“, макар и
периодични, не отразяват точното основание, или са некоректни: извършени
на дати преди постановяване на спирането или след вече заличено дело на
СЕС се отразява, че няма произнасяне – дело № С-745/2019 г. В тази връзка
възобновяването на спрените производства е извършвано винаги със
закъснение от по няколко месеца.

Съдиите следва да имат отношение и участие в администрирането на
спрените производства. Следва да се помисли дали не е удачно,
администрирането на спрените на основание образувано по преюдициално
запитване дело на СЕС, производства да се възложи на съдебните помощници
или те да подпомагат деловодителите при извършване на справките.

            1.4.          Въззивни граждански дела, по които е отменен хода по
                           същество.
           Според изисканите за нуждите на проверката и предоставени от съда
служебни справки в ГО на САС:

· през 2016 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 18 пъти: I състав – по 5 дела, от
които 2 образувани през 2015 г. и 3, образувани през 2016 г., 5-те дела
са решени и приключени; II състав – по 4 дела, образувани през 2016
г., 1 от които е спряно, 3 са приключени с решения; IV състав – по 4
дела, от които 1 е образувано през 2015 г., прекратено с определението
за отмяна на хода по същество и 3 – през 2016 г., приключени с
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решения; VII състав – по 2 дела, образувани през 2016 г. и
приключени с решения; VIII състав – няма дела, по които ходът по
същество да е отменен; X състав – по 1 дело, образувано през 2015 г.,
приключило с решение през 2017 г.; XII състав –  по 2  дела,
образувани през 2016 г., приключени през 2017 г. с решения; XIV
състав не е бил сформиран през 2016 г.

· през 2017 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 24 пъти: I състав – по 2 дела,
образувани през 2017 г., приключени с решения; II състав – няма дела,
по които ходът по същество да е отменян; IV състав –  по 3  дела,
образувани през 2017 г.,  2 приключени с решения през 2017 г. и 1 – с
решение през 2018 г.; VII състав – по 2 дела, от които 1 образувано
през 2016 г., а другото през 2017 г., приключени с решения; VIII
състав – по 5 дела, от които 2 образувани през 2016 г. и 3 – през 2017
г., приключени с решения,от които 2 постановени през 2017 г. и 3 –
през 2018 г.; X състав – по 5 дела, образувани през 2016 г.,
приключили с решения, от които 1 постановено през 2017 г. и 4 – през
2018 г.; XII състав – по 7 дела, от които 6 образувани през 2016 г. и 1 –
през 2017 г., от тях 6 са  приключени с решения, 4 от които
постановени през 2017 г. и 2 – през 2018 г. Производството по едно от
делата е спряно с определението за отмяна на хода по същество; XIV
състав не е бил сформиран през 2017 г.

· през 2018 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 23 пъти: I  състав –  по 1  дело,
образувано през 2017 г., обявено за решаване на 07.03.2018 г.; II
състав – по 1 дело, образувано през 2017 г., върнато на СГС на
13.08.2018 г. със задължителни указания, впоследствие – след
връщането му в САС, е образувано под нов № 3847/2019 г., насрочено
в о.с.з. за 09.06.2021 г.; IV състав – по 6 дела, от които 1 образувано
през 2016  г.,  4  образувани през 2017  г.  и 1  –  през 2018  г.,  5  са
приключени с решения, от които 2 са постановени през 2018 г. и 3 –
през 2019 г., производството по 1 дело е спряно; VII състав – по 3
дела, от които 2 образувани през 2017 г. и 1 – през 2018 г., приключени
с решения; VIII състав – по 4 дела, от които 2 образувани през 2017 г.
и 2 – през 2018 г., приключени с решения,  от които 2 постановени през
2018 г. и 2 – през 2019 г.; X състав – по 1 дело, образувано през 2017
г., приключило с решение през 2018 г.; XII състав – по 6 дела, от
които 1 образувано през 2017 г. и 5 – през 2018 г., всички приключили
с решения, от които 3 са постановени през 2018 г., 2 – през 2019 г. и 1 –
през 2020 г.; XIV състав – по 1 дело, образувано през 2018 г. и
приключило с решение от 11.01.2019 г.

· през 2019  г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество
след обявяване на делото за решаване общо 20 пъти: I състав – няма
дела, по които ходът по същество да е отменян; II състав – по 1 дело,
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образувано през 2018 г., върнато на СГС със задължителни указания,
впоследствие – след връщането му в САС, е образувано под нов №
4972/2019 г., приключило с решение; IV състав – по 3 дела, от които
1 образувано през 2018 г., 2 образувани през 2019 г., по 1
производството е спряно, другите две са приключили с решения,
постановени през 2019 г. и 2021 г.; VII състав – по 6 дела, от които 3
образувани през 2018 г. и 3 – през 2019 г., приключени с решения;
VIII състав – по 3 дела, от които 2 образувани през 2018 г. и 1 – през
2019 г., приключени с решения, от които 1 постановено през 2019 г. и
2 – през 2020 г.; X състав – по 1 дело, образувано през 2019 г.,
приключило с решение от 10.03.2020 г.; XII състав –  по 6  дела,  от
които 1 образувано през 2018 г. и 5 – през 2019 г., 4 приключили с
решения през 2019 г., 1 обявено за решаване на 18.03.2021 г. и 1 –
насрочено за 15.04.2021 г.; XIV състав – няма дела, по които ходът по
същество да е отменян.

· през 2020  г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество
след обявяване на делото за решаване общо 18 пъти: I  състав –  по 1
дело, образувано през 2015 г. /ходът по същество е бил отменен и през
2018 г. по същото дело/, обявено за решаване; II състав – няма дела,
по които ходът по същество да е отменян; IV състав –  по 1  дело
образувано през 2019 г., насрочено за 28.06.2021 г.; VII състав – по 6
дела, от които 3 образувани през 2019 г. и 3 – през 2020 г., 5
приключени с решения 1 - прекратено; VIII състав – няма дела с
отменен ход по същество; X състав – по 2 дела, образувани през 2019
г., едното обявено за решаване на 19.03.2021 г., а другото насрочено
за 04.06.2021 г.; XII състав – по 7 дела, от които 1 образувано през
2018 г., 3 – през 2019 г. и 3 – през 2020 г., 3 дела са приключени с
решения, от които 1 постановено през 2020 г. и 2 – през 2021 г., 3 дела
са обявени за решаване, от които 2 – на 18.02.2021 г. и 1 – на
18.03.3021 г., 1 дело е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 27.05.2021
г.; XIV  състав – по 2 дела, образувани през 2019 г., едното
приключило с решение от 18.08.2020 г., другото – спряно с
определението за отмяна на хода по същество.

Проверени бяха определенията, с които ходът по същество е бил отменен:

Постановените от първи състав определения за отмяна на хода по
същество в периода 2016 г. – 2020 г. са общо 9, като по ВГД № 3136/2017 г.
дадения ход по същество е бил отменян два пъти. През 2016 г. определенията
са 5, през 2017 г. – 1, през 2018 г. – 1 и през 2020 г. – 1 През 2019 г. не са
посочени дела, по които да е отменен хода по същество.

С определение от з.з. на 06.04.2016 г. по ВГД № 3668/2015 г. /първи
състав, докладчик – съдия Елена Тахчиева/, съдът е отменил протоколното си
определение от 11.02.2016 г., с което е приключено съдебното дирене, делото
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е насрочено за разглеждане в о.с.з. за събиране на доказателства, допусната е
СИЕ за изясняване на релевантни по делото факти, съдържащи се в писмени
доказателства, приобщени със заповедното производство и касаещи
направено пред първоинстанционния съд възражение за погасяване на
процесното задължение чрез плащане. На това процесуално нарушение на
първата инстанция страната се е позовала още в подадената срещу решението
въззивна жалба.

С определение от з.з. на 27.10.2016 г. по ВГД № 993/2016 г. /първи
състав, докладчик – съдия Алексей Иванов/, съдът е отменил протоколното
определение от 13.10.2016 г., с което устните състезания са обявени за
приключени. Делото е насрочено в о.с.з. с указания до жалбоподателя да
ангажира своевременно защитата си, като е уважена постъпила след с.з.
негова молба, с която е поискано отлагане на заседанието, поради наличие на
обективна пречка за явяването на страната. Приложени са и доказателства.

С определение от з.з. на 27.07.2016 г.по ВГД № 854/2016 г. /първи
състав, докладчик – съдия Капка Павлова/ съдът е отменил протоколното
определение от 26.05.2016 г., с което е приключено събирането на
доказателства и е даден ход на устните състезания, допуснал е изслушване на
СТЕ, насрочил е о.с.з. на 10.11.2016 г. Съдът е приел за допустимо
събирането на определени доказателства, с оглед т. 3 от ТР № 1/2013 г. на
ОСГТК на ВКС, че при въведено оплакване за необоснованост на
първоинстанционното решение, въззивният съд е длъжен служебно да събере
доказателствата, необходими за изясняване на делото от фактическа  страна.
           С определение от з.з. на 22.07.2016 г.по ВГД № 5049/2015 г. /първи
състав, докладчик – съдия Алексей Иванов/ съдът е отменил протоколното
определение от 16.04.2016 г., за приключване на устните състезания,
насрочил е о.с.з. за 17.11.2016 г., указал е на въззивника-ищец да отстрани
нередовности на исковата молба, касаещи петитума и основанието на
предявения иск.
            Определението от 28.07.2016 г., с което е отменен хода по същество по
ВГД № 1041/2016 г., обявено за решаване на 09.06.2016 г. /първи състав,
докладчик – съдия Анна Палазова/ не е предоставено.

С определение от з.з. на 27.04.2017 г. по ВГД № 161/2017 г. /първи
състав, докладчик – съдия Елизабет Петрова/ съдът е отменил протоколното
определение от 20.04.2017 г., с което е даден ход на устните състезания,
предвид постъпила в срока за произнасяне молба на 25.04.2017 г. от законен
наследник на починала пет дни преди последното заседание страна. Съдът е
заличил починалата страна, конституирал е наследникът на същата и е
насрочил о.с.з. на 08.06.2017 г.

С определение от з.з. на 20.04.2017 г. по ВГД № 59/2017 г. /първи
състав, докладчик – съдия Елизабет Петрова/ съдът е отменил протоколното
определение от 23.03.2017 г., с което е даден ход на устните състезания и е
насрочил о.с.з. на 15.06.2017 г., назначил е САТЕ. Констатирано е, че във
въззивната жалба е направено обосновано оплакване за погрешно
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установяване на правнорелевантен факт и за необоснованост на решението
относно предпоставките за ангажиране деликтната отговорност на
жалбоподателя и на ответника ГФ. Съдът се е позовал на задължителните
указания на ВКС по тълкуване и прилагане на закона с ТР № 1/2013 г. по т.д.
№ 1/2013 г., т. 3, че при обосновано оплакване за погрешно установяване на
факти по делото и необоснованост на решението, въззивният съд дължи
служебно събиране на доказателства, сред които е и съдебната експертиза.
           По ВГД № 3136/2017 г. на първи състав, ходът по същество е отменян
два пъти: с определение от з.з. на 07.03./2018 г. /докладчик – съдия Алексей
Иванов/ е отменено протоколното определение от 08.02.2017 г.; с
определение от 06.08.2020 г. е отменено протоколното определение от
09.07.2020 г. /докладчик – съдия Мария Райкинска/. Предвид очертания с
исковата молба, въззивната жалба и отговора на въззивната жалба предмет на
въззивното производство, съдът е приел, че при разглеждане на спора следва
да се приложи императивната норма на §6, ал. 6 от ДР на ЗППДОбП/отм./,
неприложена от първоинстанционния съд и с оглед спазване принципите на
състезателност и равнопоставеност, задължително да уведоми страните за
това, като им даде възможност да изразят становище по прилагането на
нормата и да ангажират доказателства, съобразно разпределената от съда
доказателствена тежест. С първото определение страните са уведомени, а с
второто съдът е разпределил доказателствената тежест. Насрочено е о.с.з. за
17.12.2020 г.

           Постановените от втори състав през периода 2016 г. – 2020 г.
определения за отмяна на хода по същество са общо 6, като 4 от тях са
постановени през 2016 г., 1 – през 2018 г. и 1 – през 2019 г.

С определение от з.з. на 12.12.2016 г. по ВГД № 4477/2016 г. /втори
състав, докладчик – съдия Анна Палазова/ съдът е отменил протоколното
определение от 30.11.2016 г., с което на делото е даден ход по същество и е
оставил въззивната жалба без движение с указания за отстраняване на
констатираните в срока за произнасяне нередовности – посочване на
конкретен обжалваем интерес съобразно уважената и отхвърлената част на
иска.

С определение от з.з. на 12.12.2016 г. по ВГД № 3241/2016 г. /втори
състав, докладчик – съдия Анна Палазова/ съдът е отменил протоколното
определение от 23.11.2016 г., с което на делото е даден ход по същество и е
оставил исковата молба без движение с указания до ищеца да приведе в
съответствие обстоятелствената част и петитума на иска. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че обжалваното решение е постановено по
нередовна искова молба – претенцията е предявена за обезщетяване на
имуществени вреди, претърпени от ищеца в причинна връзка с
незаконосъобразна спрямо правото на ЕС правораздавателна дейност на
ВАС, а искането е насочено срещу Държавата, представлявана от министъра
на финансите.
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С определение от з.з. на 04.08.2016 г. по ВГД № 195/2016 г. /втори
състав, докладчик – съдия Капка Павлова/ съдът е отменил протоколното
определение от 25.05.2016 г., с което е приключено събирането на
доказателства и е даден ход на устните състезания, като производството по
делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК,  до приключване с
влязъл в сила акт на гр.д. № 35017/2016 г. на СРС, 73 състав. Съдът е приел за
основателно направеното, в молба от 28.07.2016 г. от въззивник, искане за
спиране на производството.

С определение от з.з. на 08.11.2016 г. по ВГД № 2565/2016 г. /втори
състав, докладчик – съдия Мария Георгиева/ съдът е отменил протоколното
определение от 26.10.2016 г., с което е обявил съдебното дирене за
приключено и е дал ход на устните състезания, оставил е без движение
исковата молба, по която е образувано първоинстанционното дело и е указал
на ищеца отстраняване на нередовностите. Нередовността на исковата молба,
изразяваща се в непосочване размера на претенцията по чл. 86 ЗЗД и
неплащане на дължимата д.т. върху него, съдът е констатирал в срока за
произнасяне.

С определение от з.з. на 13.08.2018 г. по ВГД № 6466/2017 г. /втори
състав, докладчик – съдия Асен Воденичаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 13.06.2018 г., с което е даден ход по същество на делото и е
прекратил производството. Върнал е на СГС, ГО, I-4 състав, гр.д. №
2148/2014 г. за изпълнение на дадените указания, касаещи връчване на
препис от постановеното първоинстанционно решение на ответника, предвид
срока по чл. 259 ГПК.

С определение от з.з. на 01.07.2019 г. по ВГД № 5439/2018 г. /втори
състав, докладчик – съдия Иво Дачев/ съдът е отменил протоколното
определение от 15.05.2019 г., с което е даден ход по същество и е прекратил
производството. Върнал е делото на СГС, I-7 състав за произнасяне по цялото
искане за присъждане на обезщетение за забава при правна квалификация чл.
86, ал. 1 ЗЗД за посочен период, с оглед увеличението на иска, допуснато в
съдебно заседание на 12.06.2018 г. пред СГС.

          Постановените от четвърти състав определения за отмяна на хода по
същество през периода 2016 г. – 2020 г. са общо 17, като през 2016 г. са 4,
през 2017 г. – 3, през 2018 г. – 6, през 2019 г. – 3 и през 2020 г. – 1.
          Не бяха предоставени описаните в таблицата 2 определения за отмяна
на хода по същество, постановени от 4 състав: по ВГД № 165/2016 г. /вместо
определение от 28.04.2016 г. за отмяна на хода по същество, е предоставено
определение № 2152/09.07.2018 г. за изменение на решението в частта за
разноските/ и по ВГД № 286/2017 г.

С определение от з.з. на 08.04.2016 г. по ВГД № 1623/2015 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Светлин Михайлов/ съдът е отменил
протоколното определение от 08.02.2016 г. за даване ход по същество,
прекратил е производството и е върнал делото на СГС за допълване на
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постановеното обжалвано решение. В срока за произнасяне, с оглед
направените уточнения, въззивната жалба и писмените бележки на
въззивника, съдът е констатирал, че в първоинстанционното решение СГС не
се е произнесъл по всички предявени искове.

С определение от з.з. на 21.06.2016 г. по ВГД № 536/2016 г. /четвърти
състав, докладчик – съдия Яна Вълдобрева/ съдът е отменил протоколното
определение от 06.06.2016 г. за даване ход по същество и е разпоредил делото
да се докладва след връщане на съобщение до страна, за администриране на
частна жалба. С определение, постановено в о.с.з. на 06.06.2016 г. съдът е
върнал като просрочена постъпилата в същото с.з. въззивна жалба от ищеца в
първата инстанция против решението на СГС, предмет на въззивен контрол.
В срока за произнасяне, от ищеца на 15.06.2016 г. е постъпила въззивна
частна жалба срещу протоколното определение за връщане на въззивната му
жалба.

С определение от з.з. на 31.10.2016 г. по ВГД № 2500/2016 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Яна Вълдобрева/ съдът е отменил
протоколното определение от 10.10.2016 г. за даване ход по същество,
насрочил е о.с.з. за 30.01.2017 г., разпоредил е да се изиска служебно
удостоверение за наследници на починала страна и делото да се докладва
всяка седмица. В срока за произнасяне е констатирано, че по време на
висящността на спора пред СГС, на 08.05.2015 г. е починала ищцата.

С определение от з.з. на 23.11.2017 г. по ВГД № 2805/2017 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Нели Куцкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 13.11.2017 г. за даване ход по същество и е
прекратил производството по делото. Съдът е приел жалбата на
застрахователно дружество, по която е образувано делото, за недопустима, с
оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ГПК., тъй като с нея се упражняват чужди
права, като от въззивния съд се претендира да уважи иск, отхвърлен с влязло
в сила решение. С разпореждането за насрочване на делото /чл. 267 ГПК/
съдът е приел същата жалба за допустима, тъй като застрахователното
дружество е било трето лице, помагач на ответника.
          С определение от з.з. на 28.11.2017 г. по ВГД № 2235/2017 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Яна Вълдобрева/ съдът е отменил
протоколното определение от 09.10.2017 г. за даване ход по същество, дал е
указания на въззиваемите ищци в двумесечен срок да предоставят с препис за
другата страна решение на поземлена комисия и е насрочил о.с.з. за
12.03.2018 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал погрешна преценка
в определението си от 10.07.2017 г. за настъпила преклузия на
доказателствено искане на ответника по делото за задължаване на
въззиваемите ищци да представят въпросното решение.
          С определение от з.з. на 11.12.2018 г. по ВГД № 2412/2016 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Яна Вълдобрева/ съдът е отменил
протоколното определение от 12.11.2018 г. за даване ход по същество,
разпоредил е извършване на превод на документи от английски и румънски
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език на български език и е насрочил делото в о.с.з. на 11.03.2019 г.
Въпросните документи са постъпили с писма от МП на РБ на 22.11.2018 г. и
на 10.12.2018 г., в отговор на искането на САС, на основание на Европейската
конвенция за обмен на информация между държавите, относно съдържание
на румънското право.
          С определение от з.з. на 22.11.2018 г. по ВГД № 1746/2018 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Яна Вълдобрева/ съдът е отменил
протоколното определение от 05.11.2018 г. за даване ход по същество и е
насрочил о.с.з. за 04.02.2019 г., като е изискал справка от НОИ дали
въззиваемите ищци, като малолетни наследници на загиналия при ПТП техен
баща, получават наследствена пенсия и в какъв размер. Съдът, в срока за
произнасяне е приел, че предвид заявено във въззивната жалба на
застрахователното дружество доказателствено искане и с оглед пълното и
всестранно изясняване на фактическата страна на спора следва да бъде
изискана справката от НОИ.
          С определение от з.з. на 09.08.2018 г. по ВГД № 2992/2017 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Мария Яначкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 25.06.2018 г. за даване ход по същество и на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК е спрял производството по делото до
приключване на НОХД № 91/2016 г. на ОС – Монтана, по което на 30.03.2018
г. е била постановено присъда. Обстоятелствата са станали известни на САС
в хода на производството.
          С определение от з.з. на 26.06.2018 г. по ВГД № 6231/2017 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Нели Куцкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 14.05.2018 г. за даване ход по същество и е
оставил без движение исковата молба на ТД, представлявано от синдика до
изпълнение на дадените задължителни указания.
          С определение от з.з. на 02.07.2018 г. по ВГД № 5828/2017 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Яна Вълдобрева/ съдът е отменил
протоколното определение от 14.05.2018 г. за даване ход по същество и на
основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК, по взаимно съгласие на страните, е спрял
производството по делото, с оглед постъпила от тях молба в срока за
произнасяне.
          С определение от з.з. на 09.01.2018 г. по ВГД № 3412/2018 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Нели Куцкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 20.11.2017 г. за даване ход по същество и е
спрял производството по делото на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ. В срока за
произнасяне, при извършена служебна проверка в ТР, съдът е констатирал, че
с решение на СГС постановено на 01.11.2017 г.  по т.д.  № 375/2017 г.  е било
открито производство по несъстоятелност по отношение на ответника по
въззивната жалба, за което обстоятелство страните не са уведомили съда.
          С определение от з.з. на 02.07.2019 г. по ВГД № 73/2019 г. /четвърти
състав, докладчик – съдия Нели Куцкова/ съдът е отменил протоколното
определение от 17.06.2019 г. за даване ход по същество и е спрял
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производството по делото до приключване на производството по дело № С-
234/18 на Съда на Европейския съюз.
          С определение от з.з. на 01.07.2019 г. по ВГД № 110/2019 г. /четвърти
състав, докладчик – съдия Яна Вълдобрева/ съдът е отменил протоколното
определение от 03.06.2019 г. за даване ход по същество и е спрял
производството по делото до приключване на производството по дело № С-
427/19 на Съда на Европейския съюз.
          С определение от з.з. на 16.04.2019 г. по ВГД № 3264/2018 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Ана Вълдобрева/ съдът е отменил
протоколното определение от 18.03.2019 г. за даване ход по същество и е
насрочил о.с.з. на 03.06.2019 г., като е указал на ищцата, с оглед твърденията
й в исковата молба да уточни дали е налице съпричиняване по смисъла на чл.
53 ЗЗД на двамата водачи на МПС в ПТП и дали иска разделно осъждане на
ответниците или иска осъждането им при условията на чл. 53 ЗЗД.
Несъответствието между изложените в обстоятелствената част на исковата
молба твърдения и заявения петитум съдът е констатирал в срока за
произнасяне.
          С определение от з.з. на 11.02.2020 г. по ВГД № 2651/2019 г.
/четвърти състав, докладчик – съдия Нели Куцкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 02.12.2019 г. за даване ход по същество и е
спрял производството по делото до приключване на производството по дело
№ С-745/19 на Съда на Европейския съюз.

          Постановените от седми състав през периода 2016 г. – 2020 г.
определения за отмяна на хода по същество са по 19 дела, като през 2016 г. са
постановени 2, през 2017 г. – 3, през 2018 г. – 2, през 2019 г. – 6 и през 2020 г.
– 6.
          С определение от з.з. на 07.06.2016 г. по ВГД № 1446/2016 г. /седми
състав, докладчик – съдия Даниела Дончева/ съдът е отменил протоколното
определение от 09.05.2016 г. за даване ход по същество, насрочил е делото в
о.с.з. на 04.07.2016 г. и е разпоредил да се изиска гр.д. № 1900/2005 г. на СГС,
I-10 състав, чието прилагане било необходимо за изясняване на делото от
фактическа страна.
         С определение от з.з. на 06.12.2016 г. по ВГД № 3544/2016 г. /седми
състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 24.10.2016 г. за даване ход по същество,
насрочил е делото в о.с.з. на 06.02.2017 г., допуснал е ССчЕ. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че определени обстоятелства от значение за
изясняване предмета на делото не са установени от приетите доказателства и
предвид основното оплакване във въззивната жалба на ответника за
необоснованост на обжалваното решение досежно изводите за извършено
плащане на застрахователна премия по застрахователен договор, за
установяването им служебно е допусната експертизата.
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          С определение от з.з. на 15.02.2017 г. по ВГД № 4707/2016 г. /седми
състав, докладчик – съдия Даниела Дончева/ съдът е отменил на основание
чл. 151, ал. 4 ГПК протоколното определение от 30.01.2017 г. за даване ход
по същество, насрочил е делото в о.с.з. на 10.04.2017 г. Съдът се е позовал на
постъпила молба от Държавата, представлявана от министъра на финансите
по чл. 151, ал. 1 ГПК.
         С определение от з.з. на 06.07.2017 г. по ВГД № 329/2017 г. /седми
състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 22.05.2017 г. за даване ход по същество,
насрочил е делото в о.с.з. на 09.10.2017 г., допуснал е СТЕ. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че определени обстоятелства от значение за
изясняване предмета на делото не са установени от приетите доказателства.
Доказателства не са събрани, изготвената пред първоинстанционния съд
експертиза не е приета по реда на чл. 200, ал. 2 ГПК, а освен това е непълна.
         С определение от з.з. на 29.12.2017 г. по ВГД № 1833/2017 г. /седми
състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 02.10.2017 г. за даване ход по същество и е
спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на спора по гр.д. № 4019/2017 г. на
СГС. Обуславящото производство за делба е установена при служебна
проверка.
         С определение от з.з. на 31.05.2018 г. по ВГД № 6474/2017 г. /седми
състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/ съдът е отменил
протоколното определение от 16.04.2018 г. за даване ход по същество,
насрочил е делото в о.с.з. на 25.06.2018 г., допуснал е тройна САТЕ. В срока
за произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа
страна. С въззивната жалба е оспорено изявление на вещото лице по САЕ при
изслушването му в съдебно заседание, в противоречие с изготвеното писмено
заключение.
         С определение от з.з. на 30.07.2018 г. по ВГД № 721/2018 г. /седми
състав, докладчик – съдия Димитър Мирчев/ съдът е отменил протоколното
определение от 14.05.2018 г. за даване ход по същество, насрочил е делото в
о.с.з. на 08.10.2018 г. с призоваване на страните, вещите лица и свидетел,
допуснал е повторно изслушване на съдебно-психиатричната експертиза и на
комплексна съдебно-медицинска експертиза, допуснал е повторен разпит на
свидетел. Съдът е установил служебно, че на датата, на която е проведено
заседанието и първоинстанционното  дело пред СГС е обявено за решаване,
приети са заключенията и е разпитан свидетеля, в Съдебната палата е имало
сигнал за поставено взривно устройство. Направено е оплакване от ответника
за допуснати процесуални нарушения.
         С определение от з.з. на 11.02.2019 г. по ВГД № 2844/2018 г. /седми
състав, докладчик – съдия Димитър Мирчев/ съдът е отменил протоколното
определение от 05.11.2018 г., с което е даден край на устните състезания и
делото е обявено за решаване. Насрочил е о.с.з. на 08.04.2019 г. В срока за
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произнасяне съдът е съобразил, че в делото пред СГС са налични документи,
на които въззивника се позовава, но не е направил доказателствени искания
пред САС и не са приети като доказателства. Ходът по същество е отменен за
евентуалното им събиране.
         С определение от з.з. на 14.06.2019 г. по ВГД № 4190/2018 г. /седми
състав, докладчик – съдия Димитър Мирчев/ съдът е отменил протоколното
определение от 28.01.2019 г., с което е даден край на устните състезания и
делото е обявено за решаване. Насрочил е о.с.з. на 28.10.2019 г., допуснал е
допълнителна ССчЕ, като е определил задачите. След обявяване на делото за
решаване е постановено ТР № 8 от 02.04.2019 г.по т.д. № 8/2017 г на ОСГТК
на ВКС по въпроси, свързани с исковете по чл. 422 ГПК и т.1 от същото се
отнася до надлежното обявяване на предсрочната изискуемост на кредита.
Съдът е уведомил страните, че ще се произнесе служебно по нищожността на
клаузите от договора за банков кредит и анексите към него, предвид
възможно противоречие с императивни материалноправни норми по чл. 143
ЗЗП, като им е дал възможност да ангажират доказателства и е определил
срок за това.
         С определение от з.з. на 08.10.2019 г. по ВГД № 4293/2018 г. /седми
състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/ съдът е отменил
протоколното определение от 28.01.2019 г., с което е даден ход по същество
на делото. В последното о.с.з., в което е приключило разглеждането на
делото, съдът е постановил определение за оставяне без уважение на искане
за предоставяне на правна помощ на въззивника. Срещу определението на
04.02.2019 г. е постъпила въззивна частна жалба, върната с разпореждане от
23.08.2019  г.,  което не е влязло в сила –  обжалвано с частна жалба от
26.09.2019 г. Разпоредено е делото да се докладва за насрочване в о.с.з. след
приключване на производството по обжалване на определението, с което
молбата за предоставяне на правна помощ е оставена без уважение.
         С определение от з.з. на 17.06.2019 г. по ВГД № 1357/2019 г. /седми
състав, докладчик – съдия Димитър Мирчев/ съдът е отменил протоколното
определение от 10.06.2019 г., с което е даден край на устните състезания и
делото е обявено за решаване. Служебно, на 13.06.2019 г., е установено, че
въззивникът е починал на 04.06.2019 г. и е оставил законни наследници,
които следва да бъдат конституирани по реда на чл. 227 ГПК. Съдът е
конституирал наследниците на мястото на починалия, наредил е изготвяне на
адресни справки за новоконституираните страни, дал е възможност на същите
да заявят дали поддържат въззивната жалба на наследодателя си или я
оттеглят, насрочил е о.с.з. за 04.11.2019 г.
         С определение от з.з. на 16.10.2019 г. по ВГД № 1992/2019 г. /седми
състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 30.09.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество. Оставил е без движение исковата молба за изпълнение на дадените
указания. Делото в САС е образувано по въззивна жалба на ищеца срещу
решение на СГС. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че исковата
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молба е нередовна, тъй като не съдържа пълно изложение на фактическите
обстоятелства, относими към предявения деликтен иск по чл. 49 ЗЗД.
         С определение от з.з. на 20.12.2019 г. по ВГД № 819/2019 г. /седми
състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/ съдът е отменил
протоколното определение от 30.09.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество. Насрочил е о.с.з. на 10.02.2020 г., допуснал е допълнителна ССчЕ,
като е определил задачите й.
         С определение от з.з. на 02.01.2020 г. по ВГД № 4156/2019 г. /седми
състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 02.12.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество. Насрочил е о.с.з. за 09.03.2020 г. В срока за произнасяне съдът е
констатирал, че във въззивната жалба на ответника е направено оплакване за
необоснованост на обжалваното решение досежно изводите за извършено
виновно деяние от страна на водача на МПС, като жалбоподателят се е
позовал на материалите от досъдебното производство, което е било изискано,
но материалите по него не са били приложени в производството пред СГС.
Допуснатото процесуално нарушение от първата инстанция е следвало да се
отстрани от въззивния съд.
         С определение от з.з. на 24.02.2020 г. по ВГД № 3422/2019 г. /седми
състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/ съдът е отменил
протоколното определение от 10.02.2020 г., с което е даден ход на делото по
същество. Насрочил е о.с.з. на 16.03.2020 г. В срока за произнасяне от нов
пълномощник на въззивника е постъпила молба, според която в последното
заседание по делото въззивникът-ищец, поради невладеене на българския
език не е разбрал извършеното от съда и страните. Съдът е констатирал, че в
последното заседание не се е явил процесуалния представител на страната,
във връзка с което тя е възразявала по даване ход на делото, но не е
представила доказателства за причините за неявяването. Съдът е приел за
необходимо да се осигури възможност за участие по делото на
новоангажирания процесуален представител, независимо от липсата на
доказателствени искания.
           С определение от з.з. на 02.06.2020 г. по ВГД № 5965/2019 г. /седми
състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 18.05.2020 г., с което е даден ход на делото по
същество. Насрочил е о.с.з. за 05.10.2020 г., допуснал е до разпит свидетел
чрез призоваване. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че не се е
произнесъл по направено в отговора на въззивната жалба доказателствено
искане за допускане на един свидетел за установяване на обстоятелства
относно съпричиняване на вредоносния резултат от страна на ищеца.
           С определение от з.з. на 30.07.2020 г. по ВГД № 123/2020 г. /седми
състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 15.06.2020 г., с което е даден ход на делото по
същество и е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК.
Указал е на ищците в шестмесечен срок от съобщението да представят
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удостоверение за смъртта и наследниците на починалата на 07.12.2019 г.
въззиваема - ответник, да посочат адреси за призоваване на наследниците.
Информация за смъртта на страната постъпила след приключване на устните
състезания.
         С определение от з.з. на 20.11.2020 г. по ВГД № 2516/2020 г. /седми
състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/ съдът е отменил
протоколното определение от 16.11.2020 г., с което е даден ход на делото по
същество. Насрочил е о.с.з. на 14.12.2020 г. В срока за произнасяне съдът е
констатирал, че във въззивното производство не са били призовани за участие
третите лица помагачи на ответника.
         С определение от з.з. на 22.12.2020 г. по ВГД № 2645/2020 г. /седми
състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/ съдът е отменил
протоколното определение от 14.12.2020 г., с което е даден ход на делото по
същество. Насрочил е о.с.з. на 25.01.2021 г. В срока за произнасяне съдът е
констатирал, че делото е обявено за решаване от състав, в който е участвал
определен със заповед на председателя на съда заместващ член-съдия, отвел
се от разглеждане на делото с определение от 08.09.2020 г.

         През периода 2016 г. – 2020 г. вкл., осми състав е постановил 12
определения, по 12 дела, с които е отменил дадения ход по същество, като
през 2017 г. тези актове са 5, през 2018 г. – 4, през 2019 г. – 3. Не бяха
предоставени две от определенията, посочени в таблицата – по ВГД №
140/2016 г. и по ВГД № 3628/2017 г., по което е представено определението
от 23.01.2018 г., вместо определението за отмяна на хода по същество от
08.12.2017 г.
           С определение от з.з. на 03.02.2017 г. по ВГД № 4569/2016 г. /осми
състав, докладчик – съдия Красимир Машев/ съдът е отменил протоколното
определение от 31.01.2017 г., с което е приключено съдебното дирене и е
даден ход на устните състезания. Насрочил е о.с.з. за 25.04.2017 г., дал е
възможност на въззивника-ищец по обратния иск да представи доказателства
за внесена д.т. в размер на 1200 лева по сметка на СГС за разглеждане на
обратния иск, както и за внесен депозит в размер на 1467,50 лева за
заплащане на възнаграждение за особен представител на ответника по
обратния иск, който да бъде назначен по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК.
Разпоредил е препис от приведената в редовност обратна искова молба да
бъде връчен на особения представител на ответника по нея за отговор по реда
на чл. 131 ГПК. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че на ответника
по предявения от застрахователното дружество обратен иск не е било
осигурено надлежно участие в производството пред въззивния и
първоинстанционния съд.
           С определение от з.з. на 06.11.2017 г. по ВГД № 2211/2017 г. /осми
състав, докладчик – съдия Иванка Ангелова/ съдът е отменил протоколното
определение от 10.10.2017 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. за 27.03.2018 г., служебно е  допуснал ССЕ, като е
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формулирал задачите. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото
е останало неизяснено от фактическа страна във връзка с възражението за
неравноправност на клауза от договор за кредит.
           С определение от з.з. на 27.11.2017 г. по ВГД № 3169/2017 г. /осми
състав, докладчик – съдия Красимир Машев/ съдът е отменил протоколното
определение от 14.11.2017 г., с което е приключено съдебното дирене и е
даден ход на устните състезания. Насрочил е о.с.з. за 06.02.2018 г., дал е
възможност на ответника да посочи фактите, на които основава насрещно
предявените субективни права, вкл. чрез компенсаторно възражение, като
наведе съответните фактически твърдения, както и да представи
доказателства за взето преди посочена дата решение от общото събрание на
ТД по реда на чл. 137, ал. 1, т. 8, предл. 1 ТЗ, респ. по чл. 147, ал. 2 ТЗ.
           С определение от з.з. на 23.05.2018 г. по ВГД № 4262/2017 г. /осми
състав, докладчик – съдия Златина Рубиева/ съдът е отменил протоколното
определение от 27.02.2018 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. за 12.06.2018 г., указал е на въззивниците-ищци да
ангажират доказателства /разпит на свидетел/ за установяване на твърдените
от тях в исковата молба факти и обстоятелства за търпените морални болки и
страдания и за отношенията между определени лица. В срока за произнасяне
въззивният съд е съобразил, че в доклада по чл. 146 ГПК
първоинстанционният съд е указал доказателствената тежест, но не и че
ищците не сочат доказателства за установяване на твърдени обстоятелства.
           С определение от з.з. на 05.04.2018 г. по ВГД № 5407/2017 г. /осми
състав, докладчик – съдия Красимир Машев/ съдът е отменил протоколното
определение от 13.03.2018 г., с което е приключено съдебното дирене и е
даден ход на устните състезания. Насрочил е о.с.з. за 06.11.2018 г., допуснал е
на основание чл. 268, ал. 2 ГПК, вр. чл. 140, ал. 3 ГПК като писмено
доказателствено средство надлежно заверен препис от заповед на главния
архитект на София, допуснал е служебно, на основание чл. 195, ал. 1, вр. чл.
273 ГПК, СТЕ, като е формулирал задачите. Заповедта е представена от
въззивника с писмените му бележки след обявяване на делото за решаване.
Експертизата е допусната служебно от съда във връзка с доводите за
необоснованост на първоинстанционното решение, релевирани във
въззивната жалба.
           С определение от з.з. на 22.08.2018 г. по ВГД № 481/2018 г. /осми
състав, докладчик – съдия Златина Рубиева/ съдът е отменил протоколното
определение от 05.06.2018 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. за 04.12.2018 г., дал е на страните възможност да представят
доказателства дали е налице влязла в сила присъда по НОХД № 192017 г. на
РС – Котел. В срока за произнасяне въззивният съд е констатирал, че като
доказателство към въззивната жалба е представена невлязла в сила присъда
по НОХД № 19/2017 г. на РС – Котел, която е от значение за гражданския съд
на основание чл. 300 ГПК.
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           С определение от з.з. на 23.07.2018 г. по ВГД № 63/2018 г. /осми
състав, докладчик – съдия Иванка Ангелова/ съдът е отменил протоколното
определение от 05.06.2018 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з.  на 09.10.2018  г.,  указал е на ответното дружество в
седемдневен срок да представи годен диск със запис на инцидента. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че приложеният към делото диск е
компрометиран, а обжалваното решение е обосновано преимуществено на
снетото от докладчика съдържание на диска.
           С определение от з.з. на 05.06.2019 г. по ВГД № 4255/2018 г. /осми
състав, докладчик – съдия Златина Рубиева/ съдът е отменил протоколното
определение от 12.02.2019 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. на 01.10.2019 г.,  служебно е допуснал допълнителна СИЕ,
като е формулирал задачите.  В срока за произнасяне въззивният съд е
констатирал, че по приетата СИЕ липсва заключение по релевираното от
ответника възражение за неравноправност на посочени клаузи в договор за
банков кредит. Съобразил е практиката на ВКС, според която
първоинстанционният и въззивният съд служебно следят за наличието на
фактически или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност на
клаузи в потребителски договор.
           С определение от з.з. без дата /посочената в таблицата дата съвпада
с датата на о.с.з., насрочено с определението за отмяна на хода по
същество/ по ВГД № 1849/2018 г. /осми състав, докладчик – съдия Златина
Рубиева/ съдът е отменил протоколното определение от 13.11.2018 г., с което
е даден ход на делото по същество. Насрочил е о.с.з. за 14.05.2019 г.,  на
основание чл. 146, ал. 1 ГПК е уведомил страните, че ще се произнесе
служебно относно неравноправността на конкретни клаузи от договор за
кредит за покупка на недвижим имот и е разпределил и указал
доказателствената тежест, допуснал е допълнителна СИЕ, като е формулирал
задачите.
           С определение от з.з. на 14./липсва посочен месец/.2019 г. по ВГД №
5407/2017 г. /осми  състав, докладчик – съдия Красимир Машев/ съдът е
отменил протоколното определение от 15.10.2019 г., с което е приключено
съдебното дирене и е даден ход на устните състезания. Насрочил е о.с.з. за
04.02.2020 г. /в таблицата тази дата е посочена като дата на определението за
отмяна на хода по същество/.  Допуснал е на основание чл. 195, ал. 1, вр. чл.
273 ГПК, допълнителна САТЕ, като е формулирал задачите. В срока за
произнасяне съдът е установил, че спорът е останал неизяснен от фактическа
страна, но вместо поисканата във въззивната жалба, с оглед наведените
оплаквания за необоснованост на обжалваното решение, повторна САТЕ,
съдът е приел, че следва да се допусне допълнителна.

В периода 2016  г.  –  2020  г. десети състав е постановил 10
определения по 10 дела за отмяна на хода по същество, като през 2016 г.
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актът е един, през 2017 г. – актовете са 5, през 2018 г. – 1, през 2019 г. – 1 и
през 2020 г. – 2.
           С определение от з.з. на 06.06. 2016 г. по ВГД № 4455/2015 г. /десети
състав, председател съдия Цветко Лазаров и членове съдиите Геновева
Николаева и Димитър Мирчев/ съдът е отменил протоколното определение от
18.03.2016 г., с което е даден ход на делото по същество. Насрочил е о.с.з. за
07.10.2016 г. и е дал възможност на страните за становища по дадените
указания и доказателствата. В срока за произнасяне съдът е установил, че на
спора  по трите осъдителни иска е  дадена неправилна правна квалификация –
чл. 403 ГПК, вр. чл. 86 ЗЗД, съединен с евентуален иск по чл. 45 ЗЗД. Според
въззивният съд първите два иска са по чл. 49 ЗЗД, а третата претенция се
основава на нормата на чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД. Поради
обстоятелството, че делото не е било докладвано при правилната правна
квалификация и с оглед на т. 2 от ТР № 1 от 09.12.2013 г. по т.д. № 1/2013 г.
на ОСГТК на ВКС на страните следва да бъдат дадени указания относно
възможността да предприемат процесуални действия по посочване на
относими по делото доказателства.
           С определение от з.з. на 24.01.2017 г. по ВГД № 2775/2016 г. /десети
състав, докладчик – съдия Цветко Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 21.10.2016 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. за 12.05.2017 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал,
че проведеното от първоинстанционния съд съдебно дирене не е установило
относимите за спора факти, въз основа на които да се формира извода за
основателност или неоснователност на предявения иск. В тази връзка от
нотариус са изискани документи по издаване на два нотариални акта,
допуснати са нова СТЕ и СИЕ.
           С определение от з.з. на 24.01.2017 г. по ВГД № 3201/2016 г. /десети
състав, докладчик – съдия Цветко Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 18.11.2016 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. за 12.05.2017 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал,
че проведеното от първоинстанционния съд съдебно дирене не е установило
относимите за спора факти, въз основа на които да се формира извода за
основателност или неоснователност на предявения иск. В тази връзка са
допуснати нова СТЕ и СИЕ.
           С определение от з.з. на 23.02.2017 г. по ВГД № 518/2016 г. /десети
състав, докладчик – съдия Цветко Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 10.02.2017 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. за 16.06.2017 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал,
че проведеното от първоинстанционния съд съдебно дирене не е установило
относимите за спора факти, въз основа на които да се формира извода за
основателност или неоснователност на предявения иск. В тази връзка, за
попълване на делото с относими за спора факти, съдът на основание чл. 176
ГПК е задължил главните и подпомагащите страни да се явят лично в с.з. и
дадат обяснения по конкретни въпроси и обстоятелства. от нотариус е
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изискано  да представи за констатация оригинала от общия регистър, от трети
за процеса лица са изискани справки и документи.
           С определение от з.з. на 24.03.2017 г. по ВГД № 5018/2016 г. /десети
състав, докладчик – съдия Цветко Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 10.03.2017 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне е установено, че процесуалният представител на
жалбоподателя Банка ДСК ЕАД е роднина по съребрена линия на съдията
докладчик. На основание чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 23 ГПК, от участие по делото
е отведен съдия Цветко Лазаров. Разпоредено е делото да се докладва на
председателя на ГО за определяне на нов докладчик.
           С определение от з.з. на 26.07.2017 г. по ВГД № 5229/2016 г. /десети
състав, докладчик – съдия Нина Стойчева/ съдът е отменил протоколното
определение от 28.04.2017 г., с което е даден ход на делото по същество. Във
въззивната жалба са изложени съображения за необоснованост, неправилност
и незаконосъобразност на обжалваното решение, постановено при погрешно
прилагане на закона. В срока за произнасяне съдът е установил, че
обжалваното решение е постановено при погрешна правна квалификация на
предявения иск,, който предвид изложените фактически обстоятелства и
петитума в исковата молба е следвало да се квалифицира като иск с правно
основание чл. 282, ал. 4 КЗ/отм./, вр. чл. 284, ал. 2 КЗ/отм./, по който иск
единствен ответник, носител на материалноправната легитимация е НББАЗ, а
в исковата молба било посочено като ответник чуждестранно
застрахователно дружество. Обжалваното решение е било постановено при
неотстраняване на тази нередовност на исковата молба. Съобразено е, че
съдът следи служебно за допустимостта на решенията /ТР № 1/2001 г. на
ОСГК на ВКС/. На ищцата е указано да посочи надлежен ответник по
предявения иск с правно основание чл. 282, ал. 4 КЗ/отм./, вр. чл. 284, ал. 2
КЗ/отм./ за конституирането му по делото, което е насрочено за разглеждане
в о.с.з. на 06.10.2017 г.
           С определение от з.з. на 03.05.2018 г. по ВГД № 3031/2017 г. /десети
състав, докладчик – съдия Цветко Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 09.02.2018 г., с което е даден ход на делото по същество.
Насрочил е о.с.з. за 22.06.2018 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал,
че при повторното изслушване на вещото лице не са отстранени допуснати
неточности в писменото заключение по извършената и приета в първата
инстанция експертиза. На вещото лице е указано да представи писмено
заключение по спорните въпроси и скица относно механизма на настъпване
на ПТП.
           С определение от з.з. на 05.07.2019 г. по ВГД № 114/2019 г. /десети
състав, докладчик – съдия Нина Стойчева/ съдът е отменил протоколното
определение от 07.06.2019 г., с което е даден ход на устните състезания и е
спрял производството  на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване
на ВГД № 4764/2012 г. на САС, първи състав, с влязъл в сила съдебен акт.
Основанието за спиране е установено в срока за произнасяне.
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           С определение от з.з. на 12.06.2020 г. по ВГД № 5644/2019 г. /десети
състав, докладчик – съдия Ралица Димитрова/ съдът е отменил протоколното
определение от 29.05.2020 г., с което е даден ход на устните състезания. С
оглед наведените във въззивната жалба оплаквания за необоснованост на
обжалваното решение, липсата на доказателствено искане и т. 3 от ТР №
1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, съдът е допуснал служебно СМЕ, като е
формулирал задачите, насрочил е о.с.з. за 04.12.2020 г.
           С определение от з.з. на 30.07.2020 г. по ВГД № 5079/2019 г. /десети
състав, докладчик – съдия Ралица Димитрова/ съдът е отменил протоколното
определение от 03.07.2020 г., с което е даден ход на устните състезания. С
оглед наведените във въззивната жалба оплаквания за необоснованост на
обжалваното решение и т.  3  от ТР № 1/2013  г.  на ОСГТК на ВКС,  съдът е
допуснал служебно СМЕ, изготвена от ортопед травматолог, като е
формулирал задачите. В първата инстанция е била изслушана СМЕ,
изпълнена от вещо лице неврохирург, който не е дал заключение относно
получени травми-фрактури. Насрочено е о.с.з. за 03.07.2020 г.

През периода 2016 г. – 2020 г., дванадесети състав е постановил общо
28 определения за отмяна на хода по същество, като през 2016 г.
определенията са 2, през 2017 г. – 7, през 2018 г. – 6, през 2019 г. – 6 и през
2020 г. – 7.
           С определение от 20.10.2016 г., от з.з. на 17.10.2016 г. по ВГД №
2560/2016 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Джулиана Петкова/
съдът е отменил протоколното определение от 06.10.2016 г., с което е даден
ход на делото по същество. Основен довод в жалбата на ответника срещу
решението на СГС касае възражението за съпричиняване на вредоносния
резултат от страна на пострадалия. В срока за произнасяне съдът е
констатирал, че по въпроса е приложимо румънското материално право,
поради което е длъжен да установи служебно неговото съдържание съгласно
способите, предвидени в КМЧП, респ. в Европейската конвенция за обмен на
правна информация между държавите. Съдът е наредил да се изпрати писмо
до МП, съгласно ЕКОПИМД, за информация от РР за законовата
регламентация по действаща към определена дата /на ПТП/ нормативна
уредба по посочени въпроси. Дал е възможност на страните, на основание чл.
43, ал. 2 КМЧП да представят документи, установяващи съдържанието на
релевантните разпоредби на чуждото право. Насрочил е о.с.з. на 26.01.2017 г.
           С определение от 09.11.2016 г., от з.з. на 20.10.2016 г. по ВГД №
3252/2016 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Мария Георгиева/ съдът
е отменил протоколното определение от 20.10.2016 г., с което е даден ход на
делото по същество и е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК, до влизане в сила на решение по гр.д. № 6120/2014 г. на СГС.
           С определение от 09.01.2017 г., от з.з. на 06.01.2017 г. по ВГД №
4529/2016 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Мария Яначкова/ съдът е
отменил протоколното определение от 08.12.2016 г., с което е даден ход на
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делото по същество. В срока за произнасяне съдът, в рамките на
правомощията си по чл. 269 ГПК, разяснени с ТР № № 1/09.12.2013 г. по т.д.
№ 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, е приел, че делото е останало неизяснено от
фактическа страна. В жалбата си ответникът се позовава на документ,
приложен към отговора му на исковата молба, с който обосновава
правоизключващо отговорността си възражение. САС е установил, че
документът не е наличен по делото. На жалбоподателя-ответник е указано в
определен срок да представи посочената справка и делото е насрочено в о.с.з.
на 16.02.2017 г.
           С определение от 10.02.2017 г., от з.з. на 30.01.2017 г. по ВГД №
3261/2016 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Мария Георгиева/ съдът
е отменил протоколното определение от 26.01.2017 г., с което е даден ход на
делото по същество. Указал е на въззивника-ищец възможността в определен
срок да потвърди осъщественото от негово име в откритото с.з. процесуално
представителство от адвокатите М. и Ж., или да поиска повтаряне на
заседанието.
           С определение от з.з. на 03.05.2017 г. по ВГД № 3923/2016 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Диана Коледжикова/ съдът е отменил
протоколното определение от 02.02.2017 г., с което е даден ход на делото по
същество. Оставил е без движение исковата молба за изпълнение на дадените
указания. Нередовността на исковата молба е констатирана в срока за
произнасяне.
           С определение от 08.06.2017 г. от з.з. на 01.06.2017 г. по ВГД №
5778/2016 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е
отменил протоколното определение от 30.03.2017 г., с което е даден ход на
делото по същество. Оставил е без уважение искането за поправка на
протокола от о.с.з. на 30.03.2017 г. и е насрочил делото за 22.06.2017 г. Във
връзка с постъпилата в срока за произнасяне молба по чл. 151 ГПК, съдът е
приел същата за неоснователна, тъй като показанията на разпитан свидетел са
били точно отразени в протокола. Констатирал е взаимна противоречивост в
показанията на същия свидетел, което било пречка за формиране на
еднозначен извод за отношенията между страните по делото.
           С определение от з.з. на 12.07.2017 г. по ВГД № 2740/2016 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е отменил
протоколното определение от 27.04.2017 г., с което е даден ход на делото по
същество и е спрял производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр.д № 140/2015 г. на ОС –
Благоевград.
           С определение от 28.09.2017 г., от з.з. на 25.09.2017 г. по ВГД №
1643/2017 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/
съдът е отменил протоколното определение от 08.06.2017 г., с което е даден
ход на делото по същество. Във въззивната жалба е наведен довод за
необоснованост на обжалваното решение, във връзка с което съдът
неправилно е приел, че причина за настъпването на ПТП е както
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противоправното поведение на водача, така и на пострадалата пешеходка.
Основно възражение в жалбата е, че към фактическия състав на
непозволеното увреждане и отговорността на застрахователя е приложимо не
българското, а полското материално право. В срока за произнасяне съдът е
извършил преценката по възражението и го е приел за основателно, поради
което е бил длъжен да установи служебно съдържанието на приложимите
материалноправни разпоредби на чуждото право, съгласно способите,
предвидени в КМЧП, респ. в Европейската конвенция за обмен на правна
информация между държавите. Съдът е наредил да се изпрати писмо до МП,
съгласно ЕКОПИМД, за информация от Полша за законовата регламентация
по действаща към определена дата /на ПТП/ нормативна уредба по посочени
въпроси. Дал е възможност на страните, на основание чл. 43, ал. 2 КМЧП да
представят документи, установяващи съдържанието на релевантните
разпоредби на чуждото право. Насрочил е о.с.з. на 07.12.2017 г.
           С определение от 01.08.2017 г., от з.з. на 27.07.2017 г. по ВГД №
5865/2016 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Камелия Първанова/
съдът е отменил протоколното определение от 15.06.2017 г., с което е даден
ход на делото по същество. В срока за произнасяне е постъпила молба от
пълномощника на ищците по чл. 151 ГПК – за поправка и допълване на
протокола от последното о.с.з., в което разглеждането на делото е
приключено, като са направени и нови доказателствени искания.. Съдът е
приел искането за основателно  и е насрочил о.с.з. за 05.10.2017 г. в
производство за поправка на протокола от о.с.з. на 15.06.2017 г. с
призоваване на страните и секретаря – протоколист. Оставил е без уважение
доказателствените искания.
           С определение от з.з. на 08.01.2018 г. по ВГД № 4844/2017 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Надежда Махмудиева/ съдът е
отменил протоколното определение от 07.12.2017 г., с което е даден ход на
делото по същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал процесуална
пречка за произнасяне с решение – нередовност на исковата молба, която
въпреки дадените на няколко пъти от първоинстанционния съд указания, не е
била отстранена изцяло от ищеца, извършил няколкократни уточнения. В
доклада си СГС е приел иска за редовно предявен и го е квалифицирал по чл.
49 ЗЗД. Въззивният съд е установил, че ищецът не е ангажирал твърдения
относно посочени релевантни обстоятелства за правилното квалифициране на
иска и решаване на спора. Дал е подробни указания за отстраняване на
нередовности в исковата молба, която е оставил без движение.
           С определение от з.з. на 11.07.2018 г. по ВГД № 690/2018 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Джулиана Петкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 26.04.2018 г., с което е даден ход на делото по
същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото е останало
неизяснено от фактическа страна, тъй като изслушаните СТЕ не са дали
отговор на въпроса за идентичност между имотите по двата нотариални акта,
с които всеки от спорещите се легитимира като собственик. Съдът служебно
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е допуснал СТЕ, като е формулирал задачата и е насрочил о.с.з. на 11.102018
г.
           С определение от з.з. на 19.06.2018 г. по ВГД № 1344/2018 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Надежда Махмудиева/ съдът е
отменил протоколното определение от 31.05.2018 г., с което е даден ход на
делото по същество и е оставил без движение искова молба в частта по
предявени от определено ФЛ искове, като е дал подробни указания за
отстраняване на нередовностите.
           С определение от з.з. на 18.12.2018 г. по ВГД № 4642/2018 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е отменил
протоколното определение от 22.11.2018 г., с което е даден ход на делото по
същество. В срока за произнасяне са установени обстоятелства за отвод на
член на състава, участвал в съдебното заседание, в което делото е обявено за
решаване. Насрочено е о.с.з. за 31.01.2019 г. и е разпоредено делото да се
докладва на зам.председателя на САС за определяне на нов член на състава.
           С определение от з.з. на 27.12.2018 г. по ВГД № 4014/2018 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Джулиана Петкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 22.11.2018 г., с което е даден ход на делото по
същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал противоречие между
формираната в мотивите воля на съда и отразената в диспозитива, което не
влече обезсилване на обжалваното решение, а следва да бъде преодоляно по
реда на чл. 247 ГПК. В резултат на констатираното противоречие, в мотивите
си първоинстанционният съд е обсъдил заявеното основание на главния иск
за нищожност на ипотеката, счел го е установено, но тази воля не е отразена в
диспозитива на решението, където за недействително е обявено вписването
на ипотеката по предявения евентуален иск. САС е върнал делото на СГС за
провеждане на процедура по чл. 247 ГПК. Указал е след постановяване на
решението по реда на чл. 247 ГПК и съобщаването му на страните, делото да
се върне на състава на САС по номера му, ведно с евентуално постъпили
надлежно администрирани жалби срещу решението по чл. 247 ГПК.
           С определение от 08.01.2019 г., от з.з. на 07.01.2019 г. по ВГД №
3312/2018 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Джулиана Петкова/
съдът е отменил протоколното определение от 06.12.2018 г., с което е даден
ход на делото по същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че
първоинстанционният съд не е посочил обичайното местопребиваване на
починалия и деликвента като обстоятелства, на които се основава иска и не е
разпределил доказателствената тежест за установяването им. Въпреки
оплакванията във въззивната жалба за процесуални нарушения във връзка с
приложимото право, това не е сторил  и въззивният съд. САС е указал на
страните, че обичайното местопребиваване на определени лица към
определена дата в Р България е релевантно обстоятелство от предмета на
спора и доказателствената тежест за установяването му носи ищецът, на
когото е указал също, че не сочи доказателства за това обстоятелство.
Насрочил е о.с.з. на 21.03.2019 г.
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           С определение от з.з. на 18.07.2019 г. по ВГД № 121/2019 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е отменил
протоколното определение от 21.03.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че делото е останало
неизяснено от фактическа страна. Допуснал е служебно ССЕ, като е
формулирал задачите и е насрочил о.с.з. за 21.03.2019 г.
           С определение от 03.05.2019г., от з.з. на 02.05.2019 г. по ВГД №
681/2019 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Надежда Махмудиева/
съдът е отменил протоколното определение от 28.03.2019 г., с което е даден
ход на делото по същество. В срока за произнасяне е постановено ТР №
8/2017 от 02.04.2019 г. по т.д. № 8/2017 г. на ОСГТК на ВКС по въпросите за
правомощията на съда в случаите, когато се претендира парично вземане по
договор за кредит на основание предсрочна изискуемост, когато в течение на
производството настъпването на предсрочната изискуемост не се установи.
Съдът служебно е назначил допълнителна ССчЕ, като й е определил задачата,
насрочил е о.с.з. на 06.06.2019 г.
           С определение от 20.05.2019 г., от з.з. на 17.05.2019 г. по ВГД №
1271/2019 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е
отменил протоколното определение от 16.05.2019 г., с което е даден ход на
делото по същество. След обявяване на делото за решаване е постъпила
молба от процесуалния представител на жалбоподателя за отлагане на делото
поради общо заболяване с приложени надлежни доказателства. Насрочено е
о.с.з. на 06.06.2019 г.
           С определение от з.з. на 19.11.2019 г. по ВГД № 2614/2019 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е отменил
протоколното определение от 03.10.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество. В срока за произнасяне е констатирана нередовност на исковата
молба и необходимост от отстраняването й с указания до ищеца да посочи
каква е цената, респ. размера на всеки един от обективно съединените искове.
Съдът е насрочил о.с.з. на 05.12.2019 г.
           С определение от з.з. на 12.12.2019 г. по ВГД № 2380/2019 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Джулиана Петкова/ съдът е отменил
протоколното определение от 21.11.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество и е спрял производството на основание чл. 229,  ал. 1, т. 4 ГПК, до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на наказателното производство по
НОХД № 154/2019 г. по описа на РС – Кърджали.
           С определение от 06.01.2020 г., от з.з. на 02.01.2020 г. по ВГД №
2405/2019 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Джулиана Петкова/
съдът е отменил протоколното определение от 14.11.2019 г., с което е даден
ход на делото по същество и е спрял производството на основание чл. 229,
ал. 1, т. 7, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт
на производството по чл. 267 ДФЕС по дело С-745/2019 на СЕС.
           С определение от з.з. на 30.01.2020 г. по ВГД № 3784/2019 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е отменил
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протоколното определение от 21.11.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество и е спрял производството на основание чл. 229,  ал. 1, т. 7, вр. чл.
631, ал. 1 ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на
производството по чл. 267 ДФЕС по дело С-745/2019 на СЕС.
           С определение от з.з. на 27.02.2020 г. по ВГД № 4250/2018 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е отменил
протоколното определение от 21.11.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество. В хода на въззивното производство са били предприети действия
за установяване на приложимото чуждо материално право, като е изискана
информация от Централния орган на Кралство Белгия – Генерална дирекция
по законодателство и основни права и свободи. Представените към съдебната
поръчка приложение № 11 и № 12 не са били преведени. Съдът е насрочил
о.с.з. на 02.04.2020 г. и е указал на преводаческата агенция да извърши
превод на посочените приложения.
           С определение от 25.02.2020 г., от з.з. на 24.02.2020 г. по ВГД №
4869/2019 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е
отменил протоколното определение от 13.02.2020 г., с което е даден ход на
делото по същество. В срока за произнасяне съдът е констатирал, че във
въззивната жалба на ответника е направено искане за допускане на
комплексна експертиза, обосновано с допуснато от СГС нарушение на
процесуалните правила, по което въззивният съд не се е произнесъл.
Доказателственото искане е прието за относимо и допустимо. Насрочено е
о.с.з. на 02.04.2020 г. Допусната е комплексна СМЕИ и САТЕ по задачи,
формулирани в отговора на исковата молба.
           С определение от 24.08.2020 г., от з.з. на 21.08.2020 г. по ВГД №
778/2020 г. /дванадесети състав, докладчик – съдия Джулиана Петкова/ съдът
е отменил протоколното определение от 25.06.2020 г., с което е даден ход на
делото по същество и е оставил исковата молба без движение. С указания за
отстраняване на нередовности.
           С определение от з.з. на 03.11.2020 г. по ВГД № 2568/2020 г.
/дванадесети състав, докладчик – съдия Атанас Кеманов/ съдът е отменил
протоколното определение от 15.10.2020 г., с което е даден ход на делото по
същество и е насрочил о.с.з. на 10.12.2020 г. Във връзка с постъпила молба на
процесуален представител, съдът е приел, че е допуснато нарушение на
процедурата по уведомяване на страните за новото заседание.

            Сформираният през 2018 г. четиринадесети състав, в периода 2018 г.
– 2020 г. е постановил 3 определения, с които даден по 3 дела ход по
същество е бил отменен, като през 2018 г. определението е 1 и 2 са през 2020
г.
           С определение от з.з. на 02.07.2018 г. по ВГД № 1184/2018 г.
/четиринадесети състав, докладчик – съдия Елена Тахчиева/ съдът е отменил
протоколното определение от 24.04.2018 г., с което е даден ход на делото по
същество. До постановяване на съдебното решение, на 02.07.2018 г. са
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постъпили документи от Районен съд – Варшава, Прага-Полудние, в
изпълнение на съдебна поръчка на първата инстанция. Съдът е дал
възможност на страните да вземат становище по приемането на новите
писмени доказателства и е насрочил о.с.з. на 09.10.2018  г.
           С определение от з.з. на 15.01.2020 г. по ВГД № 1967/2019 г.
/четиринадесети състав, докладчик – съдия Елена Тахчиева/ съдът е отменил
протоколното определение от 15.11.2019 г., с което е даден ход на делото по
същество и е спрял производството на основание чл. 229,  ал. 1, т. 7, вр. чл.
631, ал. 1 ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на
производството по чл. 267 ДФЕС по дело С-745/2019 на СЕС.
           С определение от з.з. на 10.04.2020 г. по ВГД № 3829/2019 г.
/четиринадесети състав, докладчик – съдия Елена Тахчиева/ съдът е отменил
протоколното определение от 10.03.2020 г., с което е даден ход на делото по
същество и  е спрял производството на основание чл. 229,  ал. 1, т. 7, вр. чл.
631, ал. 1 ГПК, до произнасяне на СЕС по дело № С-319/2019 г.

           КОНСТАТАЦИИ:
           Постановените в петгодишния период на проверка определения за
отмяна на хода по същество от въззивните състави в Гражданско отделение
на САС са малко на брой. През всяка от годините се установи, че определени
състави нямат дела с отменен ход по същество. Броят на този вид
определения по състави също е много малък.
             Проверката на предоставените от съда копия от определения установи
при повече от съставите положителна тенденция на намаляване на броя
определения за отмяна на хода по същество от 2016 г. до 2020 г.
            За целия период първи състав е постановил 9 определения, от които
може да се направи извод, че отмяната на хода по същество по 6 от тях е
свързана с недостатъчно задълбочена предварителна подготовка по делата,
преди внасянето им за разглеждане в о.с.з.
            Втори състав е постановил още по-малко на брой определения за
отмяна на хода по същество – 6 през целия петгодишен период. По 5 от тях
може да се направи извод, че причината за отмяна на хода по същество също
е в недостатъчно добрата предварителна подготовка и подценяването на
заседанието по реда на 267 ГПК. В срока за произнасяне са установи
нередовности в исковата молба или ненадлежно връчване от първата
инстанция на уведомление с препис от постановеното обжалвано решение.
            Четвърти състав има постановени в периода повече определения, в
сравнение с първи и втори – общо 17 броя, но от 15 проверени, 5 са
постановени, след като едва в срока за произнасяне е извършена проверката,
дължима в подготвителната фаза на въззивното производство по реда на чл.
267 ГПК.
              В периода 2016 г. – 2020 г. седми състав е постановил 19 определения
за отмяна на хода по същество, най-много през последните две години – по 6
през 2019 г. и 2020 г. От проверените 18 определения, по 7 от тях се налага
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извод, че съдът едва в срока за произнасяне е констатирал нередовности в
исковата молба, непроизнасяне по направени в отговора на въззивната жалба
доказателствени искания, или с оглед направени във въззивната жалба
оспорвания, които не са съобразени, или направени оплаквания за
необоснованост на обжалваното решение, необходимост от уведомяване на
страните за служебно произнасяне по императивни материалноправни норми.
           Осми състав е постановил малко на брой определения за отмяна хода
по същество по разгледаните от него дела през 2017 г. – 2020 г., общо 12
броя. Осем от тях сочат на неизвършено или недостатъчно задълбочено
проучване на делата в подготвителната фаза на въззивното производство.
            В периода 2016 г. – 2020 г. десети състав също е постановил малко на
брой определения за отмяна на хода по същество – общо 10 броя, като през
всяка следваща година актовете са по-малко. По 7 от тези определения е
видно, че съдът едва в срока за произнасяне е установил допуснати от
първоинстанционния съд нарушения, вкл. неправилна правна квалификация
на предявени искове, неустановени относими за спора факти. В срока за
произнасяне са съобразени правомощията на въззивния съд съгласно т. 3 от
ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
            В сравнение с всички останали граждански въззивни състави
дванадесети състав е постановил в петгодишния период най-много
определения за отмяна на хода по същество – 28 броя. По 12 от проверените
26 броя определения е видно, че едва в срока за произнасяне задълбочено са
проучени въззивните жалби и подадените по тях отговори, атакуваното
първоинстанционно решение и редовността на исковите молби, както и
необходимостта от доказване на определени факти по спора, или
съдържанието на приложимото материално право.
            Четиринадесети състав, който е сформиран през 2018 г. за периода
2018 г. – 2020 г. е постановил само 3 определения за отмяна на хода по
същество по разгледаните от него дела. С две от тях производството е спряно
на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК до произнасяне на
СЕС, а по третото -  в срока за произнасяне са постъпили документи по
изпълнение на съдебна поръчка от първата инстанция.
             Налага се обобщен извод, че въззивните състави от ГО на САС
използват много рядко процесуалния способ за отмяна на хода по същество.
Проверката на определенията не установи допуснати съществени пропуски в
подготвителната фаза на въззивното производство.

  2.    ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ. Въззивни търговски дела.
2.1. Въззивни търговски дела, образувани преди 01.01.2019 г. и

неприключени към проверката.
           Според предоставените от съда справки за разглежданите дела към
30.03.2021 г., образувани през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. в ТО те са общо 6
броя. Няма несвършени дела, образувани през 2016 г., образуваните през
2017  г.  са 2,  а образуваните през 2018  г.  –  4.  В тези бройки не се включват
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спрените производства.  По състави данните са както следва: III състав –  1
несвършено дело, образувано на 05.12.2018 г. – в.т.д. № 6010/2018 г.; V
състав – 1 несвършено дело, образувано на 17.03.2017 г. – в.т.д. № 1368/2017
г.; VI състав – 1 несвършено дело, образувано на 12.12.2018 г. – в.т.д. №
6148/2018 г.; IX състав – 1 несвършено дело, образувано на 30.10.2018 г.; XI
състав – няма несвършени дела, образувани преди 01.01.2019 г.; XIII състав
– 1 несвършено дело, образувано на 04.09.2018 г. – в.т.д. № 4092/2018 г.; XV
състав – 1 несвършено дело, образувано на 18.12.2017 г. – в.т.д. № 6523/2017
г.  Към датата на проверката, на 20.04.2021 г. за решаване е обявено в.т.д. №
4092/2018 г. на XIII състав.
            Образувани преди 01.01.2016 г. и несвършени производства има само
по 2 дела, едното образувано през 2014 г., а другото – през 2015 г., които са
спрени.

            Бяха проверени:
ВТД № 6148/2018 г. /шести въззивен търговски състав/ е образувано

на 12.12.2018 г. и е разпределено на същата дата на съдия Валентин
Бойкинов. С разпореждане от 14.12.2018 г. съдията докладчик е насрочил
делото в открито заседание на 06.02.2019 г., когато е даден ход на делото и е
обявено за решаване. С определение от 15.05.2019 г. е отменено
протоколното определение за даване на ход по същество, допуснато е
служебно изготвяне на СТЕ. Насрочено е открито заседание за 25.09.2019 г. В
заседание от тази дата съдът е дал ход, приел е заключението на вещото лице,
поставил е допълнителна задача на СТЕ, указал е на въззивника да
конкретизира новите си доказателствени искания, отказал е приемане на
писмено доказателство, като преклудирано, насрочил е открито заседание за
11.12.2019 г. С определение от 11.11.2019 г. съдът се е произнесъл по молба
за допускане на нови доказателства, като е задължил въззиваемия да ги
представи. В заседание от 11.12.2019 г. е даден ход и за изготвяне на
заключението делото е отложено за 04.03.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото, прието е заключението, допуснато е повторно заключение по СТЕ и е
насрочено за 13.05.2020 г. С разпореждане от 05.05.2020 г. делото е
пренасрочено за 10.06.2020 г. В открито заседание от 10.06.2020 г. са
докладвани молби на страните и вещото лице и за събиране на доказателства
делото е отложено за 08.07.2020 г. С определение от 22.06.2020 г. са оставени
без уважение доказателствени искания за поставяне на допълнителни задачи
по СТЕ като преклудирани. В открито заседание на 08.07.2020 г. е даден ход
на делото, оставено е без уважение искане за отстраняване на вещото лице, на
същото е наложена глоба и следващо заседание е насрочено за 30.09.2020 г.
Заключението не е представено и съдът е указал на вещото лице с писмена
молба в седмодневен срок да посочи кои от поставените задачи не може да
изпълни поради липса на данни. В съдебно заседание от 30.09.2020 г. е
депозирана молба по чл. 389 ГПК, делото е отложено за 02.12.2020 г. С
определение от 13.10.2020 г. съдът се е произнесъл по искането по чл. 389
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ГПК. С определение от 20.11.2020 г., във връзка с молба на вещото лице,
както и молби на страните, съдът е указал на въззиваемата страна да
предостави на вещото лице всички писмени доказателства, посочени в негово
заявление от 06.10.2020 г. и да му осигури свободен достъп до техническите
съоръжения в сградата, а на вещото лице да представи заключение в срок. В
заседание от 02.12.2020 г. е даден ход на делото, докладвано е заявление на
вещото лице, че е под карантина. Докладвано е искане за отвод на съдебния
състав, оставено без уважение. Делото е отложено за 03.02.2021 г., на която
дата е даден ход, без уважение е оставени искания за обединяване на делото с
т. д. № 4512/2019 г. и за освобождаване на вещото лице. Делото е отложено за
24.03.2021 г., когато е даден ход, съдът е констатирал, че не е представено
заключение от вещото лице, наложил му е глоба в размер на 1000 лв.,
докладвано е постъпило в деня на заседанието писмо от вещото лице по факс,
в което сочи здравословен проблем като причина за неизготвяне на
експертизата, с приложен болничен лист. Делото е отложено за 28.04.2021 г.

ВТД № 6523/2017 г. /петнадесети въззивен търговски състав/, е
образувано на 18.12.2017 г. по реда на чл. 293, ал. З ГПК, след отмяна с
решение на ВКС по т. д. № 1829/2016 г. по чл. 303, ал. 1, т. 3 ГПК на влязло в
сила решение от 02.06.2015 г. по ВТД № 1610/2015 г. на САС, поправено с
решение от 29.06.2015 г., по реда на чл. 274 ГПК. Проверка по допустимостта
и редовността е извършена от съдебен помощник на 18.12.2017 г.,
приключила с предложение за образуване на дело по жалбите, в какъвто
смисъл е и разпореждането на зам.председателя на съда. Разпределено е
автоматично в деня на образуването на съдия Теодора Кръстева Димитрова,
като в разпределението са участвали съдиите от отделението. От
разпределението са изключени съдиите, участвали при първоначалното
разглеждане на делото и съдия, отсъстващ по болест. Делото е насрочено в
открито заседание на 25.05.2018 г., което се установява единствено от
списъка на призованите лица. С определение от 22.05.2018 г. съдебният
състав се е отвел от разглеждане на делото на основание чл. 22, ал. 1, т. 6
ГПК, обосновано с разглеждането от същия състав на идентичен спор между
същите страни и предмет. На 29.05.2018 г. делото е преразпределено на
случаен принцип на съдия Бистра Николова. С разпореждане по чл. 267 ГПК
от 30.05.2018 г., с оглед задължителните указания на ВКС, съдът е насрочил
делото в открито заседание на 18.06.2018 г. На тази дата е даден ход,
оставено е без уважение искане за представяне на преписка, водена от
Патентното ведомство на РБ и е обявено за решаване. На 25.06.2018 г. от
тримата въззивници е постъпила молба за отмяна на протоколните
определения за оставяне без уважение доказателственото искане и за даване
ход по същество, направено е искане за отвод на състава на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 ГПК. С определение от 27.06.2018 г. съдебният състав е оставил без
уважение искането за отвод, но е съобразил аргументите на страните относно
необходимостта от събиране на исканите доказателства, с оглед на което е
отменил дадения ход по същество, изискал е патентната преписка,
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предоставил е възможност на страните да изразят становище по
законосъобразността на конкретно решение на Патентното ведомство и е
насрочил открито заседание на 15.10.2018 г. С определение от 18.09.2018 г.
съдът е указал да се изиска цялата преписка от Патентното ведомство,
образувана по издаване на патент, назначена е СТЕ с формулирани въпроси.
Представено е доказателство от 05.10.218 г. за внесен депозит по допуснатата
експертиза. В заседание от 15.10.2018 г. съдът по искане на страните е
заменил първоначално определеното в.л. и е насрочил делото на 26.11.2018 г.
С определение от 29.10.2018 г. съдът е освободил вещото лице, направило
отказ и е указал да се изпрати писмо до ректора на ХТМУ – София за
посочване на поне двама специалисти, които биха могли да бъдат назначени
за вещи лица. Отговор е постъпил на 15.11.2018 г. С протоколно определение,
постановено в откритото заседание на 26.11.2018 г., съдът е назначил
посоченото вещо лице, указал е да се призове и е насрочил делото за
04.02.2019 г. На тази дата, с оглед постъпила молба от вещото лице, предвид
сложност на задачата, делото е отложено за 15.04.2019 г. С определение от
28.03.2019 г. докладчикът и един от членовете на състава са се отстранили от
разглеждане на делото. На 28.03.2019 г. делото е преразпределено на съдия
Капка Павлова. С разпореждане от 11.04.2019 г. новоопределеният докладчик
е пренасрочил делото за 27.05.2019 г., съобразявайки го с графика на състава.
С разпореждане от 30.04.2019 г. делото е пренасрочено отново, за 03.06.2019
г., предвид промени в графика на заседанията на състава. В заседание на
03.06.2019 г. е даден ход, изслушано е заключението на вещото лице, дадена
му е възможност да отговори на един от въпросите, който поради неясна
формулировка е останал неизяснен и делото е насрочено за 07.10.2019 г. На
тази дата делото е отложено за изслушване на експертизата за 18.11.2019 г., с
оглед молба на страна, в невъзможност по обективни причини да присъства в
заседанието и направила възражение за непредставено в срок заключение по
експертизата. На 18.11.2019 г. е постъпило молба от вещото лице, че не е в
състояние да се яви в заседанието поради заболяване. По тази причина делото
е отложено за 27.01.2020 г., когато вещото лице е отведено, поради водена
кореспонденция с една от страните. Съдът е посочил, че по отношение
определянето на вещо лице ще се произнесе в закрито заседание и е отложил
делото за 16.03.2020 г. С разпореждане от 13.03.2020 г. заседанието е
пренасрочено за 04.05.2020 г., пренасрочено за 06.07.2020 г. предвид
извънредното положение, въведено в страната. С определение от 29.05.2020 г.
е определено ново вещо лице. Заседанието на 03.07.2020 г. е отложено по
молба на вещото лице за 12.10.2020 г. На 09.10.2020 г. е постъпило нова
молба от вещото лице за отлагане на делото, обоснована с необходимостта от
повече време за изготвяне на заключението, във връзка с която о.с.з. от
12.10.2020 г. е отложено за 07.12.2020 г. Нова молба от вещото лице за
отлагане на делото е постъпила на 04.12.2020 г. Съгласно заповед от
04.12.2020 г. на председателя на САС, издадена във връзка с направен тест на
член от състава за наличие на вирусна инфекция, делата на състава от
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07.12.2020 г. са пренасрочени за 01.02.2021 г., В заседание от 01.02.2021 г. е
даден ход, направено е възражение, че част от експертизата не е подадена в
срок и е поискано представяне на единно заключение, поради което делото е
отложено за 22.02.2021 г., когато е даден ход и за изслушване на
заключението, представено на 16.02.2021 г. делото е отложено за 01.03.2021
г. В заседание от тази дата е изслушана експертизата, съдът е дал възможност
на вещото лице да формулира ясни и точни отговори по поставени въпроси с
молба от 22.02.2021 г. и е отложил делото за 19.04.2021 г. На 19.04.2021 г. е
постъпила молба от вещото лице за отлагане на делото, поради заболяване, за
което е приложен болничен лист. В съдебно заседание от 19.04.2021 г. е
дадена възможност на вещото лице да изпълни задачата си и делото е
насрочено за 17.05.2021 г.

ВТД № 1368/2017 г. /5-ти състав, преди това 11-ти състав/,
докладчик съдия Тодор Тодоров, е образувано на 17.03.2017 г. по три
въззивни жалби срещу решение на СГС, постъпили в съда на 16.03.2017 г.
Проверка на допустимостта и редовността на жалбите е извършена от
съдебен помощник на 17.03.2017 г. Разпределено е на докладчик автоматично
в деня на образуването между всички съдии в отделението. С кратко
разпореждане от 21.03.2017 г. докладчикът е насрочил делото в открито
заседание на 24.04.2017 г. На тази дата съдебният състав се е отвел от
разглеждане на спора, след направено искане от пълномощник, обосновано с
правен спор, в който докладчикът се намира с един от жалбоподателите. След
преразпределение, за докладчик е определен съдия Иво Димитров. С
разпореждане от 17.05.2017 г. съдът е указал да се изпрати за становище
молба за назначаване на ССЕ и е насрочил делото за 10.10.2017 г. В съдебно
заседание от тази дата е дадена отново възможност за становище по молбата
от 24.04.2017 г. и делото е отложено за 06.02.2018 г., когато е даден ход,
допусната е ССЕ и е насрочено о.с.з. за 17.04.2018 г. На 10.04.2018 г. е
постъпила молба от вещото лице, че липсват всички необходими документи
за изготвяне на експертното заключение.. Депозирана е молба за спиране на
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, с оглед образувано
тълкувателно дело № 8/2017 г. на ВКС, ОСГТК. В съдебно заседание от
17.04.2018 г. съдът е оставил без уважение искането за спиране, като се е
аргументирал със задължителната практика на ВКС, допуснал е
допълнителни задачи по назначената експертиза и е отложил делото за
09.10.2018 г. С молба от 01.10.2018 г. вещото лице е поискало издаване на
съдебни удостоверения във връзка с изготвяне на заключението, което е
наложило делото на 09.10.2018 г. да се отложи за 19.02.2019 г. Заключението
е депозирано на 12.02.2019 г., извън срока, и делото е отложено за 16.04.2019
г. На тази дата в.л. е изслушано и експертизата е приета, съдът е дал
възможност на страните за формулиране на допълнителни задачи и е отложил
делото за 01.10.2019 г. С определение от 26.06.2019 г. е допусната ССЕ с
определени от страните задачи. Заключението е депозирано извън срока,
което е наложило отлагане на делото на 01.10.2019 г. за 18.02.2020 г. На тази
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дата е допусната допълнителна задача и делото отново е отложено за
24.03.2020 г., пренасрочено за 12.05.2020 г. във връзка с извънредното
положение в страната. С разпореждане от 18.05.2020 г., изписано върху
списъка на призованите лица, делото е пренасрочено от 12.05.2020 г. за
30.06.2020 г. В открито съдебно заседание на 30.06.2020 г. е изслушано
заключението на вещото лице и е даден ход по същество. С определение от
21.08.2020 г. съдът е отменил протоколното определение за даване на ход по
същество и е спрял производството по делото на основание чл. 633, вр.  чл.
631, ал. 1, изр. 1-во ГПК до приключване на дело № С-745/2019 г. на СЕС.
Определението е обжалвано с частна жалба, постъпила на 16.09.2020 г., по
която на 23.12.2020  г.  е образувано ч.  т.  д.  № 2481/2020  г.  на ВКС.  С
определение от 08.01.2021 г. ВКС е потвърдил обжалвания акт и на
12.01.2021 г. е върнал делото на въззивния съд. На 01.03.2021 г. е постъпила
молба от въззивния жалбоподател за възобновяване на производството, като в
подкрепа на искането е представено определение от 22.10.2020 г.,
постановено по дело № С-745/2019 г. на СЕС, с което делото е заличено. С
определение от 31.03.2021 г. САС е възобновил производството по делото и е
насрочил открито заседание на 08.06.2021 г. В бланка „Спряно дело“ са
отразени две справки в електронната система на СЕС – от 01.02.2021 г. и
01.03.2021 г. В двата случая като резултат е посочено, че няма произнасяне.

ВТД № 5231/2018 г., /9-ти състав, докладчик съдия Васил
Христакиев/ е образувано на 30.10.2018 г. по въззивна жалба срещу решение
на СГС по гр.д. № 2123/2014 г., постъпила в съда на същата дата. Проверка
по редовността и допустимостта е извършена от съдебен помощник на
30.10.2018 г. Разпределено е автоматично в деня на образуването. С кратко
разпореждане от 29.11.2018 г. докладчикът е насрочил открито съдебно
заседание на 27.02.2019 г. В първото открито съдебно заседание съдът не е
дал ход на делото, оставил е исковата молба без движение и е дал подробни
указания за отстраняване на констатирани нередовности в двуседмичен срок,
отложил е делото за 17.04.2019 г. С определение от 01.04.2019 г. съдът е
изменил определението си от 27.02.2019 г. с указания до ищеца. В заседание
от 17.04.2019 г. съдът е констатирал частично отстраняване на
нередовностите в исковата молба и предвид изявлението на пълномощника, е
прекратил частично производството по делото. По съображения, че влизането
в сила на определението в прекратителната му част е от значение за
определяне предмета на въззивното производство, ход на делото не е даден и
не е определена дата за о.с.з. По направено искане за отмяна на наложено
обезпечение съдът е указал делото да се докладва за произнасяне в закрито
заседание. Определение по искането е постановено на 24.04.2019 г. На
същата дата е депозирана частна жалба, постъпила във ВКС на 13.08.2019 г.,
по която на 11.09.2019 г. е образувано ч. т. д. № 1978/2019 г., с постановено
определение от 02.10.2019 г.за отмяна на определението на САС в частта за
прекратяване на съдебното производство по предявения евентуален иск.
Делото е насрочено в открито заседание за 19.02.2020 г., видно от списъка на
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призованите лица. На 18.11.2019 г. цялото производство по т. д. № 5231/2018
г. е изпратено на СГС по тяхно искане от 13.11.2019 г. за администриране на
частна жалба, като е указано след отпадане на нуждата, да бъде върнато на
САС за провеждане на открито заседание. В заседание от 19.02.2020 г. е
направено искане да не са дава ход на делото и да се спре на основание чл.
637 ТЗ, с оглед открито производство по несъстоятелност. По искането за
спиране е посочено, че съдът ще се произнесе след становището на всички
страни и е насрочил делото на 13.05.2020 г. С разпореждане от 15.05.2020 г.
съдът е пренасрочил делото в открито заседание за 10.06.2020 г. В съдебно
заседание от тази дата е оставено без уважение искането за спиране, дадена е
възможност на страна да представи доказателство и делото е насрочено за
14.10.2020 г., когато съдът е докладвал молба на страна от 17.06.2020 г. по чл.
248 ГПК, по която е посочил, че вече се е произнесъл с определение в закрито
заседание. Докладвана е молба от страна в изпълнение на указания за
отстраняване на нередовности, дадена е възможност на ответника по
въззивната жалба да се запознае с представени доказателства и да вземе
становище и делото е отложено за 09.12.2020 г. Във връзка със заповед на
председателя на САС от 09.12.2020 г., с разпореждане от 21.01.2021 г. делото
е насрочено за 07.04.2021 г., когато пълномощникът на жалбоподателя е
направил изявление, че не се е снабдил със съдебното удостоверение,
издадено му по разпореждане на съда. Съдът е указал да се предостави
съдебното удостоверение, приел е доказателства, дал е възможност за
запознаване и е отложил делото за 16.06.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:
Налага се извод, че в ТО на САС към датата на проверката са на

производство основно дела, образувани през 2020 г. и 2021 г., което е
показателно за много добра организация на дейността по движение и
приключване на търговските въззивни дела. Образуваните преди 01.01.2020 г.
и несвършени дела са изключително малко на брой.

 Проверката им установи предимно обективни причини за забавяне на
производствата, основно свързани с дейността на назначените от съда вещи
лица по допуснатите експертизи: непредставени в срок заключения,
неизпълнени в пълнота задачи, влошено здравословно състояние на вещо
лице, недостатъчно събрани и представени документи за точни и пълни
изводи по поставените задачи, сочещо и на пасивно поведение от страните.
Следва да се отбележи, че в определени случаи и предприетите от съда мерки
по дисциплиниране на вещите лица не са изиграли очакваната роля. За
забавяне на производствата са допринесли и предприети необходими
процесуални действия по отмяна на хода по същество, спиране на
производството, обжалване на прекратителни определения  и др. подобни.

По всички проверени дела е подценена подготвителната фаза на
въззивното производство, а по едно от делата за първото насрочване не е
установен изричен съдебен акт. Само инцидентно по делата се констатира
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насрочване на следващи заседания в по-дълги срокове , над 3 месеца, или над
6 месеца.

2.2. Въззивни търговски дела, образувани през 2019 г. и
неприключени към проверката.

             Като се изключат спрените производства, броят на несвършените,
образувани през 2019 г. въззивни търговски дела е също изключително
малък. Според предоставената справка, към 30.03.2021 г. общо в ТО тези дела
са 9 броя, а по състави, както следва: III състав – 2 несвършени дела -  ВТД
№ 1378/2019 г., образувано на 19.03.2019 г., насрочено  на 16.04.2021 г. и
ВТД № 5213/2019 г., образувано на 28.10.2019 г., насрочено за 19.02.2021 г.;
V състав – 1 несвършено дело – ВТД № 4503/2019 г., образувано на
19.09.2019 г., насрочено за 18.05.2021 г.; VI състав – едно несвършено дело –
ВТД № 4512/2019 г., образувано на 19.09.2019; IX състав – 3 несвършени
дела – ВТД № 1007/2019 г., образувано на 26.02.20198 г., насрочено за
12.05.2021 г., ВТД № 1919/2019 г., образувано на 16.04.2019 г., насрочено за
19.05.2021 г. и ВТД № 5896/2019 г., образувано на 29.11.2019 г., насрочено за
19.05.2021 г.; XI състав – няма несвършени дела, образувани през 2019 г.;
XIII състав – 2 несвършени дела – ВТД № 1465/2019 г., образувано на
22.03.2019 г., обявено за решаване на 13.04.2021 г. и ВТД № 3199/2019 г.,
образувано на 28.06.2019 г., обявено за решаване на 16.03.2021 г.; XV състав
– няма несвършени дела, образувани през 2019 г.

Бяха проверени:
ВТД № 5213/2019 г. /трети състав, съдия Ивайло Младенов/ е

образувано с разпореждане от 28.10.2019 г. на зам.председателя на съда и
ръководител на ТО след извършена от съдебен помощник проверка по
допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено от зам.председателя
между всички съдии в ТО автоматично и за докладчик е определен съдия
Ивайло Младенов, 3-ти въззивен търговски състав. Делото е образувано по
постъпила на 28.10.2019 г. ВЖ срещу решение на СГС по търговско дело №
7417/2016 г., ТО, VI-9 състав.

С ръкописно разпореждане от 11.11.2019 г.  върху протокола за избор
на докладчик съдията е насрочил о.с.з. за 20.03.2020 г., което във връзка с
извънредното положение и заповед на административния ръководител е
пренасрочено за 15.05.2020 г., пренасрочено за 29.05.2020 г., когато не е
даден ход на делото поради нередовно призоваване на страни и е отложено за
24.07.2020 г., пренасрочено за 03.07.2020 г., когато е даден ход на делото.
Докладвана е молба от пълномощника на жалбоподателите с направени в нея
доказателствени искания. Съдът е дал възможност на жалбоподателите в 14-
дневен срок от съобщаването да представят описаните в молбата и ВЖ
доказателства, които не са били приложени. Във ВЖ са направени
доказателствени искания, както за приемане на писмени доказателства, така и
за допускане на СОЕ, по отношение на които съдът е могъл да се произнесе,
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ако беше провел подготвително заседание и постановил определение по чл.
267 ГПК.

Следващото с.з. е насрочено за 23.10.2020 г., когато е даден ход на
делото. Дадена е последна възможност на жалбоподателите да представят
документите най-късно до следващото с.з. Делото е отложено за 11.12.2020 г.,
когато му е даден ход. Съдът е указал на жалбоподателите да изготвят пълен
опис на доказателствата, съдържащи индивидуализиращите ги реквизити.
Допуснал е СОЕ по формулираната във ВЖ задача. Дал е възможност на
въззиваемата страна да вземе становище по представените писмени
доказателства. Следващото заседание е насрочено за 19.02.2021 г. На
16.02.2021 г. е извършена промяна в съдебния състав, видно от приложения
протокол за избор, като за член на състава е избрана съдия Людмила Цолова
и посочената в протокола причина е „определена на случаен принцип в ЕИСС
по ТД № 2139/2020“.

В о.с.з. на 19.02.2021 г. /председател на състава е съдия Цолова на
мястото на съдия Теодора Кръстева/ е даден ход на делото. Докладвано е
постъпилото в срок заключение по експертизата и е прието. Допуснато е
изслушване на тройна СТЕ със същата задача. Следващото с.з. е насрочено за
16.04.2021 г. Вещите лица по тройната СТЕ са назначени с определение от
з.с.з. на 19.03.2021 г. С определение от з.с.з. от 05.04.2021 г. едно от вещите
лица е заменено с друго.

В с.з. на 16.04.2021 г. е даден ход на делото. Приети са представени в
с.з. писмени доказателства от синдика на ответника, късното представяне на
които е попречило на вещите лица да изготвят заключението. Указано им е да
съобразят тези доказателства при изготвяне на заключението. Следващото с.з.
е насрочено за 28.05.2021 г.

ВТД № 4503/2019 г. /пети състав, съдия Иво Димитров/ е образувано
на 19.09.2019 г. по въззивна жалба срещу решение на СГС по т. д. №
1415/2017 г. Върху придружителното писмо е положен печат, в който е
отразена датата на образуване. Разпределено на докладчик в деня на
постъпване на жалбата, видно от приложения протокол за случайно
разпределение. Делото е разпределено между 20 съдии от ТО, като съдия
Дончева е участвала при 38% натовареност, а съдия Николова – при 56%. По
делото е приложена заповед на зам.административния ръководител от
18.09.2019 г., с която във връзка с командироване на съдии във ВКС и в САС,
са извършени промени на членовете на 5-ти състав. Приложена е бланка от
същата дата, подписана от съдебен помощник, отразяваща извършената
проверка по допустимостта на жалбата. Производството пред
първоинстанционния съд е започнало по субективно и обективно съединени
искове по чл. 94, ал. 1 ЗАСП. С определение от 03.10.2019 г., постановено на
основание чл. 267 ГПК, съдът се е произнесъл по направени от
жалбоподателя доказателствени искания,  указал е едноседмичен срок, в
който жалбоподателят да изясни в каква връзка се правят, включително в при
коя хипотеза на чл. 266 ГПК се иска събирането им от въззивния съд и е
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насрочил делото в открито заседание на 18.02.2020 г. Становище в
изпълнение на указанията е постъпило на 05.12.2019 г. В съдебно заседание
от 18.02.2020 г. е даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства
за 28.04.2020 г., пренасрочено за 23.06.2020 г.  с разпореждане от 18.05.2020
г., във връзка с епидемичната обстановка в страната и издадени в тази връзка
заповеди. В о.с.з. на 23.06.2020 г. съдът е констатирал нередовно призоваване
на ответник и е отложил делото за 13.10.2020 г., отложено за събиране на
доказателства за 01.12.2020 г., след като е констатирано, че са обжалвани
представени АУАН и обжалването се намира във връзка с предмета на
делото. В заседание от 01.12.2020 г. съдът е указал срок до края на месец
януари 2021 г. на процесуален представител на един от ответниците да
представи доказателства на каква фаза се намира образуваното производство
по обжалването и е насрочил делото за 23.02.2021 г. В заседание от тази дата
делото е отложено за събиране на доказателства за 18.05.2021 г.

ВТД № 4512/2019 г. /шести състав, съдия Иван Иванов/ е образувано
с разпореждане от 19.09.2019 г. на зам.председателя на съда след извършена
от съдебен помощник проверка по допустимостта и редовността на ВЖ.
Разпределено е от зам.председателя между всички съдии в ТО, автоматично и
за докладчик е определен съдия Иван Иванов. Делото е образувано по
постъпила на 19.09.2019 г. ВЖ срещу решение на СГС по търговско дело №
3052/2017 г., ТО, VI-19 състав.

С определение в производство по реда на чл. 267 ГПК от 27.09.2019 г.
6-ти състав се е произнесъл по направените от жалбоподателя
доказателствени искания. Дал му е указания за изискване на доказателства от
трето лице. Допуснал е допълнителна задача по СТЕ и е насрочил делото за
разглеждане в о.с.з. на 27.11.2019 г. С определение от 07.10.2019 г. в з.с.з
съдът се е произнесъл по доказателствата. Заключението на вещото лице е
депозирано на 11.11.2019 г.

В о.с.з. на 27.11.2019 г. съдът е дал ход на делото и го е докладвал.
Изслушал е страните. Приел е заключението по СТЕ. Допуснал е извършване
на повторна експертиза. Следващото с.з. е насрочено за 05.02.2020 г. С
определение в з.с.з. от 06.01.2020 г., във връзка с молба на въззивника, съдът
е поставил допълнителни задачи на повторната ТЕ.

В о.с.з. на 05.02.2020 г. ход на делото не е даден и е отложено за
01.04.2020 г., с оглед молба на вещото лице да му бъде предоставено
допълнително време за работата.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната с
разпореждане от 11.03.2020 г. на съдията докладчик с.з. е отсрочено за
29.04.2020 г.; с разпореждане от 11.05.2020 г. е отсрочено за 03.06.2020 г.

В о.с.з. на 03.06.2020 г. съдът е дал ход на делото. Докладвал е
постъпили молби от страните. Оставил е без уважение искане за
присъединяване към производството по ВТД № 6148/2018 г. на САС. Без
уважение е оставено и искането за преразглеждане допустимостта и
относимостта на повторната СТЕ, допусната с определение от 27.11.2019 г.
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Следващото о.с.з. е насрочено за 08.07.2020 г., когато е даден ход на делото.
Без уважение е оставено искане за отстраняване на вещото лице, на което на
основание чл. 86, вр. чл. 91, ал.1 ГПК е наложена глоба в размер на 200 лева.
Делото е отложено за 30.09.2020 г., когато му е даден ход. Вещото лице е
обяснило, че не е изпълнило задачата, тъй като по делото липсват данни за
обосноваване на констатациите му. Делото е отложено за 02.12.2020 г. С
определение в з.с.з. на 09.10.2020 г. съдът се е произнесъл по депозирано
писмено искане на 30.09.2020 г. за допускане на обезпечение на обективно
съединените частични искове, като го е уважил и е наложил запор върху
банкови сметки на жалбоподателя. Постановил е внасяне на парична
гаранция и издаване на обезпечителна заповед след представяне на
доказателства за плащането й. Обезпечителната заповед е издадена на
24.11.2020 г.

С друго определение от 09.10.2020 г. съдът е оставил без уважение
молба от 14.07.2020 г. на вещото лице за отмяна на наложеното наказание
глоба.

С определение от 06.11.2020 г. във връзка със заявление на вещото
лице, към което е приложено заключение, но са поискани допълнителни
доказателства с оглед по-точни констатации, съдът е указал на въззиваемата
страна да представи конкретни документи, както и да осигури достъп на
вещото лице до технически съоръжения. На вещото лице е указано да
представи заключението си в срок.

В о.с.з. на 02.12.2020 д. съдът е дал ход на делото. Докладвал е
заявление от в.л., уведомяващо съда, че е в отпуск по болест и искане на
въззиваемия за отвод на съдебния състав. Съдът е оставил  без уважение
искането по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК и за изслушване на експертизата е отложил
делото за 03.02.2021 г., когато е даден ход. Изслушани са страните и вещото
лице. Оставено е без уважение искането на въззиваемия за освобождаване на
в.л., на което е дадена възможност за представи окончателен вариант на
заключението. Следващото с.з. е определено за краен срок за изготвяне на
окончателен вариант на експертизата, насрочено за 24.03.2021 г., когато е
даден ход на делото. На вещото лице е наложена глоба в размер на 1000 лева
поради неизготвяне в срок на заключението и делото е отложено за
28.04.2021 г.

ВТД № 1007/2019 г. /девети състав, съдия Светла Станимирова/ е
образувано с разпореждане от 26.02.2019 г. на зам.председателя на съда и
ръководител на ТО след извършена проверка по допустимостта и редовността
на ВЖ. Разпределено е от зам.председателя между всички съдии в ТО
автоматично и за докладчик е определена съдия Светла Станимирова
/командирована от ОС - Монтана/. Председателят на САС е участвал в
разпределението на 38 %, а зам.председателя, съдия Николова, на 56 %.
Всички съдии са на 100 %. Делото е образувано по постъпила на 26.02.2019 г.
ВЖ срещу решение на СГС по гр.д. № 10635/2017 г., ГО, I-22 състав.



82

С определение в производство по реда на чл. 267 ГПК от 05.03.2019 г.
9-ти състав в з.с.з. е оставил без уважение искането на жалбоподателя за
допускане на гласни доказателства и ССЕ във въззивната инстанция.
Насрочил е делото за разглеждане в о.с.з. на 15.05.2019 г. Съдът е взел
отношение по редовността на ВЖ и отговора.

На основание заповед на административния ръководител и протокол
за случаен избор на член от съдебния състав, поради командироване на съдия
Галина Иванова във ВКС на нейно място за член на 9-ти състав е избран
съдия Ивайло Младенов.

В с.з. на 15.05.2019 г. съдът не е дал ход на делото, като е уважил
молба на основание чл. 142, ал. 2 ГПК на пълномощника на сдружението-
жалбоподател. Следващото с.з. е насрочено за 02.10.2019 г.

Със заповед № А-722 от 31.07.2019 г. във връзка с командироване на
съдии от СГС и ОС – Благоевград в САС са извършени персонални промени в
3-ти, 5-ти, 9-ти и 13-ти състави на ТО, САС. Нов член на 9-ти състав е съдия
Мадлена Желева.

В о.с.з. на 02.10.2019 г. съдът е дал ход на делото и го е докладвал.
Изслушани са процесуалните представители на страните. Приети са преводи
на писмени доказателства на основание чл. 266, ал. 3 ГПК. Отменено е
частично определението от 05.03.2019 г. и е допусната исканата от
жалбоподателя ССЕ. Дадена е възможност на въззиваемата страна за
запознаване с представените в с.з. писмени доказателства и изразяване на
становище до следващото с.з. Съдът е обявил, че по искането за отмяна на
определението от 05.03.2019 г. в частта за гласните доказателства ще се
произнесе в з.с.з. Делото е отложено за 04.12.2019 г.

С определение в з.с.з. на 19.11.2019 г. съдът е оставил без уважение
искането за отмяна на определението от 05.03.2019 г. относно гласните
доказателства.

В о.с.з. на 04.12.2019 г. съдът е дал ход на делото. Изслушал е
страните по доказателствени искания. Без уважение е оставено искането за
допускане на гласни доказателства. Докладвана е молба на вещото лице за
предоставяне на допълнително време за изготвяне на заключението.
Следващото с.з. е насрочено за 15.04.2020 г., но не се е провело с оглед на
обявеното в страната извънредно положение и на основание издадени от
председателя на САС заповеди.

С разпореждане на съдията докладчик от 19.05.2020 г. делото е
насрочено за 10.06.2020 г., когато му е даден ход. Докладвани са постъпили
молби и са връчени преписи от тях на противните страни. Без уважение е
оставено доказателствено искане. Дадена е възможност на представляващия
жалбоподателя да се запознае с материалите по делото и да се уведомява за
хода му. Без уважение е оставена молба за встъпване в делото на трето лице.
Вещото лице е поискало нов срок за изготвянето на експертното заключение.
Частично са уважени доказателствени искания на жалбоподателя за приемане
на писмени доказателства. Без уважение са оставени исканията му за
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прилагане на прокурорски преписки на СГП и ВКП и за спиране на
производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК. Делото е отложено за
14.10.2020 г., когато му е даден ход. Констатирано е, че експертното
заключение е депозирано на 13.10.2020 г. и във връзка с неспазения срок от
вещото лице, делото е отложено за 09.12.2020 г. На горепосочената дата с.з.
не е проведено на основание заповед на административния ръководител във
връзка с предприети мерки срещу разпространението на КОВИД-19 и
изчакване на резултатите от PCR-тест на член от  състава. С разпореждане на
съдията докладчик от 27.01.2021 г. делото е насрочено в о.с.з. на 24.03.2021
г., отсрочено по молба на процесуалния представител на жалбоподателя за
12.05.2021 г.

ВТД № 5896/2019 г. /девети състав, съдия Светла Станимирова/ е
образувано с разпореждане от 29.11.2019 г. на зам.председателя на съда и
ръководител на ТО след извършена от съдебен помощник проверка по
допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено е от зам.председателя
между всички съдии в ТО автоматично и за докладчик е определена съдия
Светла Станимирова от 9-ти въззивен търговски състав. Делото е образувано
по постъпила на 29.11.2019 г. ВЖ срещу решение на СГС по ТД № 869/2019
г., ТО, VI-3 състав.

В производството по реда на чл. 267 ГПК е постановено разпореждане
от 12.12.2019 г. от съдията докладчик, с което е извършен кратък доклад. ВЖ
е приета за допустима. В нея не са направени доказателствени искания.
Делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 18.03.2020 г., което във връзка с
извънредното положение и заповед на административния ръководител е
пренасрочено с разпореждане от 11.03.2020 г. за 22.04.2020 г., отсрочено за
17.06.2020 г. с разпореждане от 19.05.2020 г.

В с.з. на 17.06.2020 г. ход на делото не е даден поради нередовна
процедура по призоваването на СГП. Следващото с.з. е насрочено за
30.09.2020 г. Със заповед на административния  ръководител от 14.09.2020 г.
са извършени промени в 9-ти въззивен търговски състав във връзка с
командироването на съдия Мадлена Желева във ВКС от 08.09.2020 г. и
командироването на съдия Женя Димитрова от ОС – Варна в САС от
15.09.2020 г.

В о.с.з. на 30.09.2020 г. не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване на представителя на въззивника. Извършена е служебна справка
в ТР, при която съдът е констатирал, че неправилно в първоинстанционното
производство е бил конституиран особен представител на дружеството
въззивник. От списъка за призоваване като представител на въззивника е
заличен особения представител. На страната е указано в едноседмичен срок
от съобщението да заяви дали поддържа подадената от негово име ВЖ.
Делото е насрочено за 02.12.2020 г. На основание заповед А-1096 от
30.11.2020 г. на председателя на САС във връзка с епидемичната обстановка
и наличие на положителен PSR тест на член съдия от 9-състав, е наредено
търговските дела на състава от о.с.з. на 02.12.2020 г. да бъдат отсрочени за
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10.03.2021 г., когато отново не е даден ход на делото поради нередовно
призоваване на жалбоподателя – не е изтекъл едноседмичен срок и с оглед
приложение на чл. 50, ал. 2 ГПК. Делото е насрочено за 19.05.2021 г.

ВТД № 1919/2019 г. /тринадесети състав, съдия Анжелина
Христова-Борисова/ е образувано с разпореждане от 16.04.2019 г. на
зам.председателя на съда и ръководител на ТО след извършена от съдебен
помощник проверка по допустимостта и редовността на ВЖ. Разпределено е
от зам.председателя между всички съдии в ТО автоматично и за докладчик е
определена съдия Анжелина Христова-Борисова, 13-ти въззивен търговски
състав. Делото е образувано по постъпила на 16.04.2019 г. ВЖ срещу
решение на СГС по търговско дело № 2184/2017 г., ТО, VI - 9 състав.

В производство по реда на чл. 267 ГПК е постановено разпореждане
на съдията докладчик от 30.04.2019 г., в което се съдържа преценка за
допустимостта и редовността на ВЖ, констатирано е, че няма
доказателствени искания и делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на
11.06.2019 г. На страните са дадени указания за процедура по медиация и за
правата им пред въззивната инстанция.

Със заповед на административния ръководител от 25.04.2019 г. във
връзка с изтичане на срока за командироване и прекратяване на
командироването на съдиите Желева и Цолова във ВКС и командироване на
съдиите Христова, Христакиев и Иванова, считано от 03.05.2019 г., в 13-ти
състав са извършени промени и от 30.04.2019 г. на мястото на съдия
Христова-Борисова е включена съдия Желева. Делото е преразпределено на
30.04.2019 г. с оглед чл. 20.1.2. от ВПСРД и заповед на председателя на САС,
като за докладчик е определена съдия Мадлена Желева по дежурство.

В о.с.з. на 11.06.2019 г. съдът е  дал ход на делото. Докладвал го е,
изслушал е страните и е дал ход по същество.

С определение № 2578 от 30.07.2019 г. съдът е отменил протоколното
определение от 11.06.2019 г. за даване на ход по същество и е насрочил о.с.з.
на 05.11.2019 г. От СГС е изискана информация за предмета на гр.д. №
13243/2018 г. В срока за произнасяне съдът е констатирал, относно
допустимостта на иска, че е възможно да съществува висящо обуславящо
дело, което е абсолютна отрицателна предпоставка за упражняване правото
на иск. Позовал се е на задължителните указания по т. 1 от ТР № 1 от
09.07.2019  г.  по т.д.  № 1/2017  г.  на ОСГТК на ВКС и т.  3  от ТР № 3  от
22.04.2019 г. по т.д. № 3/2016 г. на ОСГТК на ВКС.

Със заповед на административния  ръководител от 31.07.2019 г. са
извършени персонални промени в 9-ти и 13-ти състави, като съдия Мадлена
Желева става първи член на 9-ти състав.

В о.с.з. на 05.11.2019 г. делото е разгледано от 9-ти въззивен
търговски състав, даден е ход на същото, приети са писмени доказателства и
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството по делото е спряно до
приключване с влязъл в сила съдебен акт на ВГД № 13243/2018 г. На задната
корица на делото е прикрепена бланка „спряно дело“, от която се установяват
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извършените проверки по преюдициалния спор в електронната система на
СГС, от които е видно, че постановеното на 24.09.2020 г. решение по ВГД №
13243/2018 г. /установено на 02.11.2020 г./, е влязло в сила на 06.11.2020 г.
/установено на 04.12.2020 г., 05.01.2021 г. и 01.02.2021 г./. С разпореждане от
21.12.2020 г. на съдия Желева е наредено преюдициалното дело да бъде
изискано от СГС. Писмото е изпратено на 22.12.2020 г. Видно от
приложените разпечатки от извършените справки, СГС е върнал делото на
СРС на 12.11.2020 г.

В бланката за спряно дело е отразено, че делото е докладвано на
съдията на 05.02.2021 г. С определение от 01.03.2021 г. производството е
възобновено и е насрочено о.с.з. за 19.05.2021 г.

КОНСТАТАЦИИ:
Изключително малкият брой несвършени дела, образувани през 2019

г. и все още на производство в ТО на САС, подкрепя вече направения извод
за много добра организация на дейността в отделението по движението и
приключването на въззивните търговски дела в установените срокове.

По проверените 6 /от общо 9/ дела, производствата все още не са
приключени, както по обективни /независещи от съда/ причини, така и по
субективни причини. По всички дела са проведени повече от 3 заседания, по
някои и 10, като не се вземат предвид непроведените  о.с.з. или
пренасрочените, с оглед извънредното положение, епидемичната обстановка,
взетите от ръководството мерки за ограничаване на заразяването и др.
подобни. По-дълги от 3 месеца срокове до първото с.з. или между отделните
заседания се установяват по изключение. Подготвително заседание по реда на
чл. 267 ГПК или не е проведено, или ако е проведено, то е по-скоро
формално. По някои дела съдът е ревизирал собственото си първоначално
виждане по допустимостта на доказателствените искания, първоначално
оставени без уважение, а значително по-късно – уважени. По допуснатите
експертизи назначените вещи лица или не са изпълнили задачите
своевременно и/или са представили заключенията си извън определения срок.
Неизпълнението от страна вещите лица е предизвикано и от неточно или
несвоевременно формулирани задачи, непредоставени документи, отказан
достъп и т.н.

По проверените дела са констатирани както отмяна на хода по
същество, даден в първото о.с.з., след което служебно са назначени
експертизи и са проведени многобройни заседания. Спирани са
производствата по някои от делата и не са възобновени своевременно.

2.3. Спрени и спирани въззивни търговски дела.
Според съдържащата се в изисканата и предоставена за нуждите на

проверката служебна справка от съда, спрените въззивни търговски
производства са общо по 48 дела. От тях 1 дело е образувано през 2014 г., 1
през 2015 г. и по 2 – през 2016 г. и през 2017 г. Пет от делата са образувани
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през 2018 г., 9 – през 2019 г., 25 – през 2020 г. и 3 – през 2021 г. По състави
данните са както следва: III състав – 7 спрени въззивни търговски
производства, от които ВТД №  2855/2016 г., ВТД № 3476/2017 г., 1 дело
образувано през 2018 г., 1 през 2019 г., 2 през 2020 г. и 1 през 2021 г.; V
състав – 8 спрени въззивни търговски производства, от които ВТД №
5928/2016 г., 1 дело образувано през 2019 г., 4 през 2020 г. и 2 през 2021 г.; VI
състав – 4 спрени въззивни търговски производства, всички образувани през
2020 г.; IX състав – 11 спрени въззивни търговски производства, от които 2
дела образувани през 2018 г., 2 през 2019 г., 7 през 2020 г.; XI състав –  3
спрени въззивни търговски производства, всички образувани през 2019 г.;
XIII състав – 11 спрени въззивни търговски производства, от които ВТД №
1138/2014 г., ВТД № 3475/2015 г., ВТД № 5626/2017 г., 3 дела образувани
през 2018 г., 5 през 2020 г.; XV състав – 5 спрени въззивни търговски
производства, от които 2 дела, образувани през 2019 г., 3 през 2020 г.
           Посочените в справката основания за спиране на производствата са
предимно по чл. 229, ал. 1 т.т 6, 4 и 7 ГПК, по –рядко – по чл. 229, ал. 1, т. 1
ГПК.
           На основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК  са спрени производствата по 2
дела.
           На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК са спрени производствата по 13
дела.
           На основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК са спрени производствата по 31
дела.
           По две дела производствата са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 7
ГПК, във връзка с производство по несъстоятелност и производство пред
СЕС по преюдициално запитване.
           По някои дела производството е спирано последователно на различни
основания: първоначално на основание чл. 631, ал. 1 ГПК, а впоследствие –
по чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК; първоначално на основание чл. 229, ал. 1, т 1 ГПК
а впоследствие, след възобновяване – на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.

            Проверени дела:
ВТД № 2885/2016 г., 3-ти състав, /съдия Ивайло Младенов/, е

образувано на 14.06.2016 г. по постъпила на същата дата въззивна жалба
срещу решение на Софийския градски съд. С разпореждане без дата,
изписано върху протокола за избор на докладчик, делото е насрочено в
открито заседание на 10.02.2017 г. На 09.02.2017 г. е постъпила молба от
жалбоподателя за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК, поради наличие на преюдициален спор. В заседание от 17.02.2017 г.
съдът е указал на страните да представят доказателства в подкрепа на
доводите и е отложил делото за 24.03.2017 г., когато след запознаване със
становищата на страните по направеното искане за спиране, съдът е
постановил протоколно определение, с което е спрял производството по
делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на
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производството по гр.д. № 12174/2015 г. на СГС. Определението е обжалвано
и с определение от 17.07.2017 г. по ч.т.д. № 1459/2017 г. на ВКС е потвърден
обжалвания акт.  Делото е върнато на 19.07.2017  г.  в САС.  Приложена е
бланка „Спряно дело“, според която са извършвани ежемесечни справки за
статуса на обуславящото производство. В справките се съдържа информация
за датата на извършване, начина на извършване – по телефон в СГС, статус
на преюдициалното дело, дата, когато е докладвано на съдията и негов
подпис. От последната справка от 06.04.2021 г. е видно, че делото не е
приключило.

ВТД № 5928/2016 г., 5-ти състав, /съдия Иво Димитров/, е
образувано на 07.12.2016 г. по постъпили в съда на същата дата въззивни
жалби срещу решение на ОС – Видин. С разпореждане от 21.12.2016 г.
докладчикът е оставил производството без движение за конкретизиране на
претенцията. С подробно определение от 10.02.2017 г., подписано от всички
членове на състава, съдът е взел отношение по доказателствата и е насрочил
делото в открито заседание на 02.05.2017 г. Следващо съдебно заседание е
насрочено за 03.10.2017 г., отложено за 30.01.2018 г. В заседание от
последната дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. С
определение от 07.06.2018 г. съдът е отменил протоколното определение за
даване на ход по същество и е постановил спиране на производството на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязла в сила присъда на
НОХД № 127/2015 г. на ОС – Монтана. За да постанови определение в този
смисъл в срока за решаване, съдебният състав е приел, че приключването на
наказателното производство е от значение за настоящия спор. Определението
е обжалвано пред ВКС и е потвърдено с определение от 28.01.2019 г. по ч.т.д.
№ 2314/2018 г. Делото е върнато в САС на 29.01.2019 г. С определение от
26.02.2019 г. съдът е оставил без уважение молба от 06.02.2019 г. за
възобновяване на производството. Молба за възобновяване е постъпила и на
19.07.2019 г., изпратена на другата страна за становище. Оставена е без
уважение с определение от 11.09.2019 г. Молба за възобновяване е постъпила
и на 09.07.2020 г., в която са изложени обстоятелства за прекратяване на
наказателното производство и е приложено копие на постановление за
прекратяване. С разпореждане от 23.07.2020 г. съдът е указал на въззивния
жалбоподател да представи информация за движението на преписка
1971/2018 г. на Специализираната прокуратура. С молба на страната от
25.08.2020 г. е поискано служебно събиране на информацията, предвид отказа
на Специализираната прокуратура да я предостави. Информация от
специализираната прокуратура е постъпила на 09.09.2020 г., след като е
поискана официално на 28.08.2020 г. С разпореждане на 30.10.2020 г. е
указано да се изпрати на другата страна препис от молбата за възобновяване
на жалбоподателя и прокурорските постановления. Становище е постъпило
по факс на 20.11.2020 г. и по пощата на 24.11.2020 г. С определение от
07.04.2021 г. съдът е оставил молбата за възобновяване без уважение. Няма
данни за други справки за хода на наказателното производство.
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ВТД № 16/2019 г., 5-ти състав, /съдия Иво Димитров/, е образувано
на  02.01.2019 г. по постъпила в съда на същата дата въззивна жалба срещу
решение на Софийски градски съд по т. д. № 4978/2015 г. С определение на
състава, постановено в закрито заседание от 24.01.2019 г., съдът е спрял
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК във връзка с
образувано к. д. № 11/2018 г. на Конституционния съд. На 07.06.2019 г. е
постъпила молба от жалбоподателя за възобновяване на производството на
основание чл. 230, 1 ал. 1 ГПК, обоснована с прекратяване на
конституционното дело, послужило като основание за спиране на
настоящото. Приложено е копие на определението на Конституционния съд.
По делото е приложен протокол за случаен избор, в резултат на който е
определен друг член на състава. Като причина за избора е посочена отсъствие
на титуляря поради отпуск. С определение от 13.06.2019 г. производството е
възобновено и е насрочено о.с.з. за 05.11.2019 г., на която дата е даден ход по
същество. На 13.01.2020 г. е постъпила молба от ответника за наличие на
предпоставките за спиране на производството на основание чл. 637 ТЗ. С
определение от 06.02.2020 г. съдът е отменил протоколното си определение
за даване на ход по същество, конституирал е като страна синдика на
ответното дружество и го е насрочил за 28.04.2020 г., пренасрочено за
23.06.2020 г. На тази дата е даден отново ход по същество. С определение от
19.11.2020 г. съдът, след като е констатирал, че след обявяване на делото за
решаване е образувано к. д. № 9/2020 г., е отменил определението си за
даване на ход по същество и е постановил спиране. По делото е приложена
бланка „Спряно дело“, в която са отразени извършени ежемесечни справки в
електронната система на КС за статуса на конституционните дела.

ВТД № 3475/2015 г., 5-ти състав, сега 13-ти, е образувано на
02.09.2015 г. по въззивна жалба срещу решение на СГС. Със заповед №
29.01.2016 г. на и. ф. административния ръководител на съда са определени
нови членове на състава, предвид командироване на съдии във ВКС. С нея
делата на доклад на съдия Галина Иванова, са възложени на съдия Николай
Метанов. С разпореждане от 08.03.2015 г. делото е насрочено в открито
заседание за 02.02.2016 г. С протоколно определение от тази дата
производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК по съгласие на
страните за срок от 6 месеца. На 26.07.2016 г. е постъпила молба от страна за
възобновяване. Производството е възобновено с определение от 02.08.2016 г.
и е насрочено в открито заседание за 06.12.2016 г., пренасрочено с
разпореждане от 16.09.2016 г. за 20.12.2016 г. В съдебно заседание от
20.12.2016 г. съдът е постановил спиране по искане на пълномощник на
жалбоподателя на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязло
в сила решение на т. д. № 5675/2016 г. на СГС. Справки за движението на
обуславящото производство са правени ежемесечно. С последната справка от
02.04.2021 г. е констатирано, че с определение от 09.03.2021 г. ВКС не е
допуснал касационно обжалване на решението по т.д. № 1143/2019 г. на САС,
образувано при обжалване на т.д. № 5675/2016 г. на СГС. С писмо от
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07.04.2021 г. САС е изискал информация от СГС за влизане в сила на
решението по т. д. № 5675/2016 г., в т. ч. заверени преписи от постановените
съдебни актове.

ВТД № 2207/2020 г., 6-ти състав, /съдия Зорница Хайдукова/, е
образувано на 24.07.2020 г. по постъпила в съда на същата дата въззивна
жалба срещу решение на СГС. С разпореждане от 30.07.2020 г. по чл. 267
ГПК съдът е насрочил делото в открито заседание на 07.10.2020 г. На тази
дата е даден ход по същество. С определение от 21.10.2020 г. съдът е отменил
дадения ход по същество и е спрял производството по делото на основание
чл.  229,  ал.  1,  т.  6  ГПК във връзка с образувано к.  д.  № 9/2020  г.  От
приложената бланка „Спряно дело“ е видно, че са правени ежемесечни
справки за статуса на образуваното конституционно дело, последната от
които на 05.04.2021 г.

ВТД № 3396/2020 г., 9-ти състав, /съдия Людмила Цолова/, е
образувано на 10.07.2019 г. по постъпила в САС на същата дата въззивна
жалба срещу решение на Софийския градски съд. С определение №
2424/18.07.2020 г. съдът е спрял производството по делото на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на производството по т. д. № 1949/2018 г.
на СГС с влязло в сила решение, след като е приел, че е налице
преюдициална връзка. На 02.08.2020 г. е постъпила молба от жалбоподателя
за поправка на очевидна фактическа грешка в частта на определението за
спиране, в която е посочен номерът на обуславящото производство на СГС. С
определение от 12.08.2020 г. съдът е допуснал поправка на очевидна
фактическа грешка, като в диспозитива на акта, с който е постановено
спиране, номерът на делото на СГС е променен на № 1940/2018 г., вместо
1949/2018 г. От извършваните ежемесечни справки за хода на
преюдициалното дело, отразени в бланка „Спряно дело“, се установява, че
към момента се намира във ВКС по касационна жалба срещу решение по т. д.
№ 5091/2019 г. на САС.

ВТД № 3089/2019 г., 11-ти състав, /съдия Бистра Николова/, е
образувано на 24.06.2019 г. по постъпила на тази дата въззивна жалба срещу
решение на СГС. С определение от 28.06.2019 г. по чл. 267 ГПК съдът се е
произнесъл по направени доказателствени искания и е насрочил делото в
открито заседание на 14.10.2019 г. В заседание от тази дата е даден ход по
същество и делото е обявено за решаване. С определение от 25.10.2019 г.
съдът на основание чл. 253 ГПК е отменил протоколното си определение за
даване на ход по същество и е постановил спиране на производството на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, след като е констатирал наличие на
преюдициална връзка на настоящото дело с т.д. № 1452/2017 г. на СГС. От
прикрепена към последната корица на делото бланка „Спряно дело“, се
установява, че справки за движението на обуславящото производство са
правени от 04.01.2021 г. ежемесечно. Последната справка е от 05.04.2021 г.,
от която е видно, че преюдициалното дело е насрочено в открито съдебно
заседание на 08.04.2021 г.
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ВТД № 701/2019 г., 15-ти състав, /съдия Красимир Маринов/, е
образувано на 08.02.2019 г. по постъпила на тази дата въззивна жалба срещу
решение на СГС. С разпореждане от 18.02.2019 г. по чл. 267 ГПК съдът е
насрочил делото в открито заседание на 11.03.2019 г., когато е даден ход по
същество. С определение от 20.06.2019 г. е отменено протоколното
определение за даване на ход по същество и е постановено спиране на
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на т.д. № 2553/2019 г. на
САС. Определението е обжалвано пред ВКС, където е образувано ч.т.д. №
2686/2019 г., приключило с определение от 18.12.2019 г., с което е потвърден
актът за спиране на производството на САС. От 04.09.2020 г. са правени
ежемесечно справки за статуса на преюдициалното дело, последната от
01.04.2021 г. От нея се установява, че обуславящото дело е насрочено за
08.04.2021 г., а от разпечатка от страницата на ВКС – че на тази дата е
обявено за решаване.

КОНСТАТАЦИИ:
Проверените дела, производствата по които са спирани на основание

чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК и са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и чл.
229, ал. 1, т. 6 ГПК, са надлежно администрирани. Извършвани са
ежемесечни справки по делата от съдебните деловодители в ТО, докладвани
на съдиите. Нанесените резултати от справките в бланка „спряно дело“ са
коректни и отразяват статуса на обуславящото производство по т. 4  или – на
конституционното дело по т. 6 от цитираните по-горе разпоредби.

Не се установиха несвоевременно възобновени производства.
Следва да се отбележи, че в ТО не са проверявани дела, по които

производството е спирано или спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл.
633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, заради образувано по преюдициално запитване
дело в СЕС.

2.4. Въззивни търговски дела, по които ходът по същество е
отменен.

          Според изисканите за нуждите на проверката и предоставени от съда
служебни справки в ТО на САС:

· през 2016 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 18 пъти: III състав – по 1 дело,
образувано през 2015 г., приключено; V състав – по 7 дела, от които 1
образувано през 2012 г., 1 – през 2014 г., 2 – през 2015 г и 3 – през 2016
г., всички приключени; VI състав – по 2 дела, образувани през 2015 г.,
приключени; IX състав – по 2 дела, образувани през 2016 г. и
приключени с решения; XI състав –  по 5  дела,  едно от които
образувано през 2015 г., 4 – през 2016 г., приключени с решения; XIII
състав – по 1 дело, образувано през 2016 г., приключено; XV състав
не е бил сформиран през 2016 г.
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· през 2017 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 23 пъти: III състав  - по 2 дела,
образувани през 2016 г., приключени; V състав – по 10 дела, от които
1 образувано през 2015 г., 7 – през 2016 г. и 2 – през 2017 г., всички
приключени; VI състав – по 3 дела, образувани през 2017 г.,
приключени; IX състав – по 4 дела, от които 1 образувано през 2015
г., 1 – през 2016 г. и 2 – през 2017 г., приключени; XI състав – по 1
дело, образувано през 2017 г., приключено; XIII състав – по 3 дела, от
които 1 образувано през 2016 г. и 2 – през 2017 г.; XV състав не е бил
сформиран през 2017 г.

· през 2018 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 58 пъти: III състав  - по 9 дела,
от които 7  образувани през 2017  г.  и 2  –  през 2018  г.,  всички
приключени; V състав – по 12 дела, от които 2 образувани през 2016
г., 5 – през 2017 г. и 5 – през 2018 г., 9 са приключени, производствата
по 3 са спрени; VI състав – по 10 дела, от които 3 образувани през
2017 г. и 7 – през 2018 г., всички приключени; IX състав – по 7 дела,
от които 3  образувани през 2017  г.  и 4  –  през 2018  г.,  всички
приключени; XI състав – по 4 дела, от които 3 образувани през 2017
г., 1 – през 2018 г., приключени; XIII състав – по 9 дела, от които 3,
образувани през 2017 г. и 6 – през 2018 г., приключени 8 и
производството по 1 дело е спряно; XV състав – по 7 дела, от които 1
образувано през 2017 г. и 6 – през 2018 г., всички приключени.

· През 2019 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 49 пъти: III състав  - по 5 дела,
образувани през 2018 г., всички приключени; V състав – по 4 дела, от
които 3 образувани през 2018 г., 1 – през 2019 г., всички приключени;
VI състав – по 9 дела, от които 3 образувани през 2018 г. и 6 – през
2019 г., 8 приключени, 1 насрочено в о.с.з. на 28.04.2021 г.; IX състав
– по 7 дела, образувани през 2018 г., всички приключени; XI състав –
по 4 дела, образувани през 2019 г., 2 – приключени, производството по
1 дело е спряно и 1 дело е върнато на СГС; XIII състав – 17
определения по16 дела, от които 2 образувани през 2017 г., 10 – през
2018 г. и  4 – през 2019 г., 10 приключени с решения, спрени
производствата по 3, 1 насрочено в о.с.з. за 20.04.2021 г., 1 – насрочено
в о.с.з. на 19.05.2021 г. и 1 след отвод, разпределено на съдия Павлова,
XV състав и производството по 1 дело е спряно; XV  състав – по 3
дела, от които 2 образувани през 2018 г. и 1 – през 2019 г., 2
приключени, 1 обявено за решаване на 15.02.2021 г.

· през 2020 г. съдиите са използвали отмяната на хода по същество след
обявяване на делото за решаване общо 34 пъти: III състав  - по 5 дела,
от които 2 образувани през 2019 г. и 3 – през 2020 г., приключени 2,
насрочени в о.с.з. на 28.05.2021 г. – 2 и производството по 1 дело е
спряно; V състав – 6 определения по 5 дела, от които 1 образувано
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през 2017 г., 2 образувани през 2019 г., 2 – през 2020 г., 1 приключено,
1 обявено за решаване на 06.04.2021 г., 1 насрочено в о.с.з. на
08.06.2021 г. и по 2 дела производствата са спрени; VI състав –  по 2
дела образувани през 2020 г., 1 приключено и 1 със спряно
производство; IX състав – по 6 дела, от които 1 образувано през 2018
г., 1 – през 2019 г. и 4 – през 2020 г., 2 са приключени, 2 са обявени за
решаване –  на 04.11.2020  г.  и на 17.03.2021  г.,  1  е насрочено за
09.06.2021 г. и производството по 1 дело е спряно; XI състав – няма;
XIII състав – по10 дела, от които 1 образувано през 2017 г., 1 – през
2018 г., 3 – през 2019 г. и  5 – през 2020 г., 6 са приключени с решения,
2 са обявени за решаване, спрени производствата по 3 дела; XV състав
– по 5 дела, от които 1 образувано през 2018 г., 1 – през 2019 г. и 3 –
през 2020 г., 2 приключени, по 1 производството е спряно и 2 дела след
отвод са разпределени съответно на  IX състав и на XI състав.

Проверени бяха определенията, с които ходът по същество е бил отменен:

           В периода 2016 г. – 2020 г. трети състав е постановил общо 22
определения, от които за проверка са предоставени 20. Едно от
непредставените  определения е по дело с докладчик пенсиониран съдия, а
другото не е било качено в системата, постановено е на 02.06.2016 г. по ВГД
№ 821/2015 г.
          С три от определенията ходът по същество е отменен, тъй като в срока
за произнасяне са констатирани пропуски от първоинстанционния съд,
отстраними по реда на чл. 247 ГПК:
           С определение от 27.01.2017 г. по ВТД № 1816/2016 г., трети състав,
докладчик - съдия Ивайло Младенов, съдът е отменил определението от о.с.з.
на 18.11.2016 г. и е върнал делото на СГС за поправка по реда на чл. 247 ГПК,
на очевидна фактическа грешка. В срока за произнасяне, при проверката на
обжалваното решение, е констатирано, че СГС в диспозитива на обжалваното
решение се е произнесъл изрично само по евентуално предявените
конститутивни искове за отмяна на решенията, но не и по предпочитаните
такива за установяване на нищожността им, независимо от установените
идентични обстоятелства, на които се основават двете категории искове и
съдържащите се мотиви, че твърдените пороци не обуславят извод за
нищожност на атакуваните пред съда решения на съвета на директорите на
акционерно дружество.

С определение от 16.05.2019 г. по ВГД № 5659/2018 г. /докладчик –
съдия Теодора Кръстева/ съдът е отменил протоколно определение 12.04.2019
г. и е върнал делото на СГС, ТО, 22 състав, като е указал след постановяване
на решението по чл. 247, ал. 1 ГПК делото да се изпрати отново на САС за
продължаване на съдопроизводствените действия.

С определение от 26.02.2019 г. по ВТД № 3887/2018 г. /докладчик –
съдия Светла Божкова/ съдът е отменил протоколно определение 08.02.2018
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г., прекратил е производството по делото. Върнал е делото на СГС за
иницииране на производство по реда на чл. 247, ал. 1 ГПК за поправка на
ОФГ, допусната в обжалваното решение.
           По пет дела, след отмяна на хода по същество производството по
делото е спряно, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 – по 2 от делата, на
основание  чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 631 ГПК – по 1 дело и на основание чл.
229, ал. 1, т. 6 ГПК – по 2 дела.

С определение от 31.05.2018 г. по ВГД 6202/2017 г. /докладчик –
съдия Теодора Кръстева/  съдът е отменил протоколното определение от
11.05.2018 г. и е спрял производството до приключване на производството по
касационна жалба срещу решение по т.д. № 85/2016 г. на САС, ТО, 6 състав.

С определение от 24.04.2019 г. по ВГД 5498/2018 г. /докладчик –
съдия Теодора Кръстева/  съдът е отменил протоколното определение от
23.03.2019 г. и е спрял производството до приключване с влязъл в сила акт на
т.д. № 70/2014 г. на САС, ТО, 9 състав.

С определение от 05.05.2020 г. по ВТД 3668/2019 г. /докладчик –
съдия Теодора Кръстева/  съдът е отменил протоколното определение от
07.02.2020 г. и е спрял производството до произнасяне на Съда на
Европейския съюз по дело № С-818/2019 г.

С определение от 20.07.2018 г. по ВГД 74/2018 г. /докладчик – съдия
Теодора Кръстева/  съдът е отменил протоколното определение от 08.06.2018
г. и е спрял производството до произнасяне на Конституционния съд на
Република България по същество по к.д. № 11/2018 г.

С определение от 23.10.2020 г. по ВТД 5659/2020 г. /докладчик –
съдия Ивайло Младенов/  съдът е отменил протоколното определение от
05.06.2020 г. и е спрял производството до произнасяне на Конституционния
съд на Република България по същество по к.д. № 9/2020 г.
           С едно от определенията производството е оставено без движение до
отстраняване на констатираните нередовности в исковата молба.

С определение от  з.з. на 12.04.2019 г., по ВТД № 4861/2018 г., /трети
състав, докладчик – съдия Теодора Кръстева/, съдът е отменил протоколното
определение от 20.04.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне съдът, като е обсъдил материалите по делото е намерил,
че така както е формулиран петитума на иска за заплащане на договорна
лихва, не съдържа необходимата конкретика за вземането по основание.
Оставил е без движение подадената искова молба в определена част.

 С определение от 24.04.2017 г. по ВГД № 4121/2016 г. трети състав,
докладчик – съдия Теодора Кръстева, съдът е отменил определението от
17.02.2017 г. за даване ход на делото по същество. Съдът, съобразявайки
определените с т. 3 от ТР № 1/09.12.2013 г. по т.д. № 1/2013 г. на ОСГТК на
ВКС, правомощия на въззивния съд при въведени оплаквания във въззивната
жалба за допуснати процесуални нарушения и неизяснен от фактическа
страна спор, е приел, че следва да назначи служебно СТЕ и в тази връзка
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ищецът да бъде задължен да представи определени документи. Насрочено е
о.с.з. на 13.10.2017 г.

С определение  от  03.07.2018 г., по ВТД № 3743/2017 г., трети състав,
докладчик - съдия Николай Метанов, съдът е отменил протоколното
определение от 09.02.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне съдът, имайки предвид направено в отговора на
исковата молба възражение от ответника по отношение размера на
претендираните вреди, е приел, че следва служебно да бъде допусната
допълнителна СТЕ, като е формулирал задачите. Страните са задължение да
предоставят на вещото лице необходимата документация, насрочено е о.с.з.
на 16.11.2018 г.

С определение от 21.05.2018 г., по ВГД № 3925/2017 г., трети състав,
докладчик - съдия Теодора Кръстева, съдът е отменил протоколното
определение от 23.02.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне съдът e преценил, че дадената от първоинстанционният
съд правна квалификация на предявен евентуален иск е погрешна. По реда на
чл. 146, ал. 1, т. 4 ГПК е указал на страната, че въпросният иск е с правно
основание чл. 59, ал. 1 ЗЗД и на доказване подлежат : факта за обедняване на
ищеца за сметка на ответника, факта на обогатяване на ответника за сметка
на ищеца и наличието на връзка между тях. Указал е доказателствената
тежест и е насрочил о.с.з. на 19.10.2018 г.

С определение от з.з. на 10.04.2018 г., по ВГД № 4920/2017 г., трети
състав, докладчик - съдия Теодора Кръстева, съдът е отменил протоколното
определение от 16.03.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне, при проверка на фактическите констатации на
първоинстанционния съд, САС е констатирал, че за определени
обстоятелства не са събрани доказателства, вкл. направени от в.л. изводи не е
ясно на какви доказателства са основани. Съдът служебно е допуснал ССчЕ и
е поставил задачите й, насрочил е о.с.з. на 22.06.2018 г.

С определение от  з.з. на 10.07.2018 г., по ВТД № 6625/2017 г., трети
състав, докладчик - съдия Ивайло Младенов, съдът е отменил протоколното
определение от 20.04.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне съдът е приел делото за неизяснено, с оглед развилия се
между страните спор относно наличието на предпоставките за надлежно
трансформиране на цялата сума по кредита в предсрочно изискуема и
твърдението за нищожност на клаузите в анексите към договора относно
преструктурирането на кредита. Служебно  е допуснал  допълнителна задача
на ССчЕ, която е формулирал. Насрочил е о.с.з. на 05.10.2018 г.

С определение от  з.з. на 18.05.2018 г., по ВТД № 837/2018 г., /трети
състав, докладчик - съдия Светла Божкова/, съдът е отменил протоколното
определение от 11.05.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне съдът е констатирал, че първоинстанционният съд е
приел, че ответникът е редовно призован при условията на чл. 47, ал. 1 ГПК,
но е пропуснал да извърши процесуалните действия, свързани с осигуряване
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на защитата му чрез назначаване на особен представил в процеса. Въззивният
съд е предприел съответните действия по назначаване на особения
представител.

С определение от  05.07.2018 г., по ВТД № 5984/2017 г., /трети състав,
докладчик - съдия Теодора Кръстева/, съдът е отменил протоколните
определения от 15.06.2018 г., за даване ход на делото по същество и за
оставяне без уважение на доказателствени искания на въззивника. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че въззивникът в хода на производството е
отправил искане за събиране на нововъзникнали писмени доказателства,
свързани с образувани срещу въззиваемия прокурорска преписка и преписка
за извършване на данъчна ревизия. Намерил е за допустимо и относимо,
наведеното с отговора за исковата молба, искане за събиране на гласни
доказателства по възражението на ответника за основанието на процесния
договор. Съдът е изискал прокурорската преписка и преписката за извършена
данъчна ревизия. Допуснал е до разпит двама свидетели при довеждане за
установяване на посочени обстоятелства. Насрочил е о.с.з.

С определение от 18.11.2020 г., по ВТД № 1654/2020 г., /трети състав,
докладчик - съдия Ивайло Младенов/, съдът е отменил протоколното
определение от 16.10.2020 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне е постъпила молба от процесуалния представител на
въззивника, че не е могъл да се яви в последното о.с.з., поради внезапно
заболяване, с приложени надлежни доказателства. По тази причина не е
успял да представи допуснато му от съда доказателство, за което е издадено
съдебно удостоверение. Съдът е приел писменото доказателство, дал е
възможност на въззиваемия  да изрази становище и е насрочил делото в о.с.з.
на 04.12.2020 г.

С определение от 24.10.2019 г., по ВТД № 5457/2018 г., /трети състав,
докладчик - съдия Ивайло Младенов/, съдът е отменил протоколното
определение от 14.06.2019 г., с което е даден ход на делото по същество. В
срока за произнасяне съдът е констатирал, че в доклада на въззивната жалба,
направен в о.с.з. на 01.06.2019 г. неправилно е приел, че въззивната жалба е
подадена единствено от търговско дружество чрез управителя му, но не и от
последния като физическо лице. Извършил е поправка в доклада по делото в
горния смисъл и е насрочил о.с.з. на 15.11.2019 г.

С определение от  24.01.2020 г., по ВТД № 3158/2018 г., /трети състав,
докладчик - съдия Теодора Кръстева/, съдът е отменил протоколното
определение от 25.10.2019 г., за даване ход на делото по същество. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че делото е останало неизяснено от
фактическа страна и служебно е допуснал допълнителна задача на СИЕ,
която е формулирал. Задължил е длъжника да представи в определен срок
всички документи, въз основа на които краткосрочни задължения са
трансформирани в дългосрочни, както и конкретни първични документи.
Насрочил е о.с.з. на 28.02.2020 г.
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С определение от  30.12.2020 г., по ВТД № 2174/2020 г., /трети състав,
докладчик - съдия Светлин Михайлов/, съдът е отменил протоколното
определение от 11.12.2020 г., за даване ход на делото по същество. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че делото не е изяснено от фактическа
страна, с оглед направените от страните доводи. Допуснал е служебно ССчЕ,
като е формулирал задачите. Обявил е, че делото ще бъде насрочено след
представяне на вносен документ за депозита по експертизата и определяне на
вещото лице.

           В периода 2016 г. – 2020 г. пети състав е постановил общо 39
определения, от които за проверка не са предоставени 4, тъй като ги няма в
АСУД. През 2016 г. са постановени 7 определения, през 2017 г. – 10, през
2018 г. – 12, през 2019 г. – 4, през 2020 г. – 6. По едно дело – ВТД № 16/2019
г. ходът по същество е отменян  два пъти, веднъж през 2019 г. и веднъж през
2020 г.
           С определението за отмяна на дадения ход по същество, по 9 от делата
производството е спряно. По 4 дела основанието за спиране е чл. 229, ал. 1, т.
4 ГПК, по други 4 дела производствата са спрени на основание чл. 229, ал. 1,
т. 6 ГПК, по 1 дело производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7,
вр. чл. 631 ГПК.

С определение от 13.07.2017 г. по ВТД № 1823/2017 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
13.06.2017 г. и е спрял производството до приключване на производството по
искова молба вх. № 80944/15.06.2017 г. по описа на регистратурата на СГС.

С определение от 25.01.2018 г. по ВТД 1244/2017 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
26.09.2017 г. и е спрял производството до приключване с влязъл в сила акт на
т.д. № 3608/2015 г. на СГС, ТО,  6-17 състав.

С определение от 05.10.2020 г. по ВТД 1876/2017 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
26.09.20176 г. и е спрял производството до приключване с влязъл в сила акт
на  т.д. № 2672/2017 г. на СГС.

С определение от 07.06.2018 г. по ВТД № 5928/2016 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
30.01.2018 г. и е спрял производството до приключване с влязла в сила
присъда на НОХД № 127/2015 г. на ОС – Монтана.

С определение от 21.08.2020 г. по ВТД № 1368/2017 г. /докладчик
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
30.06.2020 г. и е спрял производството до произнасяне на Съда на
Европейския съюз по дело № С-745/2019 г.

С определение от 11.07.2018 г. по ВТД № 5626/2017 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
13.03.2018 г. и е спрял производството до произнасяне на Конституционния
съд на Република България по същество по к.д. № 11/2018 г.
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С определение от 24.07.2018 г. по ВТД № 301/2018 г. /докладчик –
съдия Десислава Добрева/ съдът е отменил протоколното определение от
17.04.2018 г. и е спрял производството до произнасяне на Конституционния
съд на Република България по същество по к.д. № 11/2018 г.

С определение от 20.09.2018 г. по ВТД № 1138/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
29.05.2018 г. и е спрял производството до произнасяне на Конституционния
съд на Република България по същество по к.д. № 11/2018 г.

С определение от 28.10.2020 г. по ВТД  № 717/2018 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
19.05.2020 г. и е спрял производството до произнасяне на Конституционния
съд на Република България по същество по к.д. № 9/2020 г.
           С осем определения за отмяна на хода по същество, съдът е оставил без
движение въззивното производство до отстраняване на нередовности в
исковата молба или въззивната жалба.

С определение от 22.12.2016 г. по ВТД  № 1207/2016 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
28.06.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне са
констатирани нередовности в исковата молба – чл. 127, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК,
както и непълнота в доказателствата, представени с нея. На ищеца са дадени
съответните указания. На ответника са дадени указания за представяне на
доказателства за спазване на срока по чл. 414, ал. 2, вр. чл. 418, ал. 5 ГПК,
изискано е частно гражданско дело на РС – Бургас.

С определение от 13.04.2017 г. по ВТД  № 4022/2016 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
20.12.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне са
констатирани нередовности в исковата молба – чл. 127, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК.
На ищеца са дадени съответните указания.

С определение от 02.02.2018 г. по ВТД  № 1861/2017 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
10.10.2017 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне са
констатирани нередовности в исковата молба – чл. 127, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК и
на ищците са дадени указания за отстраняването им.

С определение от 18.01.2019 г. по ВТД  № 1816/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
02.10.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне са
констатирани нередовности в исковата молба – чл. 127, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК,
както и че не е установено наличието на предпоставките за надлежно
упражняване на иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ. На ищеца са дадени съответните
указания.

С определение от з.з. на 20.12.2018 г. по ВТД  № 2057/2018 г.
/докладчик – съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното
определение от 02.10.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за
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произнасяне са констатирани нередовности в исковата молба  и на ищеца са
дадени съответните указания за отстраняването им.

С определение от 12.03.2019 г. по ВТД  № 2281/2018 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от 06-
11.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне са
констатирани нередовности на исковата молба, На ищеца са дадени
съответните указан за отстраняване на нередовностите.

С определение от 16.05.2019 г. по ВТД  № 3454/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
12.02.2019 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне са
констатирани нередовности на въззивната жалба и са дадени указания за
отстраняването им.

С определение от 25.08.2020 г. по ВТД  № 5415/2019 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от 06-
11.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне са
констатирани нередовности на исковата молба. Прието е, че за установяване
на релевантните за спора факти, следва да бъдат уважени направените от
ищеца-жалбоподател във въззивната жалба доказателствени искания На
ищеца са дадени съответните указания за отстраняване на нередовностите.
Допусната е СИЕ, ответникът е задължен да представи определени
документи. Делото е насрочено в о.с.з. на 27.10.2020 г.
          С определенията за отмяна на хода по същество, по пет дела
производствата са прекратени.

С определение от 15.02.2017 г. по ВТД  № 3263/2016 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
18.10.2016 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил
производството по делото. В срока за произнасяне съдът е приел подадената в
срок въззивна жалба за недопустима, като подадена от лице без активна
процесуалноправна легитимация, респ. правен интерес лицето да обжалва
решението по чл. 632, ал. 4 ТЗ.

С определение от 23.12.2016 г. по ВТД  № 279/2016 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
28.06.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
съдът е съобразил, че с молба от 28.03.2016 г. за отстраняване нередовности в
исковата молба, е направен отказ от предявения главен иск, поддържан и в
последното о.с.з. Въззивният съд е обезсилил обжалваното решение в частта ,
с която е отхвърлен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и в тази част е прекратил
производството. Наредил е делото да се докладва за произнасяне по
въззивната жалба след влизане в сила на прекратителното определение.

С определение от 22.11.2018 г. по ВТД  № 3740/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
13.11.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
страните са постигнали спогодба, касаеща отношенията им във връзка с
осъдителната част на първоинстанционното решение, която е обжалвана.
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Въззивният съд е обезсилил първоинстанционното решение в обжалваната му
част. Прекратил е производството по делото на основание чл. 249 ГПК.

С определение от 28.09.2016 г. по ВТД  № 4623/2015 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
15.03.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
съдът е установил допусната ОФГ в първоинстанционното решение, тъй като
в мотивите му съдът е изложил съображения за неоснователност както на
главния, така и на евентуалния предявени искове, докато в диспозитива
изрично е отхвърлил само главния иск. Производството е прекратено и
делото върнато на СГС за отстраняване на ОФГ.

С определение от 18.04.2017 г. по ВТД  № 3423/2016 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
13.12.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че първоинстанционният съд не се е произнесъл по искането за
присъждане на мораторна лихва за забава, като съдът е приел, че в тази част
въззивната жалба има характер на молба по чл. 250 ГПК. Прекратил е
производството по делото и го е изпратил на СГС за произнасяне по реда на
чл. 250 ГПК. Наредил е след произнасянето делото да бъде изпратено
обратно на САС за произнасяне по въззивната жалба.

С определение от 03.11.2016 г. по ВТД  № 57/2016 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
10.05.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
установено, че с определение № 6606 от 26.10.2015 г. по т.д. № 9366/2012 г.
на СГС, е оставено без уважение искане по чл. 250 ГПК за допълване на
решението от 08.09.2015 г., по въззивни жалби срещу което е образувано
въззивното производство. Определението е обжалвано с частна жалба от
16.11.2015 г.  Съдът е постановил, след приключване на производството по
чл. 250 ГПК делото да бъде докладвано за разглеждане на въззивните жалби
срещу решението от 08.09.2015 г. на СГС. Производството по въззивното
дело не е прекратявано.

С определение от 22.11.2018 г. по ВТД  № 3740/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
13.11.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
страните са постигнали спогодба, касаеща отношенията им във връзка с
осъдителната част на първоинстанционното решение, която е обжалвана.
Въззивният съд е обезсилил първоинстанционното решение в обжалваната му
част. Прекратил е производството по делото на основание чл. 249 ГПК.
          С определенията за отмяна на хода по същество по три дела като
самостоятелна страна по делото е конституиран синдика на обявено в
несъстоятелност търговско дружество.

С определение от 04.07.2017 г. по ВТД  № 5702/2016 г. /докладчик –
съдия Десислава Добрева/ съдът е отменил протоколното определение от
11.04.2017 г. за даване ход по същество на делото. С молба от 29.06.2017 г.
синдикът на търговското дружество в несъстоятелност е поискал да бъде
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конституиран. С оглед изменението на чл. 694, ал. 4 ТЗ /ДВ. бр. 106/2016 г./
синдикът на самостоятелно основание участва в производството по иска за
установяване на вземанията на кредиторите. Съдът го е конституирал и е
насрочил о.с.з. на 17.10.2017 г.

С определение от 24.07.2018 г. по ВТД  № 6198/2017 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
06.03.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Синдикът на въззивното
търговско дружество в несъстоятелност е конституиран като страна на
основание чл. 694, ал. 4 ТЗ. Обстоятелствата по откриване на
несъстоятелността на въззивника са станали служебно известни на съда, на
основание чл. 23, ал. 6 ЗТР. Насрочено е о.с.з. на 06.11.2018 г.

С определение от 06.02.2020 г. по ВТД  № 16/20219 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
05.11.2019 г. за даване ход по същество на делото. След обявяване на делото
за решаване е постъпила молба от ответника, с която съдът е уведомен, че по
отношения на същия е открито производството по несъстоятелност и е
направено искане за спиране на производството по делото по реда на чл. 637,
ал. 1 ТЗ. Съдът не е приел наличието на основания за спиране на въззивното
производство по чл. 694 ТЗ, но е счел, че то следва да продължи при
участието на синдика. Конституирал го е и е насрочил о.с.з. на 28.04.2020 г.
           Със следващите описани накратко определения, ходът по същество е
отменен, за да бъдат отстранени допуснати процесуални нарушения и с цел
изясняване на останалите неизяснени релевантни факти и обстоятелства:

С определение от з.з. на 03.11.2017 г. по ВТД/н/  № 5037/2016 г.
/докладчик – съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното
определение от 15.12.2016 г.  за даване ход по същество на делото. След
образуване на въззивното производство, но преди приключване на устните
състезания, в ТР е вписано преобразуване на дружеството-въззивен
жалбоподател, чрез промяна на правноорганизационната му форма от СД в
ООД, с нов ЕИК, като СД е заличено. Съдът е указал на универсалния
правоприемник на заличеното дружество да представи пълномощно на
явилия се адвокат-пълномощник, както и да потвърди изрично извършените
от него действия. Насрочено е о.с.з. на 05.12.2017 г.

С определение от 12.01.2017 г. по ВТД  № 5452/2015 г. /докладчик –
съдия Десислава Добрева/ съдът е отменил протоколното определение от
11.10.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
съдът при запознаване с практиката на СЕС е констатирал, че писмото от МП
не е достатъчно  и на ответника по жалбата следва да се укаже тежестта да
установи фактите, че на ответното дружество е бил връчен или съобщен
документ за образуване на производство и постановяване на решението пред
чуждия съд. Дал е възможност на страната да съдейства на съда при
издирване на правото по произход на постановилия решението съд относно
правилата за обжалване. Насрочил е о.с.з. на 11.04.2017 г.
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С определение от з.з. на 16.04.2018 г. по ВТД  № 4001/2017 г.
/докладчик – съдия Десислава Добрева/ съдът е отменил протоколното
определение от 05.12.2017 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за
произнасяне са установени индиции за предходно водени дела между
страните  относно същите договори. Във връзка с изясняване на въпроса дали
между страните е налице сила на пресъдено нещо, съдът им е указал да
направят фактически твърдения и представят копия от съдебни актове.
Насрочено е о.с.з. на 05.06.2018 г.

С определение от 26.01.2017 г. по ВТД  № 1176/2016 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
27.09.2016 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне,
предвид поддържаното възражение за недопустимост на предявения иск в
отговора на въззивната жалба и задължението на съда по чл. 269 ГПК
служебно да провери решението относно допустимостта му, е изискано в
цялост гр.д. № 2104/2005 г. на РС – Търговище. Искане за прилагане на
делото е направено в отговора на исковата молба. Насрочено е о.с.з. на
11.04.2017 г.

С определение от 26.06.2017 г. по ВТД  № 1974/2016 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
21.2.2017 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
съдът е констатирал, че не се е произнесъл по доказателствено искане на
страна. Насрочил е о.с.з. на 07.11.2017 г. и е задължил другата страна да
представи в оригинал определен документ.

С определение от 15.04.2019 г. по ВТД  № 2425/2018 г. /докладчик –
съдия Светла Божкова/ съдът е отменил протоколното определение от
26.03.2019 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че не са изследвани релевантни за решаване на спора
обстоятелства и е допуснал САТЕ, като е формулирал задачите. Насрочено е
о.с.з. на 25.06.2019 г.

С определение от 26.07.2019 г. по ВТД  № 702/2019 г. /докладчик –
съдия Десислава Добрева/ съдът е отменил протоколното определение от
16.04.2019 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
съдът е ревизирал становището си за недопускане на поискана експертиза.
Допуснал е СГЕ. Насрочил е о.с.з. на 24.09.2019 г.

С определение от 22.10.2020 г. по ВТД  № 1360/2020 г. /докладчик –
съдия Иво Димитров/ съдът е отменил протоколното определение от
14.07.2020 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
съдът е констатирал, че назначената и приета от първоинстанционния съд
експертиза не дава отговор в пълнота на спорните въпроси. Служебно е
назначил ССчЕ, като е формулирал задачите. Насрочено е о.с.з. на 15.12.2020
г.
           В периода 2016 г. – 2020 г. шести състав е постановил 26 определения,
с които е отменил дадения ход по същество на делата. През 2016 г. са
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постановени 2 определения, през 2017 г. – 3, през 2018 г. – 10, през 2019 – 9 и
през 2020 г. – 2.
           С 9 определения за отмяна хода по същество, съдът е спрял
производството по делото: на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по 1 дело,
на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – по 8 дела.

С определение от 10.03.2016 г. по ВТД  1997/2015 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 27.01.2016
г.  за даване ход по същество на делото и е спрял производството по чл. 229,
ал. 1, т. 1 ГПК, постигнато взаимно съгласие от страните  в срока за
произнасяне с молба от 09.03.2016 г.

С определение от 04.07.2018 г. по ВТД  № 2327/2018 г. /докладчик –
съдия Зорница Хайдукова/ съдът е отменил протоколното определение от
06.06.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. №
11/2018г.

С определение от 04.07.2018 г. по ВТД  № 2059/2018 г. /докладчик –
съдия Зорница Хайдукова/ съдът е отменил протоколното определение от
06.06.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. №
11/2018г.

С определение от 04.07.2018 г. по ВТД  № 1161/2018 г. /докладчик –
съдия Зорница Хайдукова/ съдът е отменил протоколното определение от
30.05.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. №
11/2018г.

С определение от 09.07.2018 г. по ВТД  № 1136/2018 г. /докладчик –
съдия Валентин Бойкинов/ съдът е отменил протоколното определение от
18.04.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. №
11/2018г.

С определение от 12.07.2018 г. по ВТД  № 2691/2018 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 27.05.2018
г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК
е спрял производството по делото до произнасяне на Конституционния съд на
Република България по същество по к.д. № 11/2018г.

С определение от 06.12.2019 г. по ВТД  № 2916/2019 г. /докладчик –
съдия Зорница Хайдукова/ съдът е отменил протоколното определение от
16.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
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Конституционния съд на Република България по същество по к.д. № 12/2019
г., присъединено за съвместно разглеждане към к.д. № 5/2019 г.

С определение от 06.12.2019 г. по ВТД  № 4874/2019 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 20.11.2019
г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК
е спрял производството по делото до произнасяне на Конституционния съд на
Република България по същество по к.д. № 5/2019г.

С определение от 21.10.2020 г. по ВТД  № 2207/2020 г. /докладчик –
съдия Зорница Хайдукова/ съдът е отменил протоколното определение от
07.10.2020 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. № 11/2018
г.
          С няколко от проверените актове, ходът по същество е отменен и
производството е прекратено поради различни причини и на различни
основания:

С определение от 30.05.2016 г. по ВТД  № 1828/2015 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
20.04.2016 г.  за даване ход по същество на делото. Производството е
прекратено и делото е върнато на СГС за провеждане на процедура по чл. 90
ПАС, за възстановяване на писмения отговор на исковата молба.

С определение от 05.04.2017 г. по ВТД  № 708/2017 г. /докладчик –
съдия Милен Василев/ съдът е отменил протоколното определение от
29.03.2017 г.  за даване ход по същество на делото. Производството е
прекратено и делото върнато на ОС – Враца за надлежно и редовно връчване
на съобщението за изготвеното първоинстанционно решение.

С определение от 10.04.2017 г. по ВТД  № 508/2017 г. /докладчик –
съдия Зорница Хайдукова/ съдът е отменил протоколното определение от
05.04.2017 г. за даване ход по същество на делото. Прекратил е
производството по въззивното дело, след като е обезсилил решението на
СГС, поради отказ от предявения иск, направен с молба от 05.04.2017 г.

С определение от 15.03.2018 г. по ВТД  № 6506/2017 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 14.02.2018
г.  за даване ход по същество на делото. Съдът е върнал делото на ОС –
Кюстендил за произнасяне по искания с правно основание чл. 250 и чл. 247
ГПК, заявени в насрещна въззивна жалба срещу решението на
първоинстанционния съд.

С определение от 16.11.2018 г. по ВТД  № 3197/2018 г. /докладчик –
съдия Валентин Бойкинов/ съдът е отменил протоколното определение от
03.10.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Прекратил е
производството и делото е върнато на ОС – Видин за отстраняване на ОФГ в
обжалваното решение и за администриране на въззивната жалба.

С определение от 15.01.2019 г. по ВТД  № 4090/2018 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 21.11.2018
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г.  за даване ход по същество на делото. Производството е прекратено и
делото е върнато на СОС за изпълнение на процедурата по чл. 247 ГПК.

С определение от 27.02.2019 г. по ВТД  № 6027/2018 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 06.02.2019
г.  за даване ход по същество на делото. Прекратил е производството и го е
изпратил за прилагане по ч.гр.д. № 925/2019 г. по описа на САС за
произнасяне по частни жалби срещу разпореждания на СГС по делото, чието
решение е обжалвано.

С определение от 07.08.2019 г. по ВТД  № 417/2019 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 26.06.2019
г.  за даване ход по същество на делото. Прекратил е производството и е
върнал делото на СГС за отстраняване по реда на чл. 247 ГПК на ОФГ в
обжалваното решение.

С определение от 19.12.2019 г. по ВТД  № 2980/2019 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 20.11.2019
г.  за даване ход по същество на делото.  Прекратил е производството на
основание чл. 264, ал. 1 ГПК.
          Със следващите описани определения, отмяната на хода по същество е
предприета за отстраняване на допуснати процесуални нарушения и за
изясняване на определени обстоятелства по съответния спор:

С определение от 25.05.2017 г. по ВТД  № 525/2018 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 01.03.2017
г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано нарушение, допуснато от първоинстанционния съд в доклада
по чл. 140, вр. чл. 146 ГПК, което своевременно не е отстранено от въззивния
съд. Дадени са указания по разпределение на доказателствената тежест и е
насрочено о.с.з. на 28.06.2017 г.

С определение от 24.01.2018 г. по ВТД  № 4283/2017 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 25.10.2018
г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че в първата инстанция ответникът е бил призован по реда на
чл. 47, ал. 1, но съдът не му е назначил особен представител, съобразно чл.
47, ал. 6 ГПК. Направен е извод, че всички процесуални действия пред СГС
са извършени без участието на страната. Дадени са указания на ищеца за
внасяне по сметка на САС на депозит за назначаване на особен представител.
Насрочил е о.с.з. на 14.03.2018 г.

С определение от 21.02.2018 г. по ВТД  № 4722/2017 г. /докладчик –
съдия Даниела Дончева/ съдът е отменил протоколното определение от
01.11.2017 г. за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че предвид въведените от страните твърдения и с оглед
необходимостта от прилагане на императивна материалноправна норма съдът
следва служебно да назначи ССчЕ, на която е определил задачите. Насрочил
е о.с.з. на 04.04.2018 г.
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С определение от 16.10.2018 г. по ВТД  № 50/2018 г. /докладчик –
съдия Зорница Хайдукова/ съдът е отменил протоколното определение от
03.10.2018 г. за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че в последното о.с.з., в което е приключило разглеждането по
делото, страните не са били редовно призовани. Насрочено е о.с.з. на
14.11.2018 г. с призоваване на участниците в процеса по чл. 637, ал. 3, т. 1 ТЗ.

С определение от 20.05.2019 г. по ВТД  № 6148/2018 г. /докладчик –
съдия Валентин Бойкинов/ съдът е отменил протоколното определение от
06.02.2019 г. за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че предвид предмета на обжалване, следва служебно да бъде
назначена СТЕ, на която са определени конкретни задачи. Насрочено е о.с.з.
на 25.09.2019 г.

С определение от 12.11.2019 г. по ВТД  № 3714/2019 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 16.10.2019
г. за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че ответникът е бил ненадлежно представляван в
първоинстанционното производство, а жалбата е подадена от лице без
представителна власт. Дадени са указания на въззивника да заяви дали
поддържа ВЖ и процесуалните действия, извършени от негово име.

С определение от 14.11.2019 г. по ВТД  № 4733/2019 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 13.11.2019
г. за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е постъпила
молба от пълномощника на въззивника за отмяна хода по същество по
съображения, че е бил уведомен за погрешен час за провеждане на с.з., което
го е лишило от възможност да участва в него. Насрочено е о.с.з. на 11.12.2019
г.

С определение от 05.06.2020 г. по ВТД  № 662/2020 г. /докладчик –
съдия Иван Иванов/ съдът е отменил протоколното определение от 27.05.2020
г. за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е констатирал,
че делото не е изяснено от фактическа страна и служебно е допуснал СИЕ с
посочени конкретни въпроси. Насрочил е о.с.з. на 29.07.2020 г.

           В периода 2016 г. – 2020 г. девети състав е постановил 26
определения, с които е отменил дадения ход по същество на делата. През
2016 г. са постановени 2 определения, през 2017 г. – 4, през 2018 г. и 2019 г. –
по 7, през 2020 г. – 6.
           С 10 определения за отмяна хода по същество, съдът е спрял
производството по делото: на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – по 4 дела,
на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК – по 6 дела.
По ВТД № 402/2018 г. и ВТД № 606/2018 г. ходът по същество е отменян два
пъти и производството е спирано, първият път – на основание чл. 229, ал. 6
ТГПК, вторият път – на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК.

С определение от 26.07.2018 г. по ВТД  № 402/2018 г. /докладчик –
съдия Галина Иванова/ съдът е отменил протоколното определение от
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25.04.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по допуснатото с
определение от 03.07.2018 г. искане на ОС на съдиите от ТК на ВКС за
установяване противоконституционността на § 8 от ПЗР на ЗИДЗБН  /обн.
ДВ, бр. 22/13.03.2018 г./ в частта „Чл. 59, ал. 5 и ал. 6 се прилагат от
20.06.2014 г.“.

С определение от 05.07.2018 г. по ВТД  № 606/2018 г. /докладчик –
съдия Светла Станимирова/ съдът е отменил протоколното определение от
02.05.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. №
11/2018г.

С определение от 18.07.2018 г. по ВТД  № 1296/2018 г. /докладчик –
съдия Васил Христакиев/ съдът е отменил протоколното определение от
30.05.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. №
11/2018г.

С определение от 22.10.2020 г. по ВТД  № 1536/2020 г. /докладчик –
съдия Светла Станимирова/ съдът е отменил протоколното определение от
30.09.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на
Конституционния съд на Република България по същество по к.д. № 9/2020г.

С определение от 12.12.2019 г. по ВТД  № 3623/2018 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
08.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК е спрял производството по делото до
произнасяне на СЕС по дело С-647/18 г.

С определение от 12.12.2019 г. по ВТД  № 3099/2018 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
15.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК е спрял производството по делото до
произнасяне на СЕС по дело С-647/18 г.

С определение от 20.12.2019 г. по ВТД  № 2445/2018 г. /докладчик –
съдия Людмила Цолова/ съдът е отменил протоколното определение от
06.11.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК е спрял производството по делото до
произнасяне на СЕС по дело С-647/18 г.

С определение от 20.12.2019 г. по ВТД  № 402/2018 г. /докладчик –
съдия Капка Павлова/ съдът е отменил протоколното определение от
29.11.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК е спрял производството по делото до
произнасяне на СЕС по дело С-647/18 г.
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С определение от 08.01.2020 г. по ВТД  № 606/2018 г. /докладчик –
съдия Светла Станимирова/ съдът е отменил протоколното определение от
06.11.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК е спрял производството по делото до
произнасяне на СЕС по дело С-647/18 г.

С определение от 09.07.2020 г. по ВТД  № 4622/2019 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
17.06.2020 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 7, вр. чл. 633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК е спрял производството по делото до
произнасяне на СЕС по дело С-745/19 г.
           С 11 определения за отмяна хода по същество, съдът е прекратил
производството по въззивното дело на различни основания.

С определение от 19.08.2016 г. по ВТД  № 1112/2016 г. /докладчик –
съдия Васил Христакиев/ съдът е отменил протоколното определение от
20.04.2016 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил
производството на основание чл. 264, ал. 1 ГПК, поради оттегляне на
въззивната жалба с молба от 13.04.2016 г. /седем дни преди заседанието за
обявяване на делото за решаване/.

С определение от 08.11.2016 г. по ВТД  № 2657/2016 г. /докладчик –
съдия Васил Христакиев/ съдът е отменил протоколното определение от
05.10.2016 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил
производството по въззивното дело. Върнал е делото на СОС за допълване на
обжалваното решение по реда на чл. 250 ГПК.

С определение от 27.07.2017 г. по ВТД  № 5221/2016 г. /докладчик –
съдия Галина Иванова/ съдът е отменил протоколното определение от
10.05.2017 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил
производството, поради липса на правен интерес от обжалване решението на
СГС.

С определение от 01.12.2017 г. по ВТД  № 4271/2017 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
15.11.2017 г.  за даване ход по същество на делото и е върнал делото на СГС
за осъществяване на процедурата по чл. 250 ГПК, касателно обжалваното
решение. Съдът не е прекратил въззивното производство, насрочил е о.с.з. на
07.03.2018 г. и е наредил на първоинстанционния съд да върне делото за
произнасяне, съобразявайки насрочването.

С определение от 19.12.2017 г. по ВТД  № 2942/2017 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
18.10.2017 г.  за даване ход по същество на делото. Обезсилил е обжалваното
решение и е прекратил производството на основание чл. 233 ГПК, поради
отказ от иска, направен в молба от 15.12.2017 г.

С определение от 18.07.2018 г. по ВТД  № 1256/2018 г. /докладчик –
съдия Светла Станимирова/ съдът е отменил протоколното определение от
06.06.2018 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил въззивното
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производство. Върнал е делото на СГС за осъществяване на процедура по чл.
250 ГПК.

С определение от 07.03.2019 г. по ВТД  № 5687/2018 г. /докладчик –
съдия Васил Христакиев/ съдът е отменил протоколното определение от
13.02.2019 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил
производството на основание чл. 264, ал. 1 ГПК, поради оттегляне на
въззивната жалба с молба от 28.02.2019 г.

С определение от 22.04.2019 г. по ВТД  № 3388/2018 г. /докладчик –
съдия Васил Христакиев/ съдът е отменил протоколното определение от
07.11.2018 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил
производството на основание чл. 264, ал. 1 ГПК, поради оттегляне на
въззивната жалба с молба от 18.03.2019 г.

С определение от 22.07.2020 г. по ВТД  № 992/2020 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
17.06.2020  г.   за даване ход по същество на делото.  Насрочил е о.с.з.  на
04.11.2020 г. Върнал е делото на СГС за отстраняване по реда на чл. 247 ГПК
допусната ОФГ в обжалваното решение, като е наредил делото да се върне
съобразно насрочването му.

С определение от 24.08.2020 г. по ВТД  № 921/2020 г. /докладчик –
съдия Людмила Цолова/ съдът е отменил протоколното определение от
17.06.2020 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил въззивното
производство, поради недопустимост на въззивната жалба.

С определение от 16.10.2020 г. по ВТД  № 1075/2020 г. /докладчик –
съдия Людмила Цолова/ съдът е отменил протоколното определение от
03.06.2020 г.  за даване ход по същество на делото и е върнал делото на СГС
за отстраняване на допусната ОФГ в обжалваното решение по реда на чл. 247
ГПК. Производството пред САС не е прекратено, наредено е делото да се
върне незабавно на САС за продължаване на процесуалните действия.
           Със следващите описани определения, отмяната на хода по същество е
предприета за отстраняване на допуснати процесуални нарушения или за
изясняване на спорни обстоятелства.

С определение от 30.03.2017 г. по ВТД  № 3982/2015 г. /докладчик –
съдия Галина Иванова/ съдът е отменил протоколното определение от
09.11.2016  г.  за даване ход по същество на делото и е конституирал на
основание чл. 694, ал. 4 ТЗ синдика на дружеството в производство по
несъстоятелност. Насрочено е о.с.з. на 03.05.2017 г.

С определение от 23.10.2018 г. по ВТД  № 4807/2017 г. /докладчик –
съдия Галина Иванова/ съдът е отменил протоколното определение от
10.10.2018  г.  за даване ход по същество на делото и е насрочено е о.с.з. на
30.01.2019 г. във връзка с постъпила на 18.10.2018 г. молба по чл. 151 ГПК.

С определение от 18.04.2018 г. по ВТД  № 5212/2017 г. /докладчик –
съдия Галина Иванова/ съдът е отменил протоколното определение от
14.02.2018  г.  за даване ход по същество на делото. На 03.04.2018 г. е
постъпила молба от въззивника с искане за отвод на състава. Съдът се е отвел
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от разглеждане на делото и е наредено то да бъде докладвано за ново
разпределение.

С определение от 23.03.2018 г. по ВТД  № 3632/2017 г. /докладчик –
съдия Галина Иванова/ съдът е отменил протоколното определение от
15.11.2017  г.  за даване ход по същество на делото и е оставил без движение
производството по исковата молба с указания за отстраняване на
нередовности.

С определение от 04.02.2019 г. по ВТД  № 2964/2018 г. /докладчик –
съдия Галина Иванова/ съдът е отменил протоколното определение от
17.10.2018  г.  за даване ход по същество на делото. Насрочено е о.с.з. за
27.03.2019 г. Служебно е допусната ССчЕ с определени задачи.

           В периода 2016 г. – 2020 г. единадесети състав е постановил 14
определения, с които е отменил дадения ход по същество на делата. През
2016 г. са постановени 5 определения, през 2017 г. – 1, през 2018 г. и 2019 г. –
по 4, през 2020 г. – няма постановени определения за ОХС. Вместо
определението за отмяна на хода по същество по ВТД № 4379/2917 г. е
предоставено определение по същото дело по искане за допускане на
обезпечение.
           С 4 определения за отмяна хода по същество, съдът е спрял
производството по делото: на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – по 2 дела,
на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – по 2 дела.

С определение от 30.06.2016 г. по ВТД  № 1815/2016 г. /докладчик –
съдия Тодор Тодоров/ съдът е отменил протоколното определение от
30.05.2016 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 4 ГПК е спрял производството до постановяване на влязъл в сила
съдебен акт по отношение началната дата на неплатежоспособността на КТБ.

С определение от 25.10.2019 г. по ВТД  № 3089/2019 г. /докладчик –
съдия Бистра Николова/ съдът е отменил протоколното определение от
14.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 4 ГПК е спрял производството до постановяване на влязъл в сила
съдебен акт на т.д. № 1452/2017г. на СГС.

С определение от 18.11.2019  г. по ВТД  № 2985/2019 г. /докладчик –
съдия Милен Василев/ съдът е отменил протоколното определение от
21.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството до произнасяне на Конституционния съд
на Република България по същество по к.д. № 5/2019 г., както и на основание
чл. 229, ал. 1, т. 7 вр. чл. 631, ал. 1 ГПК до произнасяне на СЕС по дело № С-
818/2019 г.

С определение от 18.11.2019  г. по ВТД  № 3140/2019 г. /докладчик –
съдия Милен Василев/ съдът е отменил протоколното определение от
04.11.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството до произнасяне на Конституционния съд
на Република България по същество по к.д. № 5/2019 г.
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          С определенията за отмяна на хода по същество по 2 дела
производството е прекратено и делото е върнато на СГС.

С определение от 02.06.2016  г. по ВТД  № 1717/2016 г. /докладчик –
съдия Стефан Гроздев/ съдът е отменил протоколното определение от
16.05.2016 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил въззивното
производство. Върнал е делото на СГС за допълване на решение, за
произнасяне по главния иск.

С определение от 29.12.2016  г. по ВТД  № 4662/2016 г. /докладчик –
съдия Стефан Гроздев/ съдът е отменил протоколното определение от
12.12.2016 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил въззивното
производство. Върнал е делото на СГС за произнасяне по молба с правно
основание чл. 248 ГПК, инкорпорирана във въззивната жалба.

С определение от 27.11.2019  г. по ВТД  № 3238/2019 г. /докладчик –
съдия Милен Василев/ съдът е отменил протоколното определение от
21.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Върнал е делото на СГС за
произнасяне по същество по предявените евентуални искове. Производството
пред САС не е прекратено.
           С три от определенията исковата молба/молбата е оставена без
движение:

С определение от 16.02.2016  г. по ВТД  № 5171/2015 г. /докладчик –
съдия Тодор Тодоров/ съдът е отменил протоколното определение от
25.01.2016 г.  за даване ход по същество на делото и производството по
исковата молба е оставено без движение с указания за отстраняване на
нередовности.

С определение от 15.03.2016  г. по ВТД  № 180/2016 г. /докладчик –
съдия Стефан Гроздев/ съдът е отменил протоколното определение от
22.02.2016  г.   за даване ход по същество на делото и исковата молба е
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности.

С определение от з.з. на 14.12.2017  г. по ВТД  № 4795/2017 г.
/докладчик – съдия Тодор Тодоров/ съдът е отменил протоколното
определение от 20.11.2017 г.  за даване ход по същество на делото и е оставил
без движение молбата за откриване на производството по несъстоятелност.

С определение от 27.06.2018  г. по ВТД  № 6523/2017 г. /докладчик –
съдия Бистра Николова/ съдът е отменил протоколното определение от
18.06.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне
съдът е ревизирал становището си по доказателствените искания на
въззивниците и е допуснал писмени доказателства, чрез изискването им от
трето неучастващо в процеса лице. Насрочено е о.с.з. на 15.10.2018 г.

С определение от 05.02.2018  г. по ВТД  № 5900/2017 г. /докладчик –
съдия Милен Василев/ съдът е отменил протоколното определение от
29.01.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Отведен е член от състава
по постъпила в срока за произнасяне молба от 30.01.2018 г. Насрочено е о.с.з.
на 12.03.2018 г. и е разпоредено делото да се докладва за определяне нов член
на състава.
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С определение от 20.12.2018  г. по ВТД  № 5152/2018 г. /докладчик –
съдия Милен Василев/ съдът е отменил протоколното определение от
10.12.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне е
констатирано, че не е бил включен в списъка и не е бил призован един от
ответниците. Насрочено е о.с.з. на 10.12.2018 г.

           В периода 2016 г. – 2020 г. тринадесети състав е постановил 40
определения по 37 дела, с които е отменил дадения ход по същество на
делата:  през 2016 г.  – по 1 дело,  през 2017 г.  – по 3 дела,  през 2018 г.  – по 9
дела,  през 2019  г.  –  по 17  дела и през 2020  г.  –  по 10  дела.  По ВТД №
5626/2017 г., ВТД № 4124/2018 г., ВТД № 4859/2018 г. ходът по същество е
отменян по два пъти. Вместо двете определения за отмяна на хода по
същество по ВТД № 4859/2018 г. за проверка е предоставено определение от
22.07.2020 г., с което е отменено протоколно определение за насрочване на
о.с.з., производството е прекратено и делото е върнато на СГС по реда на чл.
250 ГПК.
           С 9 определения за отмяна хода по същество, съдът е спрял
производството по делото: на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – по 1 дело,
на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – по 4 дела, на основание чл. 229, ал. 1, т.
7, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК – по 4 дела.

С определение от 30.07.2019 г. по ВТД  № 1919/2019 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
11.06.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Насрочено е о.с.з. на
05.11.2019 г. и е разпоредено да се изискат данни от СГС относно статута на
гр.д. № 13243/2018 г., предмета и по чия жалба е образувано, както и преписи
от исковите молби и решението на СРС. В срока за произнасяне, с оглед
заявеното от ищеца в исковата молба, съдът е преценил, че следва да се
провери наличието на хипотезата на последващ частичен иск и в тази връзка
– съществуването на основанието по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. за спиране на
производството. От служебна справка е установено, че решението по гр.д. №
20151/2018 г. на СРС е обжалвано и в СГС е образувано гр.д. № 13243/2018 г.

С определение от 17.07.2018 г. по ВТД  № 1375/2018 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
19.06.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството до произнасяне на КС на РБ по к.д. №
11/2018 г.

С определение от 26.10.2020 г. по ВТД  № 5626/2017 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
06.10.2020 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството до произнасяне на КС на РБ по к.д. №
9/2020 г.

С определение от 26.10.2020 г. по ВТД  № 1553/2020 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
20.10.2020 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
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1, т. 6 ГПК е спрял производството до произнасяне на КС на РБ по к.д. №
9/2020 г.

С определение от 26.10.2020 г. по ВТД  № 3323/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
20.10.2020 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството до произнасяне на КС на РБ по к.д. №
9/2020 г.

С определение от 18.12.2019 г. по ВТД  № 1138/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
08.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1,  т.  7,  вр.  чл.  633,  вр.  чл.  631,  ал.  1  ГПК е спрял производството до
произнасяне на СЕС по дело № С-647/18 г.

С определение от 18.12.2019 г. по ВТД  № 4859/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
08.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1,  т.  7,  вр.  чл.  633,  вр.  чл.  631,  ал.  1  ГПК е спрял производството до
произнасяне на СЕС по дело № С-647/18 г.

С определение от 18.12.2019 г. по ВТД  № 5626/2017 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
12.11.2019 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1,  т.  7,  вр.  чл.  633,  вр.  чл.  631,  ал.  1  ГПК е спрял производството до
произнасяне на СЕС по дело № С-647/18 г.

С определение от 11.06.2020 г. по ВТД  № 3199/2019 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
02.06.2020 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1,  т.  7,  вр.  чл.  633,  вр.  чл.  631,  ал.  1  ГПК е спрял производството до
произнасяне на СЕС по дело № С-745/19 г.
          С пет от определенията за отмяна на хода по същество въззивното
производство е прекратено на различни основания и/или делото е върнато на
СГС, вкл. без прекратяване на въззивното производство, за  отстраняване на
допуснати ОФГ.

С определение от 26.04.2018 г. по ВТД  № 4926/2017 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
06.03.2018 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил въззивното
производство. Върнал е делото на СГС за преценка за провеждане на
процедурата по чл. 94 ПАС. Установено е, че липсва допълнителна искова
молба, депозирана пред първоинстанционния съд.

С определение от 30.01.2019 г. по ВТД  № 3157/2018 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
04.12.2018 г.  за даване ход по същество на делото и е прекратил въззивното
производство. Върнал е делото на СГС за произнасяне по искането за
поправка на ОФГ в обжалваното решение.

С определение от 08.07.2019 г. по ВТД  № 6064/2018 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
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07.05.2019 г.  за даване ход по същество на делото, обезсилил е обжалваното
решение на СГС и е прекратил въззивното производство, на основание чл.
233  ГПК. В срока за произнасяне съдът е десезиран с молба от 05.07.2019 г.

С определение от 06.08.2019 г. по ВТД  № 4124/2018 г. /докладчик –
съдия Мадлена Желева/ съдът е отменил протоколното определение от
04.06.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Насрочил е делото в о.с.з.
на 26.11.2019 г. Върнал е делото на СГС за отстраняване по реда на чл. 247
ГПК на допусната в обжалваното решение ОФГ. Наредил е на
първоинстанционния съд да се произнесе при съобразяване на насрочването
пред въззивния съд.

С определение от 22.07.2020 г. по ВТД  № 4859/2018 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
14.07.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Насрочил е делото в о.с.з.
на 26.11.2019 г. Върнал е делото на СГС за отстраняване по реда на чл. 247
ГПК на допусната в обжалваното решение ОФГ. Наредил е на
първоинстанционния съд да се произнесе при съобразяване на насрочването
пред въззивния съд.
           С 11 от определенията исковата молба или въззивната жалба са
оставени без движение с указания за отстраняване на нередовности:

С определение от 26.04.2017 г. по ВТД  № 4637/2016 г. /докладчик –
съдия Анжелина Христова/ съдът е отменил протоколното определение от
07.03.2017 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за конкретизиране на претенции.

С определение от 12.02.2018 г. по ВТД  № 4645/2017 г. /докладчик –
съдия Анжелина Христова/ съдът е отменил протоколното определение от
28.11.2017 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите.

С определение от 04.07.2018 г. по ВТД  № 1400/2018 г. /докладчик –
съдия Анжелина Христова/ съдът е отменил протоколното определение от
05.06.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите. Насрочил е
о.с.з. на 02.10.2018 г.

С определение от 10.12.2018 г. по ВТД  № 1659/2018 г. /докладчик –
съдия Анжелина Христова/ съдът е отменил протоколното определение от
30.10.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите.

С определение от з.з. на 23.01.2018 г. по ВТД  № 2985/2018 г.
/докладчик – съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното
определение от 04.12.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е
без движение въззивната жалба с указания за отстраняване на
нередовностите.

С определение от 20.07.2019 г. по ВТД  № 916/2019 г. /докладчик –
съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното определение от
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07.05.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите.

С определение от з.з.  на  06.12.2019  г.  по ВТД  № 2124/2017  г.
/докладчик – съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 03.12.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е
без движение исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите.

С определение от 18.11.2019 г. по ВТД  № 1589/2019 г. /докладчик –
съдия Николай Метанов/ съдът е отменил протоколното определение от
01.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите.

С определение от 04.03.2020 г. по ВТД  № 4211/2019 г. /докладчик –
съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното определение от
18.02.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите.

С определение от 19.06.2020 г. по ВТД  № 1049/2020 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
09.06.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите.

С определение от 23.12.2020 г. по ВТД  № 2189/2020 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
10.11.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Оставил е без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовностите. Насрочил е
о.с.з. на 09.03.2021 г.

С определение от 22.11.2016 г. по ВТД  № 3405/2016 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
22.11.2016 г.  за даване ход по същество на делото. На основание чл. 629б ТЗ
е определил сума за покриване на първоначални разноски в производство по
несъстоятелност. Указал е, че при невнасяне на сумата, производството ще
бъде спряно с решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ. Насрочено е о.с.з. на 31.01.2017 г.

С определение от 18.12.2018 г. по ВТД  № 6647/2017 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
02.10.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Докладчикът е отстранен
от разглеждане на делото и е разпоредено то да бъде докладвано за
определяне на нов докладчик.

С определение от з.з. на 05.02.2019 г. по ВТД  № 4124/2018 г.
/докладчик – съдия Анжелина Христова/ съдът е отменил протоколното
определение от 05.02.2019 г.  за даване ход по същество на делото.
Конституирани са като страни синдика на длъжника в несъстоятелност и
търговско дружество – необходим другар. Насрочено е о.с.з. на 04.06.2019 г.

С определение от з.з.  на  08.03.2019  г.  по ВТД  № 2428/2018  г.
/докладчик – съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 05.03.2019 г. за даване ход по същество на делото.
Констатирано е, че по делото не са били призовани трети лица помагачи на
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ответника, които са оттеглили въззивните си жалби срещу решението на СГС.
Разпоредил е да им се връчат преписи от протоколните определения от
16.10.2018 г., с които е прекратено производството по въззивните им жалби.
Насрочено е о.с.з. на 09.04.2019 г.

С определение от 26.06.2019 г. по ВТД  № 6084/2018 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
09.04.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Отвел е от разглеждане на
делото по чл. 694 ТЗ член на състава, произнесъл се по възражения срещу
списъка на неприетите вземания в производството по несъстоятелност.
Насрочил е делото за 01.10.2019 г.

С определение от 18.12.2020 г. по ВТД  № 1465/2019 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
03.11.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Съдът е обявил на
страните, че ще се произнесе по евентуалната нищожност на клауза по
договор за инвестиционен кредит и им е дал възможност за становище и
доказателства. Насрочил е о.с.з. на 09.03.20121 г.

С определение от 22.10.2020 г. по ВТД  № 2230/2020 г. /докладчик –
съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното определение от
20.10.2020 г.  за даване ход по същество на делото. На молителя с искане за
възобновяване на спряно производство по несъстоятелност, съдът е дал
възможност да внесе указаната сума за началните разноски. Насрочил е о.с.з.
на 01.12.2020 г.

С определение от з.з. на 27.06.2017 г. по ВТД  № 2059/2017 г.
/докладчик – съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното
определение от 30.05.2017 г.  за даване ход по същество на делото. Служебно
е допуснал ССчЕ с определени задачи и е насрочил о.с.з. на 26.09.2017 г.

С определение от з.з. на 28.06.2017 г. по ВТД  № 2411/2017 г.
/докладчик – съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното
определение от 13.06.2017 г.  за даване ход по същество на делото. Насрочил
е делото в о.с.з. на 31.10.2017 г. след постъпила молба от жалбоподателя в
срока за произнасяне, с която са представени доказателства за доброволно
погасяване на процесния дълг.

С определение от 25.04.2018 г. по ВТД  № 429/2018 г. /докладчик –
съдия Анжелина Христова/ съдът е отменил протоколното определение от
20.03.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Допуснал е служебно
ССчЕ по определени задачи, указал е на страните да ангажират доказателства
досежно действителност на клаузи по договора за кредит, насрочил е о.с.з. за
19.06.2018 г.

С определение от  з.з. на 30.05.2018 г. по ВТД  № 456/2018 г.
/докладчик – съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 15.05.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за
произнасяне съдът е констатирал, че не е приел служебно изисканото
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заповедно производство, което не е било изискано от първата инстанция
неправилно. Насрочил е о.с.з. на 06.11.2018 г.

С определение от з.з. на 25.05.2018 г. по ВТД  № 856/2018 г.
/докладчик – съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното
определение от 22.05.2018 г.  за даване ход по същество на делото. В срока за
произнасяне е прието, че в доклада по чл. 146 ГПК на първоинстанционния
съд има непълноти. Неправилно е разпределена доказателствената тежест.
Въззивният съд е разпределил доказателствената тежест и е дал на страните
възможност да ангажират доказателства. Насрочил е о.с.з. на 06.11.2018 г.

С определение от 21.03.2019 г. по ВТД  № 4092/2018 г. /докладчик –
съдия Анелия Цанова/ съдът е отменил протоколното определение от
19.02.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Служебно е допуснато
изготвяне на СИЕ и е насрочено о.с.з. за 04.06.2019 г.

С определение от 27.05.2019 г. по ВТД  № 1164/2019 г. /докладчик –
съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното определение от
07.05.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Допусната е служебно
допълнителна СИЕ с определени задачи. Насрочил е о.с.з. на 08.10.2019 г.

С определение от 20.11.2019 г. по ВТД  № 2544/2018 г. /докладчик –
съдия Христо Лазаров/ съдът е отменил протоколното определение от
12.11.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Съдът е поставил
допълнителни задачи по СИЕ и е насрочил о.с.з. на 24.03.2020 г.

           В периода 2018 г. – 2020 г. петнадесети състав е постановил 15
определения, с които е отменил дадения ход по същество на делата. Съставът
е сформиран през 2018 г. Определенията са 7 през 2018 г. , през 2019 г. са 3 и
през 2020 г. – 5.  За проверка не е предоставено едно от определенията – по
ВТД № 2539/2019 г.
           С 3 определения за отмяна хода по същество, съдът е спрял
производството по делото: на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – по 2 дела,
на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК – по 1 дело.

С определение от 04.07.2018 г. по ВТД  № 2584/2018 г. /докладчик –
съдия Филип Владимиров/ съдът е отменил протоколното определение от
02.07.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на КС на РБ по
к.д. № 11/2018 г.

С определение от 04.07.2018 г. по ВТД  № 2507/2018 г. /докладчик –
съдия Даниела Дончева/ съдът е отменил протоколното определение от
02.07.2018 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
1, т. 6 ГПК е спрял производството по делото до произнасяне на КС на РБ по
к.д. № 11/2018 г.

С определение от 29.07.2020 г. по ВЧГД  № 4/2020 г. /докладчик –
съдия Капка Павлова/ съдът е отменил протоколното определение от
06.07.2020 г.  за даване ход по същество на делото и на основание чл. 229, ал.
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1, т. 1 ГПК е спрял производството по делото, с оглед постъпили молби от
страните в срока за произнасяне.
           С няколко определения за отмяна хода по същество, въззивното
производство е прекратено на различни основания и/или делото е върнато на
първоинстанционния съд.

С определение от 23.11.2018 г. по ВТД  № 4265/2017 г. /докладчик –
съдия Филип Владимиров/ съдът е отменил протоколното определение от
05.11.2018 г. за даване ход по същество на делото. В срока за произнасяне  е
констатирано, че във въззивната жалба е инкорпорирана частна жалба от
ищцата срещу прекратителната част на обжалваното решение, с характер на
определение, досежно предявения евентуален иск по чл. 26, ал. 1, предл. 1
ЗЗД. Първоинстанционното решение е отменено в частта, имаща характер на
определение и делото в същата част е върнато на СГС за произнасяне по иска.
Въззивното производство е прекратено в останалата част – по въззивната
жалба на ищцата срещу решението в отхвърлителната му част и по частна
жалба на ответника срещу определението по чл. 248 ГПК.

С определение от 03.07.2020 г. по ВТД  № 6093/2019 г. /докладчик –
съдия Капка Павлова/ съдът е отменил протоколното определение от
09.03.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Констатирано е, че
образуваното по реда на чл. 250 ГПК производство пред СГС досежно
обжалваното решение, не е приключено. Насрочено е о.с.з. на 12.10.2020 г.

С определение от 11.12.2019 г. по ВТД  № 5423/2018 г. /докладчик –
съдия Красимир Маринов/ съдът е отменил протоколното определение от
07.10.2019 г.  за даване ход по същество на делото. Прекратил е въззивното
производство и е върнал на СГС делото за извършване на действия по
надлежно връчване на обжалваното решение на един от ответниците и
администриране на евентуално постъпила от него въззивна жалба.
           Със следващите определения, съдът е констатирал нередовни искова
молба или въззивна жалба, конституирал е надлежни страни, отвели са се
членове на състава, служебно са допуснати експертизи.

С определение от 05.11.2018 г. по ВТД  № 3074/2018 г. /докладчик –
съдия Филип Владимиров/ съдът е отменил протоколното определение от
08.10.2018 г.  за даване ход по същество на делото и е оставил без движение
исковата молба с указания за отстраняване на нередовности.

С определение от 06.08.2018 г. по ВТД  № 835/2018 г. /докладчик –
съдия Филип Владимиров/ съдът е отменил протоколното определение от
11.06.2018 г. за даване ход по същество на делото. Конституирал е на
основание чл. 637, ал. 3, т. 1 ТЗ синдика на длъжника и е насрочил делото в
о.с.з. на 08.10.2018  г.

С определение от 27.02.2020 г. по ВТД  № 5339/2018 г. /докладчик –
съдия Красимир Маринов/ съдът е отменил протоколното определение от
11.11.2019 г. Отведен е член от съдебния състав – съдия Даниела Дончева.
Насрочено е о.с.з. на 06.04.2020 г. Разпоредено е делото да се докладва за
определяне на друг член на състава.
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С определение от 02.04.2018 г. по ВТД  № 960/2018 г. /докладчик –
съдия Красимир Маринов/ съдът е отменил протоколното определение от
26.03.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Въззивната жалба е
оставена без движение с указания за отстраняване на нередовности.

С определение от 29.03.2019 г. по ВТД  № 5690/2018 г. /докладчик –
съдия Даниела Дончева/ съдът е отменил протоколното определение от
18.02.2019 г.  за даване ход по същество на делото и е оставил без движение
исковата молба с указания за обосноваване на интереса за водене на
установителен иск за вземанията, за които е поискано издаване на европейска
заповед за плащане.

С определение от 27.10.2020 г. по ВЧГД  № 1490/2020 г. /докладчик –
съдия Красимир Маринов/ съдът е отменил протоколното определение от
12.10.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Съдебният състав се е
отвел на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, във връзка с постъпила молба от
20.10.2020 г.

С определение от 22.05.2018 г. по ВТД  № 1327/2018 г. /докладчик –
съдия Даниела Дончева/ съдът е отменил протоколното определение от
23.04.2018 г.  за даване ход по същество на делото. Служебно е допусната
САТЕ, като на страните са дадени указания за представяне на определени
документи. Насрочено е о.с.з. на 02.07.2018 г.

С определение от 07.07.2020 г. по ВТД  № 837/2020 г. /докладчик –
съдия Капка Павлова/ съдът е отменил протоколното определение от
08.06.2020 г.  за даване ход по същество на делото. Съдът служебно е
допуснал допълнителни ССчЕ и СГЕ. Насрочил е о.с.з. на 19.10.2020 г.

КОНСТАТАЦИИ:
           Постановените в петгодишния период на проверка определения за
отмяна на хода по същество от въззивните състави в Търговско отделение на
САС не са малко на брой.
            Проверката на предоставените от съда копия от определения установи
обратната тенденция при съставите от ТО, в сравнение с тези на ГО. Броят на
определенията, с които е отменен хода по същество всяка следваща година от
проверения период предимно се е увеличавал.
           За целия период трети състав е постановил 22 определения, като с 5 от
тях производствата по делата са спрени, с 3 – делата са върнати на СГС за
постановяване на акт по реда на чл. 247 ГПК, като по двете въззивното
производство е прекратено, а по 1 – не е прекратено с дадени указания за
връщане  за продължаване на съдопроизводствените действия. По едно от
делата, в срока за произнасяне, са постъпили обяснения и доказателства за
обективното и внезапно препятстване явяването на процесуалния
представител на въззивника. Както по трите производства, по които
въззивният съд е върнал, с прекратяване или без прекратяване на въззивното
производство, делото на първоинстанционния съд, така и във всички
останали случаи /освен 6/ причината за отмяна на хода по същество е в липса
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на предварително проучване и подготовка на делото за разглеждането му в
о.с.з., или недостатъчно подробно проучване на постъпилите въззивни жалби,
отговори, обжалвано решение, искови молби и отговори на исковите молби.
           Пети състав е постановил общо 39 броя определения за отмяна на хода
по същество, като през 2018 г. те са най-много, както и при трети състав. С
определенията за отмяна на хода по същество по 9 от делата производството
е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4, т. 6 или т. 7 ГПК. С 6 от
определенията въззивното производство е прекратено изцяло или отчасти,
поради недопустимост на въззивната жалба, частичен отказ от искове,
постигната между страните спогодба, както и поради необходимостта от
връщане на делото на първоинстанционния съд за произнасяне по реда на чл.
247 или чл. 250 ГПК /по две дела/. По едно от делата съдът е констатирал
произнасяне на първоинстанционния съд, чието решение е обжалвано, по чл.
250 ГПК, което не е влязло в сила. Със 7 от определенията съдът е оставил
без движение производството поради нередовност на исковата молба, а с 1 –
поради нередовност на въззивната жалба, установени едва в срока за
произнасяне. По голямата част от останалите дела, видно от проверените
определения, може да се направи извод, че причината за отмяна на хода по
същество е в недостатъчно добрата предварителна подготовка и
подценяването на заседанието по реда на 267 ГПК. В срока за произнасяне са
установи нередовности в исковата молба, ненадлежно конституирани страни,
пропуски в произнасянето по доказателствени искания или възражения по
недопустимост на предявени искове, неизяснени релевантни обстоятелства.
            Шести състав има постановени в петгодишния период общо 26
определения, като най-голям е броят им през 2018 г. – 10 и през 2019 г. – 9. С
общо 9 от тези определения, постановени най-вече през 2018 г., съдът е спрял
производствата по делата на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – по 8 дела и
на основание чл.  229,  ал.  1,  т.  1  ГПК –  по 1  дело.  С 9  от определенията за
отмяна на хода по същество, въззивното производство е било прекратено,
като по 2 от тях – поради отказ от предявените искове или на основание чл.
264, ал. 1 ГПК, а по 1 – поради обжалване по образувано ВЧГД на САС на
разпореждания на СГС, постановил обжалваното решение. По останалите 6 –
причината е в недостатъчното  проучване на въззивната жалба или
първоинстанционното дело, във връзка с наведени от страните твърдения или
оспорвания. Делата са върнати на първата инстанция, с оглед процедура по
чл. 90 ПАС, чл. 247 ГПК, чл. 250 ГПК. Останалите 8 определения за отмяна
на хода по същество, са с оглед необходимостта от отстраняване на
допуснати процесуални нарушения и за изясняване на определени
обстоятелства по съответния спор.
              В периода 2016 г. – 2020 г. девети състав е постановил също 26
определения за отмяна на хода по същество, повечето от тях през последните
три години. С 10 определения съдът е спрял производствата по делата. С 8
определения въззивното производство е прекратено на различни основания,
по 3 дела – на основание чл. 264, ал. 1 ГПК, по 1 дело – на основание чл. 233
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ГПК, поради недопустимост на въззивната жалба – по 2 дела и по 2 дела – с
връщане на делото на първоинстанционния съд за допълване на обжалваното
решение по реда на чл. 250 ГПК. По други 3 дела съдът също е върнал делата
на първата инстанция с указания за провеждане на процедура по чл. 250 или
чл. 247 ГПК, но без да прекратява въззивните производства. Едно
определение е постановено, поради постъпила в срока за произнасяне молба
за поправка и допълване на протокола от последното с.з. – чл. 151 ГПК и с
едно е уважена постъпила в срока за произнасяне молба за отвод на съдебния
състав. С останалите три определения  са отстранени допуснати процесуални
нарушения с оглед конституиране на надлежни страни, без движение е
оставено производството поради нередовности в исковата молба и за
изясняване на релевантни обстоятелства служебно е назначена експертиза.
            Единадесети състав е постановил малко на брой определения за
отмяна хода по същество по разгледаните от него дела през 2017 г. – 2020 г.,
общо 14 броя, като с 4 от тях производствата са спрени.С 1 от определенията
по постъпила в срока за произнасяне молба е отведен член от състава. С 6
определения, ходът по същество е отменен, тъй като едва в срока за
произнасяне е констатирано, че първоинстанционният съд се е произнесъл по
нередовна искова молба, не се е произнесъл по инкорпорирано във
въззивната жалба искане по чл. 248 ГПК или по предявени искове. По 2 от
делата, връщайки делото на първата инстанция САС е прекратил въззивното
производство, а по едно – не го е прекратил. Осем от тях сочат на
неизвършено или недостатъчно задълбочено проучване на делата в
подготвителната фаза на въззивното производство. В срока за произнасяне
съдът е ревизирал становището си по доказателствените искания или е
установил нередовно призоваване на страна.
            В периода 2016 г. – 2020 г. тринадесети състав е постановил 40
определения по 37 дела, с които е отменил дадения ход по същество на
делата, като през последните три години са по-големия брой актове, най-
много през 2019 г. С девет от определенията производствата по делата са
спрени. С 1 определение производството е прекратено на основание чл. 233
ГПК. С 4 определения делата са върнати на първоинстанционния съд, като по
2 въззивните производства са прекратени, а по 2 – насрочени в о.с.з. Според 3
от определенията връщането е наложено за провеждане на процедура по чл.
247 ГПК и според 1 – за провеждане на процедура по чл. 94 ПАС, установено
едва в срока за произнасяне. С 11 от определенията за отмяна на хода по
същество исковата молба е оставена без движение за отстраняване на
нередовности, констатирани също едва в срока за произнасяне. По три дела
ходът по същество е отменен, във връзка с отстраняване на докладчика или
друг член на състава от разглеждане на делото, или поради постъпила в срока
за произнасяне молба с приложени нови доказателства. В останалите случаи
процесуалното действие по отмяна на хода по същество е предприето за
отстраняване на допуснати пропуски и нарушения, било от
първоинстанционния съд, било от въззивния съд.
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            Петнадесети състав, който е сформиран през 2018 г. за периода 2018 г.
– 2020 г. е постановил 15 определения за отмяна на хода по същество по
разгледаните от него дела. С три от тях производствата са спрени. С
останалите определения ходът по същество е отменен: поради отстраняване
на членове от състава, поради отстраняване на нередовности в исковата
молба или във въззивната жалба, констатирани в срока за произнасяне, с
оглед конституиране на надлежни страни, връщане на делото на първата
инстанция за надлежно връчване на решението, за надлежно администриране
на жалби, за допълване на решението и др.
            Налага се обобщен извод, че въззивните състави от ТО на САС
използват значително по-често процесуалния способ за отмяна на хода по
същество, в сравнение с гражданските.
           Проверката на определенията установи допуснати пропуски в
подготвителната фаза на въззивното производство или пренебрегването й.

            3.    Въззивни частни граждански дела, образувани преди
01.01.2021 г. и несвършени към проверката, извършена на 27.04.2021 г.
            Според изисканата и предоставена от съда служебна справка за
несвършените частни граждански дела, образувани преди 01.01.2021 г.,
общият им брой възлиза на 20, като от тях 9 са на доклад на съдия Нина
Стойчева - 10 въззивен граждански състав, 5 са на доклад на съдия Златина
Рубиева - 8 въззивен граждански състав, 3 са на доклад на съдия Диана
Коледжикова - 7 въззивен граждански състав и по 1 на доклад на съдия
Камелия Първанова – 7 въззивен граждански състав и съдия Анелия Цанова –
13 въззивен търговски състав.

Проверени дела:
ВЧГД № 3550/2020 г. / съдия Диана Коледжикова, 7 състав/ е

образувано на 28.10.2020 г. от зам. председателя на съда и ръководител на
ГО, след извършена от съдебен помощник проверка по редовността на ВЧЖ.
Разпределено е от зам. председателя между всички съдии в ГО и ТО
автоматично, като е изключен един съдия, който е командирован. Делото е
образувано по ВЧЖ срещу определение на СГС по ЧГД № С-15/2020 г.,
постъпило в САС на 28.10.2020 г. По делото на СГС са приложени
декласифицирани материали. Към ВЧЖ са приложени писмени документи –
около 300 страници. С обжалваното определение на СГС от 10.02.2020 г.
съдът е допуснал на основание чл. 73, ал. 3 ЗМИП, вр. чл. 391 ГПК, по искане
на Специализирана прокуратура, обезпечителни мерки – запори върху
финансови операции.

ВЧГД  № 3076/2020 г. /съдия Златина Рубиева, 8 състав/ е образувано
на 21.09.2020 г. от зам. председателя на съда и ръководител на ГО след
извършена от съдебен помощник проверка по редовността на ВЧЖ.
Разпределено е от зам. председателя между всички съдии в ГО и ТО
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автоматично и за съдия докладчик е определена съдия Златина Рубиева, 8
състав. От разпределението е изключен един съдия, който е командирован.
Делото е образувано по ВЧЖ срещу решение на СГС по гр. д. № 10193/2019
г., ГО, ЧЖ, IV състав, постъпило в САС на 18.09.2020 г. С нея е обжалвано
решение, с което е оставена без уважение жалба, подадена срещу
постановление от 12.06.2019 г. за възлагане на недвижим имот по
изпълнително дело на ЧСИ с район на действие СГС. Върху решението е
поставен печат за влизането му в сила на 17.10.2019 г. Решението е
необжалваемо.

ВЧГД № 3489/2020 г. /съдия Златина Рубиева, 8 състав/ е образувано
на 22.10.2020 г. от зам. председателя на съда и ръководител на ГО след
извършена от съдебен помощник проверка по редовността на ВЧЖ.
Разпределено е от зам. председателя между всички съдии в ГО и ТО
автоматично и за съдия докладчик е определена съдия Златина Рубиева, 8
състав. От разпределението е изключен един съдия, който е командирован.
Делото е образувано по ВЧЖ срещу определение на СГС по ТД № 294/2020
г., ТО, VI-16 състав, постъпило в САС на 22.09.2020 г. Определението на СГС
от 21.09.2020 г. е обжалвано в частта, с която е оставено без уважение искане
по чл. 219 ГПК за привличане на трети лица помагачи. Направено е искане за
частична отмяна на определението и уважаване на искането.

ВЧГД № 3498/2020 г. /съдия Златина Рубиева, 8 състав/ е образувано
на 23.10.2020 г. от зам. председателя на съда и ръководител на ГО след
извършена от съдебен  помощник проверка по редовността на ВЧЖ.
Разпределено е от зам. председателя между всички съдии в ГО и ТО
автоматично и за съдия докладчик е определена съдия Златина Рубиева, 8
състав. От разпределението е изключен един съдия, който е командирован.
Делото е образувано по ВЧЖ срещу определение на ОС – Монтана по гр.
дело № 197/2020 г., постъпило в САС на 23.10.2020 г. Определението на ОС -
Монтана от 05.10.2020 г. е обжалвано в частта, с която е отказано пълното
освобождаване от ДТ и разноски по делото. С атакуваното определение ОС –
Монтана, в производството по чл. 83, ал. 2 ГПК, е освободил малолетния
ищец, действащ чрез своя баща частично от внасяне на дължимата ДТ над
сумата от 2400 лева до 24000 лева.

ВЧГД № 3808/2020 г. /съдия Златина Рубиева, 8 състав/ е образувано
на 18.11.2020 г. от зам. председателя на съда и ръководител на ГО след
извършена от съдебен  помощник проверка по редовността на ВЧЖ.
Разпределено е от зам. председателя между всички съдии в ГО и ТО
автоматично и за съдия докладчик е определена съдия Златина Рубиева, 8
състав. От разпределението е изключен един съдия, който е командирован.
Делото е образувано по ВЧЖ срещу определение на СГС по гр. дело №
10395/2018 г., ГО, I-23 състав, постъпило в САС на 18.11.2020 г. С
обжалваното протоколно определение на СГС от 15.09.2020 г. съдът е
отменил определението си, с което е освободил ищеца от внасяне на ДТ,
оставил е без уважение искането за освобождаване от разноски, оставил е
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производството без движение и е указал на ищеца да внесе дължимата ДТ по
сметка на СГС в размер на 20 000 лв.

ВЧГД № 4011/2020 г. /съдия Златина Рубиева, 8 състав/ е образувано
на 07.12.2020 г. от зам.председателя на съда и ръководител на ГО след
извършена от съдебен помощник проверка по допустимостта и редовността
на ВЧЖ. Разпределено е от зам.председателя между всички съдии в ГО и ТО
автоматично, като е изключен един съдия, който е командирован. Делото е
образувано по ВЧЖ срещу определение на СГС по ТД № 1127/2020 г., ТО VI-
6 състав, постъпило в САС на 07.12.2020 г. С обжалваното определение на
СГС от 03.11.2020 г. без уважение е оставено искането на ответника за
конституиране на трето лице помагач. Искането е за отмяна на определението
в тази част и за конституирането на третото лице помагач.

ВЧГД № 1884/2020 г. /съдия Нина Стойчева, 10-ти състав/, е
образувано на 19.06.2020 г. по частна жалба срещу определение на СГС, с
което е оставена без разглеждане, като недопустима, частна жалба.
Разпределено е на докладчик в деня на образуването. Делото е образувано
след като СГС с разпореждане е определил размера на дължимата държавна
такса по въззивното обжалване и което разпореждане е обжалвано от
страната, а жалбата й е оставена без разглеждане като недопустима, с
аргумент, че размерът на държавната такса за въззивно обжалване не
подлежи на самостоятелно обжалване.

ВЧГД № 3115/2020 г. /съдия Нина Стойчева, 10-ти състав/, е
образувано на 24.09.2020 г. по две въззивни жалби срещу определения на
СГС, постъпили в съда на същата дата. Разпределено е на докладчика на
24.09.2020 г. Първата жалба е срещу определение на СГС от 07.01.2020 г. по
гр. д. № 4736/2019 г., с което е отменен ходът по същество и делото е
прекратено. Определението е постановено с аргумент, че в чл. 453 ГПК е
установена непротивопоставимост в изпълнителното производство. Втората
частна жалба е срещу определение на СГС по същото дело от 09.07.2020 г., с
което е допълнено определението от 07.01.2020 г. по молба за изменение в
частта му за разноските.

ВЧГД № 1052/2020 г. /съдия Нина Стойчева, 10-ти състав/ е
образувано на 06.03.2020 г. срещу разпореждане от 10.01.2020 г. на СГС, с
което е върната въззивна частна жалба срещу определение на съда от
01.02.2019 г. за прекратяване на производството, на основание чл. 126, ал. 1
ГПК.

ВЧГД № 1298/2020 г. /съдия Нина Стойчева, 10-ти състав/ е
образувано на 15.04.2020 г. по две въззивни частна жалба срещу определение
на ОС – Видин, постъпили на 30.03.2020 г. Проверката по допустимостта и
редовността на жалбите е извършена от съдебен помощник на 01.04.2020 г., с
предложение за образуване. С едната жалба е обжалвано определение на ОС
– Видин по в. гр. д. № 336/2019 г., с което производството е прекратено. С
втората жалба е обжалвано определение по същото дело, с което съдът се е
произнесъл по молба на страна по чл. 248 ГПК в частта за разноските.
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ВЧГД № 543/2020 г. /съдия Нина Стойчева, 10-ти състав/ е
образувано на 06.02.2020 г. по въззивна частна жалба срещу определение на
ОС – Враца по ВГД № 606/2019 г., постъпила в съда на 05.02.2020 г.
Разпределено е на докладчик на 06.02.2020 г., автоматично. Жалбата е
подадена срещу определение от 03.01.2020 г. на ОС – Враца, с което е
оставена без разглеждане жалба срещу определение от 08.11.2019 г. и
производството е прекратено.

КОНСТАТАЦИИ:
Установи се, че проверените частни граждански дела, по които липсва

произнасяне към 27.04.2021 г., са образувани съответно: през м. февруари
2020 г. – 1 /преди повече от 1 година/, през м. март 2020 г. – 1 /преди повече
от 1 година/, през м. април 2020 г. – 1 /преди повече от 1 година/, през м. юни
2020 г. – 1 /преди повече от 10 месеца/, през м. септември 2020 г. – 2, през м.
октомври 20202 г. – 3, през м. ноември 2020 г. – 1 и през м. декември 2020 г. –
1. Поне на първо четене, изхождайки от частните жалби и атакуваните с тях
съдебни актове – предмет на проверка, делата не са  с фактическа и правна
сложност, освен едно.

Проверката на описните книги за 2019 г. и 2020 г., както на ГО, така и
на ТО, също установи забавяне при произнасянето по частните граждански и
търговски дела над 3 месеца. През 2020 г. причина за констатираните
забавяния определено е и епидемичната обстановка, както и индивидуалните
възможности за организация на дейността в подобна обстановка.

            4.           Проверени съдебни книги.

            Срочни книги – Въззивни търговски състави
Срочните книги са по състави, отделна книга за всяка от годините. За

проучване бяха изискани и предоставени книгите за 2019 г. и 2020 г. Водени
са редовно и са попълвани прецизно всички графи. Съдържат информация за
датата на проведеното открито съдебно заседание, номера на делото,
председателя на състава, членовете и докладчика по конкретното дело, името
на въззивния жалбоподател и решението на кой съд се обжалва, резултат от
заседанието (решено, прекратено, спряно, отложено), номер на съдебния акт,
вид на съдебния акт (решение/определение). При постановяване на
решение/определение в книгата е залепван напечатан текст, представляващ
диспозитива. Последните три колони съдържат кратка информация за
причините за отлагане, датата, за която е отложено, дата на предаване на
делото и подпис на служителя, приел делото.

Всички книги са проверявани редовно от съдебния администратор на
съда: текущо – книгата от 2019 г. на 09.04.2019 г., 16.08.2019 г., 11.11.2019 г.
и при приключването ѝ на 09.01.2020 г.; книгата за 2020 г. - на 21.04.2020 г.,
12.08.2020 г. и на 24.01.2021 г. Проверките са удостоверени с подпис на
съдебния администратор.
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Срочната книга за 2019 г. на трети състав съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Срочна книга за 2020
г. отразява информация за дела на съда, образувани през 2018 г., 2019 г. и
2020 г. По книгите на състава не се установиха производства, образувани
преди посочените години.

Срочната книга на пети състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Констатира се само
едно дело, образувано преди 2017 г. – в. т. д. № 5452/2015 г., което е обявено
за решаване в съдебно заседание от 19.11.2019 г. и решението е обявено на
18.12.2019 г. Срочната книга на състава за 2020 г. отразява информация за
дела на съда, образувани през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Преди посочените
периоди е образувано в. т. д. № 1368/2017 г., спряно в открито заседание от
30.06.2020 г. до произнасяне на СЕС по дело С-745/19.

Срочната книга на шести състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2018 г. и 2019 г. Срочната книга за 2020 г.
отразява информация за дела на съда, образувани през 2018 г., 2019 г. и 2020
г.

Срочната книга на девети състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Срочната книга на
състава за 2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани през 2018
г., 2019 г. и 2020 г.

Срочната книга на единадесети състав за 2019 г. съдържа
информация за дела на съда, образувани през 2017 г.,  2018 г. и 2019 г.
Срочната книга на състава за 2020 г. отразява информация за дела на съда,
образувани през 2019 г. и 2020 г. Не са разглеждани дела, образувани в
предишни периоди.

Срочната книга на тринадесети състав за 2019  г.  съдържа
информация за дела на съда, образувани през 2017 г.,  2018 г. и 2019 г.
Срочна книга за 2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани
през 2019 г. и 2020 г. Не са разглеждани дела, образувани в предишни
периоди.

Срочни книга XV състав
Срочната книга на петнадесети състав за 2019 г. съдържа

информация за дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
Срочната книга за 2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани
през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. В предишен период е образувано едно дело от
2017 г. – в. т. д. № 6523/2017 г., насрочено в открито съдебно заседание на
19.04.2021 г

От данните в книгите се установяват съдии, обявявали съдебни
решения в срокове от около 6 месеца от датата на съдебното заседание, в
което е даден ход по същество – Теодора Кръстева, Ивайло Младенов, Иво
Димитров, който е подобрил срочността си през 2020 г., Капка Павлова и
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Красимир Маринов. Следва да се отбележи, че през двете години съдия
Ивайло Младенов също е подобрил срочността, като значително е намалил
продължителността на сроковете за постановяване на актовете си.

Срочни книги – Въззивни граждански състави
Срочните книги са по състави, отделна книга за всяка от годините. За

проучване са предоставени поисканите книги за 2019 г. и 2020 г. Водени са
редовно и са попълвани прецизно всички графи. В изключително редки
случаи има заличавания с коректор, правено е отбелязване за грешно
въведена информация, като извършените корекции са удостоверявани с
подпис на деловодителя. Книгите съдържат информация за датата на
проведеното открито съдебно заседание, номера на делото, председателя на
състава, членовете и докладчика по конкретното дело, името на въззивния
жалбоподател и решението на кой съд се обжалва, резултат от заседанието
(решено, прекратено, спряно, отложено), номер на съдебния акт и вида му
(решение/определение). При постановяване на решение/определение в
книгата е залепван напечатан текст, представляващ диспозитива. Последните
три колони съдържат кратка информация за причините за отлагане, датата, за
която е отложено, дата на предаване на делото и подпис на служителя, приел
делото.

Всички книги са проверявани редовно от съдебния администратор на
съда: текущо – книгите от 2019 г. на 10.04.2019 г., 19.08.2019 г., 11.11.2019 г.
и при приключването ѝ на 09.01.2020 г.; книгата за 2020 г. - на 20.04.2020 г.,
11.08.2020 г. и на 25.01.2021 г. Проверките са удостоверени с подпис на
съдебния администратор.
            Срочната книга на първи състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Срочната
книга за 2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани през 2017
г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Две от производствата са образувани през 2016 г.
– в. гр. д. № 1982/2016 г. и в. гр. д. № 6180/2016 г., насрочени през 2021 г.

Срочната книга на втори състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Преди тези периоди е
образувано и разгледано в. гр. д. № 344/2015 г., приключило с решение.
Срочна книга за 2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани
през 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.
            Срочната книга на четвърти състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Преди тези периоди са
образувани и разгледани в.  гр.  д.  № 2412/2016  г.  и в.  гр.  д.  № 4670/2016  г.,
приключили с решения, съответно от 08.08.2019 г. и 29.05.2019 г. Срочната
книга за 2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани през 2018
г., 2019 г. и 2020 г.

Срочната книга на седми състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Срочната книга за
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2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани през 2018 г., 2019 г.
и 2020 г.

Срочната книга на осми състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. Срочната книга за
2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани през 2018 г., 2019 г.
и 2020 г.

По в. гр. д. № 5085/2019 г. ход по същество е даден в заседание от
26.05.2020 г., решението е обявено на 30.06.2020 г., като датата е отбелязана с
молив. На страницата на съда решението е отбелязано със същата дата.

По в.  гр.  д.  № 383/2020  г.,  обявено за решаване в заседание на
09.06.2020 г., не е попълнена датата, на която е обявено решението. На
мястото е изписан с молив въпросителен знак, а от справка на страницата на
съда е отразено, че решението е постановено на 09.10.2020 г.

Срочната книга на десети състав за 2019 г. съдържа информация за
дела на съда, образувани през 2018 г. и 2019 г. Преди посочените периоди е
разглеждано само в. гр. д. № 6180/2016 г., по което съдебните състави се
отвеждат и се докладва за преразпределение. Срочната книга за 2020 г.
отразява информация за дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г., 2019 г.
и 2020 г.

Срочната книга на дванадесети състав за 2019 г. съдържа
информация за дела на съда, образувани през 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
Срочната книга за 2020 г. отразява информация за дела на съда, образувани
през 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Срочната книга на четиринадесети състав за 2019 г. съдържа
информация за дела на съда, образувани през 2018 г. и 2019 г. Срочната книга
за 2020 г. отразява информация за дела на съда, основно от 2019 г. и 2020 г.
Малък брой дела са образувани през 2018 г.

От данните в книгите не се установяват съдии, обявявали съдебни
решения в срокове от около 6 месеца и над 6 месеца от датата на съдебното
заседание, в което е даден ход по същество, освен съдия Алексей Иванов,
освободен с решение на ВСС от 14.04.2020 г.

            Описни книги за 2019 г. и 2020 г.
Описните книги на ТО и ГО са в две части. Характерното е, че

номерата за търговските и гражданските дела не вървят последователно в
отделните книги, тъй като последователните номера на новообразуваните
дела се генерират според постъпването, без значение на материята, т.е.
номерацията на делата е единна.

ОПИСНА КНИГА 2019 г. на ТО
Първата част на книгата започва със запис по ВЧТД № 2/2019 г.,

образувано на 02.01.2019 г. по чл. 274, ал. 2 ГПК, 5-ти състав с докладчик
съдия Николай Метанов, приключено с постановяване на определение №
1461 от 02.05.2019 г. Последният запис в първата част на описната книга за
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2019 г. е на ВЧТД № 3822/2019 г., образувано на 02.08.2019 г. по чл. 220 ГПК,
15-ти състав с докладчик съдия К. Павлова, приключено с определение №
3144 от 01.10.2019 г.

Втората част на книгата започва със запис по ВТД № 3823/2019 г.,
образувано на 02.08.2019 г. по чл. 637, ал. 3, т. 2 ТЗ и чл. 410 ТЗ, 3-ти състав с
докладчик съдия Теодора Кръстева, приключено в о.с.з. на 21.02.2020 г.
Обявено е решение № 969 на 05.05.2020 г. Върнато в СГС на 16.07.2020 г.
Последният запис във втората част на описната книга за 2019 г. е на ВЧТД №
6272/2019 г., образувано на 30.12.2019 г. по чл. 116 и сл. ЗПКОНПИ, 6-ти
състав с докладчик съдия В. Бойкинов, приключено с определение № 649 от
26.02.2020 г. и на същата дата върнато на СГС.

ОПИСНА КНИГА 2020 г. на ТО
Първата част на книгата започва със запис по ВЧТД № 1/2020 г.,

образувано на 02.01.2020 г. по чл. 390 – чл. 396 ГПК, 5-ти състав с докладчик
съдия Иво Димитров, приключено с постановяване на определение № 25 от
07.01.2020 г., върнато на СГС на същата дата. Последният запис в първата
част на описната книга за 2020 год. е на ВТД № 2482/2020 г., образувано на
28.10.2020 г . по чл. 59 от ЗБН, 9-ти състав с непосочен поименно докладчик,
неприключено към 20.04.2020 г.

Втората част на книгата започва със запис по ВТД № 2483/2020 г.,
образувано на 28.10.2020 г. по чл. 694 ТЗ, 11-ти състав с докладчик съдия
Василев, приключено в о.с.з. на 01.02.2021 г. Обявено е решение № 68 на
15.02.2021 г. Няма отбелязване за това дали делото е върнато в СГС или по
жалба е изпратено във ВКС. Последният запис във втората част на описната
книга за 2020 г. е на ВЧТД № 4237/2020 г., образувано на 31.12.2021 г. по чл.
390 – чл. 396 ГПК, 11-ти състав с докладчик съдия Б. Николова, приключено
с определение № 55 от 08.01.2021 г. и е върнато на СГС на 21.01.2021 г.

Книгите са попълнени четливо, коректно, с изискуемата от
нормативните актове информация. Проверявани са периодично от съдебния
администратор, за което има надлежно отбелязване на датата на извършената
проверка и подпис на извършилия проверката.

5. Спазване на сроковете по чл. 235, ал. 5 ГПК
Постъпленията на дела сочат, че съдиите, разглеждащи въззивни

граждански и търговски дела в Софийския апелативен съд, са с висока
натовареност. Освен броят на делата за разглеждане и решаване, следва да се
отчете и високата степен на фактическа и правна сложност на тези дела.
Голямата част от изготвените от съдиите решения са в установения в
процесуалния закон едномесечен инструктивен срок, а голяма част от
просрочените спрямо разпоредбата на чл. 235, ал. 5 ГПК съдебни актове, са
постановени в тримесечен срок, възприет като разумен в съдилищата с
натовареност над средната. Както при извършване на комплексната планова
проверка, така и по време на контролната проверка, следва да се отчете, че
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голяма част от съдиите постановяват актовете си в установения процесуален
срок или в разумен срок, с оглед разпоредбата на чл. 13 ГПК. Немалка част от
съдиите, обаче, постановят актовете си и над разумния срок.

През периода 2016 г. – 2020 г. административният ръководител на
САС стриктно е следял спазването на срока по чл. 235, ал. 5 ГПК от съдиите
и при отклонения от тяхна страна е издавал заповеди, с които е указвал
изготвяне на съдебния акт в определен срок. От предоставените на
проверяващите заповеди се установява, че административният ръководител
се е намесвал при констатирани забави над 3 месеца след изтичане на
установения едномесечен процесуален срок.

Съдията Ивайло Младенов е положил усилия за подобряване на
дейността си досежно срочността на изготвяне на съдебните решения по
разпределените му дела. Значително е намалена продължителността на
забавите като период и като брой, в сравнение с 2014 г. и 2015 г.

V. ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
АПЕЛАТИВЕН СЪД-СОФИЯ, в резултат на извършената
контролна проверка

          От 14.07.2016 г. в длъжността „административен ръководител-
председател“ на САС е встъпила съдия Даниела Дончева, която до тогава е
била  заместник административен ръководител-заместник председател и
ръководител на ГО. От 19.04.2017 г. съдия Иво Дачев е зам.председател и
ръководител на ГО. От 19.08.2018 г. съдия Бистра Николова е
зам.председател и ръководител на ТО.
         Общото административно ръководство през всички тези години се
осъществява от административния ръководител-председател на съда – съдия
Даниела Дончева, която не е прехвърляла функции от дейността си на своите
заместници. В правомощията на зам.административните ръководители е
образуването и разпределението на въззивните дела.
        Понастоящем управлението на Съдебната палата е прехвърлено в
правомощията на САС.
        Съобразно разпоредбата на чл. 58, ал. 4 ЗСВ, административният
ръководител на САС е уведомил главния инспектор на ИВСС за
предприетите действия и мерки по изпълнение на дадените препоръки в акта
за резултати от извършената планова комплексна проверка. Изпратени са:
писмо от административния ръководител на САС, препис-извлечение от
протокола от проведеното на 10.02.2017 г. общо събрание на съдиите от
Гражданско и Търговско отделение на САС, на което са обсъдени
констатациите и препоръките, докладна и разпореждания, издадени от
съдебния администратор на съда, заповеди на административния ръководител
на САС касаещи: изготвяне в срок на актовете по делата, обявени за
решаване, насрочване на ненасрочените дела, заповед № А-785 от 17.08.2016
г. на административния ръководител относно задължителното прикачване в



130

електронните папки на делата на всички постановени актове, като номерът и
датата на акта се генерират автоматично от системата, предложение по чл. 30,
ал. 5, т. 7 и чл. 341, ал. 2 ЗСВ за увеличаване щатната численост на САС,
както със съдийски щатни бройки, така и с щатни бройки за съдебни
служители: деловодители, секретари, съдебни помощници и системни
администратори.
        Щатната численост на съдиите в САС през 2016 г. е 64 щатни бройки и
не е изменяна през годината, като разпределението е: 1щ.бр. за
административен ръководител - председател на съда, 24 щ.бр. за съдии в
Наказателно отделение; 21 щ.бр. за съдии в Гражданско отделение, в това
число и 1 заместник административен ръководител и ръководител на ГО; 18
щ.бр. за съдии в Търговско отделение, в това число и 1 заместник
административен ръководител и ръководител на ТО. През лятото на 2017 г.
щатните бройки за съдии в САС са увеличени с 6 и са станали 70, като са
разпределени по следния начин: 1 щ.бр. за административен ръководител
председател на съда, 24 щ.бр. за съдии в Наказателно отделение, в това число
и 1 заместник административен ръководител и ръководител на НО; 24 щ.бр.
за съдии в Гражданско отделение, в това число и 1 заместник
административен ръководител и ръководител на ГО; 21 щ.бр. за съдии в
Търговско отделение, в това число и 1 заместник административен
ръководител и ръководител на ТО.  През 2018 г. и следващите щатната
численост на съдиите е 70 щ.бр., колкото са в края на 2017 г. и
разпределението е същото От 12.02.2018 г. са сформирани два нови
състава: XIV граждански състав и XV търговски състав.

В периода 2016 г. – 2020 г., благодарение на усилията на
административното ръководство на Софийския апелативен съд, поставило
многократно и периодично пред ВСС проблема, са увеличени съдийската
щатна численост и щатната численост на администрацията. Встъпили са в
длъжност съдии както в ГО, така и в ТО. Назначени са допълнително съдебни
помощници, съдебни деловодители, секретари, както и системни
администратори. Подобрило се е, макар и не много съществено
съотношението съдии към съдебни служители по щат.
          Остава неразрешен проблема с попълване на щатните бройки. В
началото на  2016 г. незаетите щ.бр. в ГО /21 щ.бр./ и ТО /18 щ.бр./ са общо
14,  10  в ГО и 4  в ТО.  Голяма част от тях,  в резултат на проведени от ВСС
избори и конкурси са заети, като в ГО са встъпили 9 съдии, а в ТО – 4 съдии.
Същевременно, обаче, 8 съдии от САС, с решения на СК на ВСС, са
повишени и встъпили в длъжност „съдия във ВКС“ В края на годината
незаети в ГО са 1 щ.бр. за зам.административен ръководител и ръководител
на ГО и 4 щ.бр. за съдии. В ТО незаета е 1щ.бр. за длъжността „съдия в
апелативен съд“.
        През 2017 г. разпределението на щ.бр., вследствие на отпуснатите 6
допълнителни, е различно в отделенията: в ГО -24 щ.бр., в ТО – 21 щ.бр., от
които в началото на годината незаети са: 4 щ.бр. в ГО и 1 щ.бр. в ТО. Незаети
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в края на 2017 г. са 1 щ.бр. за зам.административен ръководител и
ръководител на ТО, 4 в ГО и 3 в ТО за длъжността „съдия в апелативен съд“.
        В края на 2018 г., при същото разпределение на щатовете, незаетите
щ.бр. са 4 в ТО и 5 в ГО. В края на 2019 г. във всяко от двете отделения има
по 5 незаети щатни бройки за съдии, а в края на 2020 г. незаетите щ.бр. в ГО
са 6, в ТО – 5.
        Заедно с проблема с незаетите щатни бройки продължава да стои и
проблемът с командированите съдии. През периода от САС във ВКС са
командировани и откомандировани апелативни съдии, а в САС са
командировани и откомандировани съдии от различни окръжни съдилища и
най-вече от СГС. Това обективно влече проблем със създаването на
постоянни въззивни състави в САС, непрекъснато се налагат промени в
поименния им състав, още повече, че конкретни съдии по независещи или
обективни причини отсъстват в различни периоди от време.
         На основание чл. 85, ал. 3, т. 1, вр. чл. 104, ал. 2 ЗСВ е определен броят
на съставите в отделенията след увеличаване на щата с 6 щ.бр. за длъжността
„съдия в апелативен съд, съгласно решения на Съдийската колегия на ВСС по
протокол № 20/22.06.2017 г. и протокол № № 23/20.07.2017 г. С решение по т.
9 от дневния ред от проведеното на 19.10.2017 г. общо събрание на съдиите
от САС,  3  щ.бр.  са разпределени в ГО и 3  щ.бр.  –  в ТО.  Същото общо
събрание е взело решение, че именно то определя броя на отделенията, броя
на съставите в съда, както и специализацията им. Прието е, че в САС има три
отделения: наказателно, търговско и гражданско. Взето е решение за
сформиране на работна група, която да изработи предложения за
специализацията в отделенията по материи. Гласувано е разпределението на
съдийските длъжности по състави в отделенията, а именно: 24 съдийски
длъжности в 8 състава в НО; 24 съдийски длъжности в 8 състава в ГО и 21
съдийски длъжности в 7 състава в ТО. Прието е също така, че  съдебните
състави са постоянни. Направеното от председателя на съда, съвместно със
заместниците му предложение за разпределение на апелативните съдии по
отделения не е прието от общото събрание. След дебати на проведените общи
събрания,съдиите все пак са се обединили около становището, поименният
състав на съдебните състави да се определя от административния
ръководител. Прието е предложение председателят да утвърди правила за
критерии за промяна на персоналния състав на предварително определените
съдебни състави и за преместването на съдии в друг състав.

По изпълнението на дадените в акта с резултати от извършената
планова комплексна проверка препоръки, съобразно изпратените
уведомления за предприетите мерки и с оглед констатациите в настоящия
акт, се налагат следните изводи:
         Съдиите от ГО и ТО на САС са запознати с акта от извършената
комплексна проверка, който е качен на вътрешната компютърна мрежа на
съда на 01.02.2017 г. На проведеното на 10.02.2017 г. общо събрание на
съдиите от двете отделения, са обсъдени дадените с акта препоръки.
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         Съдиите са взели отношение досежно препоръката за обсъждане и
вземане на решение, дали е налице разнородна практика и как да бъде
уеднаквена, по отношение на съобщаването и срока за обжалване на
въззивните решения в производствата по несъстоятелността. Счели са, че не е
налице противоречива практика, тъй като според резултата от постановените
въззивни решения, с оглед на това, дали се потвърждава акта на първата
инстанция, или се изменя/отменя важат начините на обявяване по ГПК и в
ТР, както и уредените в тях срокове.
          Другият обсъждан въпрос е относно „доклада по чл. 267 ГПК“, който
едни от съдиите  е заявил, че намира наистина за важен и който следва да се
извършва своевременно. Счита, че освен като изискване на закона,
своевременната подготовка на делото  улеснява работата в зала. Напротив,
несвоевременното произнасяне затруднява изключително много работата в
зала и в тази връзка е необходимо всеки докладчик съвестно да изпълнява
задълженията си. В протокола от проведеното събрание не са отразени други
становища. До обсъждане и вземане на решение относно необходимостта от
провеждане на подготвително заседание по реда на чл. 267 ГПК и
обективирането му в надлежен съдебен акт не се е стигнало.
           Проверката на неприключените дела, образувани преди 01.01.2019 г. и
през 2019 г., на определенията за отмяна на хода по същество, установи, че
препоръките да не бъде подценявана предварителната подготовка на делата
за разглеждането им в открито заседание по реда на чл. 267 ГПК, касаеща
редовността и допустимостта на въззивните жалби, направените оплаквания и
оспорвания, както и доказателствените искания в тези жалби и отговорите на
жалбите, първоначалната преценка на валидността, допустимостта и
правилността на обжалваното решение, редовността на исковата молба в
производството и редица други въпроси, е спазвана през проверения
петгодишен период, но не и от всички съдии и състави на ГО и ТО на САС.
          Броят на останалите несвършени в ГО на САС към датата на проверката
въззивни дела, образувани през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., е изключително
малък – 19, от които 4 са обявени за решаване, на фона на постъпилите,
разгледани и приключени дела през същия период от време и трайната
тенденция на увеличаване на постъпленията през посочените години. Три от
общо осемте въззивни граждански състави нямат дела от тази категория.
Проверката на случайно избрани дела установи, че продължителността на
производствата не винаги е свързана с неизвършена или подценена
предварителна подготовка на делата за внасянето им за разглеждане в
открито заседание. Предварителна проверка по реда на чл. 267 ГПК е
извършена по всички проверени дела, образувани през 2019 г., като често се
съдържат актове – разпореждания на съдията докладчик и актове –
определения на въззивния състав, постановени последователно. Съдията
докладчик се е произнесъл по редовността и допустимостта на въззивната
жалба, взел е отношение по евентуални допуснати процесуални нарушения от
първата инстанция, по изясняване на направени от страните искания.
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Съдебният състав се е произнесъл след направените уточнения и
конкретизиране на исканията, вкл. по доказателствата.

Налага се извод, че в ТО на САС към датата на проверката са на
производство основно дела, образувани през 2020 г. и 2021 г., което е
показателно за много добра организация на дейността по движение и
приключване на търговските въззивни дела. Образуваните преди 01.01.2020 г.
и несвършени дела са изключително малко на брой, като проверката им
установи предимно обективно причини за забавяне на производствата. По
всички проверени дела, обаче, е подценена подготвителната фаза на
въззивното производство, а по едно от делата за първото насрочване не е
установен изричен съдебен акт. Тези изводи се подкрепят и от установеното
при проверката на несвършените, образувани през 2019 г. дела в ТО.
Подготвително заседание по реда на чл. 267 ГПК или не е проведено, или ако
е проведено, то е по-скоро формално. По някои дела съдът е ревизирал
собственото си първоначално виждане по допустимостта на
доказателствените искания, първоначално оставени без уважение, а
значително по-късно – уважени.

Идентични изводи се налагат и от проверката на определенията за
отмяна на хода по същество. Постановените от търговските въззивни състави
определения са много повече от постановените от гражданските въззивни
състави, независимо от факта, че много често този процесуален способ е
използван по обективни причини. Във всички случаи, обаче, на констатирани
в срока за произнасяне, нередовности в исковата молба или във въззивната
жалба, необходимост от провеждане на процедури по чл. 90 и чл. 94 ПАС, по
реда на чл. 247, чл. 248 и чл. 250 ГПК от първоинстанционния съд, допуснати
нарушения по връчване на обжалвания съдебен акт или надлежно
администриране на жалби, необходимост от доказване на релевантни
обстоятелства по служебен път, чрез назначаване на експертизи и др.
подобни, пропускът е на докладчика и въззивния съдебен състав,
неизвършили нужната предварителна подготовка на делото за разглеждането
му в о.с.з.

Препоръката по т. I.4 от акта с резултати от комплексната проверка, за
приемане на вътрешни стандарти за насрочване на делата за разглеждане в
първо о.с.з., отлагането на с.з. и приключването на делата със съдебен акт по
същество, не е изпълнена. Съдиите явно не са пожелали да приемат и се
съобразяват с уеднаквени стандарти в това отношение, изработени от тях
самите.

Налага се извод, че повече от съдиите и определени въззивни състави
организират изключително добре работата си по насрочване на делата за
разглеждане в първо о.с.з., по ритмичното насрочване на следващо заседание
при отлагане,както и приключват производствата и постановяват съдебните
си актове в разумни срокове. Определени съдии допускат все още насрочване
на делото в първо о.с.з. след по-дълъг срок от три-четири месеца, отлагане на
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с.з. в същите срокове и понякога –до една година. Допускат продължителност
на производствата повече от година, година и половина, както и изготвяне на
съдебните си актове със забава извън разумните срокове.

Административният ръководител е издавал заповеди за периодични,
месечни проверки на ненасрочените въззивни дела, неизготвените съдебни
актове по въззивните граждански и търговски дела, включително – по
частните производства.

През периода 2016 г. – 2020 г. административният ръководител на
САС стриктно е следял спазването на срока по чл. 235, ал. 5 ГПК от съдиите
и при отклонения от тяхна страна е издавал заповеди, с които е указвал
изготвяне на съдебния акт в определен срок. От предоставените на
проверяващите заповеди се установява, че административният ръководител
се е намесвал при констатирани забави над 3 месеца след изтичане на
установения едномесечен процесуален срок.

Най-вече през 2017 г. са издадени и няколко заповеди, с които
административния ръководител е указал и задължил конкретни съдии да
насрочат определени дела, разпределени им на доклад. Явно през следващите
години, с оглед извършените справки, това не се е налагало.

По отношение организацията на дейността по движение и
приключване на въззивните частни граждански  дела се установи влошаване
на показателите относно спазването на процесуалните срокове, вкл. разумния
срок, по приключване на делата. Тези пропуски бяха констатирани от
проверката на описните книги за 2019 г. и 2020 г., където се установиха
срокове за постановяване на определенията над три месеца до осем месеца.
Според предоставените от съда справки за неприключените, образувани
преди 01.01.2021 г. частни граждански дела се установиха забави около и над
година, предимно по делата, разпределени на доклад на двама от
новопостъпилите съдии в САС. В акта с резултата от извършената
комплексна проверка заключението е за много добра организация на
дейността по движението и приключването в срок на образуваните въззивни
частни граждански дела.

Проверката на препоръката по т. II.1 от акта за резултати от
комплексната проверка установи:

Със заповед № А-683/26.07.2016 г. на председателя на САС е
наредено извършването от съдебните деловодители на ежемесечни справки
по спрените дела и делата без движение, резултатите от които да бъдат
докладвани на съдиите. Утвърдени са бланки „спряно дело“ и „дело без
движение“, които задължително следва да се прилагат по всяко дело и в тях
да се отразяват: датата на извършената справка, начина по който е извършена,
установения резултат, подпис на деловодителя и подпис на съдията.
Изпълнението на заповедта се е контролирало от съдебния администратор и
отговорниците на съответните служби „Деловодство“ в ГО и ТО.
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Проверката на спрените производства в ГО констатира, че редовно са
администрирани делата, по които производството е било спряно на основание
чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, респ. – чл. 182, б. „г“ ГПК. Съдебните деловодители
са извършвали ежемесечни справки по хода на преюдициалния спор и са
докладвали установения резултат на съдиите, които са ограничили
действията си до подпис в бланката. Не се установиха изрични
разпореждания, с които деловодителят да бъде насочен кога и как да извърши
определена справка.

Констатира се забавяне при администриране на производствата,
спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК,  при смърт на ищец, както и по
чл. 229, ал. 1, т. 3 ГПК, в които случаи съдът има задължението и служебно
да следи за отпадането на пречките по движение на делото. Причината е
именно в липсата на ясни и конкретни разпореждания на съдия, които да
бъдат изпълнени от съдебния служител.

Установиха се пропуски, или некоректни справки, при
администриране на спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл. 633, вр.
чл. 631 ГПК производства, във връзка с образувани по преюдициални
запитвания дела на СЕС. Съдиите не участват в администрирането на тези
спрени производства. Съдебните деловодители явно не са обучени, или не
могат да се справят с намиране и разчитане на информацията на сайта на
СЕС. Нанесените от тях справки в бланка „спряно дело“, макар и
периодични, не отразяват точното основание, или са некоректни: извършени
на дати преди постановяване на спирането или след вече заличено дело на
СЕС се отразява, че няма произнасяне – дело № С-745/2019 г. В тази връзка
възобновяването на спрените производства е извършвано винаги със
закъснение от по няколко месеца.

Проверените въззивни търговски дела, производствата по които са
спирани на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК и са спрени на основание чл.
229, ал. 1, т. 4 ГПК и чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, са надлежно администрирани.
Извършвани са ежемесечни справки по делата от съдебните деловодители в
ТО, докладвани на съдиите. Нанесените резултати от справките в бланка
„спряно дело“ са коректни и отразяват статуса на обуславящото производство
по т. 4  или – на конституционното дело по т. 6 от цитираните по-горе
разпоредби. Не се установиха несвоевременно възобновени производства.

Следва да се отбележи, че в ТО не са проверявани дела, по които
производството е спирано или спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. чл.
633, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК, заради образувано по преюдициално запитване
дело в СЕС, осен едно от проверените неприключени дела, образувани преди
01.01.2020 г., по което бе констатиран същия проблем, както и в ГО.

Съдиите следва да имат отношение и участие в администрирането на
спрените производства. Следва да се помисли дали не е удачно,
администрирането на спрените, на основание образувано по преюдициално
запитване дело на СЕС, производства да се възложи на съдебните помощници
или те да подпомагат деловодителите при извършване на справките.
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Препоръката по т. II.2 от акта за резултати от извършената
комплексна проверка: Административният ръководител на САС да
осъществява контрол по спазване изпълнението на заповеди №№ А-785, А-
784, А – 783, всички издадени на 17.08.2016 г., във връзка с чл. 360а ЗСВ и
участието на САС в пилотния проект на ВСС „Електронен портал за
електронно правосъдие“.

Проверката на неприключените и спрените въззивни производства,
както от ГО, така и от ТО на САС установи, че все още някои от
апелативните съдии постановяват ръкописни, ненаименувани, или
недатирани съдебни актове. Подобни актове се постановяват при насрочване
на делата за разглеждане в първо открито заседание, при възобновяване на
спрени производства, при определяне на вещите лица, тяхното заменяне,
допълване на задачите им. Не се констатира липса на съдебен акт по
насрочване на делото в първо о.с.з.

Предприетите от административния ръководител мерки в тази насока
са свързани с поставяне на задачи в съдебните деловодства за
възпроизвеждане на ръкописния съдебен акт в електронната деловодна
програма.

Проверката на изпълнението на препоръките по т. III.1 от акта за
резултати от извършената комплексна проверка по търговските и
гражданските дела, установи спазването й за целия период от 2016 г. до 2020
г. вкл. от съдиите, както от ГО, така и от ТО.

Проверката на неприключените и спрените производства установи, че
образуваните преди 01.01.2020 г. и несвършени дела са малко на брой, най-
вече в ТО, където са на производство основно дела, образувани през 2020 г. и
2021 г., само по себе си сочещо на много добра организация на дейността по
движение и приключване на  въззивните  дела. Големият брой свършени
въззивни дела, като се имат предвид и увеличаващите се постъпления
/изключение по разбираеми причини прави само 2020 г./, означава, че
съдиите са съобразявали определените в закона срокове за насрочване и
решаване на делата.

 Проверката на несвършените въззивни дела установи предимно
обективни причини за забавяне на производствата, основно свързани с
дейността на назначените от съда вещи лица по допуснатите експертизи:
непредставени в срок заключения, неизпълнени в пълнота задачи, влошено
здравословно състояние на вещо лице, недостатъчно събрани и представени
документи за точни и пълни изводи по поставените задачи, сочещо и на
пасивност в поведението от страните. Следва да се отбележи, че в определени
случаи и предприетите от съда мерки по дисциплиниране на вещите лица не
са изиграли очакваната роля. За забавяне на производствата са допринесли и
предприети необходими процесуални действия по отмяна на хода по
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същество, спиране на производството, обжалване на прекратителни и други
определения пред по-горната инстанция  и др. подобни.

При насрочването на първото открито съдебно заседание по
проверените неприключени в по-продължителен срок дела, които не следва
да се забравя – са изключение в работата на съдиите от ГО и ТО на  САС,
продължава практиката, установена при комплексната проверка, срокът да
бъде по-голям от 5 месеца, считано от разпределение на делото, дори при
липса на доказателствени искания. Констатирани бяха срокове от 6, 7, 8 и 9
месеца, до 1 година. Проверяващите считат, че не следва да бъдат
коментирани сроковете при отлагане или отсрочване на делата през 2020 г. и
2021 г., с оглед на извънредното положение и продължителната
епидемичната обстановка.

По изпълнението на препоръката по т.III.2 от акта за резултати от
извършената комплексна проверка, следва да се отбележи, че по проверените
дела се установиха изключително малко на брой постановени съдебни актове,
които да не отговарят на изискванията на процесуалния закон за форма и
съдържание. Може да се заключи, че подобни актове все повече са
изключение в работата на съдиите.

Макар и да се дадени не изрично,  в заключителния раздел на акта,
изцяло са били съобразени и изпълнени препоръките на ИВСС по отношение
преразпределението на въззивните дела, заместването на съдиите в състава
при отсъствие им, при разглеждане и решаване на гражданските и
търговските дела, вкл. частните.

В обобщение, много добра оценка заслужават усилията на
административното ръководство на съда в организационната дейност по
изпълнение на дадените препоръки  за целия период на проверката, от 2016 г.
до 2020 г. вкл. Изработени са важни Вътрешни правила за дейността на съда,
съгласувани на общи събрания на съдиите от гражданско и търговско
отделение: за разпределение на делата, за критериите при заместване на
съдиите по обективни причини, при смяна на членовете на
постоянните/предварително определени/ състави, за правомощията на общото
събрание на съдиите и на административния ръководител и други. През целия
период е осъществяван контрол по отношение на ненасрочените, оставени
без движение въззивни производства, по спрените въззивни производства, по
продължителността на производствата като цяло, а така също и по отношение
на изготвяне на съдебните решения в утвърдения от практиката разумен срок
в едни високо натоварен съд, като Софийския апелативен съд.

По отношение на администрирането на спрените производства, както
бе отбелязано по-горе, следва да се засили ролята на съдиите в тази дейност.
Особено внимание следва да се обърне на спрените на основание чл. 229, ал.
1,  т.  7,  вр.  чл.  631,  ал.  1  ГПК производства,  по които да се проверява
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развитието и статуса на образуваното в СЕС по преюдициално запитване
дело.

Следва да продължат усилията най-вече на съдиите, на които делото е
на доклад в провеждането на едно неформално, задълбочено предварително
проучване на това дело, съответно на подготвителното заседание по реда на
чл. 267 ГПК. Проверката установи, че по делата, по които е извършено
подробно проучване на постъпилите въззивни жалби, отговорите по тях, на
валидността, допустимостта и правилността на обжалваните
първоинстанционни актове, производствата се развиват в разумни срокове, не
са налага отмяна на хода по същество.

На основание направените констатации и изводи и на основание
чл. 58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните
ПРЕПОРЪКИ:

І. Председателят на Софийския апелативен съд да упражни
правомощията си по чл. 106, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт, като
свика общо събрание на съдиите от ГО и ТО:

1. За обсъждане на констатациите  и препоръките в настоящия акт за
резултати от извършена проверка, след запознаване на съдиите с него.

ІІ. Председателят на Софийския апелативен съд да упражни
правомощията си по чл. 106, ал. 1, т.т. 2 и 13  от Закона за съдебната власт,
като предприеме мерки относно:

1. Администриране на спрените производства по въззивни граждански
и търговски дела, на основание чл. 229, ал. 1,  4, вр. чл. 631, ал. 1 ГПК;

 2.  Продължаване на контрола по спазване изпълнението на заповеди
№№ А-785, А-784, А-783, всички от 17.08.2016 г., издадени от него във
връзка с чл. 360а ЗСВ и участието на САС в пилотния проект на ВСС
„Електронен портал за електронно правосъдие”;

 Срокът за изпълнение на препоръките по т. І от акта е двумесечен от
датата на връчването му и постоянен – по т. ІІ., 1 и 2..

Настоящият акт да се изпрати на председателя на Софийския апелативен
съд, който в едномесечен срок от получаването му да запознае с него съдиите и
съдебните служители. Председателят на Апелативен съд-София да уведоми
главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на това свое
задължение.

В двумесечен срок, на основание чл. 58, ал. 2, във вр. с ал. 4 ЗСВ
председателят на Апелативен съд-София да уведоми главния инспектор на
Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на препоръките.
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