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

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2014 г. и Заповед № ПП-

01-76/19.05.2014 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, беше извършена годишна планова проверка в Апелативен съд - 

Варна. 

 Проверката се извърши в периода от 26.05.2014 г. до 31.05.2014 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

 Обхватът на проверката включва дейността на Апелативен съд – Варна, 

проверяваният период е 2012 г., 2013 г. и периодът от 01.01.2014 г. до 

10.05.2014 г. 

 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 

организацията на административната дейност на Апелативен съд - Варна; 

проверка на организацията по образуване и движение на въззивните 

граждански и въззивните търговски дела, както и приключването им в 

установените срокове. 

 Предмет: проверка на въззивните граждански и въззивните търговски  

дела, разгледани от Апелативен съд – Варна. 

 Задачата на проверката е определена съгласно приетата методика на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за провеждане на планови проверки. 

Методът на извършване на проверката е чрез непосредствено проучване 

на деловодните книги, анализ на документацията и справки от електронната 

деловодна система, годишните доклади на съда за 2012 г. и 2013 г. и 

произволно посочени дела. 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 

СЪДА 

 

1. Щатна осигуреност 

 

 През 2012 г. до 27.09.2013 г. административен ръководител – 

председател на Апелативен съд – Варна е Виолета Бояджиева. С решение по 

Протокол № 38/03.10.2013 г. Висшият съдебен съвет е определил за 

изпълняващ функциите административен ръководител – председател на 

Апелативен съд – Варна Мара Христова – Христанова, а от 06.02.2014 г. за 

председател на съда е избрана Ванухи Аракелян. 

 

През 2012 година са работили 21 съдии с председателя на съда.  
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В гражданско отделение, ръководено от Маринела Дончева, са работили 

съдиите: Северина Илиева, Диана Джамбазова, Радослав Славов (до 20.02.2012 

г., от която дата е преместен в търговско отделение), Иван Лещев, Пенка 

Христова и Петя Петрова.  

В търговско отделение, ръководено от Мара Христова, са работили 

съдиите: Вилиян Петров, Златка Златилова, Магдалена Недева, Петя Хорозова 

и Анета Братанова. Поради увеличеното постъпление на търговски дела 

председателят на съда е издал Заповед № 64/20.02.2012 г., с която е 

разпоредено съдия Радослав Славов да премине от гражданско в търговско 

отделение, считано от 20.02.2012 г. 

В наказателното отделение, ръководено от Илия Пачолов, са работили 

съдиите: Божидар Манев, Росица Лолова, Живка Денева, Димитър Димитров, 

Павлина Димитрова и Румяна Панталеева. 

  

С решение по Протокол № 20/23.05.2013 г. на ВСС е разкрита една 

щатна бройка „съдия” в търговско отделение. На свободната щатна бройка е 

командирована съдия Кристияна Генковска от ОС – Варна до провеждане на 

конкурс.  

През 2013 г. в гражданско отделение на съда, ръководено от Маринела 

Дончева, са работили съдиите: Северина Илиева, Диана Джамбазова, Иван 

Лещев, Пенка Христова и Петя Петрова.  

В търговско отделение, ръководено от Мара Христова, са работили 

съдиите: Вилиян Петров, Златка Златилова, Магдалена Недева, Радослав 

Славова, Петя Хорозова, Анета Братанова и Кристияна Генковска от 

01.06.2013 г.  

В наказателното отделение, ръководено от Илия Пачолов, са работили 

съдиите: Божидар Манев, Росица Лолова, Живка Денева, Димитър Димитров, 

Павлина Димитрова и Румяна Панталеева. 

  

 След проведена процедура по назначение на административен 

ръководител на Апелативен съд – Варна, с решение по Протокол № 

6/06.02.2014 г. на ВСС на длъжността „административен ръководител – 

председател” на съда е назначена Ванухи Аракелян, встъпила в длъжност на 

14.02.2014 г. Заместник-председател ръководител на гражданско отделение 

през 2014 г. е Милен Славов, заместник-председател и ръководител на 

търговско отделение е Мара Христова, а заместник-председател и ръководител 

на наказателно отделение е Янко Янков. 

 

 През 2012 г. и 2013 г. в гражданско и търговско отделения не е имало 

постоянни състави. Съставите са се формирали с оглед определената дата за 
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насрочено съдебно заседание, която дата е определяна заедно с ръководителя 

на отделението. Делата са насрочвани по предварително изготвен график с 

фиксирани дни на съдебни заседания за гражданско и търговско отделения. 

  За разглеждане на частните въззивни производства ръководителят на 

отделение е определял докладчика чрез програмата за случайно разпределение 

като през 2012 г. членовете на състава са определяни от председателя на съда. 

През 2013 г. за разглеждане на частните въззивни производства членовете на 

състава и докладчика са определяни чрез програмата за случаен подбор. 

 

 Със Заповед № 119/27.03.2014 г. на председателя Ванухи Аракелян са 

обособени два постоянни граждански състава:  

- първи граждански състав: Северина Илиева, Маринела Дончева и Петя 

Петрова; 

- втори граждански състав: Диана Джамбазова, Иван Лещев и Пенка 

Христова. 

 

Със Заповед № РД-0138/03.04.2014 г. на председателя на съда са 

обособени три постоянни състава в търговско отделение: 

- първи търговски състав: Мара Христова, Вилиян Петров, Кристияна 

Генковска; 

- втори търговски състав: Ванухи Аракелян, Магдалена Недева, Анета 

Братанова; 

- трети търговски състав: Златка Златилова, Радослав Славов, Петя 

Хорозова. 

 

 

2. Съдебна администрация 
 

Щатовете на съдебните служители през проверяваните 2012 г. и 2013 г. 

са 30 и са структурирани в специализирана и обща администрация, съобразено 

с ПАРОАВАС (отм.). 

През 2012 г. щатните длъжности са разпределени по следния начин: 

съдебен администратор, административен секретар, съдебни служители от 

общата администрация, съдебни служители от специализираната 

администрация и съдебни помощници. В трите отделения работят по двама 

деловодители, двама секретари и по един съдебен помощник. В деловодството 

за свършените дела отговаря един деловодител. В служба „Регистратура” 

работи също един деловодител. В съда са назначени двама призовкари, които 

изпълняват и задълженията на „чистач”.  
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Общата администрация се състои от: главен счетоводител, главен 

специалист  счетоводител – касиер, двама системни администратори, старши 

специалист – статистик и експерт „Връзки с обществеността”, домакин и двама 

шофьори.  

Някои от съдебните служители изпълняват и допълнителни функции – 

един от деловодителите изпълнява и задълженията на „служител по 

сигурността на информацията”; старшият специалист – статистик съвместява 

задълженията на „деловодител класифицирана информация”; деловодителят, 

който отговаря за свършените дела изпълнява и задълженията на „архивар”; 

функциите на финансов контрольор се изпълняват от съдебния администратор.  

Всички съдебни служители са взаимозаменяеми. 

 

 

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

обслужване. 

 

През 2012 г. и 2013 г. всички деловодни книги са водени на електронен 

носител с изключение на входящия и изходящия дневник, по отношение на 

постъпващи и излизащи документи, по които не се образуват дела. На хартиен 

носител се е водила и заповедната книга. Със Заповед № 626/28.12.2012 г. 

председателят е разпоредил да се извърши инвентаризация на делата в 

съдебните деловодства на наказателно, гражданско и търговско отделения. Със 

същата заповед е разпоредено да бъдат разпечатани на хартиен носител всички 

деловодни книги, водени през годината на електронен носител, да се 

номерират, прошнуроват и подпишат от съдебния администратор и съответния 

деловодител или съдебен секретар. Председателят на съда е разпоредил през 

2013 г. ежемесечно да се извършва проверка от заместник-председателите на 

отделения за правилното водене на книгите за открити и закрити заседания, 

която да се документира. 

 

Със Заповед № РД-0137/02.04.2014 г. на председателя Ванухи Аракелян 

всички деловодни книги се водят само на електронен носител с разпечатка на 

хартиен носител, както следва:  

- азбучен указател - веднъж годишно, след изтичане на календарната 

година; 

- описна книга – веднъж годишно, след изтичане на календарната 

година; 

- книга за открити заседания – след всяко съдебно заседание; 

- книга за закрити и разпоредителни заседания – веднъж месечно, след 

изтичане на съответния месец; 
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- входящ и изходящ дневник – след приключване на съответния работен 

ден. 

 

Книгите са прошнуровани и номерирани. Разпечатването на електронния 

входящ и изходящ дневник и книга за заповедите се извършва ежемесечно от 

административния секретар след приключване на последния работен ден от 

месеца.  

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт постановените съдебни актове се публикуват на интернет страницата на 

съда, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и 

Закона за защита на класифицираната информация. Със Заповед № 

31/15.02.2010 г. на председателя на съда Виолета Бояджиева са утвърдени 

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове на 

Интернет страницата на Апелативен съд – Варна и централен WEB-базиран 

интерфейс за публикуване на съдебните актове. 

 

Изготвените от съдиите съдебни актове, протоколите от съдебните 

заседания и протоколите от електронното разпределение на делата се 

съхраняват в електронен вид в електронната деловодна система. В Апелативен 

съд – Варна се сканират всички документи на хартиен носител по въззивните 

граждански и въззивните търговски дела. Процесът позволява „безхартиен 

обмен” за изпращане/получаване на документи в електронен вид между 

съдилищата от Варненски апелативен район и страната.  

 

От 2000 г. в Апелативен съд - Варна е въведена деловодната програма 

САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД, гр. Варна. 

Програмата се използва от специализираната администрация на съда за 

регистрация и управление на съдебните дела, предоставяне на справки на 

страните по делата, изготвяне на статистически отчети, водене на съдебните 

книги и поддържане на електронна папка на съдебните дела. През годините 

програмата е актуализирана и доразработвана, и е достъпна от всички работни 

места.  

 

 

4. Образуване на делата 

 

Постъпващите в съда дела се въвеждат във входящия регистър като се 

поставя входящ номер на жалбата, а когато има повече жалби се поставя 

входящ номер на всяка жалба. Заместник-председателите и ръководители на 
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гражданско и търговско отделения определят вида на делото (гражданско, 

търговско) още в регистратурата. При отсъствие на един от тях, другият го 

замества като извършва и разпределението на делата чрез програмата за 

случаен подбор. След поставяне на входящия номер и въвеждане на 

жалбата/жалбите в електронната деловодна система съответният съдебен 

помощник (един от гражданско отделение и един от търговско отделение) 

извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбата като за целта 

попълват специално изработена бланка – контролен лист. При констатирана 

нередовност на книжата ръководителят на търговско отделение постановява 

връщане на делото на първоинстанционния съд преди да се образува дело. В 

гражданско отделение всички постъпващи книжа се образуват в дела. 

Ръководителят на съответното отделение постановява разпореждане за 

образуване на делото върху контролния лист. Деловодителите създават 

електронно досие на делото като сканират жалбите, подреждат постъпилите 

книжа и ги номерират. В случаите, в които по едно дело са постъпили повече 

жалби, това обстоятелство се отразява върху корицата на делото. След това, 

вече образуваните дела се докладват на съответния заместник-председател, 

който извършва случайното разпределение чрез програмата за случаен подбор. 

След определянето на съдията делото му се докладва още същия ден. 

 

 

5. Принцип на случайното разпределение на делата 
 

В Апелативен съд – Варна се използва утвърденият от ВСС програмен 

продукт „Law Choice”  за разпределение на образуваните дела.  

През 2012 г. и 2013 г. делата са разпределяни чрез програмата за случаен 

подбор от председателя и заместник-председателите на съда. Всички съдии са 

със 100 % натовареност, а заместник-председателите със 70 %. От 

протоколите, приложени по делата, образувани през 2012 г. не може да се 

направи извод кои съдии са участвали в разпределението и при каква 

натовареност. От 2014 г., след промяна на софтуерния продукт за 

разпределение на делата, протоколите за избор на докладчик съдържат 

следните данни: между кои съдии е извършено разпределението, при каква 

процентна натовареност, брой разпределени дела от дадената подгрупа за 

всеки съдия, причината за изключване на съдия от разпределението.  

Председателят на съда Виолета Бояджиева е утвърдила Вътрешни 

правила за случайното разпределение на делата (Правилата). В т. 6 от 

Правилата е посочено, че делата, които се разглеждат като бързи производства 

се разпределят на дежурен съдия. В т. 7 от Правилата е регламентирано, че за 

направения избор на съдия-докладчик по съответното дело се разпечатват три 
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екземпляра от протокола – първият се прилага към делото, вторият – остава в 

папка „Протоколи от програмата за случайно разпределение на делата”, която 

се съхранява при административния ръководител и третият – се съхранява в 

папка „Протоколи от програмата за случайно разпределение на делата” в 

деловодството на съответното отделение.  

Делата се разпределят чрез програмата за случайно разпределение 

според изготвените от заместник-председателите списъци на подгрупите дела - 

в търговско отделение въззивните търговски дела са разпределени на 13 

подгрупи, а частните търговски дела на 9 подгрупи; в гражданско отделение 

също са разпределени на въззивни граждански дела (по предмет) и на частни 

граждански дела – 5 подгрупи. 

Разпределението на делата се извършва от заместник-председателя на 

съответното отделение. 

След определянето на съдията-докладчик чрез програмата за случаен 

подбор се прави разпечатка на протокола и се прилага по всяко дело.  

 

 

6. Заповеди на административния ръководител на съда 

 

За подобряване организацията на административната дейност на съда са 

издадени редица заповеди, както следва:  

Със Заповед № 141/30.04.2013 г. е разпоредено заместник-

председателите на търговско и гражданско отделения Мара Христова и 

Маринела Дончева да се заместват взаимно, включително и за разпределението 

на делата на принципа на случайния подбор във всички случаи на отсъствие на 

една от тях. 

Със Заповед № 160/18.05.2013 г. е разпоредено стриктно спазване на чл. 

56 от ПАРОАВАС като своевременно се вписват в описните книги на трите 

отделения всички обстоятелства настъпили в хода на делото, с цел осигуряване 

на пълна информация за делата – от образуването им до приключването и 

връщането им на първоинстанционния съд. 

Със Заповед № 161/18.05.2013 г. е разпоредено за извършеното 

разпределение на делата да се разпечатва протоколът в пълния му обем от 

данни, включващ както избрания съдия-докладчик и съдиите, които са 

изключени от избора, така и списък на съдиите, измежду които е извършено 

компютърното разпределение. 

Със Заповед № 162/18.05.2013 г. е разпоредено при частните 

производства, освен избора на докладчик да се извършва и случаен подбор на 

останалите двама члена на състава. Това разпределение да се извършва чрез 

предварително определен от заместник-председателите на отделението състав, 
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чийто подбор да се прави след избора на докладчик в зависимост от участието 

на докладчика в съответния състав. Със заповедта са одобрени групите дела 

при извършване на разпределението.  

Със заповед № 513/30.12.2013 г. на и. ф. председател на съда Мара 

Христова е разпоредено да се извърши инвентаризация за наличността на 

делата в деловодствата на трите отделения. Деловодните книги, водени през 

годината на електронен носител да се разпечатат на хартиен носител, да се 

номерират, прошнуроват и подпишат от съдебния администратор и съответния 

съдебен деловодител или съдебен секретар. Със заповедта е разпоредено през 

2014 г. ежемесечно да са извършва проверка от заместник-председателите на 

отделения за воденето на книгите за открити и закрити заседания, която да се 

документира.  

Със Заповед № 516/30.12.2013 г. е разпоредено на всеки шест месеца 

заместник-ръководителите на Апелативен съд – Варна да извършват проверка 

на делата и преписките за тяхното приключване в разумен срок. В срок до 20-

то число на следващия полугодието текущ месец заместник-председателите да 

изготвят справка за резултатите от проверката, която да представят на 

административния ръководител на съда. 

Със Заповед № 10/10.01.2014 г. на и. ф. председател на съда Мара 

Христова е разпоредено, когато при избор на членове на състава по въззивни 

НОХД е наложително участието на съдии от гражданско и търговско 

отделения, случайното разпределение на тези съдии да се извършва от 

заместник-председателите на гражданско и търговско отделения, чрез 

използване на компютърната програма за случаен подбор.  

Със Заповед № 102/19.03.2014 г. на председателя на съда Ванухи 

Аракелян е разпоредено заместник-председателите на съда и ръководители на 

отделения да намалят натовареността си до 70 процента от натовареността на 

останалите съдиите.  

Със Заповед № 114/24.03.2014 г. е разпоредено разпределението на 

делата на принципа на случайния подбор в гражданско отделение на АС – 

Варна да се извършва от заместник-председателя и ръководител на 

отделението Милен Славов, считано от 24.03.2014 г. при използване на 

софтуера за случайно разпределение Law Choice.  

Със Заповед № 119/27.03.2014 г. са определени постоянните състави на 

гражданско отделение като заместник-председателят Милен Славов разглежда 

разпределените му като докладчик дела във втори граждански състав при 

последователна ротация на членовете на състава. Със заповедта е разпоредено 

още заместник-председателят да замества член от състава, който не може да 

участва поради процесуална или фактическа невъзможност, а при 

невъзможност да участват двама от членовете на постоянния състав, третият 
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член на състава да се определя чрез програмата за случайно разпределение на 

делата измежду останалите съдии, които могат да участват в разглеждането на 

делото. Протоколите от случайното разпределение на делата да се прилагат по 

всяко от тях, а протоколът за деня, подреден в хронологична 

последователност, да се съхранява в отделна папка. Със заповедта са 

определени и заседателните дни на всеки състав.   

Със Заповед № РД-0138/03.04.2014 г. са определени постоянните 

състави в търговско отделение. В заповедта е посочено, че при процесуална 

или фактическа невъзможност да участват членове от постоянния състав в 

разглеждането на конкретно дело, същите да се заместват от съдии от 

отделението, които могат да участват в разглеждането на делото, определени 

чрез програмата за случайно разпределение на делата. Със заповедта е 

определен и графикът за провеждане на открити съдебни заседания. 

Със Заповед № РД-0144/07.04.2014 г. е разпоредено, считано от 

07.04.2014 г. съдия Ванухи Аракелян да бъде включена в разпределението на 

делата в търговско отделение с 50 % натовареност по всички видове търговски 

дела. Разпоредено е още при необходимост от участие на съдия от търговско 

отделение в разглеждане на наказателни дела, съдия Ванухи Аракелян да бъде 

включена да участва единствено в закрити заседания по наказателни дела при 

натовареност 50 %.  

Със Заповед № РД-0145/07.04.2014 г. е определена комисия, която да 

извършва проверки за спазване на принципа за случайно разпределение на 

делата в трите отделения на Апелативен съд – Варна на всеки 6 месеца като за 

резултатите от проверката се изготвя протокол.  

 

Апелативен съд – Варна разполага с една съдебна зала и съгласно 

определения график и заповедите на председателя Ванухи Аракелян 

заседанията на съставите са: първи граждански състав заседава всяка първа и 

трета сряда от месеца преди обяд; втори граждански състав заседава всяка 

втора и четвърта сряда от месеца преди обяд; първи търговски състав – всеки 

първи вторник и всяка трета сряда от месеца след обяд; втори търговски състав 

– всеки втори вторник и всяка четвърта сряда от месеца след обяд; трети 

търговски състав – всеки трети вторник и всяка втора сряда от месеца след 

обяд.  

 

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ И 

ВЪЗЗИВНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА  

 
 1. Движение на въззивните граждански дела през 2012 г. 
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 През 2012 г. в гражданско отделение са постъпили общо – 643 бр., от 

които въззивни граждански дела – 213 бр. и частни граждански дела – 430 бр.; 

останали несвършени в началото на периода – 58 бр., от които 37 бр. въззивни 

граждански дела и 21 бр. частни граждански дела или общо за разглеждане 701 

дела. Всичко свършени дела 659 бр., от които 214 бр. въззивни граждански 

дела и 445 бр. частни граждански дела.  В тримесечен срок са решени 632 дела, 

което е 95.9 %. Свършените със съдебен акт по същество въззивни граждански 

дела са 201 бр., а тези по частните граждански дела – 382  бр., всичко 587 дела. 

Останали несвършени към 31.12.2012 г. – 42 бр., от които 36 бр. въззивни 

граждански дела и 6 бр. части граждански дела. 

 

2. Движение на въззивните търговски дела през 2012 г.  

 

През 2012 г. в търговско отделение са постъпили общо 787 дела, от 

които въззивни търговски - 338 бр. и частни търговски дела – 449 бр.; останали 

несвършени от предходен период – 123 бр., от които въззивни търговски – 84 

бр. и частни търговски – 39 бр., или общо за разглеждане 910 дела. 

Свършените търговски дела 786 бр., от които въззивни търговски дела – 339 

бр. и частни търговски дела – 447 бр. В тримесечен срок са решени 689 дела, 

което е 87.66 %. Свършените със съдебен акт по същество въззивни търговски 

дела са 320 бр., а тези по частните търговски дела са 412 бр., всичко 737 дела. 

 
 3. Движение на въззивните граждански дела през 2013 г. 
 
 През 2013 г. в гражданско отделение са постъпили общо – 599 бр., дела 

от които въззивни граждански дела – 200 бр. и частни граждански дела – 399 

бр.; останали несвършени в началото на периода – 42 бр., от които 36 бр. 

въззивни граждански дела и 6 бр. частни граждански дела или общо за 

разглеждане 641 бр. дела. Всичко свършени дела 606 бр., от които 209 бр. 

въззивни граждански дела и 397 бр. частни граждански дела.  В тримесечен 

срок са решени 579 дела, което е 95.54 %, от тях въззивни граждански са 184 

бр. или 88.03 % и частни граждански дела 385 бр. или 96.97 %. Свършените 

със съдебен акт по същество въззивни граждански дела са 194 бр., а тези по 

частни граждански дела – 344 бр., всичко 545 дела. Останали несвършени към 

31.12.2013 г. дела. 

 

4. Движение на въззивните търговски дела през 2013 г.  

 

През 2013 г. в търговско отделение са постъпили общо 855 дела, от 

които въззивни търговски  - 411 бр. и частни търговски дела – 444 бр.; 

останали несвършени от предходен период – 124 бр., от които въззивни 
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търговски дела – 82 бр. и частни търговски дела – 42 бр. или общо за 

разглеждане 979 бр. търговски дела. Свършените търговски дела 847 бр., от 

които въззивни търговски дела – 399 бр. и частни търговски дела – 448 бр. В 

тримесечен срок са решени 772 бр. или 91.14 %, от тях въззивни търговски 

дела 329 бр. или 82.45 % и частни търговски дела – 435 бр. или 97.09 %. 

Решените по същество въззивни търговски дела са 358 бр., а тези по частни 

търговски дела – 385 бр., всичко 749 дела.  

 

 

През 2012 г. общият брой дела, стояли за разглеждане в гражданско 

отделение на съда, са разпределени между съдиите от отделението, както 

следва: 

 

 - съдия Виолета Бояджиева – постъпили - 1 частно гражданско дело, 

свършени дела – 1 бр.; 

 - съдия Диана Джамбазова – останали несвършени в началото на 

периода - 8 бр. – 4 въззивни гр. и 4 ч. гр. дела; постъпили дела – 113 бр., от 

които въззивни гр. дела – 36 и ч. гр. дела – 77; общо за разглеждане 121 бр. 

дела – 40 въззивни гр. и 81 ч. в. гр. дела; свършени 115 бр., от които 35 бр. 

въззивни гр. и 80 частни гр. дела; 

- съдия Иван Лещев – останали несвършени в началото на периода – 10 

бр. – 5 въззивни гр. дела и 5 частни гр. дела; постъпили дела – 107 бр., от които 

34 въззивни гр. дела и 73 ч. гр. дела; общо за разглеждане  117 бр. – 39 

въззивни гр. и 78 ч. в. гр. дела; свършени 114 бр., от които 36 въззивни гр. дела 

и 78 частни гр. дела; 

- съдия Маринела Дончева – останали несвършени в началото на 

периода – 8 бр., от които 6 въззивни гр. дела и 2 частни гр. дела; постъпили 79 

бр., от които 28 въззивни гр. дела и 51 частни гр. дела; общо за разглеждане 87 

– 34 въззивни гр. и 53 ч. в. гр. дела бр.; свършени 80 бр., от които 28 бр. 

въззивни гр. дела и 52 ч. гр. дела; 

- съдия Пенка Христова – останали несвършени в началото на периода 

– 9 дела, от които 7 въззивни гр. дела и 2 частни гр. дела; постъпили 115 бр., от 

които 37 бр. въззивни гр. дела и 78 частни гр. дела; общо за разглеждане – 124 

дела – 44 въззивни гр. и 80 ч. в. гр. дела ; свършени 116 бр., от които 38 

въззивни гр. дела и 78 ч. гр. дела; 

- съдия Петя Петрова – останали несвършени в началото на периода - 9 

бр. – 5 въззивни гр. и 4 ч. гр. дела; постъпили дела – 113 бр., от които въззивни 

гр. дела – 38 и ч. гр. дела – 75; общо за разглеждане 122 бр. дела – 43 въззивни 

гр. и 79 ч. в. гр. дела; свършени 112 бр., от които 34 бр. въззивни гр. и 78 

частни гр. дела; 
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- съдия Радослав  Славов – останали несвършени в началото на периода 

- 5 бр. въззивни гр. дела; постъпили дела – 5 бр., от които въззивни гр. дела – 4 

и ч. гр. дела – 1; общо за разглеждане 10 бр. дела – 9 въззивни гр. и 1 ч. в. гр. 

дела; свършени 10 бр., от които 9 бр. въззивни гр. и 1 бр. частно гр. дело; 

- съдия Северина Илиева – останали несвършени в началото на периода 

- 9 бр. – 5 въззивни гр. и 4 ч. гр. дела; постъпили дела – 110 бр., от които 

въззивни гр. дела – 36 и ч. гр. дела – 74; общо за разглеждане 119 бр. дела – 41 

въззивни гр. и 78 ч. в. гр. дела; свършени 111 бр., от които 34 бр. въззивни гр. и 

77 частни гр. дела. 

 

През 2012 г. общият брой дела, стояли за разглеждане в търговско 

отделение на съда, са разпределени между съдиите от отделението, както 

следва: 

- съдия Анета Братанова – останали несвършени в началото на периода 

- 27 бр. – 18 въззивни търговски и 9 бр. ч. т. дела; постъпили дела – 119 бр., от 

които въззивни търговски дела – 54 и ч. т. дела – 65; общо за разглеждане 146 

бр. дела – 72 въззивни т. д. и 74 в. ч. т. дела; свършени 122 бр., от които 53 бр. 

въззивни търговски и 69 частни т. дела; 

- съдия Вилиян Петров – останали несвършени в началото на периода - 

9 бр. – 7 въззивни търговски и 2 ч. т. дела; постъпили дела – 119 бр., от които 

въззивни търговски дела – 52 и ч. т. дела – 67 бр.; общо за разглеждане 128 бр. 

дела – 59 въззивни т. д. и 69 в. ч. т. дела; свършени 118 бр., от които 53 бр. 

въззивни търговски и 65 частни т. дела; 

- съдия Златка Златилова – останали несвършени в началото на периода 

- 20 бр. – 16 въззивни търговски и 4 ч. т. дела; постъпили дела – 123 бр., от 

които въззивни търговски дела – 53 и ч. т. дела – 70; общо за разглеждане 143 

бр. дела – 69 въззивни т. д. и 74 в. ч. т. дела; свършени 130 бр., от които 60 бр. 

въззивни търговски и 70 частни т. дела; 

- съдия Магдалена Недева – останали несвършени в началото на 

периода - 21 бр. – 18 въззивни търговски и 3 ч. т. дела; постъпили дела – 108 

бр., от които въззивни търговски дела – 45 и ч. т. дела – 63; общо за 

разглеждане 129 бр. дела – 63 въззивни т. д. и 66 в. ч. т. дела; свършени 102 

бр., от които 49 бр. въззивни търговски и 53 частни т. дела; 

- съдия Мара Христова – останали несвършени в началото на периода - 

16 бр. – 10 въззивни търговски и 6 ч. т. дела; постъпили дела – 84 бр., от които 

въззивни търговски дела – 38 и ч. т. дела – 46; общо за разглеждане 100 бр. 

дела – 48 въззивни т. д. и 52 в. ч. т. дела; свършени 87 бр., от които 37 бр. 

въззивни търговски и 50 частни т. дела; 

- съдия Петя Хорозова – останали несвършени в началото на периода - 

24 бр. – 15 въззивни търговски и 9 ч. т. дела; постъпили дела – 120 бр., от 
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които въззивни търговски дела – 51 и ч. т. дела – 69; общо за разглеждане 144 

бр. дела – 66 въззивни т. д. и 78 в. ч. т. дела; свършени 128 бр., от които 56 бр. 

въззивни търговски и 72 частни т. дела; 

- съдия Радослав Славов – останали несвършени в началото на периода 

- 6 бр. частни т. дела; постъпили дела – 114 бр., от които въззивни търговски 

дела – 45 и ч. т. дела – 69; общо за разглеждане 120 бр. дела  – 45 въззивни т. д. 

и 75 в. ч. т. дела; свършени 99 бр., от които 31 бр. въззивни търговски и 68 

частни т. дела. 

 

 

През 2013 г. общият брой разгледани дела в гражданско отделение 

са разпределени между съдиите, както следва: 

 

- съдия Диана Джамбазова – останали несвършени в началото на 

периода - 7 бр. – 6 въззивни гр. и 1 ч. гр. дела; постъпили дела – 113 бр., от 

които въззивни гр. дела – 37 и ч. гр. дела – 76; общо за разглеждане 120 бр. 

дела – 43 въззивни гр. и 77 ч. в. гр. дела; свършени 112 бр., от които 37 бр. 

въззивни гр. и 75 частни гр. дела; 

- съдия Иван Лещев – останали несвършени в началото на периода – 3 

бр. въззивни гр. дела; постъпили дела – 110 бр., от които 37 въззивни гр. дела и 

73 ч. гр. дела; общо за разглеждане  113 бр. дела – 40 въззивни гр. и 73 ч. в. гр. 

дела; свършени 105 бр., от които 34 въззивни гр. дела и 71 частни гр. дела; 

- съдия Маринела Дончева – останали несвършени в началото на 

периода – 7 бр., от които 6 въззивни гр. дела и 1 частни гр. дела; постъпили 71 

бр., от които 25 въззивни гр. дела и 46 частни гр. дела; общо за разглеждане 78 

бр. дела – 31 въззивни гр. и 47 ч. в. гр. дела; свършени 71 бр., от които 26 бр. 

въззивни гр. дела и 45 ч. гр. дела; 

- съдия Пенка Христова – останали несвършени в началото на периода 

– 8 дела, от които 6 въззивни гр. дела и 2 частни гр. дела; постъпили 112 бр., от 

които 39 бр. въззивни гр. дела и 73 частни гр. дела; общо за разглеждане – 120 

дела – 45 въззивни гр. и 75 ч. в. гр. дела; свършени 115 бр., от които 41 

въззивни гр. дела и 74 ч. гр. дела; 

- съдия Петя Петрова – останали несвършени в началото на периода - 9 

бр. – 8 въззивни гр. и 1 ч. гр. дела; постъпили дела – 114 бр., от които въззивни 

гр. дела – 38 и ч. гр. дела – 76; общо за разглеждане 123 бр. дела – 46 въззивни 

гр. и 77 ч. в. гр. дела; свършени 119 бр., от които 43 бр. въззивни гр. и 76 

частни гр. дела; 

- съдия Северина Илиева – останали несвършени в началото на периода 

- 8 бр. – 7 въззивни гр. и 1 ч. гр. дела; постъпили дела – 78 бр., от които 

въззивни гр. дела – 23 и ч. гр. дела – 55; общо за разглеждане 86 бр. дела – 30 
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въззивни гр. и 56 ч. в. гр. дела; свършени 84 бр., от които 28 бр. въззивни гр. и 

56 частни гр. дела. 

 

През 2013 г. общият брой разгледани дела в търговско отделение са 

разпределени между съдиите, както следва: 

 

- съдия Анета Братанова – останали несвършени в началото на периода 

- 24 бр. – 19 въззивни търговски и 5 ч. т. дела; постъпили дела – 115 бр., от 

които въззивни търговски дела – 56 и ч. т. дела – 59; общо за разглеждане 139 

бр. дела – 75 въззивни т. д. и 64 в. ч. т. дела; свършени 121 бр., от които 64 бр. 

въззивни търговски и 57 частни т. дела; 

- съдия Вилиян Петров – останали несвършени в началото на периода - 

11 бр. – 7 въззивни търговски и 4 ч. т. дела; постъпили дела – 116 бр., от които 

въззивни търговски дела – 54 и ч. т. дела – 62; общо за разглеждане 127 бр. 

дела – 61 въззивни т. д. и 66 в. ч. т. дела; свършени 117 бр., от които 53 бр. 

въззивни търговски и 64 частни т. дела; 

- съдия Виолета Бояджиева – постъпили - 1 частно търговско дело, 

свършени дела – 1 бр.; 

- съдия Златка Златилова – останали несвършени в началото на периода 

- 13 бр. – 9 въззивни търговски и 4 ч. т. дела; постъпили дела – 117 бр., от 

които въззивни търговски дела – 55 и ч. т. дела – 62; общо за разглеждане 130 

бр. дела – 64 въззивни т. д. и 66 в. ч. т. дела; свършени 114 бр., от които 51 бр. 

въззивни търговски и 63 частни т. дела; 

- съдия Магдалена Недева – останали несвършени в началото на 

периода - 27 бр. – 13 въззивни търговски и 14 ч. т. дела; постъпили дела – 122 

бр., от които въззивни търговски дела – 60 и ч. т. дела – 62; общо за 

разглеждане 149 бр. дела – 73 въззивни т. д. и 76 в. ч. т. дела; свършени 117 

бр., от които 50 бр. въззивни търговски и 67 частни т. дела; 

- съдия Мара Христова – останали несвършени в началото на периода - 

13 бр. – 11 въззивни търговски и 2 ч. т. дела; постъпили дела – 72 бр., от които 

въззивни търговски дела – 38 и ч. т. дела – 34; общо за разглеждане 85 бр. дела 

– 49 въззивни т. д. и 36 в. ч. т. дела; свършени 78 бр., от които 43 бр. въззивни 

търговски и 35 частни т. дела; 

- съдия Петя Хорозова – останали несвършени в началото на периода - 

16 бр. – 10 въззивни търговски и 6 ч. т. дела; постъпили дела – 116 бр., от 

които въззивни търговски дела – 55, 1 – въззивни гражданско дело и ч. т. дела 

– 60; общо за разглеждане 132 бр. дела – 66 въззивни т. д. и 66 в. ч. т. дела; 

свършени 111 бр., от които 52 бр. въззивни търговски и 59 частни т. дела; 

- съдия Радослав Славов – останали несвършени в началото на периода 

– 20 бр. – 13 въззивни търговски дела и 7 бр. частни т. дела; постъпили дела – 
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120 бр., от които въззивни търговски дела – 57 и ч. т. дела – 63; общо за 

разглеждане 140 бр. дела – 70 въззивни т. д. и 70 в. ч. т. дела; свършени 119 

бр., от които 57 бр. въззивни търговски и 62 частни търговски дела; 

- съдия Кристияна Генковска (командирован съдия) – постъпили – 77 

бр., от които 36 въззивни търговски дела и 41 частни търговски дела; общо за 

разглеждане – 77 дела – 36 въззивни т. д. и 41 в. ч. т. дела; свършени 69 бр., от 

които 29 въззивни търговски и 40 частни търговски дела. 

 

 

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ И ВЪЗЗИВНИТЕ 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

1. Въззивни граждански производства образувани през 2012 г. и 2013 

г. 

Проверката на наличните дела установи: 

- в. гр. д. № 382/2013 г., обр. на 02.08.2013 г., на доклад на съдия Иван 

Лещев, жалба срещу решение на ОС – Шумен. Делото е постъпило на 

02.08.2013 г. и на същата дата е извършено разпределението. С разпореждане 

от 02.09.2013 г. въззивната жалба е оставена без движение за довнасяне на ДТ. 

На 12.09.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания и с разпореждане от 

17.09.2013 г. делото е насрочено за разглеждане на 23.10.2013 г. В с. з. на 

23.10.2013 г. съдът е дал ход по същество на делото. В срока за постановяване 

на решението съдът е констатирал, че на 30.10.2013 г. е постъпила частна 

жалба срещу разпореждането на съда от 02.09.2013 г, адресирана до ВКС,  

поради което с определение от 31.10.2013 г. е отменил дадения ход по 

същество на делото. Съдът е разпоредил преписи от частната жалба да се 

връчат на останалите страни за отговор, след което делото да се изпрати на 

ВКС, а след приключване на производството по частната жалба делото да се 

докладва за насрочване на с. з. за изслушване на устните пледоарии. С 

определение от 17.03.2014 г., постановено по ч. т. д. № 101/2014 г. по описа на 

ВКС, съдът е оставил без разглеждане като процесуално недопустима частната 

жалба. Определението е обжалвано пред друг състав на ВКС, който с 

определение от 23.05.2014 г., постановено по ч. т. д. № 1297/2014 г. по описа 

на ВСС, ТК, Второ отделение, е потвърдил определение от 17.03.2014 г., 

постановено по т. д. № 101/2014 г. на ВКС, ТО. На 27.05.2014 г. делото е 

постъпило в АС – Варна и към момента на проверката (28.05.2014 г.) не е 

насрочено; 

- в. гр. д. № 437/2012 г., обр. на 29.08.2012 г., на доклад на съдия 

Северина Илиева, жалба срещу решение на ОС – Варна. Делото е постъпило на 
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24.08.2012 г., на 29.08.2012 г. е извършено разпределението и е образувано 

делото. С разпореждане от 24.08.2012 г. е изискана спешна справка от ОС – 

Варна, фирмено отделение. На 26.08.2012 г. е постъпило писмо от ОС – Варна, 

ФО. С определение от 26.09.2012 г. съдът е оставил без движение 

производството като е дал на въззивника едноседмичен срок, в който да заяви 

поддържа ли подадената въззивна жалба като физическо лице. На 08.10.2012 г. 

е постъпила молба с изпълнени указания. С определение от 15.10.2012 г. съдът 

е оставил без уважение искането за назначаване на тройна СТЕ и е насрочил 

делото. В с. з. на 14.11.2012 г. производството по делото е спряно на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 14.12.2012 г. е постъпила молба за възобновяване. С 

разпореждане от с. д. делото е насрочено за 06.02.2013 г. С определение от 

04.01.2013 г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил за 

06.02.2013 г. В с. з. на 06.02.2013 г. е даден ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 04.03.2013 г.;  

- в. гр. д. № 460/2013 г. /съдия-докладчик Северина Илиева, 

преразпределено на Диана Джамбазова, преразпределено на съдия Маринела 

Дончева/ е образувано на 25.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на 

Окръжен съд – Варна по гр. д. № 2095/2012 г., постъпила в съда на 25.09.2013 

г. С определение по чл. 267 от ГПК, постановено на 11.10.2013 г., съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 13.11.2013 г. Призовки  за 

страните са изпратени на същата дата. С разпореждане от 22.10.2013 г., 

производството е пренасрочено за 20.11.2013 г., обосновано с 

преразпределение на делото поради заболяване на докладчика. На първата 

страница от делото е постановено друго разпореждане от 22.10.2013 г., от 

което става ясно, че поради продължителен отпуск по болест на докладчика, 

делото се преразпределя на съдия Джамбазова. По делото липсва протокол за 

избор на посочения съдия. В съдебно заседание от 20.11.2013 г., в което делото 

е докладвано от съдия Диана Джамбазова, съдът е дал ход по същество и е 

обявил делото за решаване. С определение от 26.11.2013 г., постановено в 

срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение за даване 

на ход по същество с оглед отвод на докладчика по делото. Делото е 

преразпределено на случаен принцип на 28.11.2013 г., видно от протокола, 

удостоверяващ електронния избор. С разпореждане от 03.12.2013 г., 

постановено на първата страница на делото, съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 22.01.2014 г. С разпореждане от 21.01.2014 г. делото е отсрочено 

за нова дата с ново призоваване на страните, поради непредвидени 

обстоятелства – смърт на родител на докладчика. С разпореждане от 

30.01.2014 г. делото е насрочено в открито заседание за 19.02.2014 г. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 06.03.2014 г., преписи от което са изпратени на страните със 
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съобщения от тази дата. /От делото не става ясно по какъв начин 

производството е преразпределено първия път на съдия Джамбазова, 

доколкото по делото липсва протокол, удостоверяващ случайния избор/; 

 - в. гр. д. № 179/2012 г. /съдия-докладчик Петя Петрова/ е образувано на 

20.03.2012 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Варна, 

постъпила в съда на 15.03.2012 г. Делото е разпределено на докладчик в деня 

на неговото образуване. С определение от 27.03.2012 г. съдът е насрочил 

делото в открито съдебно заседание за 02.05.2012 г. Призовки за страните са 

изпратени на 27.03.2012 г. С протоколно определение от 02.05.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК –  

смърт на една от страните и е дал указание на ищеца и въззивник да представи 

доказателства за наследници на починалото лице. С определение от 07.05.2012 

г. съдът е възобновил производството по делото, конституирал е наследниците 

на починалата страна и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

30.05.2012 г. На тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 13.06.2012 г., препис от което е изпратен на страните със 

съобщения от същата дата; 

 - в. гр. д. № 160/2012 г. /съдия-докладчик Иван Лещев/ е образувано на 

07.03.2012 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на същата дата. С 

определение от 13.03.2012 г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял 

производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на 

производството по гр. д. № 2054/2009 г. на Окръжен съд – Варна. 

Определението е обжалвано с частна жалба пред ВКС, пред който е 

образувано ч. гр. д. № 194/2012 г. По делото на касационния съд е постановено 

определение от 04.05.2012 г., с което е отменено определението за спиране. 

След връщането делото, с разпореждане от 08.05.2012 г., производството е 

насрочено в открито съдебно заседание за 06.06.2012 г. С протоколно 

определение от 06.06.2012 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване на производството по гр. 

д. № 6681/2011 г. на Софийски градски съд. Последното е обжалвано пред 

ВКС, който е постановил определение от 18.07.2012 г. по ч. гр. д. № 464/2012 

г., с което е отменил обжалваното протоколно определение и е върнал делото 

за продължаване на съдопроизводствените действия. С разпореждане от 

24.08.2012 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 10.10.2012 г. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. Решение по делото е 

постановено на 02.11.2012 г. и преписи от съдебния акт са изпратени на 

страните със съобщения от 05.11.2012 г. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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 От проверените дела се установи, че в повечето случаи съдебните 

състави са постановявали определение по чл. 267, ал. 1 ГПК, с което са се 

произнасяли по допустимостта на жалбата и по въведените от страните 

доказателствени искания.  

 Проверката по движението установи, че делата са образувани в деня на 

постъпване на книжата или в рамките на 5 дни след постъпването им в съда. 

Разпореждането на съда по редовността на жалбата е постановявано в деня на 

образуване на делото или до 6 дни след това с изключение на периода на 

съдебната ваканция и ползвания отпуск от съдиите, когато разпореждането е 

постановявано след 1 месец. Определението по чл. 267, ал. 1 от ГПК, 

респективно разпореждането за насрочване е постановявано от 5 до 15 дни 

след образуването на делото или на представяне на молба с изпълнени 

указания в случаите, в които съдът е оставял жалбата без движение. Първото с. 

з. е насрочвано в срок от 1 месец - 1 месец и 5 дни. При отлагане на делото или 

в случаите на възобновяване на производството, както и при пренасрочване 

съдебно заседание е насрочвано след 20 дни до 1 месец и 20 дни. 

 Причини за продължилите по-дълго производства са: оставяне на 

въззивната жалба без движение, отмяна на дадения ход по същество (по 

обективни причини); обжалване акт на съда пред ВКС, а по едно от делата се 

установи, че определението на ВКС е обжалвано пред друг състав на ВКС; 

спиране на производството като по едно от делата производството е спирано 

два пъти; пренасрочване на делото поради заболяване на докладчика или други 

обективни причини. По в. гр. д. № 460/2013 г. се установи, че делото е 

преразпределено два пъти като първият път делото е преразпределено поради 

продължителен отпуск по болест на докладчика, а вторият - поради отвод на 

докладчика. За първото преразпределение на делото на съдия Диана 

Джамбазова не е приложен протокол, удостоверяващ случайния избор.   

 

  

2. Въззивни граждански дела образувани през 2014 г. 

 

- в. гр. д. № 129/2014 г., обр. на 10.03.2014 г., на доклад на съдия Диана 

Джамбазова, по жалба срещу решение на ОС - Разград. Делото е постъпило на 

07.03.2014 г. и на с. д. е извършено разпределението от Маринела Дончева. С 

определение от 11.03.2014 г. делото е насрочено. Първото с. з. е проведено на 

02.04.2014 г., даден е ход по същество на делото. Решението е постановено на 

14.04.2014 г. Препис от решението е връчен на страните със съобщение от 

14.04.2014 г.; 
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- в. гр. д. № 220/2014 г., обр. на 28.04.2014 г., на доклад на съдия Диана 

Джамбазова, по жалба срещу решение на ОС – Добрич. Делото е постъпило на 

28.04.2014 г., на с. д. е образувано и е извършено разпределението от Милен 

Славов. С определение от 29.04.2104 г. делото е насрочено за 14.05.2014 г. В с. 

з. проведено на 14.05.2014 г. е даден ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 26.05.2014 г.; 

- в. гр. д. № 135/2014 г., обр. на 12.03.2014 г., на доклад на съдия Пенка 

Христова, по жалба срещу решение на ОС – Силистра. Първоинстанционното 

дело е постъпило на 12.03.2014 г., на с. д. е образувано въззивното дело и е 

извършено разпределението от Маринела Дончева. С определение от 

14.03.2014 г. делото е насрочено за 23.04.2014 г. С определение от 22.04.2014 г. 

съдия Милен Славов, член от състава, се е отвел от разглеждане на делото на 

осн. чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК. В с. з. на 23.04.2014 г. съдът е дал ход по същество, 

решението е постановено на 22.05.2014 г.;  

- в. гр. д. № 195/2014 г., обр. на 15.04.2014 г., на доклад на съдия Диана 

Джамбазова, по жалба срещу решение на ОС – Търговище. Делото е постъпило 

в съда на 15.04.2014 г., на с. д. е образувано делото и е извършено 

разпределението. С определение от 16.04.2014 г. делото е насрочено. Първото 

с. з. е проведено на 14.05.2014 г., даден е ход по същество на делото. 

Решението е постановено на 26.05.2014 г.; 

 - в. гр. д. № 68/2014 г., обр. на 07.02.2014 г., на доклад на съдия Иван 

Лещев, по жалба против решение на ОС – Разград. Делото е постъпило на 

06.02.2014 г. На 07.02.2014 г. е извършено разпределението и е образувано 

делото. С определение от 14.02.2014 г. делото е насрочено.  На 27.02.2014 г. е 

постъпила молба от страна в производството, с която е заявено, че е подадена 

молба по чл. 247 ГПК пред ОС – Разград и моли съда настоящото 

производство да се прекрати и делото да се върне на първоинстанционния съд 

за произнасяне по молбата по чл. 247 ГПК. В с. з. на 05.03.2014 г. съдът е 

докладвал постъпилата на 27.02.2014 г. молба от страната и е постановил 

спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Съдът е 

постановил делото да се изпрати на ОС – Разград за произнасяне по молбата 

по чл. 247 ГПК (поправка на ОФГ в решението). На 19.05.2014 г. делото е 

постъпило в АС – Варна (след произнасяне по молбата по чл. 247 ГПК от ОС – 

Разград). С определение от 20.05.2014 г. съдът е възобновил производството по 

делото и го е насрочил за 25.06.2014 г.;  

- в. гр. д. № 245/2014 г., обр. на 13.05.2014 г., на доклад на съдия Пенка 

Христова, жалба против решение на ОС – Варна. Делото е постъпило на 

13.05.2013 г., на с. д. е образувано делото и е извършено разпределението. С 

определение от 16.05.2014 г. съдът се е произнесъл по доказателствените 

искания на страните и е насрочил делото за 11.06.2014 г.;  
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- в. гр. д. № 74/2014 г., обр. на 12.02.2014 г., на доклад на съдия Иван 

Лещев, жалба срещу решение на ОС – Търговище. Делото е постъпило на 

10.02.2014 г., на 12.02.2014 г. е образувано делото и е извършено 

разпределението. С определение от 21.02.2014 г. делото е насрочено. В с. з. на 

19.03.2014 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК – поради образувано тълкувателно дело по въпрос, който е от съществено 

значение за решаването на настоящия спор. С определение от 12.05.2014 г. 

съдът е възобновил производството по делото на основание ТР № 8/07.05.2014 

г. на ОСГТК на ВКС и е насрочил делото за 11.06.2014 г.; 

- в. гр. д. № 152/2014 г., обр. на 21.03.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Петрова, жалба срещу решение на ОС – Варна. Делото е постъпило на 

21.03.2014 г., на с. д. е образувано делото и е извършено разпределението. По 

делото е приложена и частна жалба. С разпореждане от 26.03.2014 г., на зам.-

председателя на съда е постановено съдията-докладчик да прецени 

допустимостта на въззивното и частното производството. С определение от 

02.04.2014 г. съдът се е произнесъл по доказателствените искания на страните 

като е допуснал изготвянето на съдебно-оценъчна експертиза, назначил е вещо 

лице и е насрочил делото за 07.05.2014 г. В с. з. на 07.05.2014 г. съдът е приел 

заключението на в. л., дал е ход по същество на делото. Решението е 

постановено на 29.05.2014 г.; 

- в. гр. д. № 132/2014 г. /съдия-докладчик Северина Илиева/ е 

образувано на 12.03.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Силистра, постъпила в съда на 11.03.2014 г. С определение от 13.03.2014 г. 

съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 09.04.2014 г. 

Призовки за страните са изпратени на същата дата, на която е постановено 

определението на съда. В първо открито съдебно заседание е даден ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 23.04.2014 г., преписи от което 

са изпратени на страните със съобщения от същата дата; 

 - в. гр. д. № 123/2014 г. /съдия-докладчик Северина Илиева/ е 

образувано на 06.03.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Варна, постъпила в съда на 06.03.2014 г. С определение от 10.03.2014 г. 

съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 09.04.2014 г. 

Призовки за страните са изпратени на 10.03.2014 г. В съдебно заседание от 

09.04.2014 г. съдът е обявил делото за решаване. Решение е постановено на 

25.04.2014 г., на която дата е изпратен препис от съдебния акт за страните; 

 - в. гр. д. № 49/2014 г. /съдия-докладчик Маринела Дончева/ е 

образувано на 28.01.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Добрич, постъпила в съда на 27.01.2014 г. С определение от 31.01.2014 г. 

съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 19.03.2014 г. 

Призовки са изпратени на страните на същата дата. В съдебно заседание от 
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19.03.2014 г. съдът е дал ход по същество. Решение по делото е постановено на 

14.04.2014 г., преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 

същата дата; 

 - в. гр. д. № 71/2014 г. /съдия-докладчик Маринела Дончева/ е 

образувано на 07.02.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Варна по гр. д. № 1995/2011 г., постъпила в съда на 06.02.2014 г. С 

определение от 20.02.2014 г. съдът е оставил без уважение доказателствените 

искания на ответника и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

02.04.2014 г. Призовки за страните са изпратени на 20.02.2014 г. В съдебно 

заседание от 02.04.2014 г. съдът е дал ход по същество и делото е обявено за 

решаване. Решение по делото е постановено на 30.04.2014 г. Преписи от 

съдебния акт са изпратени на страните със съобщения от 07.05.2014 г.; 

 - в. гр. д. № 256/2014 г. /съдия-докладчик Петя Петрова/ е образувано на 

16.05.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Разград, 

постъпила в съда на същата дата. С определение от 19.05.2014 г. съдът е 

насрочил делото в открито заседание за 18.06.2014 г.;  

 - в. гр. д. № 161/2014 г. /съдия-докладчик Пенка Христова/ е образувано 

на 26.03.2014 г. по три въззивни жалби, постъпили в съда с писмо вх. № 

26.03.2014 г. С определение от 07.04.2014 г. съдът е насрочил делото в открито 

заседание за 14.05.2014 г. С протоколно определение, постановено в съдебно 

заседание от 14.05.2014 г., съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 2 от ГПК и дал указания във връзка с 

конституирането на наследниците на страна. С определение от 23.5.2014 г. 

съдът е възобновил производството, конституирал е наследниците и е 

насрочил делото в открито заседание за 25.06.2014 г.; 

 - в. гр. д. № 136/2014 г. /съдия-докладчик Диана Джамбазова/ е 

образувано на 13.03.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Варна, постъпила в съда на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в 

деня на неговото образуване. С определение от 18.03.2014 г. съдът е насрочил 

делото в открито заседание за 16.04.2014 г. Призовки на страните са изпратени 

на 18.03.2014 г. В съдебно заседание от 16.04.2014 г. съдът е дал ход по 

същество. Решение по делото е постановено на 15.05.2014 г., преписи от което 

са изпратени на страните на същата дата. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

При проверката на делата, образувани през 2014 г. се констатира, че 

въззивните граждански производства най-често се образуват незабавно – в 

деня на постъпване на съдебните книжа като се разпределят на докладчик още 

същия ден. В изолирани случаи се установи, че делата са образувани в срок от 
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1 до 3 дни след постъпване на книжата. Определението по чл. 267, ал. 1 от 

ГПК е постановявано преимуществено в срок от 1 до 3 дни от образуване на 

делото, по изключение в срок от 5 до 13 дни. Първото с. з. е насрочвано в срок 

от 15 дни до 1 месец като повечето дела са разгледани в едно съдебно 

заседание. В случаите, в които производството по делото е било спряно, след 

възобновяването му с. з. е насрочвано след 1 месец. Проверката установи, че 

по не малка част от делата решението е обявявано в изключително кратки 

срокове – от 12 до 15 дни след обявяване делото за решаване, а по останалите 

дела решението е обявено в месечен срок. Причината за неприключване на 

производствата в едно съдебно заседание е спирането им на основание чл. 229, 

ал. 1, т. 2 или т. 4 от ГПК.  

 

3. Спрени въззивни граждански производства. 

 

Към момента на извършване на проверката само едно от спрените дела 

беше налично. Останалите спрени производства са били възобновени, 

разгледани и приключени, след което върнати на първоинстанционния съд. 

Проверката на спрените производства се извърши от електронната деловодна 

система: 

 - в. гр. д. № 196/2012 г. /съдия-докладчик Диана Джамбазова/ е 

образувано на 23.03.20112 г. по въззивни жалби срещу решение на Окръжен 

съд – Варна по гр. д. № 2054/2009 г., постъпили в апелативния съд на 

22.03.2012 г. С определение от 27.03.2012 г. съдът е насрочил делото в открито 

съдебно заседание за 09.05.2012 г. Призовки за страните са изпратени на 

27.03.2012 г. В съдебно заседание от 09.05.2012 г. с оглед изявления на 

страните, направени в същото, съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК до приключване с влязъл в сила акт на гр. 

д. № 6681/2011 г. на Софийски градски съд. С писмо от 04.07.2013 г. 

Апелативен съд - Варна е изискана справка от Софийски градски съд относно 

движението на обуславящото производство. Нова справка е изискана с писмо 

от 18.02.2014 г. в отговор на което от СГС е предоставена информация, че 

производството не е приключило; 

- в. гр. д. № 543/2012 г., обр. на 26.10.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Петрова, образувано по жалба срещу решение на ОС – Разград. В с. з. 

проведено на 13.02.2013 г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 

229, ал. 1, т. 1 ГПК. С определение от 22.08.2013 г. съдът е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 231, ал. 1 ГПК; 

- в. гр. д. № 437/2012 г., обр. на 29.08.2012 г., на доклад на съдия 

Северина Илиева, по жалба срещу решение на ОС – Варна. В с. з. на 14.11.2012 

г. съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. На 
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14.12.2012 г. е постъпила молба за възобновяване на производството и с 

определение от 04.01.2013 г. съдът е възобновил производството и го е 

насрочил за 06.02.2013 г. В с. з. от 06.02.2013 г. делото е обявено за решаване, 

решение е постановено на 04.03.2013 г.; 

- в. гр. д. № 179/2012 г., обр. на 20.03.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Петрова, по жалба срещу решение на ОС – Варна. В с. з. на 02.05.2012 г. съдът 

е спрял производството на основание чл. 229, ал. 2, т. 2 ГПК. На 03.05.2012 г. е 

постъпила молба с удостоверение за наследници и с определение от 07.05.2012 

г. съдът е възобновил производството по делото и го е насрочил за 30.05.2012 

г. В с. з. от 30.05.2012 г. е даден ход по същество, решението е постановено на 

13.06.2012 г.; 

- в. гр. д. № 160/2012 г., обр. на 07.03.2012 г., на доклад на съдия Иван 

Лещев, по жалба срещу решение на ОС – Варна.  С разпореждане от 13.03.2012 

г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял производството по делото 

на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на производството с влязъл в 

сила съдебен акт по гр. д. № 2054/2009 г. по описа на ОС – Варна. 

Разпореждането за спиране е обжалвано и отменено от ВКС. На 07.05.2012 г. 

делото е постъпило в АС – Варна и с разпореждане от 08.05.2012 г. е 

насрочено за 06.06.2012 г. В с. з. на 06.06.2012 г. съдът отново е спрял 

производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – обжалвано. С  

определение от 18.07.2012 г., постановено по гр. д. № 464/2012 г. по описа на 

ВКС, съдът е отменил определението, с което производството по делото е 

спряно. В с. з. на 10.10.2012 г. делото е обявено за решаване и на 02.11.2012 г. 

е постановено решение; 

- в. гр. д. № 30/2012 г., обр. на 13.01.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Петрова, по жалба срещу решение на ОС – Разград. В с. з. на 22.02.2012 г. 

съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. С 

разпореждане от 23.07.2012 г. производството е възобновено и насрочено за 

02.10.2012 г. В с. з. на 02.10.2012 г. е даден ход по същество на делото, 

решението е постановено на 21.10.2012 г. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

По проверените дела се установява, че 3 от производствата са били 

спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. По всички дела са изисквани 

справки за движението на преюдициалното производство. По в. гр. д. № 

160/2012 г. съдът два пъти е спирал производството по делото на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК като и двата пъти определението за спиране е обжалвано и 

отменено от ВКС. Спрените  по съгласие на страните производства се 
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проверяват от деловодителите за изтичането на 6-месечния срок и при 

непостъпване на молба за възобновяването им съдът е прекратявал 

производството – в. гр. д. № 543/2012 г. Спряното на осн. чл. 229, ал. 1, т. 2 

ГПК производство е възобновено в кратък срок.  

 

 

4. Въззивни граждански производства с отменен ход по същество. 

 

Проверката на делата с отменен ход по същество установи: 

 - в. гр. д. № 460/2013 г. /съдия-докладчик Северина Илиева, 

преразпределено на Диана Джамбазова, преразпределено на съдия Маринела 

Дончева/ е образувано на 25.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на 

Окръжен съд – Варна по гр. д. № 2095/2012 г., постъпила в съда на 25.09.2013 

г. В съдебно заседание от 20.11.2013 г., в което делото е докладвано от съдия 

Диана Джамбазова, съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. С определение от 26.11.2013 г., постановено по молба на страна в 

срока за произнасяне, съдът е отменил протоколното си определение за даване 

на ход по същество с оглед отвод на докладчика по делото; 

- в. гр. д. № 382/2013 г., обр. на 02.08.2013 г., на доклад на съдия Иван 

Лещев, по жалба срещу решение на ОС – Шумен. Делото е постъпило на 

02.08.2013 г. и на същата дата е извършено разпределението. С разпореждане 

от 02.09.2013 г. въззивната жалба е оставена без движение за довнасяне на ДТ. 

На 12.09.2013 г. е постъпила молба с изпълнени указания и с разпореждане от 

17.09.2013 г. делото е насрочено за разглеждане на 23.10.2013 г. В с. з. на 

23.10.2013 г. е даден ход по същество на делото. В срока за постановяване на 

решението съдът е констатирал, че на 30.10.2013 г. е постъпила частна жалба 

срещу разпореждането на съда от 02.09.2013 г., адресирана до ВКС, поради 

което с определение от 31.10.2013 г. е отменил дадения ход по същество на 

делото. Съдът е разпоредил препис от частната жалба да се връчи на 

останалите страни за отговор, след което делото да се изпрати на ВКС. Съдът е 

разпоредил след приключване на производството по частната жалба делото да 

се докладва за насрочване; 

- в. гр. д. № 155/2013 г., обр. на 03.04.2013 г., на доклад на съдия 

Маринела Дончева, по жалба срещу решение на ОС – Варна. В с. з. на 

08.05.2013 г. е даден ход по същество на делото. В срока за произнасяне съдът 

е констатирал, че е налице непълно решение, постановено от 

първоинстанционния съд. Подадената въззивна жалба съдържа оплакване в 

този смисъл и следва да се счита като молба за допълване на решението по 

реда на чл. 250 ГПК, поради което с определение от 17.06.2013 г. съдът е 

отменил дадения ход по същество и е постановил делото да се върне на 
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първоинстанционния съд за произнасяне по кумулативно съединения иск с 

правно основание чл. 189 във вр. с чл. 55, ал. 1 ЗЗД; 

- в. гр. д. № 162/2013 г., обр. на 03.04.2013 г., на доклад на съдия Петя 

Петрова, по жалба срещу решение на ОС – Варна. В с. з. проведено на 

29.05.2013 г. е даден ход по същество на делото. В срока за постановяване на 

решението съдът е констатирал, че на 29.05.2013 г. е постъпила молба с искане 

за преразглеждане и отмяна на определението за даване ход по същество на 

делото. С молбата са представени доказателства за прекратяване на ответника 

– ЮЛ чрез ликвидация и заличаването му от търговския регистър преди 

постановяване на първоинстанционното решение, което обстоятелство не е 

било известно до този момент нито на съда, нито на страните. С определение 

от 03.06.2013 г. съдът е отменил дадения ход по същество на делото и е спрял 

производството до изтичане на 6-месечен срок като е постановил, че в този 

срок въззивникът следва да представи доказателство относно 

правоприемството, респ. евентуалното възобновяване на ликвидацията и 

назначаването на ликвидатор на ЮЛ в противен случай производството срещу 

този ответник ще бъде прекратено. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

От извършената проверка на делата се установи, че през 2012 г. няма 

дела с отменен ход по същество, а през 2013 г. само по 4 дела съдът е 

постановил определение, с което е отменил дадения ход по същество на 

делото.  

Причините за отмяна на дадения ход по същество по 3 от проверените 

дела са обективни – постъпила частна жалба срещу разпореждане на съда в 

срока за постановяване на решението; постъпила молба с нови доказателства 

от значение за правилното решаване на спора; отвод на докладчика след 

обявяване делото за решаване. Само по едно от делата може да се направи 

извод, че преди нарочване на делото за разглеждане съдът е могъл да прецени, 

че въззивната жалба съдържа и молба по чл. 250 ГПК.  

 

 

5. Обявяване на съдебните актове по въззивни граждански дела. 

 

           От изготвената справка за обявените съдебни актове по дела, образувани 

през 2012 г. се установи, че решението е обявено в срока по чл. 235, ал. 5, изр. 

първо от ГПК като констатираното просрочие по 6 дела е незначително - от 5 

до 10 дни след срока по чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК.  
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           От изготвената справка за обявените съдебни актове по дела, образувани 

през 2013 г. се установи, че се е запазила тенденцията за спазване на срока по 

чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК - само по 4 делата решението е обявено в срок 

от 3 до 13 дни след това.  

 

 

6. Въззивни частни граждански производства образувани през 2014 

г. 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - в. ч. гр. д. № 104/2014 г., обр. на 24.02.2014 г., на доклад на съдия 

Маринела Дончева, след това съдия Петя Петрова, по жалба срещу 

определение на ОС – Варна, постановено по чл. 390 ГПК. Жалбата е постъпила 

на 21.02.2014 г., на 24.02.2014 г. е образувано делото и е извършено 

разпределението. С определение от 24.02.2014 г. съдебния състав: Маринела 

Дончева – председател и членове – Северина Илиева, Иван Лещев се е 

отстранил от разглеждане на в. ч. гр. д. № 104/2014 г. по описа на АС – Варна, 

на осн. чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК – същият състав е постановил решение по в. гр. д. 

№ 558/2012 г. по описа на съда, между същите страни и със сходен предмет, 

което е отменено от ВКС. Делото е докладвано на зам.-председателя за ново 

разпределение и на 24.02.2014 г. е извършено ново разпределение, определена 

е съдия Петя Петрова – приложен е протокол от новото разпределение. С 

определение от 25.02.2014 г., постановено от състав: Диана Джамбазова – 

председател; членове: Пенка Христова и Петя Петрова, докладвано от съдия 

Петя Петрова, съдът е потвърдил определението на първоинстанционния съд, с 

което е оставена без уважение молбата за допускане на обезпечение на бъдещ 

установителен иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело; 

 - в. ч. гр. д. № 72/2014 г., обр. на 07.02.2014 г., на доклад на съдия 

Северина Илиева, образувано по жалба срещу определение на ОС – Варна по 

чл. 390 ГПК. Делото е постъпило в съда на 07.02.2014 г., на същата дата е 

образувано делото и е извършено разпределението. С програмата за случайно 

разпределение е определен съдебният състав, след това, отново чрез 

програмата за случайно разпределение е определен и докладчика – приложени 

са два протокола за случаен избор. С определение от 10.02.2014 г. съдът е 

отменил определението на ОС – Варна в една част, отхвърлил е молбата в 

друга част и е потвърдил определението в останалата му част;  

- в. ч. гр. д. № 124/2014 г., обр. на 06.03.2014 г., на доклад на съдия Иван 

Лещев, по жалба срещу определение на ОС – Варна по чл. 389 ГПК. Делото е 

постъпило на 06.03.2014 г., на същата дата е образувано делото и е извършено 

разпределението. С определение от 12.03.2014 г. съдът е потвърдил 
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определението на първоинстанционния съд, с което е допуснато обезпечение 

на предявения по делото иск; 

- в. ч. гр. д. № 176/2014 г., обр. на 04.04.2014 г., на доклад на съдия Петя 

Петрова, по жалба срещу разпореждане на ОС - Варна. Делото е постъпило на 

04.04.2014 г., на с. д. е образувано делото и извършено разпределено. С 

определение от 09.04.2014 г. съдът е потвърдил разпореждане на ОС – Варна;  

- в. ч. гр. д. № 261/2014 г. /съдия-докладчик Пенка Христова/ е 

образувано на 21.05.2014 г. по частна жалба срещу определение на Окръжен 

съд – Шумен, постъпила в съда на 21.05.2014 г. Производството пред 

Окръжния съд – Шумен е по реда на Закона за отнемане в полза на държавата 

на незаконно придобито имущество /в сила от 19.11.2012 г./. С жалбата е 

атакувано определение, с което е издадена обезпечителна заповед. Съдът се е 

произнесъл с определение от 23.05.2014 г., преписи от което са изпратени на 

23.05.2014 г.; 

- в. ч. гр. д. № 248/2014 г. /съдия-докладчик Пенка Христова/ е 

образувано на 13.05.2014 г. по въззивна частни жалби срещу определение на 

Окръжен съд – Силистра по гр. д. № 98/2013 г., постъпили в съда на 13.05.2014 

г. Съдът се е произнесъл с определение от 19.05.2014 г.; 

- в. ч. гр. д. № 18/2014 г. /съдия-докладчик Диана Джамбазова/ е 

образувано на 10.01.2014 г. по въззивна частна жалба срещу определение на 

Окръжен съд – Варна по гр. д. № 2146/2013 г., постъпила в съда на тази дата. 

Жалбата е срещу определението в частта относно определената от съда 

гаранция при допускане на исканото обезпечение. Съдът се е произнесъл с 

определение от 15.01.2014 г.; 

- в. ч. гр. д. № 197/2014 г. /съдия-докладчик Диана Джамбазова/ е 

образувано на 16.04.2014 г. по въззивна частна жалба срещу определение на 

Окръжен съд – Варна по гр. д. № 1957/2011 г., постъпила на същата дата. 

Съдът се е произнесъл с определение от 23.04.2014 г. Преписи от съдебния акт 

са изпратени на страните със съобщения от същата дата; 

- в. ч. гр. д. № 137/2014 г. /съдия-докладчик Петя Петрова/ е образувано 

на 13.03.2014 г. по въззивна частна жалба срещу определение на Окръжен съд 

– Варна, постъпила в съда същата дата. Жалбата е срещу определение на 

окръжния съд, с което е оставена без уважение молба по чл. 390 от ГПК. С 

определение от 14.03.2014 г. съдът се е произнесъл по жалбата; 

- в. ч. гр. д. № 140/2014 г. /съдия-докладчик Маринела Дончева/ е 

образувано на 13.03.2014 г. по въззивни частни жалби срещу определение на 

Окръжен съд – Варна по ч. гр. д. № 3462/2013 г. за допускане на обезпечение 

на бъдещ иск, постъпили в съда на същата дата. Съдът се е произнесъл с 

определение от 18.03.2014 г. На 01.04.2014 г. по делото е постъпила молба от 

жалбоподател, с която е поискано да бъде допълнено постановеното 
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определение, като съдът се произнесе по искането за обезсилване на 

издадената обезпечителна заповед  въз основа на отмененото определение. 

Делото е изискано от Окръжен съд – Варна с разпореждане от 02.04.2014 г. С 

определение от 14.04.2014 г. съдът е допълнил определението си в 

съответствие с обоснованото от жалбоподателя искане;  

- в. ч. гр. д. № 109/2014 г. /съдия-докладчик Маринела Дончева/ е 

образувано на 25.02.2014 г. по въззивна частна жалба на Комисията за 

отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ срещу определение на 

Окръжен съд – Варна по гр. д. № 589/2013 г., постъпила на същата дата. Съдът 

се е произнесъл с определение от 27.02.2014 г., препис от което е изпратен на 

страната на 28.02.2014 г.; 

- в. ч. гр. д. № 250/2014 г. /съдия-докладчик Иван Лещев/ е образувано 

на 14.05.2014 г. по въззивна частна жалба срещу определение на Окръжен съд 

– Варна, постъпила на същата дата. Съдът се е произнесъл с определение от 

19.05.2014 г. Препис от съдебния акт е изпратен на страната със съобщение от 

тази дата; 

- в. ч. гр. д. № 199/2014 г. /съдия-докладчик Северина Илиева/ е 

образувано на 16.04.2014 г. по жалба от същата дата срещу определение на 

Окръжен съд – Добрич по в. гр. д. 111/2014 г., постановено във връзка с 

обжалване на действията на частен съдебен изпълнител. Съдът се е произнесъл 

с определение от 20.05.2014 г., съобщения за изготвянето на което са 

изпратени на същата дата. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Анализът на делата от тази категория показва, че производствата се 

образуват в деня на постъпване на частната жалба и същия ден се разпределят 

на съдия - докладчик. Съдът се е произнасял с определение, постановявано в 

срок от 1 до 7 дни от образуването на делото. Само по едно дело, образувано 

по частна жалба срещу действията на съдебен изпълнител, съдът е постановил 

определението в 1-месечен срок. 

 

 

 

ІV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ТЪРГОВСКИ И ВЪЗЗИВНИТЕ 

ЧАСТИ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ 

 

 

1. Въззивни търговски дела образувани през 2012 г. и 2013 г.  
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Проверката на делата установи: 

- в. т. д. № 581/2012 г., обр. на 24.09.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Хорозова, жалба срещу решение на ОС – Варна. Първоинстанционното дело е 

постъпило на 21.09.2012 г. и на 24.09.2012 г. е образувано и разпределено 

въззивното дело, приложен е протокол от случайното разпределение. С 

определение от 30.10.2012 г. съдът се е произнесъл по постъпила молба за 

освобождаване от заплащане на ДТ, констатирал е, че няма доказателствени 

искания и е насрочил делото за 12.12.2012 г. В с. з. на 12.12.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Срещу 

определението за спиране е постъпила частна жалба. С определение от 

19.03.2013 г., постановено по ч. т. д. № 1230/2013 г. по описа на ВКС, съдът е 

потвърдил протоколно определение от 12.12.2012 г. на АС – Варна. На 

21.03.2013 г. делото е постъпило в АС – Варна. Приложена е разпечатка за 

движението на преюдициалното производство, както и специална бланка на 

съда за извършените справки по преюдициалното дело с резултат от 

проверката. Изпращани са официални писма до ОС – Варна за движението на 

преюдициалното производство. С разпореждане от 22.05.2014 г. е постановено 

да се следи за постановяване и влизане в сила на решението по в. т. д. № 

707/2014 г. на ВОС; 

- в. т. д. № 116/2013 г., обр. на 18.02.2013 г., на доклад на съдия Радослав 

Славов, жалба срещу решение на ОС – Варна. Делото с жалбата са постъпили в 

съда на 14.02.2013 г. С определение без дата съдия Анета Братанова се е отвела 

от участие в разпределението и последващо разглеждане на делото, 

депозирано по преписка вх. № 838 по описа на АС – Варна, на осн. чл. 22, ал. 

1, т. 6 ГПК – съдията е депозирал отвод по всички дела със страна „П.” АД. По 

делото няма протокол от случайното разпределение, от който да е видно, че 

съдия Братанова е избрана за докладчик по  т. д. № 116/2013 г. На 18.02.2013 г. 

е образувано делото и е извършено разпределението, избран докладчик е съдия 

Славов, видно от протокола за случайно разпределение. С определение от 

27.02.2013 г. съдът се е произнесъл по доказателствата и доказателствените 

искания, насрочил е делото за 09.04.2013 г. В с. з. на 09.04.2013 г. е издадено 

СУ, съдът е постановил, че ще се произнесе по искането за спиране след 

представяне на СУ от СГС. На 23.04.2013 г. е постъпила молба със СУ от СГС. 

С определение от 22.05.2013 г. съдът е спрял производството по делото на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на производството по т. д. № 

924/2013 г. по описа на СГС. На 18.11.2013 г. е постъпила молба за 

назначаване на особен представител на „П.” АД. С разпореждане от 05.12.2013 

г. съдът е оставил без разглеждане молбата на М. В. С., в качеството му на 

акционер на „П.” АД, съдържаща искане за назначаване на особен 
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представител на дружеството. На 18.11.2013 г. е постъпила молба от проц. 

представител на „П.” АД , с която е заявил, че му е невъзможно надлежно да 

защитава интересите на холдинга, поради което моли да бъде назначен особен 

представител на дружеството. С отделно разпореждане от 05.12.2013 г. съдът е 

оставил без разглеждане молбата - обжалвано. С определение от 15.04.2014 г., 

постановено по ч. т. д. № 472/2014 г. по описа на ВКС, съдът е отменил 

разпореждането на съда, с което е оставена без разглеждане молбата на адв. С. 

Иванов, в качеството му на бивш проц. представител на „П.” АД за 

назначаване на особен представител на дружеството в производството по в. т. 

д. № 116/2013 г. и е върнал делото на АС – Варна за произнасяне по молбата.  

На 17.04.2014 г. делото е постъпило в АС – Варна. С разпореждане от 

24.04.2014 г. съдът е изпратил искане до АК – Варна за определяне на особен 

представител на „П.” АД. На 12.05.2014 г. е постъпило писмо от АК – Варна. С 

определение от 14.05.2014 г. е назначен особен представител на дружеството. 

На 25.09.20213 г. е изискана справка по телефона за движението на 

преюдициалното производство, от която е видно, че обуславящото дело е без 

движение; 

- в. т. д. № 65/2013 г., обр. на 30.01.2013 г., на доклад на съдия Вилиян 

Петров, образувано срещу решение на ОС – Варна. Първоинстанционното 

дело е постъпило на 29.01.2013 г., на 30.01.2013 г. е образувано въззивното 

дело и е извършено разпределението. С разпореждане от 05.02.2013 г. съдът е 

постановил делото да се върне на ОС – Варна за връчване на препис от 

жалбата на синдика на дружеството в несъстоятелност. На 01.04.2013 г. делото 

е върнато в АС – Варна. С определение от 03.04.2013 г. съдът е оставил без 

уважение доказателствените искания във въззивната жалба и е насрочил 

делото за 14.05.2013 г. В с. з.  на 14.05.2013 г. съдът е оставил без уважение 

искането за спиране на производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК и е 

отложил делото. Срещу определението, с което е оставено без уважение 

искането за спиране е подадена частна жалба, върната с разпореждане на съда. 

Срещу разпореждането за връщане е подадена частна жалба. С определение от 

07.11.2013 г., постановено по ч. т. д. № 4001/2013 г. по описа на ВКС, съдът е 

потвърдил разпореждането от 27.05.2013 г. на АС – Варна. Делото е постъпило 

в АС – Варна на 11.11.2013 г. В с. з. на 25.06.2013 г. са приети доказателства, 

за които съдът е постановил, че е ново доказателство (по смисъла на чл. 266 

ГПК) и е допусната ССчЕ. В с. з.  на 24.09.2013 г. съдът е приел заключението  

на в. л. - отложено по доказателствата. С. з. на 12.11.2013 г. е отложено за 

изготвяне на окончателно заключение по поставената задача на в. л. като му е 

възложено да извърши проверка на място по банковите документи. В с. з. на 

10.12.2013 г. е даден ход по същество на делото. Решението е постановено на 

07.01.2014 г.; 
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- в. т. д. № 588/2013 г., обр. на 21.08.2013 г., на доклад на съдия 

Кристияна Генковска, по жалба срещу решение на ОС – Разград. 

Първоинстанционното дело е постъпило на 19.08.2013 г., на 21.08.2013 г. е 

образувано въззивното дело и е извършено разпределението. С определение от 

29.08.2013 г. съдът е оставил без движение производството по делото. На 

23.09.2013 г. е постъпила молба-уточнение. С разпореждане от 07.10.2013 г. 

делото е насрочено. Първото с. з. е проведено на 19.11.2013 г. – не е даден ход 

на делото поради нередовна процедура по призоваване на страна. В с. з. на 

28.01.2014 г. е даден ход по същество на делото. Решението е постановено на 

10.02.2014 г.; 

- в. т. д. № 288/2013 г., обр. на 18.04.2013 г., на доклад на съдия Златка 

Златилова,  по жалба срещу решение на ОС – Добрич. Първоинстанционното 

дело е постъпило на 18.04.2013 г., на същата дата е образувано въззивното 

дело и е извършено разпределението. С определение от 29.04.2013 г. съдът е 

оставил без уважение искането на въззивника за допускане на нови 

доказателства и е насрочил делото. Първото с. з. е проведено на 04.06.2014 г., 

даден е ход по същество. В срока за произнасяне на решението съдът е 

съобразил, че е образувано конституционно делото по въпрос съотносим към 

спора, поради което с определение от 19.06.2013 г. е отменил дадения ход по 

същество и е спрял производството по делото до постановяване на решение по 

конституционно дело № 12/2013 г. по описа на Конституционния съд. С 

определение от 26.03.2014 г. съдът е възобновил производството и го е 

насрочил. В с. з. от 23.04.2014 г. съдът е дал ход по същество на делото, 

решението е постановено на 23.05.2014 г.;  

- в. т. д. № 666/2013 г. /съдия-докладчик Мара Христова/ е образувано на 

25.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Добрич, 

постъпила в съда на 24.09.2013 г. Делото е разпределено на докладчик в деня 

на неговото образуване. С разпореждане от 30.09.2013 г. съдът е оставил 

производството без движение, след като е приел, че не е изпълнена 

процедурата по чл. 263, ал. 1 от ГПК – съдът е дал указания за изпращане на 

препис от допълнение към въззивна жалба за становище – отговор. Съобщение 

с указанията на съда е изпратено на 30.09.2013 г. и е получено на 14.10.2013 г. 

Отговор – становище по допълнението на въззивната жалба е постъпило в съда 

на 28.10.2013 г. и на 29.10.2013 г. С определение от 06.11.2013 г. съдът е 

оставил отново производството без движение и е дал указания на въззивника 

да конкретизира кое недопуснато от първоинстанционния съд доказателство 

трябва да бъде събрано от въззивната инстанция. Съобщение за 

разпореждането на съда е изпратено на 06.11.2013 г. и е получено на 

20.11.2013 г. Молба в изпълнение на указанията е постъпила на 28.11.2013 г. С 

разпореждане от 29.11.2013 г. съдът е указал препис от молбата да се изпрати 



 33 

на другата страна за становище в двуседмичен срок. Съобщение е изпратено на 

29.11.2013 г., върнато в цялост. Ново съобщение е изпратено на 10.01.2014 г., 

връчено на 24.01.2014 г. Становище от страната е депозирано на 10.02.2014 г. 

С определение от 24.02.2014 г. съдът е уважил частично доказателствените 

искания и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 01.04.2014 г. 

Съобщения за определението на съда са изпратени на 25.02.2014 г. В съдебно 

заседание от 01.04.2014 г. съдът е отложил делото за 14.05.2014 г., обосновано 

с краткия срок, в който вещото лице е следвало да изготви допуснатата 

експертиза. В съдебно заседание от 14.05.2014 г. делото е спряно по съгласие 

на страните – чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК; 

 - в. т. д. № 679/2013 г. /съдия-докладчик Златка Златилова/ е образувано 

на 02.10.2013 г. по въззивни жалби срещу решение на Окръжен съд – Варна, 

постъпили в съда на 30.09.2013 г. Делото е разпределено на 02.10.2013 г. на 

докладчик. С определение от 09.10.2013 г. съдът е постановил спиране на 

настоящото производство до окончателно приключване на спора по в. ч. т. д. 

№ 680/2013 г. на Апелативен съд – Варна, образувано по жалба на една от 

страните по първоинстанционното производство срещу разпореждане на 

първоинстанционния съд, с което въззивната жалба е върната. Извършвани са 

редовни справки за статуса на преюдициалното производство, отразени в 

специална бланка на съда; 

 - в. т. д. № 658/2013 г. /съдия-докладчик Магдалена Недева/ е 

образувано на 23.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Варна, постъпила в съда на същата дата. С разпореждане от 04.11.2013 г., 

положено върху първата страница на делото, съдът е насрочил производството 

в открито съдебно заседание за 10.12.2013 г. Призовки за страните са 

изпратени на тази дата. С молба от 02.12.2013 г. пълномощникът на 

жалбоподателя е поискал отлагане на делото за нова дата, обосновано с 

ангажираност по дело, образувано пред ВКС и насрочено за същата дата. С 

разпореждане от 04.12.2013 г. съдът е отложил делото за 29.01.2014 г. В 

съдебно заседание от 29.01.2014 г. съдът е отложил делото с оглед направени 

изявления от страна за спиране на производството. В съдебно заседание от 

11.03.2014 г. съдът е спрял производството по делото по делото на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до приключване с влязло в сила решение на 

производството по т. д. № 3408/2013 г. на ВКС, Второ търговско отделение. 

Извършвани са редовно справки за движението на преюдициалното 

производство, отбелязванията за които са отразени в бланка на съда; 

 - в. т. д. № 537/2012 г. /съдия-докладчик Мара Христова/ е образувано 

на 11.09.2012 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на 05.09.2012 г. Делото е 

разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. 

Първоинстанционното производство е било образувано по съединени искове 
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по чл. 647, т. 3 от ТЗ и чл. 34 от ЗЗД. С определение от 01.10.2012 г. съдът е 

оставил производството без движение и е дал указания да се отстранят 

констатирани нередовности в исковата молба. Указанията на съда са доведени 

до знанието на страната 03.10.2012 г. със съобщение, изпратено на 01.10.2012 

г. В изпълнение на указанията, на 08.10.2012 г. е депозирана молба, 

администрирана с разпореждане на съда от 15.10.2013 г., в резултат на което 

препис от молбата е изпратен на другата страна за отговор в двуседмичен срок. 

Указанията на съда са изпратени със съобщение от същата дата. С 

разпореждане от 14.11.2012 г., постановено на първата страница от делото, 

съдът е насрочил производството в открито заседание за 11.12.2012 г. 

Призовки за страните са изпратени на тази дата. С протоколно определение, 

постановено в открито заседание от тази дата, съдът е постановил спиране на 

производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК - до сбъдване на една 

от хипотезите на чл. 632, ал. 2 или ал. 4 от ТЗ – прекратяване или 

възобновяване на производството по несъстоятелност. С писмо на Окръжен 

съд – Търговище, постъпило в съда на 07.10.2013 г., съдът по 

несъстоятелността е предоставил справка, че производството по 

несъстоятелност, обусловило спирането на настоящото, е възобновено с 

определение на съда от 30.09.2013 г. на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ. С 

определение от 14.10.2013 г., съдебният състав е възобновил производството 

по настоящото дело и постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК до 

постановяване на решение по к. д. № 12/2013 г. на Конституционния съд. С 

определение от 02.04.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и е 

насрочил открито заседание за 14.05.2014 г., след като е констатирал, че 

конституционното дело е приключило с Решение № 4/11.03.2014 г. В съдебно 

заседание от 14.05.2014 г. съдът е дал ход по същество и е обявил делото за 

решаване. Решение по делото е постановено на 27.05.2014 г., съобщения за 

изготвянето на което са изпратени на същата дата; 

 - в. т. д. № 46/2013 г. /съдия-докладчик Анета Братанова/ е образувано 

на 23.01.2013 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на 22.01.2013 г. Делото е 

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

25.01.2013 г. съдът е оставил производството без движение за допълнително 

внасяне на държавна такса. Съобщение с указанията е изпратено на същата 

дата и е получено на 04.02.2013 г. Указанията са изпълнени на 07.02.2013 г. С 

разпореждане от 20.02.2013 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 

10.04.2013 г. Призовки за страните са изпратени на тази дата. В съдебно 

заседание от 10.04.2013 г. е даден ход по същество. С определение от 

07.05.2013 г., постановено в срока за произнасяне, съдебният състав е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е спрял 

производството по делото до приключване на производството по т. д. № 4/2013 
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г. на ОСГТК на ВКС. Извършвани са редовно справки за резултата от 

тълкувателното дело, последната от които от 23.05.2014 г. С определение от 

27.05.2014 г. съдебният състав, след като е съобразил Тълкувателно решение 

№ 8/07.05.2014 г. по т. д. № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС, е възобновил 

производството по делото и го е насрочил в открито съдебно заседание за 

08.07.2014 г.; 

 - в. т. д. № 274/2012 г. /съдия-докладчик Анета Братанова/ е образувано 

на 25.04.2012 г. по въззивна жалба на синдика на „А.” АД, в несъстоятелност, 

гр. Добрич срещу решение на Окръжен съд – Добрич, постъпила в съда на 

24.04.2012 г. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото 

образуване. С определение от 16.05.2012 г. съдът е оставил производството без 

движение и дал указания за отстраняване на нередовности, констатирани във 

въззивната жалба. Съобщение с указанията на съда е изпратено на 17.05.2012 

г. и е получено на 01.06.2012 г. С писмо, постъпило на 21.05.2012 г. от 

Окръжен съд – Добрич е изискано от апелативния съд първоинстанционното 

дело с оглед постъпила молба за допълване на решение. С разпореждане от 

22.05.2013 г. настоящият състав е разпоредил делото незабавно да се върне 

след допълване на съдебния акт. Указанията за представяне на редовна 

въззивна жалба са изпълнени с молба от 08.06.2012 г., по което време делото е 

било изпратено на първоинстанционния съд. Делото е върнато на апелативния 

съд с писмо, постъпило на 11.07.2012 г. С определение от 31.08.2012 г. съдът е 

насрочил делото в открито съдебно заседание за 30.10.2012 г. Призовки за 

страните са изпратени на тази дата. В съдебно заседание от тази дата не е 

даден ход на делото поради нередовна процедура по призоваване и делото е 

насрочено за 11.12.2012 г. С определение от 23.11.2012 г. съдът е назначил 

допълнителна експертиза и е определен депозит, вносими от „А.” ЕООД. 

Препис от определението на съда е изпратен със съобщение, което е върнато в 

цялост. В съдебно заседание от 11.12.2013 г. делото е отложено за 29.01.2013 

г., след като съдът е констатирал, че страната, задължена да внесе депозит за 

експертизата, не е уведомена за това обстоятелство и не е изготвена 

експертизата. В съдебно заседание от 29.01.2013 г. съдът е допуснал 

допълнителна съдебно-счетоводна експертиза и е отложил делото 12.03.2013 

г., отложено за 08.05.2013 г. с указания за довнасяне на допълнително 

възнаграждение за вещото лице. В съдебно заседание от 08.05.2013 г. е 

допусната тройна съдебно-оценителна експертиза и делото е отложено за 

18.06.2013 г., отложено за 23.09.2013 г. като е предоставен допълнителен срок 

за изготвяне на допуснатата експертиза. В съдебно заседание от 23.09.2013 г. 

съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от 

ГПК до приключване на к. д. № 12/2013 г. на Конституционния съд. С 

определение от 08.04.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и 
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го е насрочил в открито заседание за 10.06.2014 г., след като е посочил, че му е 

служебно известно, че по делото, послужило като основание за спиране е 

постановено решение от 11.03.2014 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

През 2012 г. и 2013 г. въззивните търговски дела са образувани както в 

деня на постъпване на книжата в съда, така и в рамките на 1 до 6 дни след 

това. 

Разпореждането на съда, с което въззивната жалба е оставяна без 

движение е постановявано в срок от 2 до 8 дни от образуване на делото, а в 

периода на съдебната ваканция – 19 - 22 дни. 

Определението, с което съдът се е произнасял по допустимостта на 

въззивната жалба и доказателствените искания на страните е постановявано 

преимуществено в срок от 2 до 10 дни от образуване на делото, респективно от 

представяне на молба с изпълнени указания. По едно дело се установи, че 

определението е постановено 1 месец и 20 дни след образуване на делото, 

който период съвпада със съдебната ваканция. Част от производствата са 

насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание с разпореждане.  

Първото открито съдебно заседание е насрочвано в срок от 1 месец – 1 

месец и 20 дни. При отлагане на делото или в случаите на възобновяване на 

производството с. з. е насрочвано след 1 месец – 1 месец и 15 дни, а в периода 

на съдебната ваканция – след 2 до 3 месеца.   

Проверката установи, че причините за продължилите по-дълго 

производства са: спиране на производството поради наличие на преюдициален 

спор, на основание образувано конституционно дело или по съгласие на 

страните; отмяна на дадения ход по същество; изпращане на делото на ВКС по 

постъпили частни жалби срещу акт на съда; отлагане на с. з. по 

доказателствата, предимно за изготвяне на заключения по назначените 

експертизи и/или допълване на експертизите, както и по допускане на тройна 

експертиза. По едно от делата се установи, че с. з. е отложено поради невнесен 

депозит за експертизата, т. к. страната не е била уведомена за това 

обстоятелство. По две от делата се констатира, че съдът е отложил с. з. поради 

нередовна процедура по призоваване на страна, а по едно дело с. з. е отложено 

по молба на процесуален представител, обосновано с ангажираност по дело 

пред ВКС. 

От проверените дела се установи, че съдия Анета Братанова е депозирала 

отвод по всички дела със страна „П.” АД като по в. т. д. № 116/2013 г. съдия 

Братанова се е отвела от участие в разпределението и последващо разглеждане 
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на делото преди то да е образувано и разпределено – отвода е депозиран по 

преписка вх. № 838 по описа на АС – Варна. 

 

 

2. Въззивни търговски дела образувани през 2014 г. 

 

 Проверката на случайно избрани дела установи: 

 - в. т. д. № 273/2014 г., обр. на 19.05.2014 г., на доклад на съдия Златка 

Златилова, по жалба срещу решение на ОС – Добрич. Жалбата е постъпила на 

15.05.2014 г., на 19.05.2014 г. е извършено разпределението и е образувано 

делото. С разпореждане от 20.05.2014 г. съдът е насрочил делото на 04.06.2014 

г.; 

 - в. т. д. № 157/2014 г., обр. на 20.03.2014 г., на доклад на съдия Анета 

Братанова, по жалба срещу решение на ОС – Варна, постъпила на 20.03.2014 г. 

На с. д. е образувано делото и е извършено разпределението. С определение от 

09.04.2014 г. съдът е оставил без уважение доказателствените искания на 

въззивника, подробно мотивирани и е насрочил делото за 10.06.2014 г.;  

- в. т. д. № 211/2014 г., обр. на 14.04.2014 г., на доклад на съдия 

Кристияна Генковска, по жалба срещу решението ОС – Добрич, постъпила на 

11.04.2014 г. На 14.04.2014 г. е образувано делото и е извършено 

разпределението. С определение от 17.04.2014 г. производството е оставено 

без движение за внасяне на ДТ, тъй като е внесена по сметка на ДОС. На 

13.05.2014 г. е представена молба с доказателство за внесена ДТ. С 

определение от 16.05.2014 г. съдът е оставил без уважение искането на 

въззивника за допускане на ССЕ и е насрочил делото за 03.06.2014 г.;  

- в. т. д. № 200/2014 г., обр. на 09.04.2013 г., на доклад на съдия Ванухи 

Аракелян, по жалба срещу решение на ОС – Варна, постъпила на 08.04.2014 г. 

На 09.04.2014 г. е извършено разпределението и е образувано делото. С 

определение от 16.04.2014 г. съдът е констатирал, че няма доказателствени 

искания от страните и е насрочил делото за 10.06.2014 г.; 

- в. т. д. № 187/2014 г., обр. на 02.04.2014 г., на доклад на съдия Мара 

Христова, жалба срещу решение на ОС – Варна, постъпила на 01.04.2014 г. На 

02.04.2014 г. е извършено разпределението и е образувано делото. С 

определение от 02.04.2014 г. съдия Петя Хорозова се е отвела от участие в 

разпределението и последващото разглеждане на делото по преписка вх. № 

1836/2014 г. по описа на АС – Варна, поради наличие на неразрешен спор със 

страната „Е.” АД, гр. Варна. С определение от 08.04.2014 г. съдът се е 

произнесъл по доказателствените искания, допуснал е съдебно-

електротехническа експертиза и е насрочил делото за 03.06.2014 г.; 
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- в. т. д. № 91/2014 г. /съдия-докладчик Радослав Славов/ е образувано 

на 14.02.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Шумен, 

постъпила в съда на 13.02.2014 г. С определение от 10.04.2014 г. съдът е 

допуснал доказателствени искания на основание чл. 266, ал. 3 от ГПК и е 

насрочил делото в открито заседание за 28.05.2014 г.;  

- в. т. д. № 251/2014 г. /съдия-докладчик Магдалена Недева/ е 

образувано на 08.05.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Силистра, постъпила на 07.05.2014 г. Делото е разпределено на докладчик на 

08.05.2014 г., видно от протокола за случаен избор. С определение от 

27.05.2014 г. съдът е насрочил делото в открито заседание за 10.06.2014 г.;  

 - в. т. д. № 206/2014 г. /съдия-докладчик Радослав Славов/ е образувано 

на 10.04.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Добрич 

по т. д. № 67/2013 г., постъпила на същата дата. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С определение от 28.04.2014 г. съдът 

е оставил без уважени направено от жалбоподателя доказателствено искане и е 

насрочил делото в открито заседание за 04.06.2014 г.;  

- в. т. д. № 228/2014 г. /съдия-докладчик Вилиян Петров/ е образувано на 

22.04.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Варна по т. 

д. № 1531/2013 г., постъпила в съда на същата дата. Делото е разпределено на 

докладчик в деня на неговото образуване. С кратка резолюция, положена 

върху първата страница от делото, съдът е насрочил делото в открито съдебно 

заседание за 03.06.2014 г.; 

- в. т. д. № 138/2014 г. /съдия-докладчик Вилиян Петров/ е образувано на 

12.03.2014 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Варна, 

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

на неговото образуване. С жалбата, във връзка с която е образувано 

настоящото производство, не са направени доказателствени искания. С кратка 

резолюция от 17.03.2014 г., положена върху първата страница от делото, съдът 

е насрочил делото в първо открито заседание за 09.04.2014 г. Призовки за 

страните са изпратени на 17.03.2014 г. В съдебно заседание от 09.04.2014 г. е 

даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Решение е постановено 

на 17.04.2014 г., преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 

22.04.2014 г.; 

- в. т. д. № 243/2014 г. /съдия-докладчик Петя Хорозова/ е образувано на 

29.04.2014 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на 28.04.2014 г. Делото е 

разпределено на докладчик на 29.04.2014 г. С подробно определение от 

16.05.2014 г. съдът е взел отношение по направените доказателствени искания 

и е насрочил производството в открито заседание за 04.06.2014 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 
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През 2014 г. делата са образувани преимуществено в деня на постъпване 

на книжата в съда или на следващия ден, по изключение до 3 – 4 дни след това. 

Определението, с което съдът се е произнасял по допустимостта на 

жалбата и доказателствените искания на страните е постановявано в срок от 1 

до 7 дни в редки случаи – 16 – 20 дни от образуване на делото, респективно от 

представяне на молба с изпълнени указания. По едно от делата се установи, че 

определението е постановено близо 2 месеца след образуване на делото. Някои 

от делата са насрочени за разглеждане в открито заседание с кратка 

резолюция. 

Първото съдебно заседание е насрочвано в рамките на 14 дни – 1 месец, 

по изключение и в случаите на назначени експертизи с. з. е насрочвано до 1 

месец и 25 дни. Само едно дело е насрочено за разглеждане след 2 месеца.   

 Проверката установи, че съдия Петя Хорозова се е отвела от участие в 

разпределението и последващото разглеждане на в. т. д. № 187/2014 г. като е 

депозирала отвода по преписка вх. № 1836/2014 г. по описа на АС – Варна. 

 

 

3. Спрени въззивни търговски дела. 

 

Проверката на делата установи: 

- в. т. д. № 581/2012 г., обр. на 24.09.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Хорозова, жалба срещу решение на ОС – Варна. В с. з. на 12.12.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Срещу 

определението за спиране е постъпила частна жалба. С определение от 

19.03.2013 г., постановено по ч. т. д. № 1230/2013 г. по описа на ВКС, съдът е 

потвърдил протоколно определение от 12.12.2012 г. на АС – Варна. На 

21.03.2013 г. делото е постъпило в АС – Варна. По делото е приложена 

разпечатка за движението на преюдициалното производство, приложена е и 

специална бланка на съда за извършените справки по преюдициалното дело с 

отбелязан резултат от проверката. Изпращани са и официални писма до ОС – 

Варна. С разпореждане от 22.05.2014 г. е постановено да се следи за 

постановяване и влизане в сила на решението по в. т. д. № 707/2014 г. на ВОС; 

- в. т. д. № 116/2013 г., обр. на 18.02.2013 г., на доклад на съдия Радослав 

Славов, жалба срещу решение на ОС – Варна. С определение от 22.05.2013 г. 

съдът е спрял производството по делото на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 

приключване на производството по т. д. № 924/2013 г. по описа на СГС. На 

25.09.20213 г. е изискана справка по телефона за движението на 

преюдициалното производство, от която е видно, че обуславящото дело е без 

движение; 
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- в. т. д. № 288/2013 г., обр. на 18.04.2013 г., на доклад на съдия Златка 

Златилова,  по жалба срещу решение на ОС – Добрич. В с. з. проведено на 

04.06.2014 г. е даден е ход по същество на делото. В срока за произнасяне на 

решението съдът е съобразил, че е образувано конституционно делото по 

въпрос съотносим към спора, поради което с определение от 19.06.2013 г. е 

отменил дадения ход по същество на делото и е спрял производството по 

делото до постановяване на решение по конституционно дело № 12/2013 г. на 

Конституционния съд. С определение от 26.03.2014 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил. В с. з. от 23.04.2014 г. съдът е дал 

ход по същество на делото, решението е постановено на 23.05.2014 г.; 

- в. т. д. № 666/2013 г. /съдия-докладчик Мара Христова/ е образувано на 

25.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд – Добрич. В 

съдебно заседание от 14.05.2014 г. делото е спряно по съгласие на страните – 

чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК; 

- в. т. д. № 679/2013 г. /съдия-докладчик Златка Златилова/ е образувано 

на 02.10.2013 г. по въззивни жалби срещу решение на Окръжен съд – Варна.  С 

определение от 09.10.2013 г. съдът е постановил спиране на настоящото 

производство до окончателно приключване на спора по в. ч. т. д. № 680/2013 г. 

на Апелативен съд – Варна, образувано по жалба на една от страните по 

първоинстанционното производство срещу разпореждане на 

първоинстанционния съд, с което въззивната жалба е върната. Извършвани са 

редовни справки за статуса на преюдициалното производство, отразени в 

специална бланка на съда; 

- в. т. д. № 658/2013 г. /съдия-докладчик Магдалена Недева/ е 

образувано на 23.09.2013 г. по въззивна жалба срещу решение на Окръжен съд 

– Варна, постъпила в съда на същата дата. В съдебно заседание от 11.03.2014 г. 

съдът е спрял производството по делото по делото на основание чл. 229, ал. 1, 

т. 4 от ГПК - до приключване с влязло в сила решение на производството по т. 

д. № 3408/2013 г. на ВКС, Второ търговско отделение. Извършвани са редовно 

справки за движението на преюдициалното производство, отбелязванията за 

които са отразени в бланка на съда; 

 - в. т. д. № 537/2012 г. /съдия-докладчик Мара Христова/ е образувано 

на 11.09.2012 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на 05.09.2012 г. С 

протоколно определение, постановено в открито заседание от 11.12.2012 г. 

съдът е постановил спиране на производството на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

от ГПК - до сбъдване на една от хипотезите на чл. 632, ал. 2 или ал. 4 от ТЗ – 

прекратяване или възобновяване на производството по несъстоятелност. С 

писмо на Окръжен съд – Търговище, постъпило в съда на 07.10.2013 г., съдът 

по несъстоятелността е предоставил справка, че производството по 

несъстоятелност, обусловило спирането на настоящото, е възобновено с 
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определение на съда от 30.09.2013 г. на основание чл. 632, ал. 1 от ТЗ. С 

определение от 14.10.2013 г., съдебният състав е възобновил производството 

по настоящото дело и постановил спиране по чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК до 

постановяване на решение по к. д. № 12/2013 г. на Конституционния съд. С 

определение от 02.04.2014 г. съдът е възобновил производството по делото и е 

насрочил открито заседание за 14.05.2014 г., след като е констатирал, че 

конституционното дело е приключило с Решение № 4/11.03.2014 г.; 

- в. т. д. № 46/2013 г. /съдия-докладчик Анета Братанова/ е образувано 

на 23.01.2013 г. по въззивна жалба, постъпила в съда на 22.01.2013 г. В 

съдебно заседание от 10.04.2013 г. е даден ход по същество. С определение от 

07.05.2013 г., постановено в срока за произнасяне, съдебният състав е отменил 

протоколното си определение за даване на ход по същество и е спрял 

производството по делото до приключване на производството по т. д. № 4/2013 

г. на ОСГТК на ВКС. Извършвани са редовно справки за резултата от 

тълкувателното дело, последната от които от 23.05.2014 г. С определение от 

27.05.2014 г. съдебният състав, след като е съобразил ТР № 8/07.05.2014 г. по 

т. д. № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС, е възобновил производството по делото и 

го е насрочил в открито съдебно заседание за 08.07.2014 г.; 

- в. т. д. № 274/2012 г. /съдия-докладчик Анета Братанова/ е образувано 

на 25.04.2012 г. по въззивна жалба на синдика на ЮЛ - в несъстоятелност 

срещу решение на Окръжен съд – Добрич, постъпила в съда на 24.04.2012 г. В 

съдебно заседание от 23.09.2013 г. съдът е спрял производството по делото на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК до приключване на к. д. № 12/2013 г. на 

Конституционния съд. С определение от 08.04.2014 г. съдът е възобновил 

производството по делото и го е насрочил в открито заседание за 10.06.2014 г., 

след като е посочил, че му е служебно известно, че по делото, послужило като 

основание за спиране е постановено решение от 11.03.2014 г.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Проверката установи, че по-голямата част от производствата са спрени 

поради наличие на преюдициален спор като по всички дела са изисквани 

периодични справки за движението на обуславящото дело. Три от делата са 

били спрени до постановяване на решение по к. д. № 12/2013 г. по описа на 

Конституционния съд и са възобновени свеовременно.  

Производството по едно дело е било спряно до постановяване на 

решение по образувано тълкувателно дело по описа на ВКС, но съдът като е 

съобразил ТР № 8/07.05.2014 г. постановено по т. д. № 8/2013 г. на ОСГТК на 

ВКС е възобновил производството и го е насрочил. 
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Едно от производствата е спряно по съгласие на страните като 6-

месечния срок не беше изтекъл към момента на извършване на проверката. 

 

 

4. Въззивни търговски дела с отменен ход по същество. 

 

Проверката на всички дела с отменен ход по същество установи: 

- в. т. д. № 9/2012 г., обр. на 06.01.2012 г., на доклад на съдия Мара 

Христова. В с. з. на 07.02.2012 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението съдът е констатирал, че изходът на спора по т. д. № 

994/2010 г. на ВОС се явява преюдициален по отношение на спора, предмет на 

в. т. д. № 9/2012 г. на АС – Варна, поради което и на осн. чл. 253 ГПК, с 

определение от 05.03.2012 г. е отменил протоколно определение, с което е 

даден ход по същество на делото и е спрял производството по делото на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК; 

- в. т. д. № 175/2012 г., обр. на 14.03.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Хорозова. В с. з. на 22.05.2012 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението съдът е констатирал, че са настъпили нови факти от 

значение за настоящото производство - на 20.06.2012 г. е постъпила молба от 

кредитори, притежаващи 100 % от предявените и приети вземания, както и от 

длъжника с искане производството по несъстоятелност да бъде прекратено на 

осн. чл. 740 ТЗ. С решение от 04.07.2012 г. по т. д. № 47/2010 г. на ВОС е 

постановено прекратяване на производството по несъстоятелност, което 

решение съдът е приел, че има обуславящо значение за настоящия спор. С 

определение от 11.07.2012 г. съдът е отменил протоколно определение, с което 

е даден ход по същество на делото и е спрял производството по делото на осн. 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до влизане в сила на решение от 04.07.2012 г. по т. д. 

№ 47/2010 г. по описа на ВОС;  

- в. т. д. № 476/2012 г., обр. на 25.07.2012 г. на доклад на съдия 

Магдалена Недева. В с. з. на 13.11.2012 г. съдът е дал ход по същество на 

делото. В срока за произнасяне на решението по отношение на докладчика по 

делото съдия М. Недева са възникнали обстоятелства, визирани в нормата на 

чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, поради което докладчикът се е отвел от разглеждане на 

делото и е постановил, делото да се докладва на зам.-председателя на съда за 

определяне на друг докладчик;   

- в. т. д. № 510/2012 г., обр. на 27.08.2012 г., на доклад на съдия Петя 

Хорозова. В с. з. на 27.11.2012 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

постановяване на решението съдът е съобразил, че са налице предпоставки за 

спиране на производството по делото, предвид практиката на ВКС по 

идентични случаи, поради което с определение от 21.12.2012 г. е отменил 
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протоколно определение, с което е даден ход по същество на делото и е спрял 

производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на в. т. д. № 

9/2012 г. и в. т. д. № 332/2012 г. по описа на ВАпС с влязъл в сила съдебен акт; 

- в. т. д. № 46/2013 г., обр. на 23.01.2013 г., на доклад на съдия Анета 

Братанова. В с. з. на 10.04.2013 г. е даден ход по същество на делото. С 

определение от 07.05.2013 г. съдът е отменил протоколно определение, с което 

е даден ход по същество на делото и е спрял производството на осн. чл. 229, 

ал. 1, т. 4 ГПК – до приключване на производството по тълк. д. № 4/2013 г. на 

ОСГТК на ВКС; 

- в. т. д. № 117/2013 г., обр. на 18.02.2013 г., на доклад на съдия Петя 

Хорозова. В с. з. на 26.03.2013 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението е постъпило молба с искане за прекратяване на 

производството по делото с предмет – издаване на дубликат на изпълнителен 

лист, поради това, че оригиналът на същия е открит. С определение от 

17.04.2013 г. съдът е отменил протоколно определение за даване ход по 

същество на делото и е прекратил производството поради оттегляне на 

въззивната жалба;  

- в. т. д. № 184/2013 г., обр. на 13.03.2013 г., на доклад на съдия Радослав  

Славов. В с. з. на 14.05.2013 г. е даден ход по същество на делото. В срока за 

произнасяне на решението съдът е съобразил, че е образувано конституционно 

дело № 12/2013 г. по описа на Конституционния съд, решението по което е от 

значение за правилното решаване на настоящия спор, поради което с 

определение от 27.06.2013 г. е отменил протоколно определение за даване ход 

по същество на делото и е спрял производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК 

– до приключване на конституционно дело № 12/2013 г. по описа на 

Конституционния съд на РБ;  

- в. т. д. № 288/2013 г., обр. на 18.04.2013 г., на доклад на златка 

Златилова. В с. з. на 11.06.2013 г. е даден ход по същество на делото. В срока 

за произнасяне на решението съдът е установил, че е образувано 

конституционно дело, решението на което е от значение за правилното 

решаване на настоящия спор, поради което с определение от 19.06.2013 г. е 

отменил протоколно определение, с което е даден ход по същество на делото и 

е спрял производството на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – до приключване на 

конституционно дело № 12/2013 г. по описа на Конституционния съд на РБ. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

От изготвената за нуждите на поверката справка се установи, че през 

2012 г. и 2013 г. съдът е отменил дадения ход по същество по 8 дела – 4 през 

2012 г. и 4 дела през 2013 г.  
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Проверката констатира, че по 4 дела съдът е отменил дадения ход по 

същество на делото и е спрял производството поради наличие на 

преюдициално производство. По едно от делата съдът е констатирал, че в 

срока за произнасяне на решението са настъпили нови факти – постановено 

решение от съда по несъстоятелността, което е наложило спиране на 

производството до влизане в сила на решението по преюдициалното 

производство. По две дела съдът е отменил дадения ход по същество и е спрял 

производството до постановяване на решение по к. д. № 12/2013 г. на 

Конституционния съд. 

По едно дело е постъпила молба за прекратяване на производството след 

обявяване на делото за решаване, поради което съдът е отменил дадения ход 

по същество и е прекратил производството по дело. 

По едно дело в срока за произнасяне на решението са възникнали 

обстоятелства, визирани в чл. 22, ал. 1 т. 6 от ГПК, поради което съдията-

докладчик се е отвел от разглеждането на делото. 

 

 

5. Въззивни дела, образувани по реда на чл. 625 и сл. от ТЗ – 

несъстоятелност. 

 

Проверката на случайно избрани дела установи: 

- в. т. д. № 151/2014 г. /съдия – докладчик Петя Хорозова/ е образувано 

на 17.03.2014 г. по жалба на Националната агенция за приходите от тази дата 

срещу решение на Окръжен съд – Варна по т. д. № 1723/2013 г., с което е 

отхвърлена молба за откриване на производство по несъстоятелност. Делото е 

разпределено на докладчик на 17.03.2014 г. видно от протокола за случаен 

избор. С определение от 23.03.2014 г. съдът е дал указания във връзка със 

събиране на доказателства и е насрочил делото в открито съдебно заседание за 

23.04.2014 г. В съдебно заседание от 23.04.2014 г. съдът е дал ход по същество. 

Решение по делото е постановено на 23.05.2014 г., препис от което е изпратено 

на Агенцията по вписванията на 26.05.2014 г. 

- в. т. д. № 110/2014 г. /съдия – докладчик Магдалена Недева/ е 

образувано на 26.02.2014 г. по въззивна жалба от тази дата на НАП срещу 

решение на Окръжен съд – Варна, постановено на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 

от ТЗ. Делото е разпределено на докладчик в деня на неговото образуване. С 

кратка резолюция от 20.03.2014 г., положена върху първата страница на 

делото, съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 15.04.2014 г. В 

съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. Решение е 

постановено на 15.05.2014 г. Преписи от съдебния акт са изпратени със 

съобщения от 15.05.2014 г.  
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- в. т. д. № 105/2014 г. /съдия – докладчик Радослав Славов/ е образувано 

на 24.02.2014 г. по въззивна жалба от тази дата срещу решение на Окръжен съд 

– Разград, с което е отхвърлена на основание чл. 631 от ТЗ молбата на 

кредитора за откриване на производство по несъстоятелност. Делото е 

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

24.03.2014 г. съдът се е произнесъл по доказателствените искания и е насрочил 

делото в открито заседание за 23.04.2014 г. В съдебно заседание от тази дата е 

даден ход по същество. Решение по делото е постановено на 23.05.2014 г., 

препис от което е изпратен на Агенцията по вписванията на 27.05.2014 г. 

- в. т. д. № 97/2014 г., обр. на 19.02.2014 г., на доклад на съдия Анета 

Братанова, по жалба срещу решение на ОС – Шумен, с което е отхвърлена 

молбата за откриване производството по несъстоятелност. Делото е постъпило 

на 19.02.2014 г., на същата дата е образувано делото и е извършено 

разпределението. С разпореждане от 24.02.2014 г. съдът е оставил без 

движение производството по делото като са дадени указания на жалбоподателя 

и срок за изпълнение. На 18.03.2014 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. С определение от 28.03.2014 г. съдът е назначил допълнителна ССчЕ 

и е насрочил делото. Първото с. з. е проведено на 20.05.2014 г. – съдът е 

докладвал постъпила молба от в. л., в която е заявил, че заключението не е 

изготвено поради липса на съдействие от страна на въззивника. Съдът е 

задължил въззивника да представи на в. л. актуални документи като го е 

предупредил за последиците по чл. 161 ГПК, отложил е делото за 25.06.2014 г.;  

- в. т. д. № 71/2014 г., обр. на 07.02.2014 г., на доклад на съдия Мара 

Христова, по жалба срещу решение на ОС – Разград, с което е отхвърлена 

молбата за откриване производство по несъстоятелност. Делото е постъпило на 

06.02.2014 г., на 07.02.2014 г. е образувано делото и е извършено 

разпределението. С разпореждане от 13.02.2014 г. съдът е постановил делото 

да се върне на ОС – Разград за прилагане в цялост на решението. На 19.02.2014 

г. делото отново е върнато в АС – Варна. С определение от 20.02.2014 г. съдът 

е назначил ССчЕ и е насрочил делото. Първото с. з. е проведено на 01.04.2014 

г. – приети са доказателства, съдът е отложил делото поради неизготвено 

заключение за 14.05.2014 г. В с. з. на 14.05.2014 г. съдът е приел заключението 

на в. л., дал е ход по същество на делото. На 16.05.2014 г. е постановено 

определение с което е определена сумата за покриване на началните разноски 

в производството по несъстоятелност, указани са последиците на кредиторите 

по чл. 632, ал. 1 ТЗ; 

- в. т. д. № 232/2014 г., обр. на 25.04.2014 г., на доклад на съдия Вилиян 

Петров, по жалба срещу решение на ОС – Варна в частта, с която е определена 

началната дата на неплатежоспособността и в частта, с която е постановено 

спиране на производството по несъстоятелността на осн. чл. 632, ал. 1 ТЗ. 
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Делото е постъпило на 24.04.2014 г., на 25.04.2014 г. е образувано делото и е 

извършено разпределението. С определение от 12.05.2014 г. съдът е оставил 

без уважение искането в жалбата за допускане на нова ССчЕ, допуснати и 

приети са приложените към жалбата писмени доказателства и е насрочил 

делото за 03.06.2014 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Делата са образувани в деня на тяхното постъпване в съда или на 

следващия ден.  

Определението по чл. 267, ал. 1 от ГПК е постановявано както между 1 

до 10 дни, така и в срок от 17 дни до 1 месец от образуването на делото, 

респективно от представяне на молба с изпълнени указания. Едно от делата е 

насрочено за разглеждане в открито заседание с резолюция. 

Първото открито съдебно заседание е насрочвано в срок от 20 дни до 1 

месец, а в случаите на назначени експертизи – 1 месец и 10 дни – 1 месец и 20 

дни. По две от делата се установи, че съдът е отложил с. з. в срок от 1 месец, 

съответно от 1 месец и 14 дни като причината е неизготвено заключение от в. 

л. - в първия случай причината е липса на съдействие от страната, 

предупредена от съда за последиците по чл. 161 ГПК.  

Към момента на извършване на проверката разглеждането на три от 

проверените дела беше приключило и се установи, че съдът е постановил 

решение в месечен срок.  

 

6. Обявяване на съдебните актове по въззивни търговски дела. 

 

Проверката установи, че през 2012 г. съдебните актове са постановявани 

предимно в срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК като само 

по 10 дела решението е постановено в двумесечен срок. През 2013 г. по 38 дела 

решението е постановено в двумесечен срок. 

 

 

7. Въззивни частни търговски дела. 

 

 Проверката на случайно избрани частни въззивни търговски дела 

установи:  

 - в. ч. т. д. № 16/2012 г., обр. на 11.01.2012 г., на доклад на съдия 

Радослав Славов, по ч. жалба срещу определение на ОС – Варна. Делото е 

постъпило на 09.01.2012 г., на 11.01.2012 г. е извършило разпределението и е 

образувано делото. С определение без дата съдия Анета Братанова се е отвела 
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от участие в разпределението и последващо разглеждане на делото по преписа 

вх. № 90/2012 г. по описа на АС – Варна, на осн. чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК – 

съдията е депозирал отвод по всички дела със страна „П.” АД. Чрез програмата 

за случайно разпределение е определен докладчик съдия Славов. С 

определение от 08.02.2012 г. съдът е оставил без разглеждане като 

недопустима частната жалба и е прекратил производството по делото; 

 - в. ч. т. д. № 847/2013 г., обр. на 21.12.2013 г., на доклад на съдия Анета 

Братанова,  по ч. жалба срещу протоколно определение на ОС - Варна. Делото 

е постъпило на 20.12.2013 г., на 21.12.2103 г. е образувано делото и е 

извършено разпределението. С разпореждане от 17.01.2014 г. ч. жалба е 

оставена без движение. На 28.02.2014 г. е постъпила молба с изпълнени 

указания. С определение от 13.03.2014 г. съдът е оставил без разглеждане 

частната жалба и е прекратил производството по делото;  

 - в. ч. т. д. № 166/2014 г., обр. на 24.03.2104 г., на доклад на съдия Анета 

Братанова, по ч. жалба срещу определение на ОС – Търговище. Делото е 

постъпило на 24.03.2014 г. и на с. д. е извършено разпределението. С 

разпореждане от 22.04.2014 г. съдът е изискал данни за хода на т. д. № 

131/2013 г. и т. д. № 132/2013 г. по описа на ОС – Търговище, ведно с 

прилагане на копия от ИМ, по които производствата са образувани. На 

08.05.2014 г. са постъпили изисканите книжа. С определение от 20.05.2014 г. 

съдът е потвърдил атакувания съдебен акт; 

 - в. ч. т. д. № 246/2014 г., обр. на 08.05.2014 г., на доклад на съдия 

Кристияна Генковска, по ч. жалба срещу определение на ОС – Варна. Делото е 

постъпило на 29.04.2014 г., на 08.05.2014 г. е извършено разпределението. С 

определение от 12.05.2014 г. съдът е потвърдил определение от 16.01.2014 г. 

на ОС – Варна; 

 - в. ч. т. д. № 240/2014 г., обр. на 29.04.2014 г., на доклад на съдия Мара 

Христова, ч. жалба срещу определение на ОС – Варна. Делото е постъпило на 

28.04.2014 г., на 29.04.2014 г. е извършено разпределението. С определение от 

12.05.2014 г. съдът е потвърдил определението на първоинстанционния съд; 

- в. ч. т. д. № 222/2014 г., обр. 17.04.2014 г., на доклад на съдия 

Магдалена Недева, по ч. жалба срещу определение на ОС – Варна. Делото е 

постъпило на 17.04.2014 г. и на с. д. е извършено разпределението. С 

определение от 16.05.2014 г. съдът е потвърдил атакувания съдебен акт; 

- в. ч. т. д. № 235/2014 г., обр. на 25.04.2014 г., на доклад на съдия 

Магдалена Недева, по ч. жалба срещу определение на ОС – Търговище. Делото 

е постъпило на 24.04.2014 г., на 25.04.2014 г. е извършено разпределението. С 

определение от 23.05.2014 г. съдът е потвърдил атакувания съдебен акт;  

- в. ч. т. д. № 171/2014 г., обр. на 26.03.2014 г., на доклад на съдия 

Вилиян Петров, по ч. жалба срещу определение на ОС – Варна. Делото е 
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постъпило на 26.03.2014 г. и на същата дата е извършено разпределението. С 

определение от 26.03.2013 г. съдия Радослав Славова се е отстранил от 

разглеждането на делото по преписка № 1747/2014 г. по описа на ВАпС, на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 2 ГПК. Разпределението е извършено с изключване 

на съдия Р. Славов. С определение от 11.04.2014 г. съдът е потвърдил 

атакувания съдебен акт; 

- в. ч. т. д. № 230/2014 г., обр. на 23.04.2014 г., на доклад на съдия 

Ванухи Аракелян, по ч. жалба срещу разпореждане на ОС – Варна. Делото е 

постъпило на 23.04.2014 г. и на с. д. е извършено разпределението. С 

определение от 08.05.2014 г. съдът е потвърдил разпореждане от 18.02.2014 г. 

по т. д. № 523/2013 г. на ОС – Варна.  

- в. ч. т. д. № 184/2014 г. /съдия-докладчик Мара Христова, 

преразпределено на съдия Магдалена Недева/ е образувано на 02.04.2014 г. по 

въззивна частна жалба срещу определение на Окръжен съд –Варна по т. д. № 

2782/2012 г., постъпила в съда на 01.04.2014 г. С определение от 15.04.2014 г. 

съдия Мара Христова се е отвела от разглеждане на делото. На 17.04.2014 г. 

делото е преразпределено на съдия Магдалена Недева, видно от протокола за 

електронен избор. С определение от 16.05.2014 г. съдът е спрял 

производството по делото до приключване с влязъл в сила акт на 

производството по т. д. № 113/2013 г. на Окръжен съд – Варна. 

- в. ч. т. д. № 253/2014 г. /съдия-докладчик Златка Златилова/ е 

образувано на 08.05.2014 г. по въззивна частна жалба срещу разпореждане на 

Окръжен съд – Търговище по т. д. № 69/2013 г., постъпила в съда на 07.05.2014 

г. Делото е разпределено на докладчик на 08.05.2014 г. видно от протокола, 

удостоверяващ електронния избор. Съдът се е произнесъл с определение от 

21.05.2014 г., преписи от което е изпратено на страните със съобщения от 

21.05.2014 г. 

- в. ч. т. д. № 236/2014 г. /съдия-докладчик Златка Златилова/ е 

образувано на 29.04.2014 г. по въззивна частна жалба срещу определение на 

Окръжен съд – Шумен по гр. д. № 331/2012 г., постъпила в съда на 25.04.2014 

г. Делото е разпределено на докладчик на 29.04.2014 г. видно от протокола, 

удостоверяващ извършения избор. С разпореждане от 07.05.2014 г. съдът, след 

като е констатирал, че внесената такса за въззивното обжалване е внесена по 

набирателната сметка на съда /депозити вещи лица/ вместо по транзитната 

банкова сметка на съда, е разпоредил да се извърши прехвърляне от сметка в 

сметка на внесената сума. Съдът се е произнесъл по жалбата с определение от 

28.05.2014 г., преписи от които са изпратени на страните на същата дата.  

- в. ч. т. д. № 213/2014 г. /съдия – докладчик Петя Хорозова/ е 

образувано на 14.04.2014 г. по частна жалба срещу определение на Окръжен 

съд – Разград, постъпила на тази дата. С разпореждане от 16.04.2014 г. е 
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изискано за служебна справка дело на Разградския окръжен съд, цитираното в 

частната жалба. Писмо до Разградския окръжен съд в тази връзка е изпратено 

на 17.04.2014 г. Изисканото дело е постъпило на 25.04.2014 г. Съдът се е 

произнесъл с определение от 10.05.2014 г. по въззивната жалба, преписи от 

което са изпратени на страните на същата дата.  

- в. ч. т. д. № 135/2014 г. /съдия – докладчик Петя Хорозова/ е 

образувано на 12.03.2014 г. по частна жалба срещу определение на Окръжен 

съд – Разград, постъпила на тази дата. Делото е разпределено на докладчик в 

деня на неговото образуване видно от протокола за електронен избор. Съдът се 

е произнесъл с определение от 11.04.2014 г., преписи от което са изпратени на 

страните 14.04.2014 г. 

- в. ч. т. д. № 242/2014 г. /съдия – докладчик Вилиян Петров/ е 

образувано на 29.04.2014 г. по въззивна частна жалба срещу определение на 

Окръжен съд – Варна по т. д. № 2309/2013 г., постъпила в съда на 28.04.2014 г. 

Съдът се е произнесъл с определение по жалбата, постановено на 12.05.2014 г. 

Преписи от съдебния акт са изпратени на страните датата,, на която същият е 

постановен. 

 - в. ч. т. д. № 196/2014 г. /съдия – докладчик Радослав Славов/ е 

образувано на 07.04.2014 г. във връзка с разпореждане на зам.-председателя на 

Софийския апелативен съд с оглед произнасяне по въззивна частна жалба 

срещу определение на Окръжен съд – Варна, постъпила по т.. д. № 488/2013 г. 

на Окръжен съд – Благоевград. Делото с жалбата е постъпило в Апелативен 

съд – Варна на 07.04.2014 г. Съдът се е произнесъл с определение от 

15.05.2014 г., преписи от което са изпратени на страните със съобщения от 

16.05.2014 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

Въззивните частни търговски дела са образувани в деня на постъпване на 

книжата или на следващя ден в редки случаи след 2 до 4 дни.  

Крайният съдебен акт е постановяван преимуществено в срок от 10 до 15 

дни в по-редки случаи в срок до 1 месец. По едно от делата се установи, че 

съдът е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК.  

Проверката констатира, че съдия Анета Братанова се е отвела от участие 

в разпределението и последващо разглеждане на делото, депозирано по 

преписка вх. № 90/2012 г. по описа на АС – Варна. Съдия Радослав Славов се е 

отстранил от разглеждане на делото, депозирано по преписка № 1747/2014 г. 

по описа на Апелативен съд – Варна.  
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 VІ. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - 

ВАРНА 

 

          Организационното и административно ръководство на Апелативен съд – 

Варна през 2012 г. до 27.09.2013 г., осъществявано от председателя на съда 

Виолета Бояджиева е било на много добро ниво. Независимо от влошеното й 

здравословно състояние съдия Виолета Бояджиева е положила много усилия за 

добрата работа на съда.  

За периода от 03.10.2013 г. до 06.02.2014 г. и. ф. председател на съда е 

съдия Мара Христова. Независимо от съвместяването на длъжността 

ръководител на търговско отделение и и. ф. председател на съда, 

осъщественото от съдия Мара Христова ръководство през сочения период е 

било на необходимото ниво. Изпълняващият функциите председател Мара 

Христова е издала редица заповеди свързани с организацията на работа на 

съда. Извършваните периодични проверки от ръководителите на отделения по 

отношение на срочното администриране на делата са спомогнали за 

своевременното разглеждане и приключване на делата, образувани в 

гражданско и търговско отделения. 

 От 06.02.2014 г. административен ръководител – председател на съда е 

съдия Ванухи Аракелян, която е подпомагана в работата си от заместник-

председателите и ръководители на наказателно, търговско и гражданско 

отделения: съдия Янко Янков, съдия Мара Христова и съдия Милен Славов. С 

новата си визия за организацията на работа на съда още в първите месеци 

Ванухи Аракелян е издала заповеди за промяна на структурата на гражданско 

и търговско отделения като са създадени постоянни състави, което считаме, че 

е добро административно решение. Издадени са и редица други заповеди -  

относно натовареността на съдиите, разпределението на делата на случаен 

принцип и други.  

 

Съдебният администратор и административният секретар подпомагат 

работата на председателя като извършват проверки на деловодствата и следят 

за спазването на вътрешния ред и правила.  

 

 Отделните служби работят добре, всички съдебни служители са добре 

обучени и са взаимозаменяеми като някои от съдебните служители изпълняват 

и допълнителни функции. От проверката по движението на делата се установи, 

че всички съобщения и призовки се изпращат своевременно, всички книжа по 

делата са правилно подредени и номерирани.  
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 Съдебните секретари изготвят протоколите съгласно изискванията на 

процесуалния закон. Съдебните секретари и съдебните деловодители 

подготвят делата като всички изпълняват стриктно задълженията, посочени в 

ПАРОАВАС (отм.).  

 

 Съдебните помощници – по един за всяко отделение са в помощ на 

ръководителите на отделения като извършват предварителна проверка по 

редовността и допустимостта на жалбите. При необходимост и след 

разпореждане на председателя на съда, съдебните помощници работят и с 

конкретни съдии.  

 

В съда са назначени двама призовкари като не се установиха проблеми с 

връчването на съобщенията и призовките в съдебния район. Всички призовки 

и съобщения се връчват в кратки срокове.  

 

 В Апелативен съд – Варна е създадена електронна папка за всяко дело, 

което позволява да се сканират въззивните жалби и книжа. Електронното 

досие позволява да се съхраняват в електронен вид изготвените от съдите 

съдебни актове и протоколите от съдебни заседания. Изградената електронна 

деловодна система позволява и „безхартиен обмен” за изпращане и получаване 

на документи между съдилищата от Варненски апелативен район.  

 

 Актовете се публикуват незабавно след постановяването им при 

спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за 

защита на класифицираната информация. 

 

През 2012 г. и 2013 г. всички деловодни книги са водени на електронен 

носител, с изключение на входящия и изходящия дневник, по отношение на 

постъпващи и изходящи документи, по които не се образуват дела. На хартиен 

носител е водена и заповедната книга. Книгите, водени на електронен носител 

са разпечатвани на хартиен носител. Със заповед на председателя на съда 

Ванухи Аракелян, считано от 02.04.2014 г., всички деловодни книги и 

регистри се водят на електронен носител с разпечатка на хартиен носител. 

Заповедта на председателя е съобразена с чл. 39, ал. 1 от Правилника за 

администрацията на съдилищата (ПАС), в сила от 01.02.2014 г. Със заповедта 

са определени и периодите, в които отделните книги и регистри следва да се 

разпечатат на хартиен носител.  

 

 Проверката по образуването на делата установи, че през 2012 г. и 2013 г. 

делата са образувани в период от 1 до 5 дни от постъпване на книжата в съда. 
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От 2014 г. делата се образуват най-често в деня на постъпване на книжата или 

на следващия ден като само в редки случаи образуването им е ставало в 

рамките до 3 дни, което е в съответствие с нормата на чл. 35, ал. 4 от ПАС. 

Ръководителите на гражданско и търговско отделения определят вида на 

делото (гражданско или търговско) още в регистратурата на съда като в 

случаите на отсъствие се заместват, както при образуването на делата, така и в 

тяхното разпределение. Съдебните помощници извършват проверка по 

редовността и допустимостта на жалбите. Заместник-председателите и 

ръководители на отделения постановяват разпореждане за образуване на дело 

върху контролния лист. В случаите на констатирана нередовност на въззивната 

жалба заместник-председателят и ръководител на търговско отделение Мара 

Христова постановява разпореждане за връщане на преписката преди да се 

образува в дело, а в гражданско отделение се образуват дела по всички 

постъпващи книжа. След разговор със заместник-председателя Мара Христова 

и след извършената проверка се установи, че не са малко случаите, в които 

постъпващите книжа са нередовни, т. е. преценката за редовността на 

въззивната жалба, извършвана от окръжния съд не е прецизна. Считаме, че 

ръководството на Апелативен съд – Варна следва да предприеме нужните 

мерки чрез ефективни форми на контрол за стриктното изпълнение на 

задълженията на окръжния съд по чл. 262 ГПК.  

 

Образуваните въззивни дела се докладват на съответния заместник-

председател, който извършва разпределението на делата чрез програмата за 

случаен подбор. В Апелативен съд – Варна се използва утвърдения от ВСС 

програмен продукт „Law Choice”. През 2012 г. и 2013 г. делата са 

разпределяни чрез програмата за случаен подбор от председателя и заместник-

председателите на съда. Всички съдии са били със 100 % натовареност, а 

заместник-председателите със 70 %, която натовареност е запазена и през 2014 

г. В началото на 2014 г. е внедрена новата версия на програмата за случайно 

разпределение на делата, при която протоколите за избор на докладчик са в 

табличен вид и съдържат данни за всички съдии, между които е извършено 

разпределението, процентната натовареност на всеки съдия, брой 

разпределени дела за всеки съдия от дадена подгрупа, както и причината за 

изключване на съдия от разпределението. Заместник-председателите на съда са 

изготвили списъци на подгрупите дела, които са заложени в програмата за 

случайно разпределение като по този начин делата се разпределят и изравняват 

не само по брой разпределени дела, а и според правната сложност. Протоколът 

от извършеното разпределение се прилага по делата. При проверка на меню 

„Архив” от програмата за случайно разпределение не се установи подмяна на 

вече определен съдия или извършено разпределение с „определен” съдия, 
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освен в случаите на отсъствие или отвод. От извършената проверка може да се 

направи извод, че разпределението на делата в гражданско и търговско 

отделения се извършва при спазване на принципа за случайния подбор, 

съгласно разпоредбата на чл. 9 ЗСВ. 

Констатирано бе, че някои съдии са депозирали отвод по преписки преди 

образуване на делото като е посочено, че съдията се отвежда от последващо 

разпределение и разглеждане на делото. Считаме, че тази практика на съда 

следва да се обсъди на общо събрание на съдиите от гражданско и търговско 

отделения и да се прецени доколко депозирането на отвод по преписка преди 

определяне на докладчик чрез програмата за случаен подбор е правилно, 

предвид нормите на чл. 22 и чл. 23 ГПК, които не предвиждат предварителен 

отвод на съдия от разглеждане на делото.  

Вътрешните правила за случайно разпределение на делата следва да се 

допълнят и актуализират като се регламентира периодът на отсъствие на съдия 

– както при внезапно или краткосрочно отсъствие (3 – 5 дни), така и при 

дългосрочно отсъствие (например 1 месец). Смятаме, че преразпределение на 

дело не се налага в случаите на внезапно или краткосрочно отсъствие, предвид 

факта, че голяма част от делата приключват с разглеждането им в едно 

съдебно заседание и преразпределение на делото в тези случаи би могло да се 

приеме като подмяна на първоначално избрания съдия. В случаите на 

продължително отсъствие преразпределение на делото следва да се извършва 

чрез програмата за случаен подбор като се регламентира и в кой момент 

отсъстващия съдия следва да бъде включен отново в разпределението на 

делата, както и начинът на изравняване на броя разпределени дела на 

отсъствалия продължително време съдия.  

 

От предоставените данни за брой разпределени дела по съдии за 2012 и 

2013 г. се установи приблизително еднаква средна натовареност, изчислена на 

база общ брой дела за разглеждане – останали от предходен период и 

разпределени през годината. 

 

Средната натовареност на гражданско отделение през 2012 г. по съдии е 

както следва:  

 - съдия Диана Джамбазова – 10.08 дела на месец, от които 3.33 дела 

въззивни граждански и 6.75 частни граждански дела; 

- съдия Иван Лещев – 9.75 дела на месец, от които 3.25 въззивни гр. дела 

и 6.5 ч. в. гр. дела;  

 - съдия Маринела Дончева – 7.25 дела на месец, от които 2.83 въззивни 

гр. и 4.42 ч. в. гр. дела; 
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 - съдия Пенка Христова – 10.33 дела на месец, от които 3.67 въззивни гр. 

и 6.66 в. ч. гр. дела; 

 - съдия Петя Петрова – 10.16 дела на месец, от които 3.58 въззивни гр. и 

6.58 в. ч. гр. дела;  

 - съдия Северина Илиева – 9.92 дела на месец, от които 3.42 въззивни гр. 

и 6.5 в. ч. гр. дела. 

 

Средната натовареност на търговско отделение през 2012 г. по съдии е 

както следва:  

 - съдия Анета Братанова – 12.17 дела на месец, от които 6 въззивни 

търговски дела и  6.17 въззивни частни търговски дела;  

 - съдия Вилиян Петров – 10.67 дела на месец, от които 4.92 въззивни т. д. 

и 5.75 в. ч. т. дела;  

 - съдия Златка Златилова – 11.92 дела на месец, от които 5.75 въззивни т. 

д. и 6.17 в. ч. т. дела;  

 - съдия Магдалена Недева – 10.75 дела на месец, от които 5.25 въззивни 

т. д. и 5.5 в. ч. т. дела;  

 - съдия Мара Христова – 8.33 дела на месец, от които 4 въззивни т. д. и 

4.33 в. ч. т. дела;  

 - съдия Петя Хорозова – 12 дела на месец, от които 5.5 въззивни т. д. и 

6.5 в. ч. т. дела; 

 - съдия Радослав Славов – 10.83 дела на месец, от които 4.5 въззивни 

граждански и въззивни търговски дела и 6.33 въззивни частни граждански и 

въззивни частни търговски дела. 

 

 Средната натовареност на гражданско отделение през 2013 г. по съдии е 

както следва:  

 - съдия Диана Джамбазова – 10 дела на месец, от които 3.58 въззивни гр. 

и 6.42 ч. в. гр. дела; 

 - съдия Иван Лещев – 9.42 дела на месец, от които 3.34 въззивни гр. и 

6.08 в. ч. гр. дела;  

 - съдия Маринела Дончева – 6.5 дела на месец, от които 2.58 въззивни гр. 

и 3.92 в. ч. гр. дела; 

 - съдия Пенка Христова – 10 дела на месец, от които 3.75 въззивни гр. и 

6.25 в. ч. гр. дела; 

 - съдия Петя Петрова – 10.25 дела на месец, от които 3.83 въззивни гр. и 

6.42 в. ч. гр. дела;  

 - съдия Северина Илиева – 7.17 дела на месец, от които 2.5 въззивни гр. 

и 4.67 в. ч. гр. дела. 
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 Средната натовареност на търговско отделение през 2013 г. по съдии е 

както следва:  

 - съдия Анета Братанова – 11.58 дела на месец, от които 6.25 въззивни т. 

д. и 5.33 в. ч. т. дела; 

 - съдия Вилиян Петров – 10.58 дела на месец, от които 5.08 въззивни т. д. 

и 5.5 в. ч. т. дела; 

 - съдия Златка Златилова – 10.83 дела на месец, от които 5.33 въззивни т. 

д. и 5.5 в. ч. т. дела;  

 - съдия Магдалена Недева – 12.41 дела на месец, от които 6.08 въззивни 

т. д. и 6.33 в. ч. т. дела; 

 - съдия Мара Христова – 7.08 дела на месец, от които 4.08 въззивни т. д. 

и 3 в. ч. т. дела;  

 - съдия Петя Хорозова – 11 дела на месец, от които 5.5 въззивни т. д. и 

5.5 в. ч. т. дела;  

 - съдия Радослав Славов – 11.66 дела на месец, от които 5.83 въззивни т. 

д. и 5.83 в. ч. т. дела; 

 - съдия Кристияна Генковска (командирован съдия) – 11 дела на месец, 

от които 5.15 въззивни т. д. и 5.85 в. ч. т. дела – на съдия Генковска средната 

натовареност е изчислена за 7 месеца, предвид постъпването й на работа от м. 

юни 2013 г. 

 

От изчислената натовареност на съдиите от двете отделения може да се 

направи извод, че съдиите, разглеждащи въззивни търговски дела са малко по-

натоварени от съдиите, разглеждащи въззивни граждански дела. 

Натовареността между съдиите  във всяко отделение е сравнително еднаква 

като се отчита по-ниската натовареност на ръководителите на отделения, както 

и продължителното отсъствие по болест на съдия Северина Илиева през 2013 

г.   

 

 

 Проверката на въззивните граждански дела, образувани през 2012 г. 

и 2013 г. установи, че делата са образувани в деня на постъпване на книжата 

или в рамките на 5 дни след това. Разпореждането на съда по редовността на 

жалбата е постановявано в деня на образуване на делото или до 6 дни, с 

изключение на периода на съдебната ваканция. Определението по чл. 267, ал. 1 

от ГПК, респективно разпореждането за насрочване е постановявано от 5 до 15 

дни след образуването на делото или на представяне на молба с изпълнени 

указания. Първото с. з. е насрочвано в срок от 1 месец - 1 месец и 5 дни. При 

отлагане на делото или в случаите на възобновяване на производството, както 
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и при пренасрочване съдебно заседание е насрочвано след 20 дни до 1 месец и 

20 дни. 

 Причините за продължилите по-дълго производства са обективни: 

оставяне на въззивната жалба без движение, обжалване акт на съда пред ВКС, 

вкл. и пред друг състав на ВКС, спиране на производството, пренасрочване на 

делото поради заболяване на докладчика или друга обективна причина, отмяна 

на дадения ход по същество (по обективни причини), преразпределение на 

делото поради продължително отсъствие на докладчика по болест или отвод.  

 

Проверката на въззивните граждански дела, образувани през 2014 г. 

констатира, че делата се образуват най-често в деня на постъпване на 

съдебните книжа в редки случаи в срок от 1 до 3 дни. Определението по чл. 

267, ал. 1 от ГПК е постановявано в срок от 1 до 3 дни от образуване на делото, 

по изключение в срок от 5 до 13 дни. Първото с. з. е насрочвано в срок от 15 

дни до 1 месец като повечето дела са разгледани в едно съдебно заседание. 

След възобновяване на спрените производства съдебно заседание е насрочвано 

след 1 месец. По не малко дела се установи, че решението е постановявано в 

изключително кратки срокове – от 12 до 15 дни след обявяване делото за 

решаване, а по останалите дела решението е обявено в месечен срок. 

Причината за неприключване на производствата в едно съдебно заседание е 

спирането им на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 или на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 от ГПК.  

  

 Спрените въззивни граждански дела са своевременно администрирани. 

Повечето от проверените дела са били спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

от ГПК като по всички дела са изисквани справи за движението на 

преюдициалното производство. Спрените по съгласие на страните 

производства се следят от деловодителите и при непостъпване на молба за 

възобновяване съдът е прекратявал производството.  

 

 Проверката на въззивните граждански дела с отменен ход по същество 

установи, че причините по 3 от всичко 4 дела са обективни, което свидетелства 

за добрата предварителна подготовка по делата от страна на съдебните 

състави.  

 

 Проверката по срочността на постановяване на съдебното решение 

установи, че съдиите от гражданско отделение са спазвали срока по чл. 235, ал. 

5, изр. първо от ГПК като констатираното просрочие по 6 дела през 2012 г. и 

по 4 дела през 2013 г. е незначително.  
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 Въззивните частни граждански дела се образуват в деня на постъпване 

на частната жалба. Делата приключват в изключително кратки срокове – 

определението е постановявано в срок от 1 до 7 дни, с изключение на едно 

дело, образувано срещу действия на съдебен изпълнител, по което 

определението е постановено в 1-месечен срок.  

 

 

 Проверката на въззивните търговски дела, образувани през 2012 г. и 

2013 г. установи, че делата се образуват в деня на постъпване на книжата или в 

срок до 6 дни. Разпореждането на съда, с което въззивната жалба е оставяна 

без движение е постановявано в срок от 2 до 8 дни от образуване на делото, а в 

периода на съдебната ваканция между 19 - 22 дни. Определението, с което 

съдът се е произнасял по допустимостта на въззивната жалба и 

доказателствените искания на страните е постановявано в срок от 2 до 10 дни 

от образуване на делото, респективно от представяне на молба с изпълнени 

указания, с изключение на периода на съдебната ваканция. Някои от делата са 

насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание с разпореждане.  

Първото открито съдебно заседание е насрочвано в срок от 1 месец – 1 

месец и 20 дни. При отлагане на делото или в случаите на възобновяване на 

производството с. з. е насрочвано след 1 месец – 1 месец и 15 дни, а в периода 

на съдебната ваканция – след 2 до 3 месеца.   

Проверката установи, че причините за продължилите по-дълго 

производства са обективни: спиране на производството, най-често на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, някои производства са спирани на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, а други на основание чл. 229, ал. 1, т. 2 ГПК; 

отмяна на дадения ход по същество (по обективни причини); изпращане на 

делото на ВКС по постъпила частна жалба; отлагане на с. з. по 

доказателствата, предимно за изготвяне на заключения по назначените 

експертизи и/или допълване на експертизите, както и по допускане на тройна 

експертиза. В редки случаи (само по две дела) се констатира, че съдът е 

отложил с. з. поради нередовна процедура по призоваване на страна. По едно 

дело с. з. е отложено по молба на процесуален представител, обосновано с 

ангажираност по дело пред ВКС и по едно дело с. з. е отложено поради 

невнесен депозит за експертиза, тъй като страната не е била уведомена.  

 

През 2014 г. въззивните търговски дела са образувани в деня на 

постъпване на книжата в съда или на следващия ден, по изключение до 3 – 4 

дни след това. Определението, с което съдът се е произнасял по допустимостта 

на жалбата и доказателствените искания на страните е постановявано в срок от 

1 до 7 дни в редки случаи до 16 – 20 дни от образуване на делото, респективно 
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от представяне на молба с изпълнени указания. Само по едно дело се установи, 

че определението е постановено близо 2 месеца след образуването му. Някои 

от делата са насрочени за разглеждане в открито заседание с кратка 

резолюция. 

Първото съдебно заседание е насрочвано в рамките на 14 дни – 1 месец, 

по изключение и в случаите на назначени експертизи с. з. е насрочвано до 1 

месец и 25 дни. Само едно дело е насрочено за разглеждане след 2 месеца.   

  

 Проверката на спрените въззивни търговски дела установи, че всички 

производства са своевременно администрирани като повечето от делата са 

били спрени поради наличие на преюдициален спор. По всички дела са 

изисквани периодични справки за движението на обуславящото дело. 

Спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК дела са възобновени 

своевременно. Проверката установи, че делото, спряно до постановяване на 

решение по образувано тълкувателно дело по описа на ВКС е възобновено 

своевременно - съдът се е съобразил с ТР № 8/07.05.2014 г., постановено по т. 

д. № 8/2013 г. на ОСГТК на ВКС. По спрените дела се прилага специално 

изработена за целта бланка, в която деловодителите отразяват датата на 

извършената справка, както и резултатът от проверката.  

 

 Въззивните търговски дела с отменен ход по същество за 2012 г. и 2013 

г. са 8 като по всички дела причините са обективни. Може да се направи извод 

за добрата предварителна подготовка по делата на съдиите от търговско 

отделение.  

 

Делата, образувани по чл. 625 от ТЗ - несъстоятелност са своевременно 

образувани - в деня на тяхното постъпване или на следващия ден. 

Определението по чл. 267, ал. 1 от ГПК е постановявано както между 1 до 10 

дни, така и в срок от 17 дни до 1 месец от образуването на делото, респективно 

от представяне на молба с изпълнени указания. Първото съдебно заседание е 

насрочвано в срок от 20 дни до 1 месец, а в случаите на назначени експертизи 

между 1 месец и 10 дни - 1 месец и 20 дни. По две от делата се установи, че 

съдът е отложил с. з. в срок от 1 месец, съответно от 1 месец и 14 дни като 

причината е неизготвено заключение от в. л. Решенията по приключилите към 

момента на проверката производства са постановени в месечен срок. От 

проверката на делата от тази категория може да се направи извод, че съдиите 

са положил старание тези производства, предвид особения им характер, да 

приключат във възможно най-кратки срокове. 
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Проверката на срочността на постановяване на съдебните актове 

установи, че през 2012 г. решенията са постановявани предимно в срока, 

регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. първо от ГПК като само по 10 дела 

решението е постановено в двумесечен срок. През 2013 г. по 38 дела 

решението е постановено в двумесечен срок.  

 

Въззивните частни търговски дела са образувани в деня на постъпване на 

книжата или на следващя ден в редки случаи след 2 до 4 дни. Определението 

на съда е постановявано в срок от 10 до 15 дни в по-редки случаи до 1 месец.  

 

  

 От извършената проверка на гражданско и търговско отделения на 

Апелативен съд – Варна по образуването на делата се установява, че през 2012 

г. и 2013 г. делата са образувани както в деня на постъпване на книжата, така и 

в срок до 5 – 6 дни, а през 2014 г. въззивните граждански и въззивните 

търговски дела се образуват преимуществено в деня на постъпване на книжата 

или на следващия ден, съгласно нормата на чл. 35, ал. 4 от ПАС.   

 

 Проверката по движението и приключването на въззивните граждански 

и въззивните търговски дела установи, че въззивните граждански дела са 

разгледани и приключени в по-кратки срокове в сравнение с въззивните 

търговски дела, но следва да се отчете и спецификата на отделните 

производства. Съдиите и от двете отделения са положили усилия за бързо 

приключване на производствата, за което свидетелства и високия процент на 

приключилите в тримесечен срок дела. 

 

 От проверка по организацията на административната дейност на 

Апелативен съд – Варна може да са направи извод за много добра организация 

на работата на председателя Виолета Бояджиева, и. ф. председател Мара 

Христова и на председателя Ванухи Аракелян. Издадените заповеди от 

председателите, както по отношение организацията на административната 

дейност на съда, така и относно срочното разглеждане и приключване на 

делата са дали резултат. За констатираните много добри резултати на съда 

несъмнено принос имат както ръководството на съда, така и съдиите и 

съдебните служители.  

 

 

Въз основа на направените констатации и изводи и на основание чл. 

58, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните  
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ПРЕПОРЪКИ: 

 

1. Председателят на Апелативен съд – Варна да упражни правомощията 

си по чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и да предприеме мерки за допълване и 

актуализиране на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата 

съобразно констатираните пропуски и дадените насоки за отстраняването им. 

 

2. Председателят на Апелативен съд - Варна да упражни правомощията 

си по чл. 106, ал. 1, т. 12 от ЗСВ и да свика общо събрание на съдиите от 

гражданско отделение и търговско отделение, на което: 

- да се обсъди практиката за депозиране на отвод по преписка преди 

разпределяне на делото на докладчик като се вземе решение, съобразено с 

нормите на чл. 22 и чл. 23 от ГПК; 

 - да се набележат мерки и ефективни форми на контрол спрямо 

окръжните съдилища от апелативния район за стриктното изпълнение на 

задълженията им по чл. 262 ГПК, водещи до ограничаване на делата, върнати 

на първоинстанционния съд при констатирана нередовност на въззивната 

жалба от апелативния съд.  

 

  

 В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 ЗСВ, председателят на Апелативен съд - Варна да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в 

изпълнение на дадените препоръки. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ, настоящият акт да се изпрати на 

административния ръководител на Апелативен съд – Варна. 

 

Настоящият акт на електронен носител, да се изпрати на председателя 

на Върховния касационен съд и на представляващия Висшия съдебен съвет. 

         

 

 

                                                      ИНСПЕКТОР: …………………………. 

                                                                                           /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/    

    

 

 

      


