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Проверката в ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО по гражданските 

и търговските дела е извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-

123/14.11.2013г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, издадена на основание чл.58, ал.1 от Закона за съдебната 

власт и съобразно Плана за провеждане на комплексни планови проверки на 

ИВСС за 2013г. 

Проверката бе извършена в периода 18.11.2013г. – 22.11.2013г. от 

инспектор ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА И 

експерт МАРИЯ ТОДОРОВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Окръжен съд – Велико 

Търново по образуването, движението и приключването на гражданските и 

търговските дела за периодите  01.01.2011г. - 31.12.2011г.,  01.01.2012г. - 

31.12.2012г. и 01.01.2013г. – 22.11.2013г. 

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските и 

търговските дела, деловодните книги, анализ на документацията, 

индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Окръжен съд 

- Велико Търново справки, съобразно писмо изх. № И-01-77/19.07.2013г. на 

ИВСС, извлечения от електронната деловодна система, заповеди, 

годишните доклади на съда за 2011г. и 2012г., ненасрочените дела, делата, 

по които производството е спряно, делата с отменен ход по същество, 

насрочени дела, деловодни книги и регистри, както и др. произволно 

посочени граждански и търговски дела.  

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

   1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  

Окръжен съд – Велико Търново е поместен в сградата на  Съдебна 

палата – гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16, заедно с Апелативен 

съд – Велико Търново, Районен съд – Велико Търново, Апелативна 

прокуратура - Велико Търново, Окръжна прокуратура - Велико Търново и  

Районна прокуратура - Велико Търново, както и ОД „Охрана”. 

Материалните условия са много добри. Съдиите работят по един в 

кабинет, а съдебните служители ползват общо 10 работни помещения в т. ч. 

общо деловодство на съда. 

Съдът разполага с общо четири съдебни зали и 7 бр. архивни 

помещения. 

ОС- Велико Търново е снабден с необходимата техника и софтуерни 

продукти в кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са 
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оборудвани с компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и 

работят в мрежа. Администрацията не изпитва недостиг на компютърна 

техника, във връзка със създаването и поддържането на електронните 

папки, но техническите им параметри на повечето компютри не са 

достатъчни за пълноценна и бърза работа.  

През периодите на проверката – 2011г., 2012г. и м.януари 2013г. – м. 

ноември 2013г. в OС - Велико Търново функционира програмата за 

управление на съдебните дела АСУД. 

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния 

избор, в изпълнение изискването по чл. 9 от ЗСВ, считано от началото на 

2005г. и към настоящия момент се осъществява с програмния продукт за 

случайно разпределение на делата, интегриран в деловодния софтуер 

АСУД.  

Председателят на съда през 2010 г. е утвърдил правила за публикуване 

на съдебните актове в Интернет и е регламентирал начина за достъп до 

публикуваните в Интернет страницата на съда съдебни актове. 

В ОС-Велико Търново са внедрени следните програмни продукти: 

 - “АСУД” – деловодна програма с интегриран модул за случайно 

разпределение на делата, дарение на ВСС от Американската агенция за 

международно развитие, която функционира от м. януари 2005 г.; 

 - Docuware – програма за вътрешен документооборот,  която 

функционира от  2006 г.; 

 -MS Office 2003, която функционира от м. май 2004 г.; 

 -Adobe Acrobat Reader, която функционира от м. май 2004 г.; 

 - АПИС 7 - Правно-информационна система; 

 - Сиела 5.1 - Правно-информационна система. 

 

           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

В ОС - Велико Търново е утвърден щат от 74 души, (считано от 23 май 

2013 г.), от които 25 щ. бр. съдии  и 49 щ. бр. съдебни служители.  

Административното ръководство на ОС – Велико Търново се 

осъществява от Административен ръководител – председател на съда – Мая 

Маркова - Джамбазова, двама Заместник административни ръководители – 

заместник-председатели на ОС – съдия Корнелия Колева и съдия Янко 

Янев, както и от съдебен администратор - Калина Георгиева, 

административен секретар – Мариета Маноилова. 

Мая Маркова - Джамбазова е назначена  на длъжност 

“Административен ръководител – председател” на ОС - Велико Търново с 

решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 51 от 10 декември 2009 г. 

и е встъпила в длъжност на 17 декември 2009 г.  

Корнелия Колева е назначена на длъжност “съдия” в ОС – Велико 

Търново с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 26 от 12 юли 

2000 г. и е встъпила в длъжност на 18 септември 2000 г. Съгласно решение 

на Висшия съдебен съвет по протокол № 32 от 29 юли 2009 г. е назначена за 
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Заместник административен ръководител – заместник-председател на ОС – 

Велико Търново и ръководител на Наказателно отделение. Встъпила в 

длъжност на 10 август 2009 г.  

Янко Янев е назначен в ОС - В. Търново на длъжност “Заместник на 

административния ръководител – заместник-председател” на ОС – Велико 

Търново с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 18 от 23 април 

2008 г. и е встъпил в длъжност на 22 май 2008 г.  

Калина Георгиева е назначена на длъжност “съдебен администратор” с 

трудов договор, считано от 27 юни 2007 г., след провеждане на конкурс. 

Мариета Маноилова е преназначена от длъжност «съдебен 

деловодител» на длъжност “административен секретар”, считано от 2 юли 

2007 г. 

Съдиите са разпределени в две граждански и едно наказателно 

отделение. В съда няма постоянни съдебни състави. С решение на Общото 

събрание на съдиите от Окръжен съд - Велико Търново, проведено на 

19.01.2010 г., са определени двете граждански отделения и въззивните 

състави, които нямат постоянни членове. По предложение на Зам. 

председателя съдия Янев, съдиите във въззивните състави се определят на 

принципа на случайния избор, между съдиите от отделението. За всяко 

щестмесечие се изготвя разпределението на съставите и всеки член на 

състава насрочва делата, по които е докладчик.  

Към 01.11.2013 г.:  

Състав на Първо Гражданско отделение: 

Съдия Янко Янев - Зам. председател, съдия Елза Йовкова - Ребулова, 

съдия Иванка Вачкова, съдия Георги Драгостинов, съдия Маруся Кънева, 

съдия Димитринка Гайнова, съдия Ивелина Солакова. 

Състав на второ гражданско отделение: 

Съдия Иванка Димова, съдия Татяна Събева, съдия Станислав 

Стефански, съдия Янка Павлова, съдия Росица Динкова и мл. съдия Валери 

Събев. 

През проверявания период 01.01.2011 - 01.11.2013 г. в Окръжен съд - 

Велико Търново са разглеждали дела следните съдии, напуснали съда, както 

следва:  

Мл. съдия Цветелина Цонева - назначена от 04.06.2012 г. за съдия в 

Районен съд - Горна Оряховица; съдия Мария Гаджонова - освободена от 

01.09.2012 г. поради придобиване право на пенсия; съдия Диана Костова - 

избрана за Зам. административен ръководител - Зам. председател на 

Административен съд - Велико Търново, считано от 13.04.2013 г.; съдия 

Поля Спасова - освободена от 02.09.2013 г. поради придобиване право на 

пенсия; мл. съдия Анна Димова - назначена от 02.10.2013 г. за съдия в 

Районен съд - Велико Търново; мл. съдия Димо Колев - назначен от 

16.10.2013 г. за съдия в Районен съд - Велико Търново.  
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3. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 01.01.2013 г. по утвърдено щатно разписание на ОС-Велико 

Търново има 49 бр. съдебни служители. Администрацията на ОС - Велико 

Търново се състои от съдебен администратор, обща и специализирана 

администрация. Съдебен администратор при ОС- Велико Търново е Калина 

Георгиева,  административен секретар е Мариета Маноилова. 

Общата администрация се състои от 7 бр. служители – 

административен секретар, главен счетоводител, началник служба 

стопанисване и управление на съдебното имущество, 2 системни 

администратори, главен специалист касиер-счетоводител, статистик. 

Към 01.11.2013г. в специализираната администрация работят общо 34 

служители и същата е организирана в служби и длъжности, както следва: 

 „Регистратура”- един завеждащ службата и един 

деловодител, 

 „Съдебно деловодство”- 15 бр. съдебни деловодители - 

един завеждащ служба Деловодство, 6 бр. за гр. дела, фирмени дела - 

3 бр. деловодители, един деловодител - технически секретар на 

председателя и 2 бр. деловодители по наказателни дела и 2 бр. 

деловодители - за обслужване на граждани, 

 „Архив”- един съдебен архивар,  

 „Съдебни секретари” - 12 бр., 1 завеждащ служба, 5 за 

наказателни дела и 6 за граждански дела; 

 „Връчване на призовки и съдебни книжа”- 4 призовкари. 

 

Техническите длъжности са общо 7 бр. – 4 чистачки и 2бр. работник по 

поддръжката - огняр и ел. техник, 1 шофьор/домакин.  

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: съдебният 

администратор е и служител по сигурността на информацията и финансов 

контрольор, шофьорът е и домакин, деловодител граждански дела е и 

завеждащ регистратура за работа с класифицирана информация, 

деловодител граждански дела е и зам. на завеждащия регистратура за работа 

с класифицирана информация. 

Считано от 2005 г. в ОС – Велико Търново е внедрена и функционира 

деловодната програма - Автоматизирана система за управление на делата 

(АСУД) .   

Книгите по чл. 50, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от ПАРОАВАС не 

се водят на електронен носител, а само на книжен носител. 

На хартиен носител се водят следните книги: Книга за открити съдебни 

заседания на граждански/търговски дела, Книга за закрити заседания, Книга 

за връчени книжа и призовка за външни и вътрешни призовки, Книга на 

заявленията за достъп до обществена информация. Изходящият дневник и 

Входящият дневник се водят в АСУД и в края на работния ден се 

разпечатват от системата. 
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Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК, предвиден в чл. 50, ал. 1, т. 10  от 

ПАРОАВАС, се води на хартиен носител, считано от 2008 г. по реда, 

определен в Правилника и съдържа следните данни: вид и номер на делото, 

номер и дата на акта и диспозитив. Регистърът се води от съдебните 

секретари, които преди публикуването на съдебния акт в интернет 

страницата, разпечатват съдебният акт със заличени лични данни и го 

прилагат в регистъра. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански/ търговски дела 

се получават от срочната книга по реда на постановяването им. 

Всички дела, на производство в съда и образуваните след месец януари 

2005г. са въведени във функциониращата АСУД.  

Оправомощени служители - един за гражданско отделение и един за 

наказателно, разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на 

Наредба № 14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп 

на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”, 

извършва справките, за което има предоставен достъп. 

Утвърдени са и вътрешни правила за организацията при публикуването 

на съдебните актове на страницата на съда, както и процедура за 

предоставяне на дистанционен достъп чрез единен електронен портал, 

съгласно която адвокатите на страните по делата получават достъп до 

делата, по които представляват страна в информационната система на 

съда.Утвърдени са правила за изпращане на съобщения и призовки чрез 

електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК. 

Проверени бяха следните книги и регистри по чл.50, ал.1 от 

ПАРОАВАС: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела: за 2011г. –1 том - 

не е номериран и подпечатан; за 2012г. –1 том – номериран е, но без печат и 

подпис, за 2013г. – 1 том - прошнурован, подпечатан и номериран. Водят се 

четливо. Проверявани са от Завеждащия служба "Деловодство", без това да 

е удостоверено с дата и подпис; 

- Описна книга за гр.дела: за 2011г. - 5 тома; за 2012г. - 6 тома, за 

2013г. - 5 тома. Книгите са проверявани от съдебния администратор, 

номерирани, прошнуровани и подпечатани. На места се водят нечетливо;  

- Книга за закрити заседания: за  2011г. - 2 тома, за 2012г. - 1 том, за 

2013г. – 1том. Книгите са номерирани и прошнуровани. Водят се нечетливо 

в графа резултат от заседанието;  

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа (вътрешни 

призовки): 4 тома за 2011 г., 5 тома за 2012 г. и 4 тома за 2013 г. - 

номерирани са, но не са подпечатани и се водят нечетливо; 

- Книга за изпратени призовки и съдебни книжа на други съдилища, 

общини и кметства - (външни призовки): за 2011г. - 2 тома, за 2012г. - 1 том 

и за 2012г. - 1 том. Водят се нечетливо, не са номерирани и подпечатани; 

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – 

Книгата е номерирана, подпечатана, прошнурована. Води се от 2011г.  до 

момента на проверката  и съдържа общо 3 заявления; 
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- Изходящ дневник: за 2011г.- 2 тома,  2012г. - 2 тома и 2013г.- 2 тома – 

номерирани са, прошнуровани и подпечатани. Водят се в класьор с извадки 

от деловодната програма;  

- Входящ дневник: за 2011г. – 1 том, за 2012г. - 2 тома, за 2013г. - 2 

том; Води се в класьор за всяка от годините;  

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК за 2011г. –  по 

един том за всяка година, номериран е и подпечатан; 

- Регистър на  обезпеченията:  по 1 том за 2011г., 2012г., 2013 г. - не е 

номериран и на места се води нечетливо; 

- Регистър за предоставени данни от НБД „ Население” – за 2012г. и за 

2013г. по един том;  

- Книгата по чл. 634в от ТЗ: води се на хартиен  носител, нечетливо е 

вписвана част от информацията за делата по несъстоятелността; 

- Регистърът за юридическите лица се води по томове от 1990 год.,   

приключващи всяка календарна година.  През  2011 г. - 4 тома, за 2012г. - 3 

тома и за 2013г. - 3 тома. Томовете са номерирани и подпечатани, с подпис 

на председателя. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, 

вписана в книгата за открити заседания, датата на предаване на делото в 

канцеларията на съда и акта от Регистъра на съдебните решения по чл. 

235,ал.5 ГПК - решение по гр. дело № 723/2011г., решение по гр. дело № 

809/2013г., решение по гр. дело № 302/2011г., решение по гр. дело № 

843/2013г., решение по гр. дело № 1388/2011г., решение по гр. дело № 

46/2011г. и пр. 

Проверката установи пълно съответствие между датата на акта, 

съдържащ се по делото, датата на акта, обявен в Книга за открити заседания  

и датата на акта в съдебния регистър. 

Препоръчително е да продължават периодичните проверки на всички 

деловодни книги и регистри, като същите да се извършват от съдебния 

администратор (или друго упълномощено от Председателя лице), да се 

удостоверяват с дата и подпис, а допуснатите пропуски да се отстранят. 

Съдебните служители да полагат по-голямо старание при водене на 

деловодните книги и регистър и да вписват нужната информация четливо. 

Описната книга, книгата за открити заседания - граждански дела и 

книгата за закрити заседания да се водят по-прецизно, с попълване на графа 

резултат по- четливо и пълно - с диспозитива на съдебния акт.  

 

ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА 

 

1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

   В ОС - Велико Търново гражданските дела се образуват в деня или най-

късно на следващия ден след постъпване на книжата в съда, от заместник-

председателите и ръководители на двете отделения, съответно за 

гражданските и наказателните дела. При тяхно отсъствие и през съдебната 
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ваканция, делата се образуват и от Председателя на съда. Разпределението 

на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 9 от ЗСВ, се 

извършва от месец февруари  2005 г. и към настоящия момент се 

осъществява чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата, 

интегриран в деловодния софтуер АСУД. В Окръжен съд – Велико Търново 

от 2008 г. е въведена система за случаен избор на съдиите при формиране 

на съдийските състави за разглеждане на въззивните дела. При нея, чрез  

алгоритъм се определят въззивните състави между съдиите в съда или в 

отделението, на принципа на „комбиниране” между всички съдии, като 

целта на ръководството е била въззивните състави да не заседават в 

постоянен състав. Въз основа на така определените тройни състави се 

утвърждава график за не по-малко от 3 месеца, в който се определят и 

датите на заседанията. По този начин, според административното 

ръководство на ОС-Велико Търново, адвокатите и страните не биха могли 

да узнаят предварително състава на съда, освен определения съдия-

докладчик. 

Административният ръководител е утвърдил вътрешни правила за 

случайно разпределение на делата на основание чл. 9 ЗСВ. Разпределението 

се извършва от заместник - председателите при посочените по - горе 

изключения и се отразява в протокол, подписан от разпределящия, който се 

прилага по делата. По данни на техническите специалисти в съда, в АСУД 

няма възможност да се задават проценти за натовареността на съдиите и на 

административно ръководство. Подават се видовете дела по техните 

статистически шифри, които се разпределят между съдиите на случаен 

принцип. Разпределят се, съобразно утвърдените правила, с изключение на 

първоинстанционните дела, образувани по чл. 64 и чл. 65 от НПК, които се 

разпределят „по дежурство” на гражданските съдии, съгласно заповед № 

146/29.12.2009 г., изменена със заповеди № № 76 /28.12.2011г. и  

97/19.10.2012г.  

Молбите за обезпечения по чл. 390 ГПК се разпределят в деня на 

постъпването им между съдиите, които не отсъстват, на случаен принцип.  

В АСУД случайното разпределение на делата се извърша чрез вграден 

в системата модул. Електронното разпределение на делата на случаен 

принцип се извършва от Председателя и Заместник-председателите на съда. 

Разпределянето се извършва от заместник-председателите по отделения - 

между всички съдии от двете граждански отделения (с изключение на съдия 

Янев, които разглежда само въззивни гр. дела, съгласно цитираната по-горе 

заповед) и по наказателни дела между съдиите от наказателно отделение. 

При отсъствие на един от заместник-председателите, разпределението на 

делата по неговата материя се извършва от другия зам. председател. При 

отсъствие на двамата заместници - разпределението се извършва от 

председателя. На проверяващите бяха предоставени заповеди № 

38/04.07.2013г., № 48/09.07.2012г. и №31/07.07.2011г. за определяне реда и 

лицата, който да извършват случайния избор на делата, по време на 

съдебната ваканция. 
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Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите 

в съда искови молби /молби, до докладване на делото на съдията-докладчик, 

се извършва в следната последователност: след постъпване на книжата в 

служба „Регистратура”, данните от същите се въвеждат в АСУД, съобразно 

вида им (молба, искова молба, жалба, обвинителен акт, постановление и др.) 

и се докладват на заместник- председателите за преценка на вида на делото, 

след което се определя се статистическия код и делото се образува в АСУД 

от заместник-председателите. Избира се на случаен принцип съдията-

докладчик, разпечатва се от системата протокол за разпределението, който 

се подписва и прилага по делото и същото се предава в служба 

„Регистратура” за сканиране на документите в електронното досие. След 

сканирането, делото се предава в деловодството за докладване на съдията - 

докладчик. 

Месечният график на дежурствата се утвърждава от административния 

ръководител на съда. Редът за образуването и разглеждането на делата от 

дежурните съдии е определен със заповеди: № 146/29.12.2009 г., изменена 

със заповеди № №76/28.12.2011 г. и 97/19.10.2012 г. 

Дежурните  съдии, по утвърдения график, се произнасят по  

постъпилите в  периода на съответното дежурство искания, както следва: по 

постъпилите искания за регистрация на нови юридически лица с 

нестопанска цел и други юридически лица, които не са търговци и по 

промени по вече вписани такива, за вземане на мярка за неотклонение по чл. 

64 и чл. 65 НПК, постъпилите за разглеждане частни дела, искания за 

издаване на удостоверения за актуално състояние и по несъстоятелност.  

На съдиите, разглеждащи граждански дела, се разпределят и 

постъпилите искания по чл. 64 и чл. 65 от НПК и по чл. 15 от ЗЕЕЗА, 

съобразно Заповед № 146/29.12.2009 г., изм. със Заповед №76/28.12.2011 г. 

и изм. със Заповед № 97/19.10.2012г. На наказателните съдии не се 

разпределят граждански/търговски или административни дела, освен в 

случаите на отвод на съдиите от гражданското отделение. 

На съдия Янко Янев - Зам. председател се разпределят само въззивни 

дела, съгласно заповед №147/29.12.2009 г. на Председателя - изключен е от 

разпределение на първоинстанционни дела, търговски дела, частни гр. и 

т.дела (обезпечения), както и от ЧНД и АНД, каквито се разпределят на 

останалите граждански съдии. 

 

2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Общи данни за ОС-Велико Търново за периода 01.01.2011г.-

01.11.2013г. 

През 2011г. в ОС-Велико Търново са постъпили общо 1532 бр. дела (в 

това число 292 бр. първоинстанционни гр.дела, 947 бр. въззивни гр.дела, 

144 бр.първоинстанционни търговски дела, 73 бр. фирмени дела, 75 бр. 

частни гр.дела и едно административно дело), останали несвършени от 

минали години – 264 бр. дела или общо за разглеждане – 1796 бр. дела. От 
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тях  свършени през 2011г. са 1526 бр.дела (в това число 289 бр. 

първоинстанционни гр.дела, 956 бр. въззивни гр.дела, 132 бр. 

първоинстанционни търговски дела, 73 бр. фирмени дела, 75 бр. частни 

гр.дела и едно административно дело). 

През 2012г. в ОС-Велико Търново са постъпили общо 1635 бр. дела (в 

това число 292 бр.първоинстанционни гр.дела, 1004 бр.въззивни гр.дела, 

187 бр. първоинстанционни търговски дела, 83 бр.фирмени дела и 69 

бр.частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 281 бр. дела 

или общо за разглеждане – 1916 бр. дела. От тях  свършени през 2012г. са 

1629 бр. дела (в това число 336 бр. първоинстанционни гр.дела, 978 бр. 

въззивни гр.дела, 162 бр. първоинстанционни търговски дела, 83 бр. 

фирмени дела, 69 бр. частни гр.дела и едно административно дело). 

За периода 01.01.2013г. – 01.11.2013г. в ОС-Велико Търново са 

постъпили общо 1338 бр. дела (в това число 249 бр. първоинстанционни 

гр.дела, 898 бр. въззивни гр.дела, 132 бр. първоинстанционни търговски 

дела, 59 бр. частни гр.дела), останали несвършени от минали години – 287 

бр. дела или общо за разглеждане – 1625 бр. дела. От тях  свършени за 

периода 01.01.2013г.-01.11.2013г. са 1294 бр. дела (в това число 236 

бр.първоинстанционни гр.дела, 843 бр. въззивни гр.дела, 121 бр. 

първоинстанционни търговски дела, 46 бр. въззивни търговски дела и 59 бр. 

частни гр.дела). 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават 

делата по следните закони: Семеен кодекс, Закон за семейството и лицата, 

ЗОПДИППД и др., а по частните гр. дела  -  Закон за търговския регистър, 

Семеен кодекс и др., по търговските дела: Закон за задълженията и 

договорите, Търговски закон и др.                                    

 

Натовареност 

Общата натовареност по щат и действителна натовареност (граждански 

и наказателни дела) в окръжен съд – Велико Търново е както следва: 

 за 2011г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 8,05; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 7,01; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 11,20; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 9,75 

 за 2012г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 8,83; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 7,68; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 10,59; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 9,21 

 за първото полугодие на 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 10,83; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 8,21; 
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        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 12,69; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 9,63. 

                                                                                   

                                  НАСРОЧЕНИ ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени следните насрочени за периода 25.11.2013г. 

- 31.12.2013 г., граждански и търговски дела, по съдии както следва:  

 

- на доклад на съдия Иванка Вачкова: 

Гр. дело № 687/2013 г. е образувано  на 21.05.2013г., по искова молба 

от същата дата, за оспорване и установяване на бащинство, с правно 

основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69 СК, разпределено в същия ден, видно от 

приложения протокол за случаен избор с имената на възможните 12 съдии, 

на доклад на съдия Вачкова. Определението по чл. 131 ГПК е от 

06.06.2013г., след преценката за редовност на предявените искове. В същия 

ден е постановено и определение, с което е изискано от бюрото за правна 

помощ определяне на адвокат, който да бъде назначен за особен 

представител на малолетното дете, а ищцата е задължена да внесе 

определената сума за възнаграждението му. След изпълнение на указанието 

и представяне на платежния документ, с определение, изготвено на ръка от 

з.з. на 20.06.2013г., на основание чл. 29, ал. 4 ГПК, посоченият с писмото от 

11.06.2013г. адвокат е назначен за особен представител, депозирал на 

20.06.2013г. отговор по исковата молба. След известни затруднения по 

установяването на актуалния адрес на първия ответник за връчването на 

исковата молба, определението по чл. 140 ГПК е постановено на 

05.11.2013г., с което е допуснато събирането на доказателства, дадени са 

указания и са направени разяснения към ищцата, а делото е насрочено в 

о.с.з. за 27.11.2013г. – 11.30ч. 

В. гр. дело № 1308/2013 г. е образувано на 22.10.2013г., по въззивна 

жалба входирана на 20.10.2013г., против решението по гр.д. № 694/2011г. на 

РС-Павликени, в частта му досежно определената начална оценка на 

изнесен на публична продан недвижим имот. Делото е разпределено в деня 

на образуването му, видно от приложения протокол за случаен избор, с 

имената на възможните 13 съдии, на доклад на съдия И.Вачкова. С 

определение по чл. 267 ГПК от 30.10.2013г., жалбата е счетена за 

процесуално допустима и делото е внесено в о.с.з. на 02.12.2013г. – 10.30ч. 

Призовките до страните са изпратени на 31.10.2013г., получени са на 01, 05 

и 06 ноември 2013г., не е приложено само съобщението до единия ответник 

с адрес в гр. Плевен, като въпреки  наближаващото с.з. няма данни за 

повторно изпращане или уведомяване по друг начин.  

Т. дело № 765/2013 г. е образувано 12.06.2013г. по искова молба от 

същия ден на АД със седалище в София, срещу две  еднолични дружества и 

управителя на второто, с правно основание чл. 422 ГПК, разпределено на 

доклад на съдия Вачкова, избрана автоматично между въведените като 

възможни 11 съдии. С определение по чл. 367 ГПК от 17.06.2013г. е 
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наредено изпращането на исковата молба на ответниците с разяснения, а 

отговор от пълномощник и на тримата ответници е депозиран на 

22.07.2013г., изпратен на ищеца съгласно ръкописно разпореждане от 

22.07.2013г., с даден двуседмичен срок от съобщението, за представяне на 

допълнителна искова молба, както и възражение за местна подсъдност от 

първия ответник. На 31.07.2013г. е постъпила по делото допълнителна 

искова молба, със становище и по направеното възражение за подсъдност, 

изпратена на ответните страни в изпълнение на процедурата по двойна 

размяна, съгласно разпореждане от 01.08.2013г. С определение от 

30.09.2013г.съдия-докладчикът е оставил без уважение възражението по чл. 

119, ал. 3 ГПК, допуснал е представените доказателства и СИкЕ с 

определени в.л. и размер на депозит, а с.з. е насрочено за 30.10.2013г., като с 

писмо е изискано и ч.гр.д. по описа на РС-В.Търново. На тази дата съдът не 

е дал ход на делото поради неизясненост на представителната власт на 

процесуалния представител на ответниците, в които смисъл са дадени 

указания и с.з. е определено за 04.12.2013г. – 14ч. 

         - на доклад на съдия Димитринка Гайнова 

Гр. дело № 584/2013 г. е образувано  на 22.04.2013г., по искова молба 

от същия ден с правно основание чл. 336 и сл. ГПК, за поставяне под 

запрещение, разпределено в същия ден, видно от приложения протокол за 

случаен избор, съдържащ имената на възможните 12 съдии, на доклад на 

съдия Гайнова. С разпореждане от 23.04.2013г. исковата молба е оставена 

без движение с указания за отстраняване на нередовности, отстранени с 

молба от 10.05.2013г., след което, на 13.05.2013г. съдът е постановил 

разпореждане по чл. 131 ГПК, с подробни указания и разяснения към 

ответната страна. Трите изпратени съобщения са подписани от лица без 

посочени качества, поели задължение да ги предадат на адресата, върху 

които съобщения са изписани на ръка трудно разчитащи се указания по 

изпълнение на задълженията за връчване и при неизпълнение – възможност 

за налагане на глоба. Поредно изпратеното съобщение е изготвено 

надлежно, с данни, че лицето не е в състояние да положи подпис. На 

17.10.2013г. ищцата е депозирала молба, в която е посочила че ответницата 

не е в състояние да присъства в с.з. и да бъде доведена, поради което е 

поискано на основание чл. 337, ал. 1 ГПК съдът да посети лечебното 

заведение, в което е настанена и да добие лични впечатления за състоянието 

й. На следващия ден, с ръкописен трудночетлив акт върху молбата, съдът е 

разпоредил да се изискат от Дом за възрастни хора в гр. Славяново, 

сведения за състоянието на ответницата, изпълнено с писмо от 21.10.2013г. 

С определение по чл. 140 ГПК от 17.10.2013г., съдът се е произнесъл по 

доказателствените искания, назначил е съдебно-психиатрична експертиза и 

е насрочил о.с.з. за 11.11.2013г. Отговор от управителя на хоспис 

„Св.Лазар” гр. Славяново е получен на 07.11.2013г. В с.з. съдът е изложил 

доклад по спора, по който не са направени възражения, приел е 

доказателствата, разпитал е свидетели, изслушани в присъствието на 

вещото лице. Следващото с.з., е насрочено за провеждане на пункт в 
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ДВХПР  „Св.Лазар” гр. Славяново, на 27.11.2013г., в присъствието и на в.л., 

за което Домът е известен с писмо от 12.11.2013г., а Председателят на 

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

Т. дело № 922/2013г. е образувано на 17.07.2013г., по искова молба от 

същия ден, с предявени на основание чл. 422, ал. 1 ГПК искове, от АД – 

София, срещу ЕТ и две физически лица, разпределено в същия ден на 

доклад на съдия Гайнова. На 19.08.2013 г. съдът е разпоредил началото на 

двойната размяна на книжата, а отговор от ответниците е постъпил на 

04.09.2013г. Допълнителната искова молба е входирана на 14.10.2013г. с 

доказателствени искания, изпратена на ответниците с разпореждане от 

14.10.2013г. Делото е насрочено в о.с.з. за 18.12.2013г., в закрито заседание 

от 05.11.2013г., като са допуснати доказателствата, назначена е ССчЕ, с 

определено в.л. и размер на депозит. Призовките са връчени на 12.11.2013г. 

В. гр.д. № 1311/2013г. е образувано на 22.10.2013г., по въззивна жалба 

входирана в деловодството на РС-В.Търново на 16.08.2013г., против 

решението по гр.д. № 3397/2012г., с което е бил отхвърлен иск с правно 

основание чл. 53, ал. 2 ЗКИР. Делото е разпределено в деня на образуването 

му, видно от приложения протокол за случаен избор, с имената на 

възможните 13 съдии, на доклад на съдия Гайнова. С определение от 

23.10.2013г., е извършена проверка по реда на чл. 267 ГПК и делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 02.12.2013г., за която дата страните са 

уведомени своевременно. 

- на доклад на съдия Станислав Стефански 

В. гр.дело № 1041/2013г. е образувано на 16.08.2013г., по въззивна 

жалба входирана в деловодството на РС-Павликени на 09.07.2013г., против 

решението по гр.д. № 76/2013г., с което е бил отхвърлен иск с правно 

основание чл. 422 ГПК. Делото е разпределено в деня на образуването му, 

видно от приложения протокол за случаен избор, с имената на възможните 

15 съдии, на доклад на съдия Стефански.  С  разпореждане от 01.10.2013г. 

жалбата е била оставена без движение, тъй като е констатирано, че 

внесената ДТ не е по сметката на ВТОС. С оглед това въззивната жалба е 

оставена без движение, като е наредено връщането на делото на РС-

Павликени за предприемане на  необходимите действия по събиране на 

таксата. Делото е върнато във ВТОС на 16.10.2013г. и с разпореждане от 

следващия ден делото е насрочено за 12.12.2013г., като съдът е обявил, че 

по доказателствените искания ще се произнесе в о.с.з. За датата на с.з. 

страните са уведомени своевременно.  

Т. дело № 991/2012г. е образувано на 31.07.2012г., по искова молба от 

същия ден, с предявени искове по чл. 79, вр. чл. 82, чл. 92 и чл. 86 ЗЗД, от 

АД – София, срещу ЕООД и физическо лице, разпределено в същия ден на 

доклад на съдия Стефански. На 30.08.2013 г. съдът е поставил началото на 

двойната размяна на книжата, постановявайки обаче разпореждане по чл. 

131 и сл. ГПК, с месечен срок за отговор. Такъв е постъпил на 02.10.2012г. и 

с определение по чл. 140 ГПК, от 09.10.2012г., делото е насрочено в о.с.з. за 

29.11.2012г. с допускане на доказателствата и назначаване на СИкЕ. На 
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25.10.2012г. по делото е депозирана допълнителна искова молба с 

приложения, изпратена на ответника съгласно разпореждане от 29.10.2012г.  

С протоколно определение от заседание на 29.11.2012г., по искания в 

нарочни молби от страните за спиране на производството, съдът го е 

уважил, при доказателства за открито производство по несъстоятелност на 

ответното ЕООД, на основание чл. 637, ал. 1, вр. чл. 229, ал. 1, т. 7 ТЗ. По 

делото са приложени изготвени служебни справки за движението на гр. д. 

№ 195/2012г. на ВТОС. На 19.06.2013 г. ищецът е депозирал молба за 

възобновяване на производството, по която съдът е разпоредил уточнения 

от ищцовата страна, изпълнени в указания срок. С определение от 

27.06.2013г. съдът частично е прекратил производството, а в останалата 

част го е възобновил, с насрочване за 10.10.2013г., когато страните не са се 

явили. Заседанието е отложено за 05.12.2013г. за изясняване позициите на 

страните по направените доказателствени искания. 

Гр. дело № 221/2013г.  е образувано на 15.02.2013г., по искова молба 

от предходния ден, с правно основание чл. 45 ЗЗД, вр. чл. 441 ГПК и чл. 74 

ЗЧСИ. Разпределено е в същия ден (протокол на л. 23 по делото) и е 

оставено без движение с разпореждане от 18.02.2013г. за довнасяне на ДТ. 

Разпореждането по чл. 131 е от 15.03.2013г., отговори са постъпили на 

17.04.2013 г. и 18.04.2013г. и с определение по чл. 140 ГПК от 07.05.2013г. 

делото е насрочено в о.с.з. на 20.06.2013г., когато са допуснати 

доказателствата и съдебно-оценъчна експертиза, изискани са допълнително 

такива, конституирано е трето лице-помагач на ответника ЧСИ, на което 

дружество е наредено да се изпратят отговора и определението на съда. 

Заключението е представено по делото на 10.06.2013г., изразено е било и 

становище от третото лице-помагач. В с.з. на 20.06.2013г. е даден ход,  

конституирана е и друга подпомагаща страна на страната на ищеца и за 

въвеждането му в процеса и за доказателства, заседанието е отложено за 

26.09.2013г. Тогава са изразени становища от процесуалните представители 

на страните, изложен е подробен доклад на съда по чл. 146 ГПК по делото, 

(без постъпили възражения), разпитани са свидетели, депозирано е и е 

прието заключението на вещото лице и по доказателствата е насрочено с.з. 

за 21.11.2013г. Същото е пренасрочено по счетена за основателна 

мотивирана молба на пълномощника на втория ответник, за 19.12.2013г. от 

14.30ч., за което е наредено да се уведомят страните. 

- на доклад на съдия Георги Драгостинов 

Гр. дело № 669/2013 г. е образувано и разпределено на 15.05.2013 г. по 

постъпила на същата дата искова молба, с предявени искове по чл. 226, ал. 1 

КЗ, вр. чл. 45 и чл. 52 ЗЗД  и чл. 86, ал. 1 ЗЗД. С определение от 22.05.2013 

г. съдията-докладчик е уважил молбата на ищците по чл. 83, ал. 2 ГПК и ги 

е освободил от заплащането на такси и разноски по делото, приел е исковата 

молба за редовна, а предявените искове за допустими и е разпоредил 

изпращането на преписи на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е връчено на ответното застрахователно дружество на 

04.06.2013 г. и отговорът му е депозиран на 13.06.2013 г. Определението по 
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чл. 140 ГПК е от 23.07.2013 г. и с него съдията е отхвърлил искането на 

ответника за прекратяване на делото поради неспазена местна подсъдност, 

приел е представените с исковата молба писмени доказателства, допуснал е 

поисканите от страните експертизи и свидетели до разпит и е насрочил 

делото за разглеждане в първо о.с.з. на 16.09.2013 г. Заключението по 

комплексната автотехническа съдебно-медицинска експертиза е депозирано 

в съда на 28.08.2013 г. На 16.09.2013 г. съдът е дал ход на делото, изслушал 

е страните, произнесъл се е по доказателствени искания, разпитал е 

свидетелите, приел е заключението на вещите лица и новопредставени 

писмени доказателства, допуснал е комплексна съдебна експертиза и е 

изискал справки от трети лица. В следващото с.з. на 22.10.2013 г. е даден 

ход на делото, но е отложено във връзка с възражение по чл. 199 ГПК за 

26.11.2013 г. Заключението е представено на 06.11.2013 г. 

       В. гр. дело № 1316/2013 г. е образувано и разпределено на 24.10.2013 г. 

по въззивна жалба срещу решението  по гр.д. № 4311/2012 г., по описа на 

ВТРС, ХІІІ състав. С определение на състава от 07.11.2013 г. по чл. 267 ГПК 

жалбата е приета за редовна, подадена в срок, констатирано е, че не са 

направени доказателствени искания по въззивното обжалване и делото е 

насрочено за 26.11.2013 г. 

Т. дело № 1504/2012 г. е образувано и разпределено на 14.12.2012 г., 

по постъпило по подсъдност на същата дата гр.д. № 9401/2012 г. по описа 

на СГС, ГО, І-17 състав. От физическо лице срещу банка са предявени  

искове за прогласяване нищожността на договор за ипотека по посочен 

нотариален акт и на договор за банков кредит, сключени на 09.07.2008 г. С 

определение от 02.01.2013 г. съдията е оставил производството по делото 

без движение, с указания за отстраняване на констатираните нередовности в 

посочен срок, продължен с акт от з.з. на 10.01.2013 г. С друго определение 

от 22.02.2013 г., е отхвърлил искането на ищеца по чл. 83, ал. 2 ГПК, за 

освобождаване от задължението за заплащане на такси и разноски. С 

определение № 80 от 07.05.2013 г. по в.ч.гр.д. № 135/2013 г. на ВТАС 

определението на ВТОС е отменено в частта, с която е отказано 

освобождаване от задължението за заплащане на дължимата по делото д.т., 

като ищецът е освободен от заплащането й. Делото е върнато на ВТОС на 

18.06.2013 г. На 02.07.2013 г. съдът се е произнесъл с определение по реда 

на чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на ответника на 22.07.2013 г. и 

отговорът на исковата молба е депозиран на 22.08.2013 г. Определението по 

чл. 140 ГПК е от 04.10.2013 г. С него съдията се е произнесъл по 

направените от страните възражения, по допустимостта на предявените 

искове, доказателствените искания и е насрочил с.з. на 22.10.2013 г. В 

първото с.з. ход на делото не е даден, предвид нередовното призоваване на 

ответника и е отложено за 26.11.2013г. 

         - на доклад на съдия Иванка Димова 

Гр. дело № 434/2013 г. е образувано и разпределено на 25.03.2013 г., 

по постъпила на същата дата в съда искова молба, с предявени обективно 

съединени искове по чл. 45, вр. чл. 52 ЗЗД и чл. 86, вр. чл. 84, ал. 3 ЗЗД. С 
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разпореждане от 26.03.2013 г. исковата молба е била оставена без движение, 

с указания за отстраняване на недостатъците в срок. Същите са изпълнени с 

молба от 29.03.2013 г. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 02.04.2013 г. На 

04.04.2013 г. съдът е разпоредил повторно връчване на преписите от 

исковата молба с приложенията на ответника при условията на чл. 46 ГПК и 

залепване на уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК, като е указал на ищеца в 

срок да представи справка за адресната регистрация на ответника с 

предупреждение за връщане на исковата молба при неизпълнение. Срокът 

за изпълнение на указанията е продължен в з.з. на 16.04.2013 г. На 

22.04.2013 г. съдията е разпоредил връчване на книжата на ответника на 

настоящия адрес, според представената справка. Съобщението е връчено на 

24.04.2013 г. и отговорът на ответника по исковата молба е депозиран на 

23.05.2013 г. Определението по чл. 140 ГПК е постановено на 29.05.2013 г. 

и с него съдът се е произнесъл по направените от страните възражения, 

процесуални и доказателствени искания, приел е представените писмени 

доказателства, допуснал е привличането на застрахователно дружество като 

трето лице - помагач на ответницата и е насрочил с.з. на 09.07.2013 г.  На 

13.06.2013 г. е постъпил отговора на третото лице – помагач и с 

определение от 14.06.2013 г. съдът е разпоредил изпращането му на 

страните по делото. Заключението по съдебно-медицинската експертиза е 

депозирано на 27.06.2013 г. На 09.07.2013 г. е даден ход на делото, 

докладвано е, приети са писмени доказателства, разпитани са свидетели, 

прието е заключението по експертизата и за събиране на доказателства и с.з. 

е отложено за 01.10.2013 г. По молба по чл. 151, ал. 1 ГПК съдът е насрочил 

о.с.з. на 17.09.2013 г., на което е даден ход на делото и с протоколно 

определение съдът е отхвърлил искането за повторен разпит на вещото лице 

и за поправка на протокола от с.з. на 09.07.2013 г. Заседанието на 01.10.2013 

г. е проведено, събрани са доказателства и за събиране на още доказателства 

е отложено за 29.10.2013 г. С разпореждане от 23.10.2013 г. съдът е 

отсрочил с.з. за 06.11.2013 г., отложено за 26.11.2013 г. по доказателствата. 

Т. дело № 666/2013 г. е образувано  и разпределено на 15.05.2013 г., по 

постъпило на същата дата т.д. № 336/2013 г., изпратено от ОС –Варна по 

подсъдност. С разпореждане от 16.05.2013 г. съдът е оставил без движение 

исковата молба с указания за отстраняване на констатираните нередовности 

в срок. С разпореждане по чл. 372 ГПК от 29.05.2013 г. съдът е продължил 

процедурата по двойната размяна на книжата. Препис от постъпилата на 

24.06.2013 г. допълнителна искова молба, съдът незабавно, с разпореждане 

по чл. 273 ГПК, е изпратил на ответника за допълнителен отговор, 

депозиран в съда на 15.07.2013 г. Определението по чл. 374 ГПК е от 

08.08.2013 г. В първото о.с.з. на 15.10.2013 г. съдът е дал ход на делото, 

изслушал е страните, направил е доклад, съгласно чл. 375 ГПК, който е 

приет без възражения, приел е писмените доказателства и заключението по 

допуснатата СИЕ и го е отложил за 26.11.2013 г. за събиране на 

доказателства. 

         - на доклад на съдия Ивелина Солакова 
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Гр. дело № 807/2013 г. е образувано  и разпределено на 21.06.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба, с предявени осъдителни искове 

по чл. 55, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 ЗЗД. След проверка по чл.129 ГПК, на 

25.06.2013 г. съдът е приел исковата молба за редовна и е разпоредил 

връчване на преписи на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е връчено на ответника на 01.07.2013 г. и отговорът му е 

депозиран на 06.08.2013 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 27.08.2013 г. 

В първото о.с.з. на 21.10.2013 г. съдът е изяснил фактическата страна по 

спора, докладвал е делото без възражения от страните, приел е писмени 

доказателства, произнесъл се е по доказателствени искания и за събиране на 

доказателства делото е отложено за 19.11.2013 г., когато пак е отложено – за 

03.12.2013 г., като е дадена възможност на ответната страна да представи 

доказателства. Съдът се е произнасял с определения от з.з. между съдебните 

заседания по направени доказателствени искания и е приемал 

доказателства. 

Т. дело № 711/2013 г. е образувано  и разпределено на 29.05.2013 г. по 

постъпила на същата дата искова молба, с предявени осъдителни искове за 

неустойка и обезщетение за некачествено изпълнени СМР. С разпореждане 

от 30.05.2013 г. съдът е оставил исковата молба без движение и след 

отстраняване на нередовностите, на 24.06.2013 г. е постановил 

разпореждането по чл. 367 ГПК, връчено на ответника на 01.07.2013 г., 

който е депозирал отговора си  и насрещна искова молба на 15.07.2013 г. С 

определение от 17.07.2013 г. съдът е приел отговора, приел е насрещния иск 

за разглеждане и е разпоредил изпращане на преписи на ищеца. 

Допълнителната искова молба и отговора на насрещния иск са постъпили на 

07.08.2013 г. Разпореждането по чл. 373 ГПК е от 26.08.2013 г. и 

допълнителният отговор по исковата молба и допълнителната насрещна 

искова молба са депозирани на 20.09.2013 г. С определение от 23.09.2013 г. 

съдът е приел представената от ищеца по насрещния иск допълнителна 

искова молба  и е разпоредил изпращане на препис от нея на ответника по 

насрещния иск с указания за отговор в двуседмичен срок. Допълнителният 

отговор на насрещния иск е постъпил на 06.11.2013 г. С определение по чл. 

374 ГПК съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 16.12.2013 г. 

         - на доклад на съдия Елза Йовкова 

Гр. дело № 1333/2013 г. е образувано  и разпределено на 28.10.2013 г. 

Съгласно определение от 14.10.2013 г. по гр.д. № 3451/2013 г. по описа на 

ВТРС, във ВТОС е изпратен заверен препис от искова молба с 

приложенията, за образуване на ново дело, с оглед родовата подсъдност. С 

ненаименован съдебен акт от з.з. на 31.10.2013 г. съдията-докладчик е 

разпоредил да се изискат от ВТРС приложените към гр.д. № 3451/2013 г. 

конкретно посочени книжа, както и удостоверяване на определени факти. С 

резолюция от 06.11.2013 г. съдът е дал нареждания за подреждане на 

документите и книжата по делото. С определение от 06.11.2013 г., по чл. 

140 ГПК, съдът е приел писмените доказателства, допуснал е изслушване на 
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съдебно-оценъчна експертиза и е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

10.12.2013 г. 

В. гр. дело № 1367/2013 г. е образувано и разпределено на 07.11.2013 

г. по постъпила на същата дата въззивна жалба срещу решението по 

гражданско дело № 1064/2013 г., по описа на ВТРС, І състав. С определение 

от 08.11.2013 г., по чл. 267 ГПК, след проверка по редовността и 

допустимостта на въззивната жалба и на направените доказателствени 

искания, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 09.12.2013  г. 

Т. дело № 617/2013 г. е образувано и разпределено на 07.05.2013 г., по 

постъпила на същата дата искова молба. С определение от 07.05.2013 г., в 

производство по реда на чл. 118 ГПК, съдът е прекратил производството по 

делото и го е изпратил на родово и местно компетентния съд – ВТРС. 

Определението е обжалвано с частна жалба и с определение № 

145/30.07.2013 г. по в.ч.т.д. № 233/2013 г., по описа на ВТАС, е отменено и 

делото е върнато на ВТОС за продължаване на съдопроизводствените 

действия. Незабавно, след връщане на делото на 31.07.2013 г., с 

определение от същата дата, съдът е отхвърлил искането за обезпечение на 

предявените искове. С отделно определение по чл. 367 ГПК от същата дата, 

съдът е открил процедурата по двойната размяна на книжата, която е 

приключила с депозиране на отговора по допълнителната искова молба на 

04.11.2013 г. Определението по чл. 374 ГПК е от 07.11.2013 г. и с него 

делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 20.12.2013 г. 

         - на доклад на съдия Янка Павлова 

Гр. дело № 1150/2013 г. е образувано и разпределено на 16.09.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба, с предявени осъдителни искове 

срещу застрахователя за присъждане на претърпени при ПТП имуществени 

и неимуществени вреди. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 27.09.2013 г., 

съобщението е връчено на ответника на 15.10.2013 г. и той е депозирал 

отговора си на 28.10.2013 г. С определение по чл. 140 ГПК от 31.10.2013г., 

съдържащо проекто-доклад по делото, съдът е допуснал представените 

доказателства, произнесъл се е по доказателствените искания и е насрочил 

с.з. на 26.11.2013 г. 

В. гр. дело № 1329/2013 г. е образувано и разпределено на 28.10.2013г. 

С решение № 239 от 24.10.2013 г., по гр.д. № 1567/2013 г. по описа на ВКС, 

Първо гражданско отделение е отменено въззивно решение № 519 от 

14.12.2012 г. по гр.д. № 1229/2012 г. на ВТОС и делото е върнато за ново 

разглеждане от друг състав на въззивния съд. С определение от 01.11.2013 г. 

по чл. 267 ГПК, делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 28.11.2013 г. 

Т. дело № 317/2013 г. е образувано и разпределено на 04.03.2013 г., по 

постъпила на същата дата искова молба. Разпореждането по чл. 367 ГПК е 

от 08.03.2013 г., съобщението е връчено на ответника на 14.03.2013 г. и 

отговорът му е постъпил на 27.03.2013 г. При своевременно произнасяне на 

съдията-докладчик с разпореждания по размяната на книжата, тя е 

приключила на 07.05.2013 г. с постъпването на допълнителния отговор. С 

определение от 09.05.2013 г., по чл. 374 ГПК, съдържащо проекто-доклад по 
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делото, съдът е допуснал доказателствата и е насрочил с.з. на 04.06.2013 г., 

когато делото е отложено за постигане на спогодба. Проведени са още три 

съдебни заседания по събиране на доказателствата, отлагани за изготвяне и 

представяне на заключенията на вещите лица. Следващото с.з. е насрочено 

на 03.12.2013 г. 

        - на доклад на съдия Татяна Събева 

Гр. дело № 815/2012 г. е образувано и разпределено на 20.06.2012 г., 

по постъпила на същата дата искова молба с предявен осъдителен иск срещу 

застраховател. Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 21.06.2012 г., 

съобщението е връчено на ответника на 03.07.2012 г. и отговорът му е 

постъпил на 06.08.2012 г. На 14.08.2012 г. е разпоредено изпращането на 

препис на ищеца за становище в двуседмичен срок, което е депозирано на 

27.08.2012 г. С определение от 04.10.2012 г. съдията е отхвърлил 

направеното в отговора на исковата молба възражение за неподсъдност по 

чл. 119, ал. 3 ГПК и е оставил без движение исковата молба с указания за 

внасяне на дължимата д.т., като не е приел доводите, че на основание чл. 84, 

ал. 1 ГПК ищецът е освободен от това задължение. Указанията са изпълнени 

с молба от 13.10.2012 г. Определението по чл. 140 ГПК е от 17.10.2012 г. и 

съдържа проекто-доклад по делото. Съдът е приел писмените доказателства, 

представени от страните, произнесъл се е по направените доказателствени 

искания и е насрочил делото за 13.11.2012 г., когато не му дал ход, поради 

постъпила частна жалба срещу определението от 04.10.2012 г., като го е 

отложил без дата. С определение от 12.12.2012 г. по в.ч.гр.д. № 564/2012 г. 

по описа на ВТАС, определението от 04.10.2012 г. на ВТОС, в частта, с 

която е отхвърлено възражението за неподсъдност на делото е потвърдено. 

С определение по същото частно гр. дело от 04.06.2013 г. ВТАС е допуснал 

поправка на очевидна фактическа грешка в определението си от 12.12.2012 

г., като е коригирал номера на делото на ВТОС. След влизане в сила на 

въззивното определение, делото е върнато във ВТОС на 06.11.2013 г. и с 

разпореждане на съдията –докладчик от 07.11.2013 г. е насрочено в о.с.з. на 

03.12.2013 г. 

В. гр. дело № 1340/2013 г. е образувано и разпределено на 01.11.2013 

г., по постъпила на същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 

934/2013 г., по описа на РС – Горна Оряховица, ІІ състав. С определение по 

чл. 267 ГПК делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 05.12.2013 г. 

Т. дело № 126/2013 г. е образувано  и разпределено на 29.01.2013 г., по 

постъпила на 28.01.2013 г. искова молба, с предявен иск по чл. 307 ТЗ, за 

частично прекратяване на сключен между страните договор за замяна на 

недвижими имоти, обективиран в нотариален акт. Разпореждането по чл. 

367 ГПК е от 30.01.2013 г. и с него е сложено начало на процедурата по 

двойна размяна на книжата в търговския спор, която е приключила на 

04.04.2013 г., с постъпване на допълнителния отговор по допълнителната 

искова молба. С разпореждане от 14.05.2013 г. е наредено изпращане на 

препис от допълнителния отговор на другата страна за становище в 

двуседмичен срок, връчен със съобщение на 27.05.2013 г. Определението на 
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съда по чл. 374 ГПК е от 11.07.2013 г. и съдържа проекто-доклад. Съдът се е 

произнесъл по доказателствените искания, приел е писмените доказателства 

и е насрочил делото в о.с.з. на 12.09.2013 г., когато е даден ход на делото, 

докладвано е, изслушани са становища на страните и за събиране на 

доказателства е отложено за 05.11.2013 г., когато отново е отложено по 

доказателствата за 28.11.2013 г. 

- на доклад на съдия Росица Динкова 

Гр. дело № 459/2013 г. е образувано и разпределено на 28.03.2013 г. по 

постъпило на същата дата и изпратено по подсъдност от ВТРС гр.д. № 

3905/2012 г. С определение от 01.04.2013 г. съдът е открил процедурата по 

чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на ответника на 11.04.2013 г. Вместо 

отговор, по делото е постъпила частна жалба, която съдията-докладчик е 

администрирал своевременно. С определение от 24.06.2013 г. делото е 

насрочено за разглеждане в о.с.з. на 03.10.2013 г., като писмени 

доказателства са приети съдържащите се в НОХД № 2459/2011 г. на ВТРС 

материали. Съдът е обявил, че по доказателствените искания ще се 

произнесе в о.с.з. Администрирани са и други постъпили от ответника 

частни жалби. На 03.10.2013 г. съдът е дал ход на делото, докладвал го е 

съгласно чл. 146 ГПК, произнесъл се е по доказателствените искания и го е 

отложил за 04.12.2013 г. 

В. гр. дело № 1278/2013 г. е образувано  и разпределено на 11.10.2013 

г., по постъпила на същата дата въззивна жалба  срещу решението по гр.д. 

№ 109/2013 г. по описа на ВТРС, ІХ състав. С разпореждане от 15.10.2013 г. 

на съдията-докладчик делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 

27.11.2013 г. 

Т. дело № 524/2013 г. е образувано  на 15.04.2013 г. по постъпила на 

12.04.2013 г. искова молба с предявени установителни искове по чл. 422 

ГПК. Първоначално делото е разпределено на съдия Станислав Стефански, 

който с определение от 17.04.2013 г. се е отвел от разглеждане на делото и 

то е преразпределено на съдия Росица Динкова. С разпореждане от 

19.04.2013 г., с оглед даване ход на исковата молба, е изискано прилагането 

на ч.гр.д. № 1864/2012 г. по описа на РС – Горна Оряховица – заповедното 

производство. След постъпване на делото, съдът е постановил 

разпореждането по чл. 367 ГПК и е открил процедурата по двойната 

размяна на книжата. При спазване на процесуалните срокове от страните и в 

разумни срокове от страна на съдията, процедурата е приключила с 

депозиране на допълнителен писмен отговор на 12.08.2013 г. 

Определението по чл. 374 ГПК е от 23.09.2013 г. и с него съдът е насрочил 

делото за разглеждане в о.с.з. на 27.11.2013 г. 

         - на доклад на съдия Маруся Кънева 

В. гр. дело № 1378/2013 г. е образувано  и разпределено на 12.11.2013 

г., по постъпила на същата дата въззивна жалба срещу решението по гр.д. № 

1348/2013 г., по описа на ВТРС, І състав. С разпореждане от 14.11.2013 г., 

подписано от всички съдии от въззивния състав, делото е насрочено за 

разглеждане в о.с.з. на 16.12.2013 г. 
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Т. дело № 1077/2013 г. е образувано и разпределено на 28.08.2013 г. по 

постъпило на същата дата и изпратено по подсъдност от ВТРС гр.д. № 

1719/2013 г. Съдията-докладчик, продължавайки процесуалните действия,  е 

постановил  ръкописно разпореждане от 11.09.2013 г. по чл. 372 ГПК върху 

отговора на ответника, намиращ се в папката на гр.д. 1719/2013 г. на ВТРС. 

Допълнителната искова молба е постъпила на 10.10.2013 г. и с 

разпореждане от същата дата препис от нея е изпратен на ответника за 

допълнителен отговор, който е постъпил в определения процесуален срок, 

на 29.10.2013 г. Определението по чл. 374 ГПК от 04.11.2013 г. съдържа 

проекто-доклад. Съдът се е произнесъл по доказателствените искания, 

приел е представените от страните писмени доказателства и е насрочил 

делото за разглеждане в о.с.з. на 16.12.2013 г. 

       

НЕНАСРОЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА  

                            

                     Ненасрочени граждански дела – І-ва инстанция 
 

          Ненасрочените към 01.11.2013 г. първоинстанционни граждански дела 

във ВТОС са били 19/деветнадесет/ броя, като към 21.11.2013 г. 5/пет/ от тях 

са насрочени, а 2/две/ – прекратени. Гр.д. №1253/2013 г., образувано на 

08.10.2013 г., на доклад на съдия Димитринка Гайнова, производство по чл. 

2, ал. 1 ЗОДОВ, е насрочено за 18.12.2013 г. Гр.д. № 1333/2013 г., 

образувано на 28.10.2013 г., с докладчик – съдия Елза Йовкова, по чл. 216, 

ал. 1, т. 4 ДОПК, е насрочено за 10.12.2013 г. Гр.д. № 687/2013 г., 

образувано на 21.05.2013 г., докладчик – съдия Иванка Вачкова, чл. 62, ал. 2 

и чл. 69 СК, е насрочено за 27.11.2013 г. Гр.д. № 1150/2013 г., образувано 

на 16.09.2013 г., по чл. 113 ГПК/потребителски иск/, на доклад на съдия 

Янка Павлова, е насрочено за 26.11.2013 г. Гр.д. № 1188/2013 г., образувано 

на 25.09.2013 г., по чл. 5 ЗЛС, на доклад на съдия Янка Павлова, е 

насрочено за 29.11.2013 г. На 12.11.2013 г. и на 11.11.2013 г. са прекратени 

производствата по гр.д. № 1189/2013 г. и гр.д. № 1190/2013 г., образувани 

на 25.09.2013 г., двете на доклад на съдия  Ивелина Солакова. 

 

          От ненасрочените дванадесет граждански дела, бяха проверени 10 

броя, както следва: 

- на доклад на съдия Георги Драгостинов - едно ненасрочено дело. 

Гр. дело № 1006/2013 г. е образувано и разпределено на 06.08.2013 г. 

по постъпила на същата дата в съда искова молба с предявени искове по чл. 

69 и чл. 70 СК. С определение от з.з. на 07.10.2013 г., в производство по чл. 

131 и сл. ГПК, е наредено връчването на преписи от исковата молба и 

приложенията на ответника с указания за писмен отговор и последиците от 

неподаването му. До ответника са изпратени две съобщения – на 08.10.2013 

г. и на 07.11.2013 г. и не са върнати. 

- на доклад на съдия Димитринка Гайнова – едно ненасрочено 

дело. 
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Гр. дело № 1244/2013 г. е образувано и разпределено на 04.10.2013 г. 

по постъпила на същата дата в съда искова молба с предявени искове по чл. 

226, ал. 1 КЗ, вр. чл. 45 ЗЗД. Приложените писмени доказателства и книжа 

са от 65 страници. На 14.10.2013 г. съдията е постановил разпореждането си 

по чл. 131 ГПК. Съобщението е връчено на ответника – застрахователна 

компания, на 30.10.2013 г. и не е изтекъл срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. 

- на доклад на съдия Елза Йовкова – едно ненасрочено дело. 

Гр. дело № 1280/2013 г. е образувано и разпределено на 14.10.2013 г. 

По постъпила на същата дата искова молба с предявен иск по чл. 62, ал. 1 

СК. С определение от 15.10.2013 г. съдията е разпоредил връчването на 

преписите от исковата молба и приложенията към нея на ответницата с 

указания за правата и последиците по чл. 131 – чл. 133 ГПК. Изрично е 

поискано вписване на разпоредбите на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 ГПК и на чл. 41, 

ал. 1 и ал. 2 ГПК в съобщението до ответника. С друго определение от 

същата дата съдът, с оглед разпоредбите на чл. 63 СК и на чл. 15, ал. 8 

ЗЗДетето и необходимостта от назначаване на особен представител на 

малолетното дете, е изискал от АС на ВТАК да определи адвокат, 

разпоредил е на ВТАК да се изпрати препис от определението. С 

определение от 23.10.2013 г. е назначен особен представител на 

малолетното дете, чийто произход от бащата се оспорва. С друго 

определение от същата дата е разпоредено връчването на преписи от 

исковата молба и приложенията на особения представител за отговор по 

реда на чл. 131 ГПК. Съобщението по чл. 131 ГПК до ответницата е връчено 

на 20.10.2013 г., а до особения представител на малолетното дете – на 

25.10.2013 г. Не е изтекъл срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. 

- на доклад на съдия Ивелина Солакова– едно ненасрочено дело. 

Гр. дело № 1243/2013 г. е образувано  и разпределено на 04.10.2013 г. 

по постъпила на същата дата в съда искова молба, с предявени искове по чл. 

226, ал. 1 КЗ, вр. чл. 45 ЗЗД и приложения на 50 страници. С разпореждане 

от з.з. на 08.10.2013 г. съдията е наредил връчването на преписи от исковата 

молба с приложенията на ответното застрахователно дружество по реда на 

чл. 131 ГПК. Съобщението е редовно връчено на 23.10.2013 г. и срока по чл. 

131, ал. 1 ГПК не е изтекъл. 

- на доклад на съдия Маруся Кънева – едно ненасрочено дело. 

Гр. дело № 1277/2013 г. е образувано и разпределено на 11.10.2013 г. 

С определение от 09.10.2013 г. по гр.д. № 3454/2013 г. на ВТРС 

производството по делото е прекратено и то е изпратено за разглеждане 

пред ВТОС, където е постъпило на 11.10.2013 г. Предявен е негаторен иск 

по чл. 109 ЗС и при условията на евентуалност искове по чл. 51, ЗС. 

Предявен е и иск по чл. 45 ЗЗД, вр. чл. 50, чл. 51 и чл. 52 ЗС и при условията 

на евентуалност - по чл. 50 ЗС. С определение от з.з. на 04.11.2013 г., след 

извършена проверка по чл. 129 ГПК, съдът е оставил без движение исковата 

молба и е дал ясни и конкретни указания за отстраняване на констатираните 

нередовности. Съобщението е връчено на ищеца, чрез процесуалния му 

представител, на 11.11.2013 г.  
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- на доклад на съдия  Росица Динкова – едно ненасрочено дело. 

Гр. дело № 1270/2013 г. е образувано и разпределено на 09.10.2013 г. 

по постъпила на същата дата в съда искова молба с предявен иск за 

обезщетение за причинени неимуществени вреди  от непозволено 

увреждане, предявен частично за 50000 лева от общо 100000 лева. С 

разпореждане от 10.10.2013 г. исковата молба е оставена без движение с 

указания за отстраняване в срок на посочените нередовности. Съобщението 

до ищеца е изпратено на 10.10.2013 г. и не е върнато. 

- на доклад на съдия Станислав Стефански – две ненасрочени дела. 

Гр. дело № 1314/2013 г. е образувано и разпределено на 23.10.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба, с предявен иск за прогласяване 

недействителността на споразумение, сключено между страните. На 

23.10.2013 г. съдът е постановил разпореждане по чл. 131 ГПК и 

съобщенията до ответниците са връчени съответно на 24.10.2013 г. и на 

30.10.2013 г.  Не е изтекъл срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. 

Гр.д. № 1216/2013 г. е образувано и разпределено на 30.09.2013 г., по 

постъпила на 27.09.2013 г. искова молба, по чл. 336 и сл.  ГПК. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК, след извършена проверка по реда на чл. 

129 и сл. ГПК, е постановено на 03.10.2013 г. Разпоредено е препис от 

исковата молба с приложенията да се изпрати и на ВТОП. Съобщението до 

ВТОП е връчено на 07.10.2013 г., а до ответника – на 17.10.2013 г. 

- на доклад на съдия  Татяна Събева – четири ненасрочени дела, две от 

които бяха проверени: 

Гр. дело № 534/2013 г. е образувано и разпределено на 15.04.2013 г., 

по постъпила на същата дата жалба от л.св. П.Д.А. /затвора в Ловеч/, 

препратена по компетентност от ОС – Ловеч. С разпореждане от з.з. на 

24.04.2013 г. съдията е оставил жалбата, имаща характер на искова молба, 

без движение, с указания за отстраняване в срок на констатираните 

нередовности. Съобщението е надлежно връчено на 07.05.2013 г. В срока от 

ищеца са постъпили две молби, като с едната „отстранява” нередовностите, 

а с другата е направил искане за предоставяне на правна помощ. С 

разпореждане от 15.05.2013 г. е изискана декларация по чл. 23, ал. 4 ЗПП. С 

определение от  05.06.2013 г. съдът е предоставил правна помощ на ищеца 

във вид на процесуално представителство по делото, а с определение от 

26.06.2013 г. е назначил и посочения от ВТАК адвокат. С разпореждане от 

същата дата отново е оставил исковата молба без движение с указания за 

отстраняване на нередовностите и е наредил съобщението да се изпрати на 

особения представител. Поправената искова молба е постъпила в съда на 

05.07.2013 г. и на 12.07.2013 г. е постановено разпореждането по реда на чл. 

131 ГПК. Съобщението е изпратено погрешно на ВТОП, вместо до 

Прокуратура на РБ – гр. София, където е връчено редовно на 12.08.2013 г. 

На 30.08.2013 г. е постъпил отговора на исковата молба, препис от който е 

връчен на процесуалния представител на ищеца за становище, съответно 

депозирано в съда на 11.09.2013 г. С разпореждане от 19.09.2013 г. исковата 

молба отново е оставена без движение, с оглед посочени в отговора 
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нередовности, с указания за отстраняването им. След становище на 

особения представител от 27.09.2013г., съдът за пореден път е оставил без 

движение исковата молба и е наредил изпращане на съобщения както  до 

ищеца, така  и до особения представител. Съобщенията са редовно връчени 

съответно на 14.10.2013 г. и на 23.10.2013 г. На 17.10.2013 г. в съда е 

постъпила поправена лично от ищеца искова молба, а на 30.10.2013 г. – 

становище на особения му представител. На 01.11.2013 г. съдията е 

разпоредил преписи от молбата и становището да се изпратят на ответника 

за отговор в двуседмичен срок. Съобщението е връчено в Прокуратура на 

РБ на 06.11.2013 г. 

Гр.д. № 1222/2013 г. е образувано и разпределено на 01.10.2013 г., по 

постъпила на 30.09.2013 г. искова молба, с предявен иск по чл. 331 КТ. 

Разпореждането по чл. 131 ГПК е от 09.10.2013 г., като съобщението до 

ответното дружество е връчено на 14.10.2013 г. чрез ищеца, който е 

изпълнителен директор.  

 

                    Ненасрочени въззивни граждански  дела  

       Според справката, към 01.11.2013 г. ненасрочените въззивни 

граждански дела във ВТОС, са три броя. Към датата на проверката – 

21.11.2013 г. и трите дела са насрочени, съответно за 26.11.2013 г. и 

28.11.2013 г. 

 

                Ненасрочени търговски дела / дела в несъстоятелност 

        Към 01.11.2013 г. ненасрочените търговски дела във ВТОС са били 

36/тридесет и шест/, а към датата на проверката ( 21.11.2013 г.) – 29 /двадесет 

и девет/. Т.д. № 1235/2013 г., образувано на 03.10.2013 г., на доклад на съдия 

Иванка Димова, е прекратено на 06.11.2013 г. Т.д. №№ 922/2013 г., 641/2013 

г., 711/2013 г., 1077/2013 г., 1303/2013 г. и 917/2013 г. са насрочени, две от 

тях през м. ноември, а останалите – през м. декември. 

 

        На случаен принцип бяха проверени следните търговски дела: 

- на доклад на съдия Георги Драгостинов – от пет ненасрочени дела:  

Т. дело № 1145/2013 г. е образувано и разпределено на 13.09.2013 г. по 

постъпила на същата дата искова молба, с предявен отрицателен 

установителен иск по чл. 124 ГПК с цена 25112,32 лева. С определение от 

30.09.2013 г. по чл. 367 ГПК, съдията е открил процедурата по размяна на 

книжата. Съобщението е връчено на ответника на 08.10.2013 г., а писменият 

му отговор е депозиран на 23.10.2013 г. погрешно във ВТРС, откъдето е 

препратен на ВТОС. С разпореждане по чл. 372 ГПК от 08.11.2013 г. 

съдията е наредил изпращане на препис от отговора на ищеца за подаване 

на допълнителна искова молба в двуседмичен срок. Съобщението е 

изпратено на 08.11.2013 г. и не е върнато.                                                                                                                                                                                                                   

        Т. дело № 1234/2013 г. е образувано  и разпределено на 03.10.2013 г., 

по постъпила на същата дата в съда искова молба, с предявени 

установителни искове по чл. 422 ГПК. На 04.10.2013 г. е постъпила и молба 
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от ищеца за допускане на обезпечение на предявените искове. На 

04.10.2013г. съдията е постановил определенията по чл. 367 ГПК и в 

производството по чл. 389, ал. 1 ГПК. Съобщението е връчено на ответника 

на 10.10.2013 г., а отговорът му е постъпил на 24.10.2013 г. и 

разпореждането на съдията от 08.11.2013 г. по чл. 372 ГПК е поставено 

ръкописно върху него. Изпратеното на 08.11.2013 г. до ищеца съобщение е 

връчено на 11.11.2013 г.   

- на доклад на съдия Димитринка Гайнова – от две ненасрочени 

дела:  

         Т. дело № 1114/2013 г. е образувано и разпределено на 09.09.2013 г., 

по постъпила на 05.09.2013 г. искова молба, с предявени установителни 

искове по чл. 422 ГПК. С разпореждане от 17.09.2013 г. съдията-докладчик 

/в отпуск до 17.09.2013 г./ е изискал от ВТРС ч.гр.д. № 1712/2013 г. – 

заповедното производство, с оглед проверка редовността на исковата молба. 

Делото е постъпило във ВТОС на 24.09.2013 г. и с разпореждане от 

01.10.2013 г. исковата молба е оставена без движение, с указания за 

довнасяне на дължимата д.т., които са изпълнени на 11.10.2013 г. 

Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 15.10.2013 г. Съобщението е връчено 

на упълномощено от ответника лице на 11.11.2013 г. и след като е 

докладвано на съдията, на 12.11.2013г. той е разпоредил отново да се връчи, 

като се посочи конкретното качество на лицето, приело съобщението за 

дружеството.  

- на доклад на съдия Елза Йовкова – едно ненасрочено дело.  

         Т. дело № 1293/2013 г. е образувано и разпределено на 16.10.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба, с предявен осъдителен иск с 

цена 100000 лева, вреди от евикция. С разпореждане от 17.10.2013 г. 

исковата молба е оставена без движение с конкретни указания за 

отстраняване на констатираните нередовности. След изпълнение на 

указанията в срок, съдията е постановил разпореждането по чл. 367 ГПК на 

30.10.2013 г. Съобщението е изпратено два пъти, поради неточно 

изпълнение на задълженията  от длъжностното лице по връчването. 

Върнатото на 12.11.2013 г. съобщение в цялост, невръчено поради това, че 

фирмата била напуснала адреса, съдията на 14.11.2013 г. е разпоредил да се 

приложи към дело и да се счита  за връчено. 

- на доклад на съдия Иванка Вачкова – от три ненасрочени дела:  

         Т. дело № 1003/2013 г. е образувано и разпределено на 05.08.2013 г., 

по постъпило на същата дата т.д. № 4048/2013 г. по описа на СГС, по 

подсъдност. На 16.09.2013 г. съдията е оставил исковата молба без 

движение, поради невнесена дължима д.т. След изпълнение в срок на 

дадените указания, с определение от 22.10.2013 г. по чл. 367 ГПК съдията е 

открил процедурата по двойната размяна на книжата. Съобщението е 

връчено на ответника на 29.10.2013 г., а отговорът е постъпил на 11.11.2013 

г. Върху него, на същата дата, е положено ръкописно разпореждане на съда 

по чл. 372 ГПК. Съобщението до ищеца е изпратено на 11.11.2013 г. и не е 

върнато. 
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- на доклад на съдия Иванка Димова –  от три  ненасрочени дела:  

         Т. дело № 1026/2013 г. е образувано и разпределено на 13.08.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба, с предявени установителни 

искове по чл. 422 ГПК. На 14.08.2013 г. съдията е оставил исковата молба 

без движение с указания до ищеца за отстраняване в срок на констатираните 

нередовности. След изпълнение в срок на указанията, с разпореждане по чл. 

367 ГПК от 10.09.2013 г., съдията  е открил процедурата по двойната 

размяна на книжата. Съобщението е връчено на ответника на 16.09.2013 г. и 

отговорът му е постъпил на 30.09.2013 г. Разпореждането по чл. 372 ГПК е 

от 01.10.2013 г. Съобщението до ищеца е връчено на 11.10.2013 г. и на 

31.10.2013 г. в съда е депозирана допълнителната му искова молба. 

Разпореждането за допълнителния отговор на ответника е от 31.10.2013 г., а 

съобщението му е връчено на 05.11.2013 г.  

- на доклад на съдия Ивелина Солакова – от три ненасрочени  дела:  

         Т. дело № 1265/2013 г. е образувано и разпределено на 09.10.2013 г. 

След повдигнат спор за подсъдност от ВТРС, с определение № 300 от 

07.10.2013 г. по в.ч.гр.д. № 404/2013 г., Апелативен съд – Велико Търново 

/ВТАС/ е приел, че компетентен по правилата на родовата подсъдност – чл. 

104, т. 4 ГПК да разгледа спора е ВТОС и му е изпратил делото, постъпило 

на 09.10.2013 г. Предявени са обективно съединени искове по чл. 422 ГПК, 

вр. чл. 327 ТЗ, вр. чл. 79, ал. 1 ЗЗД, чл. 86, ал. 1 ЗЗД и чл. 286 ТЗ. С 

определение от 10.10.2013 г. съдията се е произнесъл по искането по чл. 389 

ГПК, като е допуснал обезпечение на предявените искове. Разпореждането 

по чл. 367 ГПК е от същата дата. Съобщението е връчено на 21.10.2013 г. и 

отговорът е постъпил на 04.11.2013 г. С разпореждане по чл. 372 ГПК от 

08.11.2013 г. съдът е приел отговора на исковата молба и го е изпратил на 

ищеца за допълнителна искова молба. Съобщението до ищеца е изпратено 

на 08.11.2013 г. и не е върнато. 

- на доклад на съдия Маруся Кънева – едно ненасрочено дело.  

         Т. дело № 1294/2013 г. е образувано и разпределено на 17.10.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба.  Разпореждането по чл. 367 ГПК 

е от 04.11.2013 г. С молба от 07.11.2013 г. ищецът е поискал допускане на 

обезпечение на предявените искове. С определение от същата дата съдът е 

оставил молбата без движение и е указал отстраняване на нередовности. 

Обезпечението е допуснато с определение от 14.11.2013 г. На ответника са 

изпратени: съобщение, върнато в цялост невръчено, поради ненамиране на 

фирмата на адреса и уведомление по чл. 47 ГПК, залепено на 12.11.2013 г. 

- на доклад на съдия Росица Динкова – от три ненасрочени дела:  

         Т. дело № 1034/2013 г. е образувано и разпределено на 15.08.2013 г., 

по постъпила на 14.08.2013 г. искова молба с цена на иска 392709,90 лева, 

представляваща неплатена наемна цена по договор за наем и анекс към 

него, договорена неустойка и лихви. На 04.09.2013 г. е постъпила и молба 

по чл. 389, ал. 1  ГПК, върху която с резолюция дежурният съдия за деня е 

разпоредил да се докладва на съдията-докладчик и е обяснил, че не може да 

се произнесе, тъй като не е извършена проверката за редовността по ГПК. С 
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разпореждане от 23.09.2013 г. съдията-докладчик е оставил без движение и 

исковата молба, и молбата за допускане на обезпечение на предявените 

искове, като нередовни, поради невнесената дължима д.т. След изпълнение 

на указанията, с разпореждане от 08.10.2013 г. съдът е приел исковата молба 

за редовна и е открил процедурата по чл. 367 ГПК. С определение от същата 

дата е допуснал поисканото обезпечение. Съобщението до ответника е 

връчено на 10.10.2013 г. и отговорът му е депозиран на 23.10.2013 г. 

Разпореждането по чл. 372 ГПК е от 24.10.2013 г., съобщението е връчено 

на ищеца на 29.10.2013 г. и допълнителната искова молба е постъпила на 

11.11.2013 г. Разпореждането по чл. 373, ал. 1 ГПК е от 14.11.2013 г., 

съобщението е изпратено в същия ден и не е върнато.                                                                                                                                                    

- на доклад на съдия Станислав Стефански – от четири ненасрочени 

дела, бяха проверени две:  

         Т. дело № 999/2013 г. е образувано и разпределено на 05.08.2013 г., по 

постъпила на същата дата искова молба, с предявени осъдителни искове. На 

същата дата е постъпила и молба за обезпечение по чл. 389 ГПК. С 

определение от 05.08.2013 г. съдът е оставил без уважение молбата на 

ищеца за допускане обезпечение на предявените искове чрез налагане на 

възбрана върху недвижим имот и запор върху банкови сметки, машини, 

съоръжения и технологично оборудване, като неоснователна. С 

разпореждане от 19.09.2013 г. е наредил преписи от исковата молба с 

приложенията да се изпратят на ответника за отговор в едномесечен срок и 

по реда на чл. 131 и сл. ГПК. Съобщението е връчено на 20.09.2013 г. и 

отговорът на ответното дружество е постъпил на 21.10.2013 г. На 22.10.2013 

г. съдът е постановил разпореждане по чл. 372 ГПК и съобщението е 

връчено на ищеца на 29.10.2013 г.  

Т. дело № 1181/2013 г. е образувано и разпределено на 24.09.2013 г. С 

определение от 23.09.2013 г., постановено по т.д. № 1551/2013 г., съдия 

Росица Динкова не е приела за съвместно разглеждане предявения с 

насрещна искова молба иск, подадена заедно с отговора по исковата молба 

и го е отделила на основание чл. 211, ал. 2 ГПК. Насрещната искова молба е 

докладвана на зам. председателя на ВТОС за образуване на ново дело и 

определяне на докладчик. С разпореждане от 30.09.2013 г. исковата молба е 

оставена без движение за внасяне на дължима д.т. Разпореждането не 

съдържа изразени мотивна и диспозитивна част. На 21.10.2013 г. в съда е 

депозиран документ за платената д.т. и на 22.10.2013 г. съдът е постановил 

разпореждането по чл. 367 ГПК. Съобщението е връчено на 04.11.2013 г., 

като преди това, на 01.11.2013 г. е постъпила молба от ищеца, с която на 

основание чл. 214 ГПК е направил искане, като е увеличил размера и 

представил документ за допълнително внесена д.т. С разпореждане от 

07.11.2013 г. съдът е указал на ищеца довнасяне на д.т. в размер на шест 

стотинки по изменението на размера на иска. 

- на доклад на съдия Татяна Събева – едно ненасрочено дело.  

         Т. дело № 1000/2013 г. е образувано и разпределено на 05.08.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба, с предявен иск по чл. 79 ЗЗД. С 
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разпореждане от 26.08.2013 г. съдът е оставил без движение исковата молба 

с указания за отстраняване в срок на посочените нередовности. След 

поправяне на исковата молба, на 16.09.2013 г., с разпореждане по чл. 131 

ГПК съдът е наредил изпращане на преписи на ответника за отговор в 

едномесечен срок. Съобщението е връчено на ответника на 23.09.2013 г. и 

отговорът е депозиран на 23.10.2013 г. С ръкописно разпореждане по чл. 

372 ГПК от 24.10.2013 г., съдът е изпратил препис от отговора на ищеца за 

допълнителна искова молба, която е постъпила в срок - на 14.11.2013 г., при 

връчено на 29.10.2013 г. съобщение на ищеца. Продължила е двойната 

размяна на книжата по търговския спор, като на 15.11.2013 г. съдията е 

постановил разпореждането си по чл. 373, ал. 1 ГПК. Изпратеното в същия 

ден  съобщение до ответника, не е върнато. 

- на доклад на съдия  Янка Павлова – от две ненасрочени дела:  

         Т. дело № 1088/2013 г. е образувано и разпределено на 30.08.2013 г., 

по постъпила на същата дата искова молба, с предявени установителни 

искове по чл. 422 ГПК. Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 05.09.2013 г., 

съобщението е връчено на ответника на 10.09.2013 г. и отговорът му е 

постъпил на 16.09.2013 г. Размяната на книжата в търговския спор е 

продължила с разпореждане по чл. 372 ГПК от 27.09.2013 г. Съобщението е 

връчено на ищеца на 15.10.2013 г. и на 29.10.2013 г. е депозирана молбата 

му с доказателствени искания, предвид отговора на ответника. 

Разпореждането по чл. 373, ал. 1 ГПК е от 30.10.2013 г. и съобщението е 

връчено на ответника на 07.11.2013 г.  
 

ВИСЯЩИ, НЕПРИКЛЮЧИЛИ КЪМ 01.11.2013г. производства, 

образувани преди 01.01.2012г. (без спрените). 

В ОС–Велико Търново няма неприключили към 01.11.2013г. 

производства, образувани преди 01.01.2011г. 
Три са делата, образувани преди 01.01.2012г. и неприключени към 

01.11.2013г. - 2 дела от съдия Поля Спасова, освободена считано от 

02.09.2013 г. и 1 дело на доклад на съдия Диана Костова,  назначена за 

Зам.председател на Административен съд - Велико Търново на 14.03.2013г. 

Към момента на проверката същите са преразпределени, движението на 

двете от тях продължава, а третото е с постановено решение от 19.11.2013г.  

При проверка се установи следното: 

       Т. дело № 268/11г. е било образувано на 28.02.2011г., с първоначален 

докладчик съдия Поля Спасова, по искова молба с правно основание чл. 

чл.155, т.1 от ТЗ. Първото по делото открито заседание е било насрочено за 

08.07.2011г., с определение от 14.06.2011г., с което са били допуснати 

доказателствата и СИкЕ, определено е вещо лице и размер на депозит. След 

заседания на 27.09.2011г. и на 18.11.2011г., с молба от 20.12.2011г. ищцата е 

поискала спиране на производството, тъй като във ВТОС било на 

производство преюдициално гр.д. № 126/2011г. Същата е била преценена за 

основателна и уважена на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, с определение 

от 21.12.2011г. След спирането на делото периодично са правени справки по 



 29 

движението на преюдициалното дело и с разпореждане от 12.07.2013г. 

новият докладчик - съдия Станислав Стефански, е възобновил 

производството, изискал е и приложил гр.д. № 126/2011г. и е насрочил о.с.з. 

за 16.10.2013г., отложено за 12.12.2013г., след замяна на едно от в.л. по 

делото. Към момента делото е предадено на вещо лице, за изготвяне на 

СИкЕ. 

Гр. дело № 330/11г. е било образувано на 14.03.2011г., по мотивирано 

искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от 

престъпна дейност /КУИППД/ от същата дата, с посочено правно основание 

чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, срещу две физически лица от гр. Свищов, 

разпределено в същия ден (л. 29 по делото), на доклад на съдия Диана 

Костова. С определение от 16.03.2011 г. е направена проверката за 

редовност на искането, наредено е връчването на препис от него на 

ответните страни, с разяснения по правото им на отговор, изискани са 

доказателства, наредено е извършването на публикация в ДВ за 

образуваното производство и конкретният му предмет, с указания към трети 

лица, желаещи да встъпят в процеса, като о.с.з. е било насрочено за 

30.06.2011г. С определение от 21.04.2011г. са били допуснати поисканите 

три експертизи: съдебно-автотехническа оценъчна, съдебно-строителна 

оценъчна и съдебно-икономическа, проведени са били седем о.с.з., 

изготвени са били и допълнителни заключения от експертите и приобщени 

редица доказателства, включително и от трети неучастващи лица, като с 

протоколно определение от с.з. на 05.07.2012г., производството по делото е 

било спряно - на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключването на 

внохд  № 122/2012г. на ВТОС. За движението на последното ежемесечно са 

били извършвани служебни справки, приложени по делото. Съгласно 

протокол („история на съдийските назначения”) от 12.03.2013г. и въз основа 

на заповед № 19/12.03.2013г., делото е преразпределено на доклад на съдия 

Димитринка Гайнова, възобновила с определение от 02.08.2013г. 

производството по делото, по подадена молба със заверени копия от 

влязлата в сила, (на 11.06.2013г.) присъда на РС-Свищов, с насрочване на 

о.с.з. за 23.10.2013г. В това заседание  е даден ход на делото по същество, 

пълномощниците на страните и представителят на ОП се изразили 

становища за прекратяване на производството с оглед постановената влязла 

в сила оправдателна присъда, обосноваваща липса на една от 

предпоставките за предявяване на искане по този закон. С решение от 

19.11.2013г., имащо характер на определение, съдия Гайнова е счела иска по 

чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) за недопустим, оставила го е без 

разглеждане и е прекратила производството по делото. 

Гр. дело № 196/11г. е образувано на 14.02.2011г. по искова молба от 

същата дата от З.К.С от гр. Разград, против П.И.П. от гр. Велико Търново, с 

цена на иска 63000 евро, за прогласяване нищожността на договор за заем и 

отмяна на нотариален акт за договорна ипотека, разпределено на доклад на 

съдия Поля Спасова, с изключване на съдия Димова поради продължителен 

отпуск – временна нетрудоспособност. С определение от 01.03.2011г. 
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исковата молба е била оставена без движение за внасяне на ДТ, като съдът е 

оставил без уважение искането на ищцата за освобождаване от такси и 

разноски, оспорено и потвърдено с определение от 26.05.2011г. на АпС-

Велико Търново. Таксата е внесена на 29.06.2011г., след което, на 

07.07.2011г. е изготвено разпореждането по чл. 131 ГПК, с указания към 

ответника, депозирал отговора си на 08.09.2011г. Определението по чл. 140 

ГПК е постановено на 26.09.2011г., с насрочване на делото в о.с.з. за 

26.10.2011г., с допускане на доказателствата и изискване на нови такива. На 

посочената дата е даден ход на делото, изразени са становищата на 

страните, направено е искане за конституиране на трето лице-помагач 

ЕООД със седалище в гр. В.Търново, приети са доказателства, назначена е 

СТЕ и пр., като с.з. е насрочено за 08.12.2011г., в което ответникът е 

представил болничен лист и заседанието е било отложено за 16.12.2011г. 

Междувременно ответната страна е уведомила съда, че третото лице-

помагач се представлява от синдик, а не от физическото лице, явило се в 

с.з., освен това е поискало спиране на производството до приключването на 

досъдебно производство по описа на ОД на МВР В.Търново. В с.з. на 

16.12.2011г. страните са се явили, искането за спиране е било оставено без 

уважение, представен е и доклад по спора на основание чл. 146 ГПК, 

депозирано е и заключение на вещо лице и делото е отложено за 

26.01.2012г. На 28.12.2011г. ответникът е направил искане по чл. 151 ГПК 

за допълване на протокола от с.з., като естествено е започнало това 

производство, насрочено за 26.01.2012г. За това заседание е бил депозиран 

болничен лист от синдика на дружеството, не се е явил и молителят, с оглед 

което съдът не е дал ход на делото за поправка на протокола, а го е 

насрочил за 10.02.2012 г., когато отново не е даден ход на делото с оглед 

нередовно призоваване на дружеството, указано да се призове чрез синдика 

му, а с.з. е определено за 15.03.2012г., все още за поправка на протокола. На 

тази дата ответникът П.И.П отново е представил болничен лист за 

„бъбречна колика” - съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 

26.04.2012г. На 19.04.2012г. ответникът е поискал с молба предоставяне на 

правна помощ, оставена без уважение с определение от 07.05.2012г. 

Заседанието от 26.04.2012г. за пореден път е било отложено – за 

14.06.2012г., поради неявяването на свидетелката – секретар протоколист, с 

оглед ….. служебен ангажимент. На 12.06.2012г. ответникът с молба, 

(приложена в четири екземпляра по делото заедно с доказателствата), 

отново е поискал от съда да постанови спиране на делото, върху която 

молба е поставена резолюция за докладването й след връщане на делото от 

АпС –В.Търново. С определение № 246/28.06.2012г. по в.ч.гр.д. № 

299/2012г. определението от 07.05.2012г. на ВТОС, с отказ за предоставяне 

на правна помощ на ответника, е било потвърдено. И този съдебен акт е бил 

спорен от П.И.П., по чиято ч.ж. ВКС е образувал к.ч.гр.д. № 591/2012г., 

приключило с определение № 8/08.01.2013г. и недопускане на касационно 

обжалване на въззивното определение. След връщането на делото и 

допусната техническа грешка, с ръкописна резолюция от 19.02.2013г., съдът 
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е посочил „делото да се счита насрочено за 28.02.2013г.” И след като 

призовката на ответника била получена от него на 25.02.2013г., същият не 

бил в състояние да организира защитата си и с молба от 26.02.2013г. 

поискал отлагане на съдебното заседание, на което искане пълномощникът 

на ищцата категорично е възразил. В това о.с.з. ход на делото отново не е 

бил даден, а заседание е било насрочено за 15.03.2013г. С поредна молба, 

представена в с.з. от пълномощника на ответника, с резолюция на съдията 

„към дело” от 15.03.2013г. отново е поискано спиране на делото, позовано 

на становище на ИВСС и данни за повдигнато обвинение на управителя на 

дружеството – ответник. В това с.з. съдът е дал ход на делото, изслушал е 

страните, отказал е събиране на гласни доказателства, оставил е без 

уважение искането за спиране на делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 5 

ГПК, приел е становището на ИВСС и е обявил съдебното дирене за 

приключено, като е дал ход на устните състезания. След изразени от 

страните съгласия за спиране на делото, съдът, без да отмени определението 

за даден ход по същество, е постановил спиране на производството по общо 

съгласие на страните, на основание чл. 229, ал. 1.т. 1 ГПК. На 16.04.2013г., с 

нарочна молба, пълномощникът на ищцата е оттеглил даденото съгласие за 

спиране и е поискал възобновяване на производството, уважено от съдия 

Спасова с определение от 18.04.2013г., с насрочване в о.с.з. за 07.06.2013г. 

В това заседание отново е обсъждан въпросът за спирането на 

производството, съдът е изложил мотиви за основателност на основание чл. 

229, ал. 1, т. 5 ГПК, поради образувани и обединявани прокурорски 

преписки, за което е изискана информация от ВТРП, без диспозитив за 

спиране. Становището на районен прокурор И.И. е получено на 

18.06.2013г., с данни за внесен обвинителен акт и образувано нохд № 

906/2013г. на ВТРС. 

На 12.07.2013г., поради пенсионирането на съдия Спасова, делото е 

преразпределено от Зам. председателя, между възможните 11 съдии, с  

докладчик съдия И.Димова. С определение от 09.08.2013г. е отменено 

определението, с което едноличното дружество е привлечено като трето 

лице-помагач на ищцата и е отхвърлено искането й за това. С друго 

определение – от 20.09.2013г. дружеството е конституирано като втори 

ответник и е насрочено о.с.з за 15.10.2013г. На 14.10.2013г. по делото е 

депозирана молба от пълномощника на ответника П.И.П. за спиране на 

делото, която е без подпис, придружена с копие от постановената присъда 

на ВТРС, както и друга такава, подадена лично от ответника. В с.з. е бил 

даден ход на делото и са били отхвърлени искания за спиране на 

производството, а делото е отложено без дата, която ще се определи след 

произнасянето АпС по частната жалба на ответната страна по 

определението на съда от 20.09.2013г. На 17.10.2013г. адв. Т. отново е 

подала молба за спиране на производството, резолирана на следващия ден, 

за прилагане по делото. На 15.11.2013г. делото е върнато от АпС-В.Търново 

за администриране на частната жалба срещу двете определения и внасяне на 

ДТ от ответника. 
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Похвално е, че към 01.11.2013г. в ОС–Велико Търново няма 

неприключили производства, образувани преди 01.01.2011г., а тези, 

образувани преди 01.01.2012г. са само три, по едното от които съдебният 

акт е постановен по време на проверката. По останалите две дела, с 

първоначален докладчик съдия П.Спасова, образувани през м. февруари 

2011г., до преразпределянето им в средата на м. юли 2013г., не е извършено 

почти нищо. По първото дело е заменено в.л. и вече се изготвя експертиза, а 

по второто, след като са провеждани няколко на брой заседания за поправка 

на протокола, при явно шиканиране на процеса от страна на ответника и 

оспорване на всяко действие на съда, новият докладчик следва да прецени 

необходимостта от спиране на производството, а при отказ за това – да 

предприеме допустимите от закона действия за дисциплиниране на страните 

и приключването му.  

                         

        ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО 

 

     Към 01.11.2013г. са спрени производствата по 59 граждански и търговски  

дела. Към датата на проверката две от тях са възобновени. 

     Спрените първоинстанционни граждански дела към 01.11.2013 г. са били  

осем. От тях едно, гр.д. № 368/2012 г., е възобновено с определение от 

05.11.2013 г. 

 През 2006 г. е спряно  гр.д.  № 887/2005 г., на доклад на съдия Елза 

Йовкова. Делото е образувано на 03.10.2005 г. по постъпило на 26.09.2005 г. 

писмо от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол /АДВФК/-ТД – 

Велико Търново по реда на чл. 299, ал. 1 ГПК/отм./, заедно с акт за начет. 

На 10.10.2005 г., предвид разпоредбата на чл. 300, ал. 1 ГПК/отм./,  съдът е 

разпоредил да се връчат на ответника преписи от писмото и акта за начет 

заедно с приложенията за отговор, възражения и доказателства в 

двуседмичен срок. С разпореждане от 26.10.2005 г. делото е насрочено за 

разглеждане на 28.12.2005 г., когато не е даден ход при условията на чл. 

107, ал. 2 ГПК/отм./ и е отложено за 25.01.2006 г. Тогава е даден ход на 

делото и е започнало събиране на доказателствата. Следващото с.з., на 

29.03.2006 г. е отложено без даване на ход, отново предвид разпоредбата на 

чл. 107, ал. 2 ГПК/отм./. С определение от з.з. на 20.06.2006 г., 

производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „д” 

ГПК/отм./, вр. чл. 299, ал. 1 ГПК/отм./, до приключване на образуваното 

наказателно производство /сл.д. № 225/2006 г. по описа на ОСС-В.Търново/ 

с влязъл в сила съдебен акт. След влизане в сила на определението, 

периодично са правени служебни справки по движението на 

преюдициалното дело и към 31.10.2013 г. данните са, че НОХД № 459/2012 

г. по описа на ВТОС е отложено за 18.11.2013 г. С поредно разпореждане на 

съдията-докладчик е наредено извършване на следваща справка на 

02.12.2013 г. 

     Гр.д. № 1189/2011 г. е образувано на 24.10.2011 г. по постъпило по 

подсъдност от Горнооряховския районен съд гр.д. № 1880/2011 г., 
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образувано по постъпила на 15.08.2011 г. искова молба с предмет на иска – 

обявяване нищожността на правна сделка с недвижим имот. Разпределено е 

на съдия Росица Динкова. С разпореждане от 25.10.2011 г. исковата молба е 

оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите в срок. 

След отстраняването им с молба от 03.11.2011 г., съдът е постановил 

определение по чл. 131 ГПК на 04.11.2011 г. Определението по чл. 140 ГПК 

е от 13.12.2011 г., ден след изтичане на срока по чл. 131, ал. 1 ГПК. 

Производството по делото е спряно в първото с.з., на 26.01.2012 г., на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, вр. § 5в ПЗР на ЗТР, вр. § 5, ал. 2 ПЗР на 

ЗТР. На ищеца е указано, че следва да поиска пререгистрация и ликвидация 

на ответника в двумесечен срок, като е предупреден, че при неизпълнение 

на указанията и непредставяне на доказателства за предприетите действия, 

делото ще бъде прекратено. По искане от 21.03.2012 г., съдът, с 

ненаименован акт от 23.03.2013 г., е отказал да възобнови производството и 

е продължил дадения срок с още два месеца. Срокът е продължаван  с по 

два месеца на 22.05.2012 г., 13.07.2012г., 26.09.2012 г., 28.11.2012 г., 

23.01.2013 г., 27.03.2013 г., 23.05.2013г., 26.07.2013 г. и 26.09.2013 г. 

     Гр.д. № 1117/2012 г. е образувано и разпределено  на 04.09.2012 г., по 

постъпила на 03.09.2012 г. искова молба, с която е предявен иск по чл. 106, 

ал. 1, т. 2 СК. Делото е на доклад на съдия Димитринка Гайнова. С 

определение от 20.09.2012 г. на малолетната ответница е назначен особен 

представител. С разпореждане от същата дата е наредено връчването на 

преписи от исковата молба с приложенията на ответника за отговор, който 

чрез назначения особен представител е постъпил в съда на 02.11.2012 г. 

Определението по чл. 140 ГПК е от 20.11.2012 г. Социалният доклад от 

ДСП – Горна Оряховица е постъпил в съда на 06.12.2012 г. Първото с.з. е 

проведено на 12.12.2012 г. Производството по делото е спряно в с.з. на 

23.01.2013 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязъл 

в сила съдебен акт на гр.д. № 78/2013 г. по описа на ВТОС. След влизане в 

сила на определението, периодично – всеки месец, по разпореждане на 

съдията-докладчик, са правени служебни справки за движението на 

преюдициалното дело. Съгласно справката от 01.11.2013 г., гр.д. № 78/2013 

г. по описа на ВТОС,  било при съдията-докладчик за насрочване. 

      Гр.д. № 557/2013 г. е образувано на 17.04.2013 г., по постъпила на 

същата дата насрещна искова молба, изпратена по подсъдност съгласно 

определение по гр.д. № 4673/2012 г. по описа на ВТРС. Разпределено е на 

съдия Димитринка Гайнова. С разпореждане от 26.04.2013 г. съдът е 

оставил исковата молба без движение с указания за отстраняване на 

нередовностите. Разпореждането по чл. 131 ГПК е постановено незабавно 

след изпълнение на указанията. Съобщението е връчено на 15.05.2013 г., а 

отговорът е постъпил на 13.06.2013 г. С определение от 02.08.2013 г. делото 

е насрочено за разглеждане в първо о.с.з. на 26.09.2013 г., когато е спряно 

на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК. Съдът е наредил делото да му се 

докладва при постъпване на молба за възобновяване, или след изтичане на 

шестмесечния срок по чл. 231 ГПК.  
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     Гр.д. № 148/2013 г. е образувано на 01.02.2013 г., по постъпило на 

същата дата, на основание чл. 23, ал. 3 ГПК, гр.д. № 583/2012 г. по описа на 

Окръжен съд – Ловеч, ведно с всички приложения по него. Разпределено е 

на съдия Иванка Димова. Предмет на спора е предявен против Районен съд 

– Плевен иск за заплащане на сумата от 60000 лева – обезщетение за 

причинени имуществени и неимуществени вреди по взета с определение на 

съда мярка за неотклонение „задържане под стража”. С разпореждане от з.з. 

на 04.02.2013 г. на ищеца са дадени указания за отстраняване на 

нередовностите в исковата молба. На 18.02.2013 г. е постъпила 

уточняващата молба в изпълнение на указанията, като с разпореждане от 

19.02.2013 г. съдът повторно му е указал да конкретизира претенцията си за 

имуществени вреди. Поради неизпълнение в срок на повторно дадените 

указания, с определение от 11.03.2013 г. съдът е върнал исковата молба в 

частта й за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди за 

разликата над 1400 лева до 25000 лева и е прекратил производството по 

делото в тази му част. С разпореждане от същата дата съдът е наредил 

изпращане на преписи от редовната искова молба и уточняващата молба 

към нея на ответника за отговор. Съобщението е връчено на 14.03.2013 г. и 

отговорът на административния ръководител на Плевенския районен съд е 

постъпил на 12.04.2013 г. С определение по чл. 140 ГПК, от 15.04.2013 г., 

съдът е насрочил делото за 14.05.2013 г., когато производството е спряно на 

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

на гр.д. № 2085/2012 г. на РС – Плевен. Първата справка по движение на 

преюдициалното дело е направена на 05.11.2013 г. и съгласно постъпилия 

на 14.11.2013 г. отговор гр.д. № 2085/2012 г. по описа на РС –Плевен е 

изпратено на ОС-Плевен с жалба изх. № 2633/18.10.2012 г., от там – на ОС – 

Габрово и от там, на 04.11.2013 г. -  на ВКС. 

     Гр.д. № 707/2012 г. е образувано на 04.06.2012 г. по постъпило на същата 

дата мотивирано искане от Комисията за установяване на имущество, 

придобито от престъпна дейност /КУИППД/, предявено на основание чл. 28, 

ал. 1 ЗОПДИППД, с цена на иска – 84800 лева. Разпределено е на съдия 

Татяна Събева. С разпореждане от 21.06.2012 г. съдът е приел исковата 

молба за редовна, а предявените искове за допустими и е наредил преписи 

от нея да се изпратят на ответниците за отговор по реда на чл. 131 ГПК и на  

ВТОП. Всички съобщения са връчени на 22.06.2012 г. и в срока е постъпил 

отговор с възражение по редовността на исковата молба. С разпореждане от 

20.07.2012 г. съдът е оставил исковата молба/мотивираното искане/ без 

движение и е дал срок за отстраняване на констатираните нередовности. 

Указанията са изпълнени с молба от 01.08.2012 г. и на 03.08.2012 г. съдът е  

разпоредил на ответниците и ВТОП да се изпратят преписи  за отговор. С 

определение от 22.10.2012 г., по чл. 140 ГПК, съдът е насрочил делото за 

разглеждане в о.с.з. на 20.02.2013 г. В петото по ред о.с.з. за събиране на 

доказателствата, най-вече заключения по допуснатите експертизи, на 

26.09.2013 г., съдът е спрял производството по делото до приключване на 

тълкувателно дело № 7/2013 г. на ВКС. Проверки са извършвани на сайта на 
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ВКС и е установено, че с разпореждане от 02.10.2013 г. е допълнено 

разпореждане от 18.09.2013 г. на председателя на ВКС за образуване на 

тълкувателното дело на ОС на ГК на ВКС. 

     Гр.д. № 1338/2012 г. е образувано на 01.11.2012 г. по постъпило на 

същата дата мотивирано искане от Комисията за установяване на 

имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/, предявено на 

основание чл. 28, ал. 1, вр. чл. 4, ал. 1 и 2  ЗОПДИППД и по чл. 22, ал. 1 

ЗОПДИППД, вр. чл. 389 и сл. ГПК, с цена на иска – 92702,37лева. 

Разпределено е на съдия Иванка Вачкова. С определение от 01.11.2012 г. 

съдът е отхвърлил искането на КУИППД по чл. 12 ЗОПДИППД за 

обезпечение на предявените искове чрез налагане на запор върху леки 

автомобили. С друго определение от същата дата е наредено изпращането 

на преписи от искането на ответника за отговор по реда на чл. 131 ГПК. 

Съобщението е връчено на 08.01.2013 г., а писменият отговор е постъпил на 

06.02.2013 г. С определение по чл. 140 ГПК от 25.02.2013 г. първото по 

делото о.с.з. е насрочено на 12.06.2013 г. Производството е спряно с 

протоколно определение на 25.09.2013 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

ГПК, до приемане на решение по тълкувателно дело № 7/2013 г. на ГК на 

ВКС.  

     Спрените въззивни граждански дела към 01.11.2013 г. са били  четири, 

като към датата на проверката в.гр.д. № 1242/2012 г. е възобновено и 

насрочено за 16.12.2013 г.: 

 През 2010 г. е спряно в. гр.д. № 788/2010 г., на доклад на съдия Елза 

Йовкова. Делото е образувано на 20.07.2010 г. по постъпила на същата дата 

въззивна жалба срещу решение по гр.д. № 1310/2009 г. по описа на ВТРС, 

ХІІІ  състав. Първоначално за докладчик е определена съдия Поля Спасова. 

С разпореждане на съдията-докладчик делото е насрочено за разглеждане на 

24.09.2010 г., когато производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 ГПК, до приключване с влязло в сила решение на гр.д. № 861/2010 г. по 

описа на ВТОС. След влизане в сила на определението са правени 

периодични служебни справки по движение на преюдициалното дело, което 

към 31.10.2013 г. се намира във ВТАС по постъпила въззивна жалба и не е 

върнато във ВТОС. 

     В.гр.д. № 443/2012 г. е образувано на 04.04.2012 г., по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решение на РС – Горна Оряховица, ХІ 

състав, постановено по гр.д. № 457/2011 г., ведно с цялото 

първоинстанционно дело. Разпределено е на съдия Димитринка Гайнова. 

След извършена проверка по реда на чл. 267 ГПК, съдът е приел жалбата за 

редовна и допустима и с определение от з.з. на 16.05.2012 г. е оставил 

направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-

икономическа експертиза без уважение, като е насрочил с.з. на 04.06.2012 г., 

когато не е даден ход на делото. На 18.06.2012 г. съдът е обявил делото за 

решаване. След постъпила на 25.06.2012 г. молба от жалбоподателката с 

искане за поправка и допълване на протокола от с.з. на 18.06.2012 г., съдът,  

на 27.06.2012 г., е разпоредил системните администратори да поставят на 
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оптически носител звукозаписа от с.з. и го приложат по делото. С друго 

разпореждане от същата дата е насрочено с.з. по реда на чл. 151, ал. 4 ГПК 

на 10.07.2012 г., когато ход на делото не е даден и след две с.з. съдът, с 

определение от 02.08.2012 г., е оставил без уважение искането за поправка и 

допълване на протокола. С определение от 28.06.2012 г. е оставена без 

уважение молбата на жалбоподателката от 25.06.2012 г. за отмяна на 

определението, с което е даден ход на делото по същество.  На 02.08.2012 г. 

без уважение е оставена идентична молба от 10.07.2012 г. С определение, 

също от 02.08.2012 г., съдът е указал на жалбоподателката да представи 

доказателства, свързани с искането й за спиране на производството, предвид 

наличието на висящо производство по друго дело на ГОРС. С друго 

определение от същата дата съдът е спрял  производството на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване на производството пред ВКС, 

образувано по частна жалба от 10.07.2012 г. След като с определение от 

26.11.2012 г. по гр.д. № 437/12 г. ВКС  е оставил в сила разпореждането от 

28.06.2012 г., обжалвано с частната жалба от 10.07.2012 г., с определение от 

09.01.2013 г., съдът на основание чл. 230, ал. 1 ГПК  е възобновил 

производство. Със същото определение отново го е спрял на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязло в сила решение на гр.д. № 

3022/2010 г. по описа на ГОРС, присъединено към гр.д. № 2975/2010 г. по 

описа на ГОРС. Разпоредени са ежемесечни справки по движението на 

преюдициалното дело, които са извършвани периодично. Съгласно 

справката от 01.11.2013 г. е установено, че гр.д. № 2975/2010 г. на ГОРС е 

във ВТОС по въззивна жалба и е образувано като в.гр.д. № 1171/2013 г., 

което е насрочено за 07.11.2013 г. 

      В.гр.д. № 647/2013 г. е образувано на 13.05.2013 г. по постъпила на 

същата дата въззивна жалба срещу решение на РС –Свищов по брачно дело 

№ 1017/2012 г. Разпределено е на съдия Иванка Димова. С определение по 

чл. 267 ГПК, делото е насрочено за разглеждане на 19.06.2013 г., когато не е 

даден ход и е отложено за 10.07.2013 г. С протоколно определение, 

производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1  ГПК. 

Шестмесечният срок по чл. 231 ГПК изтича през м. януари 2014 година. 

      Спрените търговски дела във ВТОС са общо 19/деветнадесет/ броя. От 

тях – дванадесет броя – т.д. №№  1995/2012 г., 1996/2012 г., 1997/12 г., 

1998/2012 г., 1999/2012 г., 1400/2012 г., 1401/2012 г., 1402/2012 г., 

1403/2012 г., 1404/2012 г., 1405/2012 г. и 1406/2012 г., образувани по искови 

молби на Националната агенция за приходите/НАП/, с предявени искове по 

чл. 647,  ал. 1, т. 3 ТЗ, са спрени през 2013 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 

ГПК, до решаване на образуваното на 21.05.2013 г. конституционно дело № 

12/2013 г. по описа на Конституционния съд на РБ за обявяване  

противоконституционност на § 14, ал. 1, ал. 2 и § 15 от ПЗР на ЗИС на 

Търговския закон. По делата са извършвани периодично служебни справки 

по хода на конституционното дело. 

     Т.д. № 1044/2012 г. е образувано на 13.08.2012 г., по постъпило на 

същата дата т.д. № 310/2012 г. на ОС – Стара Загора, по подсъдност. 
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Разпределено е на съдия Елза Йовкова, ползвала редовен платен отпуск от 

13.08.2012 г. до 21.09.2013 г. вкл. С определение от з.з. на 24.09.2012 г. 

съдията-докладчик е спрял производството по делото, като е уважил 

направеното с отговора на исковата молба искане, на основание чл. 229, ал. 

1, т. 4 ГПК, до приключване на гр.д. № 343/2009 г. по описа на ВТОС с 

влязъл в сила съдебен акт. Разпоредено е извършването на справки по 

движението на преюдициалното дело на всеки два месеца, след влизане в 

сила на определението. Справките са извършвани периодично и редовно, 

като съгласно последната - от 31.10.2013 г., делото е изпратено по 

компетентност на ВТАС, по постъпила срещу решението въззивна жалба. 

     Т.д. № 442/2012 г. е образувано на 04.04.2012 г. по постъпила на същата 

дата искова молба, с предявен установителен иск по чл. 422 ГПК. 

Разпределено е на съдия Татяна Събева, която с разпореждане от същата 

дата е оставила исковата молба без движение с указания за отстраняване на 

нередовностите. Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 25.04.2012 г. С 

определение от 09.07.2012 г. съдията се е отвел от разглеждане на делото на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК. Новият докладчик – съдия Иванка 

Вачкова, с определение от 31.07.2012 г. е насрочила делото за разглеждане в 

о.с.з. на 17.10.2012 г., когато е даден ход. С протоколно определение е 

прекратено производството по исковата молба на първия ищец. В с.з. на 

07.11.2012 г. съдът не е дал ход на делото  и е оставил исковата молба без 

движение. С определение от 27.11.2012 г. е допуснато изменение на 

предявения иск, който вече се счита осъдителен и е насрочено с.з. на 

15.01.2013 г., когато производството по делото е спряно на основание чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване на т.д. № 1008/2011 г. по описа на ВКС, 

ТК, Второ гражданско отделение. Производството по делото е възобновено 

с определение от 12.03.2013 г., предвид постановеното на 01.03.2013 г. 

решение по делото на ВКС и е насрочено с.з. на 24.04.2013 г. В с.з. на 

12.06.2013 г. е даден ход на делото по същество, съдът го е счел за изяснено 

и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. С определение от з.з. на 

18.07.2013 г. производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 ГПК, 

вр. чл. 637 ТЗ. Съгласно служебна справка от 01.11.2013 г., т.д. № 361/2013 

г. - по несъстоятелност, е спряно на 05.07.2013 г. за срок от една година. 

      Т.д. № 976/2011 г. е образувано на 18.08.2011 г. след постъпило на 

същата дата т.д. № 221/2011 г. на ОС–Стара Загора, по подсъдност. 

Разпределено е на съдия Станислав Стефански. С определение от 16.09.2011 

г. е насрочено с.з. на 27.10.2011 г., когато производството е спряно на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен 

акт по гр.д. № 343/2009 г. по описа на ВТОС. След влизане в сила на 

определението, са правени редовно периодични справки по движението на 

преюдициалното дело, по което е постановено решение № 31/31.07.2012 г. 

На 30.10.2012 г. делото е изпратено на ВТАС и не е върнато. 

      Т.д. № 990/2010 г. е образувано на 28.09.2010 г. по постъпила на същата 

дата искова молба, с предявени искове по чл. 373 и чл. 374 ТЗ. Разпределено 

е на съдия Татяна Събева. Разпореждането по чл. 367 ГПК е от 24.11.2010 г. 
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В процедурата по двойната размяна на книжата, с допълнителна молба е 

направено искане за спиране на производството на основание чл. 229, ал. 

1,т. 4 ГПК, което с определение от з.з. на 08.04.2011 г. съдът е уважил  и е 

спрял същото до влизане в сила на решението по т.д. № 1626/2010 г. по 

описа на ОС – Варна. Извършвани са периодични справки по движение на 

преюдициалното дело. Още при първата справка се е установило, че делото 

е изпратено по подсъдност на СГС и съгласно писмо от 11.10.2013 г. (от 

04.06.2013 г.), се намира в Софийски АС по жалба срещу решението на СГС 

и не е върнато. 

      Т.д. № 243/2013 г. е образувано на 20.02.2013 г. по постъпило по 

подсъдност на същата дата т.д. № 5635/2012 г. на СГС. Цената на иска е 

266223,17 лева, а правното основание – чл. 266, ал. 1, изр. 1 ЗЗД. 

Разпределено е на съдия  Росица Динкова, която с разпореждане от з.з. на 

20.02.2013 г. е оставила исковата молба без движение и е дала срок и 

указания за отстраняване на нередовностите. Указанията са изпълнени на 

04.03.2013 г. С разпореждане от 04.03.2013 г. препис от отговора на 

исковата молба е изпратен на ищеца по реда на чл. 372, ал. 1 ГПК. След 

завършване на процедурата по двойната размяна на книжата, с определение 

от 20.05.2013 г. съдът е насрочил делото за разглеждане в о.с.з. на 

01.07.2013 г., когато производството е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 

1 ГПК. Шестмесечният срок по чл. 231 ГПК изтича на 01.01.2014 г. 

      Според справката спрените производства по несъстоятелност във ВТОС 

са общо 28 броя. С правно основание чл. 632, ал.1, респ. ал. 5 ТЗ, са спрени 

производствата по 26 търговски дела, а по чл. 629, ал. 3, вр. ал. 1 ТЗ – 2 

дела.  

      Проверени бяха спрените на основание чл. 629, ал. 3, вр. ал. 1 ТЗ  две 

дела: 

      Т.д. № 95/2012 г. е образувано на 23.01.2012 г. по постъпила на същата 

дата в съда  молба с правно основание  чл. 626 ТЗ. Разпределено е на съдия 

Елза Йовкова. С разпореждане от з.з. на същата дата съдът е оставил без 

движение производството поради нередовност на молбата и е задължил 

молителя – длъжник  в срок да изпълни дадените му конкретни, точни и 

ясни указания. След изпълнението им от страна на длъжника с молбата му 

от 01.02.2012 г., съдът незабавно е пристъпил към осъществяване на 

процедурата по чл. 629, ал. 1 ТЗ. С определение от 02.02.2012 г. съдът е 

спрял производството по делото на основание чл. 629, ал. 3, вр. ал. 1 ТЗ, 

предвид подадената от кредитор на длъжника  молба за откриване на 

производство по несъстоятелност, по която е образувано т.д. № 45/2012 г. 

по описа на ВТОС. След влизане в сила на определението, делото е 

докладвано периодично на съдията и всеки месец е извършвана справка по 

движението на  т.д. № 45/12 г.  

      Т.д. № 899/2013 г. е образувано на 11.07.2013 г. по постъпила на същата 

дата в съда молба  с правно основание чл. 626 ТЗ. Разпределено е на съдия 

Маруся Кънева. С определение от з.з. на 15.07.2013 г. съдията е вписал 

молбата в ТР и е насрочил делото за разглеждане в о.з. на 02.08.2013 г., при 
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закрити врата, даден  е ход и производството е спряно на основание чл. 629, 

ал. 3 ТЗ, предвид сезирането на ВТОС по реда на чл. 625 ТЗ с молба за 

откриване на производство по несъстоятелност от кредитор на длъжника. 

Извършени са две справки по движението на т.д. № 989/2013 г. по описа на 

ВТОС. 

     Проверени дела, спрени на основание чл. 632, ал. 1 /ал. 5/ ТЗ: 

      Т.д. № 1172/2008 г. е образувано на 01.12.2008 г. по постъпила на 

28.11.2012 г. молба по чл. 626 ТЗ за откриване на производство по 

несъстоятелност.  Разпределено е на съдия Диана Костова. С разпореждане 

от з.з. на 02.12.2008 г. молбата е оставена без движение, с констатирани  

нередовности и са дадени указания за отстраняването им. С определение от 

04.12.2008 г. съдът е допуснал СИЕ, определил е вещо лице на принципа на 

случайния избор и е насрочил делото в публично заседание на 08.01.2009 г., 

когато му е даден ход и след събиране на доказателства, е обявено за 

решаване. С решение от 13.01.2009 г. съдът е обявил 

неплатежоспособността на търговското дружество  и е посочил началната 

дата, открил е производство по несъстоятелност, назначил е временен 

синдик, допуснал е исканите обезпечения и е определил дата на първото 

събрание на кредиторите. С решение от 14.04.2009 г., постановено по в.т.д. 

№ 144/2009 г. на ВТАС, решението от 13.01.2009 г. на ВТОС е отменено в 

частта за определяне на началната дата на неплатежоспособността, която е 

променена. В развитието на производството са проведени  общи събрания, 

съдът се е произнесъл по искания на синдика, одобрил е негови действия и 

разходи, приел е отчетите му, допуснал е допълнителни обезпечителни 

мерки, разгледал е възражения по списъците с приети и неприети вземания, 

приел е заключения на вещи лица, разгледал е възражения и искания за 

отмяна на решения на събранието на кредиторите. С определение от 

19.05.2011 г. съдът е приел, че наличното имущество на длъжника е 

недостатъчно за покриване на разноските по производството по 

несъстоятелност и са налице предпоставките по чл. 632, ал. 5 ТЗ, както и 

хипотезата на чл. 632, ал. 1 ТЗ, поради което е спрял производството с 

указания, че може да бъде възобновено в срок от една година. 

Производството е възобновено с определение от 30.05.2012 г. Назначен е 

нов синдик и са одобрени разходите на освободения синдик. С решение от 

18.12.2012 г. съдът е постановил обща възбрана и запор върху имуществото 

на дружеството в несъстоятелност и е постановил започване на 

осребряването на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и 

неговото разпределение. С решение за поправка на явна фактическа грешка  

от 11.03.2013 г. е допълнен диспозитивът на решението от 18.12.2012 г., 

като дружеството е обявено в несъстоятелност. Във връзка с встъпването на 

съдия Диана Костова на длъжност „заместник-председател” на 

Административен съд – Велико Търново, делото е преразпределено на 

съдия  Росица Динкова на 12.03.2013 г. С определение от 15.04.2013 г. 

производството отново е спряно на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ. 



 40 

      Производството по т.д. № 1511/2012 г., образувано на 14.12.2012 г. по 

постъпила на същата дата молба по чл. 625 ТЗ, разпределено на съдия Поля 

Спасова, е спряно с решение по чл. 632, ал. 1 ТЗ от 18.07.2013 г. След 

напускането на ВТОС от съдия Спасова, делото е преразпределено на 

11.11.2013 г. и за докладчик е определена съдия Димитринка Гайнова. 

       Т.д. №844/203 г. е образувано на 01.07.2013 г. по постъпила на 

28.06.2013 г. молба по чл. 625 ТЗ от длъжника. Разпределено е на съдия 

Елза Йовкова, която с определение от 01.07.2013 г. го е насрочила за 

разглеждане в о.с.з. на 31.07.2013 г., когато е даден ход при закрити врата и 

съдебното дирене е обявено за приключено. С решение от 20.08.2013 г. е 

обявена неплатежоспособността, открито е производството по 

несъстоятелността, на кредитора – НАП е указано да внесе и представи 

платежен документ по сметка на ВТОС за сумата от 4910 лв. с 

предупреждение за последиците по чл. 632, ал. 1 ТЗ. Сумата не е платена. С 

решение от 26.09.2013 г. по чл. 632, ал. 5 ТЗ, вр. чл. 632, ал. 1 ТЗ, вр. чл. 

629б, ал. 1 ТЗ производството по делото е спряно. Разпоредено е делото да 

се докладва след изтичане на една година от вписване на решението в 

търговския регистър. На 04.10.2013 г. решението е изпратено на АВ за 

вписването му. 

      На същото основание, с решение по чл. 632, ал. 1, или ал. 5  ТЗ са спрени 

производствата по проверените търговски дела за несъстоятелност - №№  

342/2012 г. – на доклад на съдия Станислав Стефански, 844/203 г. – на 

доклад на съдия Елза Йовкова, 1529/2012 г.- на доклад на съдия Иванка 

Вачкова, 1522/2012 г.- на доклад на съдия Татяна Събева, 1325/2012 г. – на 

доклад на съдия Росица Динкова,  788/2012 г. – на доклад на съдия Маруся 

Кънева, 868/2009 г. – на доклад на съдия Янка Павлова / спряно с решение 

от 15.11.2012 г., вписано на 20.11.2012 г., предвидено за докладване на 

28.11.2013 г. с оглед разпоредбата на чл. 632, ал. 4 ТЗ/,  9/2013 г. – на доклад 

на съдия Георги Драгостинов. По всички дела се следи за срока по чл. 632, 

ал. 2 ТЗ, чрез напомнителни бележки, върху които са записани датата на 

спиране, на вписване на решението или  датата, на която изтича 

едногодишния срок. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно 

заседание, производствата по които следва да се движат и приключат в 

кратки процесуални срокове:  

 

За периода 01.01.2011 - 01.11.2013 г. са образувани общо 259 бр. 

дела, разпределени по години и по съдии както следва: 

 

2011 г.: 

Мл. съдия Анна Димова (назначена в РС гр. Велико Търново на 

02.10.2013 г.) има общо 2 бр. дела, от които 1 бр. дело по СК и 1 бр. дело по 

КТ; 
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Съдия Георги Драгостинов има общо 4 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 2 бр.  дела по КТ; 

Съдия Диана Костова има общо 2 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 1 бр. дело по КТ; 

Съдия Димитринка Гайнова има общо 2 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 1 бр. дело по КТ; 

Мл. съдия Димо Колев има общо 1 бр. дело по КТ; 

Съдия Елза Йовкова има общо 5 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване и 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Иванка Вачкова има общо 5 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Иванка Димова има общо 4 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Ивелина Солакова има общо 5 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 2 бр. дела по КТ и 1 бр. дело по  чл.249 ЗЗД вр.чл.310 ГПК; 

Съдия Мария Гаджонова има общо 6 бр. дела, от които 3 бр. дела за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Маруся Кънева има общо 4 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 1 бр. дело по КТ; 

Съдия Поля Спасова има общо 5 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 4 бр. дела по КТ; 

Съдия Росица Динкова има общо 3 бр. дела, от които 1 бр. дело по СК 

и 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Станислав Стефански има общо 5 бр. дела, от които 1 бр. дело 

за осиновяване, 1 бр. дело по СК и 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Татяна Събева има общо 5 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 2 бр. дела по СК и 1 бр. дело по чл. 233 от ЗЗД вр.чл.310 ГПК; 

Мл. съдия Цветелина Цонева има общо 4 бр. дела по КТ; 

Съдия Янка Павлова има общо 7 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 4 бр. дела по КТ; 

Съдия Янко Янев има общо 3 бр. дела, от които 1 бр. дело по СК и 2 

бр. дела по КТ; 

 

2012 г.: 

Мл. съдия Анна Димова има общо 8 бр. дела, от които  2 бр. дела по 

СК и 6 бр. дела по КТ; 

Съдия Георги Драгостинов има общо 12 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване, 2 бр. дела по СК и 9 бр. дела по КТ; 

Съдия Диана Костова има общо 5 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване и 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Димитринка Гайнова има общо 6 бр. дела, от които 3 бр. дела за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 2 бр. дела по КТ; 

Мл. съдия Димо Колев има общо 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Елза Йовкова има общо 10 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване и 8 бр. дела  по КТ; 
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Съдия Иванка Вачкова има общо 5 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 2 бр. дела по СК и 1 бр. дело по КТ; 

Съдия Иванка Димова има общо 5 бр. дела, от които 4 бр. дела за 

осиновяване и 1 бр. дело по КТ; 

Съдия Ивелина Солакова има общо 11 бр. дела, от които 3 бр. дела за 

осиновяване, 2 бр. дела по СК, 5 бр. дела  по КТ и 1 бр. дело по чл.95, ал.1 

от ЗАПСП и чл.310 от ГПК; 

Съдия Мария Гаджонова има общо 8 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 6 бр. дела  по КТ; 

Съдия Маруся Кънева има общо 2 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 1 бр. дело по СК; 

Съдия Поля Спасова има общо 7 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 5 бр. дела по КТ; 

Съдия Росица Динкова има общо 6 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 0 бр. дела по СК и 4 бр. дела по КТ; 

Съдия Станислав Стефански има общо 7 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 1 бр. дела по СК и 4 бр. дела  по КТ; 

Съдия Татяна Събева има общо 8 бр. дела, от които 3 бр. дела за 

осиновяване, 3 бр. дела по СК и 2 бр. дела по КТ; 

Мл. съдия Цветелина Цонева има общо 1 бр. дело по КТ; 

Съдия Янка Павлова има общо 4 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 1 бр. дело по КТ; 

Съдия Янко Янев има общо 4 бр. дела по КТ; 

 

До 01.11.2013 г.: 

Мл. съдия Анна Димова има общо 6 бр. дела, от които 2 бр. дела по СК 

и 4 бр. дела по КТ; 

Съдия Георги Драгостинов има общо 5 бр. дела, от които 3 бр. дела за 

осиновяване и 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Диана Костова има общо 1 бр. дело за осиновяване; 

Съдия Димитринка Гайнова има общо 3 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 2 бр. дела по КТ; 

Мл. съдия Димо Колев има общо 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Елза Йовкова има общо 10 бр. дела, от които 3 бр. дела за 

осиновяване, 3 бр. дела по СК и 4 бр. по КТ; 

Съдия Иванка Вачкова има общо 4 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване и 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Иванка Димова има общо 8 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 2 бр. дела по СК и 4 бр. дела по КТ; 

Съдия Ивелина Солакова има общо 3 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Маруся Кънева има общо 6 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Поля Спасова има общо 2 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване и 1 бр. дела по КТ; 
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Съдия Росица Динкова има общо 7 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване, 2 бр. дела по СК и 3 бр. дела по КТ; 

Съдия Станислав Стефански има общо 7 бр. дела, от които 2 бр. дела за 

осиновяване и 5 бр. дела по КТ; 

Съдия Татяна Събева има общо 4 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване, 1 бр. дело по СК и 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Янка Павлова има общо 6 бр. дела, от които 1 бр. дело за 

осиновяване, 3 бр. дела по СК и 2 бр. дела по КТ; 

Съдия Янко Янев има общо 1 бр. дело по КТ. 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела с регламентирани 

кратки процесуални срокове: 

- на доклад на съдия Янко Янев 

Гр. дело № 1124/2013г. е образувано по въззивна жалба срещу 

решение на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е 

образувано и разпределено на 11.09.2013г., видно от протокола на страница 

№ 2. С подробно определение от 18.09.2013г., подписано от въззивния 

състав, съдът е приел новопредставени доказателства и е насрочил о.с.з. за 

08.10.2013г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 22.10.2013г. 

Съдебният акт е обявен на същата дата - в двуседмичния срок по чл. 316 

ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 1268/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу 

решение на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е 

разпределено на 09.11.2011г., видно от протокола за избор на страница № 1. 

С определение от 09.11.2011г. е насрочено открито съдебно заседание за 

28.11.2011г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 12.12.2011г. 

Съдебният акт е обявен на същата дата, при спазване двуседмичния срок по 

чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Георги Драгостинов 

Гр. дело № 507/2013г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е образувано и разпределено на 09.04.2013г. С 

определение от 15.04.2013г. е насрочено в открито съдебно заседание за 

22.04.2013г., съобразно предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. 

Наредено е да се призоват молителят, ОП-Велико Търново, осиновеното 

дете чрез процесуалния му представител и Дирекция „Социално 

подпомагане„ - Велико Търново. Съдебното дирене е приключило във 

второто по делото съдебно заседание, проведено при закрити врата – на 

07.05.2013г., когато съдът е обявил съдебното решение, при спазване 

нормата на чл. 97, ал.3 СК. 

Гр. дело № 1182/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу 

решение на първоинстанционния съд - трудов спор по чл. 344 КТ. Делото е 

образувано и разпределено на 19.10.2011г. С определение от 24.10.2011г. е 



 44 

насрочено открито съдебно заседание за 08.11.2011г., когато съдебното 

дирене е приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се 

произнесе с решение на 22.11.2011г. Решението е обявено на посочената 

дата, при спазване  двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Димитринка Гайнова 

Гр. дело № 1286/2012 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е образувано и разпределено на 17.10.2013г. С 

определение от 19.10.2012г. е насрочено открито съдебно заседание за 

30.10.2012г., съобразно предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок, за 

която дата е разпоредено да се призоват молителят, ОП-Велико Търново, 

осиновеното дете чрез процесуалния му представител и Дирекция 

„Социално подпомагане „-Велико Търново. Съдебното дирене е 

приключило в първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити 

врата, когато съдът е обявил съдебното решение, при спазване нормата на 

чл. 97, ал.3 СК. 

Гр. дело № 1182/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу 

решение на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е 

образувано и разпределено на 03.05.2011г. С определение от 04.05.2011г. е 

насрочено открито съдебно заседание за 17.05.2011г., когато съдебното 

дирене е приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се 

произнесе с решение на 31.05.2011г. Съдебният акт е обявен на посочената 

дата, при спазване  двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 40/2012г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е образувано и 

разпределено на 10.01.2012г. на съдия Гайнова. С определение от 

12.01.2012г. на съдия И.Вачкова, е насрочено открито съдебно заседание за 

23.01.2012г., когато поради нередовно призоваване на страните, е отложено 

и насрочено за 13.02.2012г. Във второто о.с.з. съдебното дирене е 

приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се произнесе 

с решение на 27.02.2012г., от когато започва да тече срок за обжалване. 

Решението е обявено на посочената дата, при спазване двуседмичния срок 

по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Елза Йовкова 

Гр. дело № 1286/2012 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК, подадена на 06.07.2012г. Делото е образувано и разпределено 

след три дни - на 09.07.2012г. С подробно разпореждане от същата дата, е 

насрочено открито съдебно заседание за 23.07.2012г., съобразно 

предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. Наредено е, на основание чл. 

15, ал.6 ЗЗД, да се уведоми Дирекция „Социално подпомагане” – Велико 

Търново за предмета на делото, както и на основание чл. 97, ал.1 СК да се 

изпрати представител в насроченото съдебно заседание. Указано е на ОП-

Велико Търново да се връчат преписи от молбата и приложенията към нея. 

С определение от 17.07.2012г. е назначен особен представител на детето. 
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Съдебното дирене е приключило в първото по делото съдебно заседание, 

проведено при закрити врата, когато съдът е обявил съдебното решение, при 

спазване нормата на чл. 97, ал.3 СК. 

Гр. дело № 547/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 04.05.2011г., в който ден е постъпила и исковата молба. С 

определение от 09.05.2011г. е насрочено открито съдебно заседание за 

25.05.2011г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 08.06.2011г. 

Решението е обявено на посочената дата, при спазване двуседмичния срок 

по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 745/2013г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е образувано и 

разпределено на 10.01.2012г., по постъпила на 06.06.2013г. въззивна жалба, 

ведно с гр.дело на първоинстанционния съд.  С определение от 07.06.2013г. 

е насрочено открито съдебно заседание за 24.06.2013г., когато поради 

нередовно призоваване на страна, делото е отложено и насрочено за 

09.07.2013г. Във второто о.с.з. съдебното дирене е приключило, даден е ход 

по същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 

02.08.2013г., от когато започва да тече срок за обжалване. Решението е 

обявено на 23.07.2013г., при спазване  двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, 

вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Иванка Димова 

Гр. дело № 100/2012 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е образувано и разпределено на 24.01.2012г. С 

определение от 25.01.2012г. е насрочено открито съдебно заседание за 

07.02.2012г., съобразно предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. 

Наредено е да се призоват молителите, Дирекция „Социално подпомагане” 

– Велико Търново и ОП-Велико Търново. Съдебното дирене е приключило 

в първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити врата, 

когато съдът е обявил съдебното решение, при спазване нормата на чл. 97, 

ал.3 СК. 

Гр. дело № 760/2013г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 11.06.2013г. С определение от 12.06.2013г. производството 

по делото е прекратено и изпратено на РС-Велико Търново за поправка на 

очевидна фактическа грешка, след което е наредено същото да се върне на 

ОСВТ за разглеждане и произнасяне по същество. Впоследствие, с 

определение от 03.07.2013г. е насрочено открито съдебно заседание за 

10.07.2013г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 19.07.2013г. 

Съдебният акт е обявен на 16.07.2013г., при спазване  двуседмичния срок по 

чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 
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Гр. дело № 1020/2012г. е образувано по въззивна жалба срещу 

решение на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е 

образувано и разпределено на 06.08.2012г. Насрочено е с ръкописна 

резолюция на Зам. председателя на ОС-Велико Търново, съгласно заповед 

№ 48/09.07.2012г., за 29.08.2012г. В първото о.с.з. съдебното дирене е 

приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се произнесе 

с решение на 05.09.2012г. Решението е обявено на посочената дата, при 

спазване двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Ивелина Солакова 

Гр. дело № 347/2012 г. е образувано на 19.03.2012г. по молба за 

осиновяване по реда на чл. 100 СК. и разпределено в същия ден. С 

определение от 21.03.2012г. е насрочено открито съдебно заседание за 

06.04.2012г., съобразно предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. 

Наредено е да се призоват молителите, Дирекция „Социално подпомагане” 

– Велико Търново и ОП-Велико Търново. Съдебното дирене е приключило 

в първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити врата, 

когато съдът е обявил съдебното решение, при спазване нормата на чл. 97, 

ал.3 СК. 

Гр. дело № 929/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 08.08.2011г. Насрочено е с ръкописна резолюция на Зам. 

Председателя на ОС-Велико Търново, съгласно заповед № 31/07.07.2011г., 

за 31.08.2011г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 09.09.2011г. 

Съдебният акт е обявен на посочената дата, при спазване  двуседмичния 

срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 1388/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу 

решение на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е 

образувано и разпределено на 14.12.2011г. С разпореждане от 15.12.2011г. е 

насрочено открито съдебно заседание за 17.01.2012г., когато съдебното 

дирене е приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се 

произнесе с решение на 31.01.2012г. Решението е обявено на посочената 

дата, при спазване двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Маруся Кънева 

Гр. дело № 1188/2011 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК, постъпила в съда на 21.10.2011г. Делото е образувано и 

разпределено на съдия Кънева 3 дни по-късно - на 24.10.2011г. На стр. 65 по 

делото се съдържа протокол за избор, подписан от Зам. Председателя на 

съда, от който е видно, че поради продължителен отпуск по болест, на 

09.11.2011г. делото е преразпределено на съдия Стефански. С разпореждане 

от 09.11.2011г. е насрочено открито съдебно заседание за 23.11.2011г., като 

е наредено да се призоват молителите, Дирекция „Социално подпомагане” – 

Велико Търново и ОП-Велико Търново. На 22.11.2011г., видно от 
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приложения протокол за избор, е извършено „ръчно разпределение”, като 

делото е разпределено на първия докладчик – съдия Кънева, след 

завръщането й и отпуск поради временна нетрудоспособност на съдия 

Стефански. Съдебното дирене е приключило в първото по делото съдебно 

заседание, проведено при закрити врата, когато съдът е обявил решението 

си, съобразно чл. 97,ал.3 СК.  

Гр. дело № 46/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 11.01.2011г. С определение от 11.01.2011г., подписано от 

въззивния състав, е насрочено о.с.з. за 24.01.2011г. На стр. 17 по делото се 

съдържа протокол за избор, от който е видно, че поради продължителен 

отпуск по болест на съдия Йовкова, е извършено преразпределение на 

делото – на съдия М. Кънева. В първото о.с.з. съдебното дирене е 

приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се произнесе 

с решение на 07.02.2011г. Съдебният акт е обявен на същата дата, в  

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 212/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е образувано и 

разпределено на 15.02.2011г. С разпореждане от 16.02.2011г., подписано от 

въззивния състав, е насрочено открито съдебно заседание за 14.03.2011г., 

когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по същество и е 

обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 28.03.2011г. Съдебният акт 

е обявен на 21.03.2011г., при спазване двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, 

вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Татяна Събева 

Гр. дело № 823/2013 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е образувано и разпределено на 25.06.2013г. С 

разпореждане от 26.06.2013г. е насрочено открито съдебно заседание за 

04.07.2013г., съобразно предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. 

Наредено е да се призоват молителите, Дирекция „Социално подпомагане” 

– Велико Търново и ОП-Велико Търново. Съдебното дирене е приключило 

в първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити врата. В 

протоколът от с.з. е посочено, че съдът с определение „обявява на страните 

решението си”, а решението е обявено на 05.07.2013г. От делото не е видно 

дали е спазена нормата на чл. 97, ал.3 СК, според която решението се 

обявява в съдебното заседание, въпреки, че в него е отбелязано, че е 

постановено в публично заседание, в присъствие на прокурор Е.М. 

Гр. дело № 25/2012г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е образувано и 

разпределено на 06.01.2012г. С определение от 16.01.2012г. (10 дни по-

късно) е насрочено открито съдебно заседание за 25.01.2012г., когато 

съдебното дирене е приключило, даден е ход по същество и е обявено, че 

съдът ще се произнесе с решение на 08.02.2012г. Решението е обявено на 
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06.02.2012г., при спазване двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 

ГПК. 

Гр. дело № 594/2012г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 09.05.2012г.  С определение от 16.05.2012г. (пет дни по-

късно) съдът е насрочил делото за 06.06.2012г., когато съдебното дирене е 

приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се произнесе 

с решение на 20.06.2012г. Решението е обявено на посочената дата, при 

спазване  двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Росица Динкова 

Гр. дело № 805/2012 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е образувано и разпределено на 19.06.2012г., видно от 

протокола за избор, подписан от Зам.председателя на съда и поставен на 58-

ма страница. С определение от 20.06.2012г. е насрочено открито съдебно 

заседание за 04.07.2012г., съобразно предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-

дневен срок. Наредено е да се призоват молителите, Дирекция „Социално 

подпомагане” – Велико Търново и ОП-Велико Търново. Съдебното дирене е 

приключило в първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити 

врата, когато съдът е обявил решението си- допуска пълно осиновяване на 

детето, съобразно чл. 97, ал.3 СК. Съдебното решение с мотивите е 

постановено на 06.07.2012г. в публично заседание, с участието на прокурор 

К.Л.  

Гр. дело № 182/2012г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 09.02.2012г. С разпореждане от 13.02.2012г. е насрочено 

о.с.з. за 22.03.2012г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 05.04.2012г. 

Съдебният акт е обявен на 11.04.2012г., след  двуседмичния срок по чл. 316 

ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 959/2013г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. На стр. 13 по делото 

се съдържа протокол за случаен избор, от който е видно, че делото е 

разпределено на 25.07.2013г. С разпореждане от 29.07.2013г. е насрочено 

открито съдебно заседание за 07.08.2013г., когато поради нередовно 

призоваване делото е отложено и насрочено едва за 25.09.2013г. Във 

второто по делото о.с.з. съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 09.10.2013г. 

Съдебният акт е обявен на 07.10.2013г., при спазване двуседмичния срок по 

чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Станислав Стефански 

Гр. дело № 809/2013 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е разпределено на 24.06.2013г., видно от протокола за 

избор, подписан от зам.председателя на съда и поставен на страница № 40. 
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С разпореждане от 24.06.2013г. е насрочено открито съдебно заседание за 

11.07.2013г., съобразно предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. 

Наредено е да се призоват молителите, Дирекция „Социално подпомагане” 

– Велико Търново и ОП-Велико Търново. Съдебното дирене е приключило 

в първото по делото съдебно заседание, проведено при закрити врата, 

когато съдът е обявил решението си: „допуска пълно осиновяване на детето, 

като ще се произнесе с решение, което подлежи на обжалване в 

едноседмичен срок, считано от днес”. Съдебното решение с мотивите е 

постановено на 18.07.2013г. в публично заседание, с участието на прокурор 

И.Б. 

Гр. дело № 723/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 21.06.2011г. С разпореждане от 21.06.2011г. е насрочено 

о.с.з. за 13.07.2011г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 27.07.2011г. 

Съдебният акт е обявен на същата дата, в  двуседмичния срок по чл. 316 

ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 663/2012г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. На стр. 23 по делото 

се съдържа протокол за случайния избор (подреден след книжата от 

първоинстанционния съд – въззивна жалба и отговор), от който е видно, че 

същото е разпределено на 23.05.2012г. С определение от 29.05.2013г. е 

насрочено открито съдебно заседание за 21.06.2012г., подписано от 

въззивния състав, като е оставено без уважение исканията за допускане на 

СМЕ и за назначаване на служебен защитник. В първото по делото о.с.з. 

съдебното дирене е приключило, даден е ход по същество и е обявено, че 

съдът ще се произнесе с решение на 20.07.2012г. Съдебният акт е обявен на 

18.07.2012г., след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Иванка Вачкова 

Гр. дело № 824/2013 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е образувано и разпределено на 25.06.2013г., видно от 

протокола за избор, подписан от Зам.председателя на съда. С определение 

от 27.06.2013г. е насрочено открито съдебно заседание за 17.07.2013г., след 

предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. Наредено е да се призоват 

молителите, Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново и ОП-

Велико Търново. Съдебното дирене е приключило в първото по делото 

съдебно заседание, проведено при закрити врата, когато съдът е обявил 

решението си: „ допуска пълно осиновяване на детето”, съобразно чл. 97, 

ал.3 СК.  

Гр. дело № 843/2013г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е образувано и 

разпределено на 28.06.2013г. С определение от 02.07.2013г. е насрочено 

о.с.з. за 22.07.2012г. С определение от 05.07.2013г. делото, по искане на 

страните, е пренасрочено за 23.09.2013г. В това о.с.з. съдебното дирене е 
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приключило, даден е ход по същество и е обявено, че съдът ще се произнесе 

с решение на 07.10.2013г. Решението е обявено на 09.10.2013г., в 

двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 302/2011г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е 

разпределено на 10.03.2011г. и след отстраняване на нередовностите, с 

определение от 17.03.2011г. е насрочено открито съдебно заседание за 

05.04.2011г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 05.05.2011г. 

Съдебният акт е обявен на същата дата, при спазване двуседмичния срок по 

чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Янка Павлова 

Гр. дело № 116/2013 г. е образувано по молба за осиновяване по реда 

на чл. 100 СК. Делото е разпределено на 25.01.2013г., видно от протокола за 

избор, подписан от Зам.председателя на съда, на стр. № 46. С определение 

от 04.02.2013г. е насрочено открито съдебно заседание за 20.02.2013г., в 

рамките на предвидения в чл. 97, ал.1 СК 14-дневен срок. Наредено е да се 

призоват молителите, Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново 

и ОП-Велико Търново. Съдебното дирене е приключило в първото по 

делото съдебно заседание, проведено при закрити врата, когато съдът е 

обявил решението си: „допуска пълно осиновяване на детето”, съобразно 

чл. 97, ал.3 СК.  

Гр. дело № 1466/2012г. е образувано по въззивна жалба срещу 

решение на първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е 

образувано и разпределено на 06.12.2012г., видно от протокола на страница 

№ 9. С определение от 07.12.2012г. е насрочено о.с.з. за 19.12.2012г., когато 

съдебното дирене е приключило, даден е ход по същество и е обявено, че 

съдът ще се произнесе с решение на 02.01.2013г. Съдебният акт е обявен на 

същата дата - в двуседмичния срок по чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

Гр. дело № 369/2013г. е образувано по въззивна жалба срещу решение 

на първоинстанционния съд – иск за издръжка по СК. Делото е 

разпределено на 13.03.2013г., видно от протокола за избор на страница № 9. 

С определение от 14.03.2013г. е насрочено открито съдебно заседание за 

04.04.2013г., когато съдебното дирене е приключило, даден е ход по 

същество и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение на 18.04.2013г. 

Съдебният акт е обявен на същата дата, при спазване двуседмичния срок по 

чл. 316 ГПК, вр. чл. 317 ГПК. 

 

Проверените дела са образувани своевременно при постъпване 

книжата в ОС- Велико Търново. Молбите с правно основание чл. 100 СК са 

администрирани веднага, с посочените по-горе изключения. С определение 

или с разпореждане в з.з., постановено от един до няколко дни след 

образуване на съответното дело, съдът е насрочвал открито съдебно 

заседание при спазване на двуседмичния срок по чл. 97, ал.1 СК.  
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По всички проверени дела, образувани по молби с правно основание 

чл. 100,ал.2 СК - пълно осиновяване, Дирекция „Социално подпомагане” е 

била уведомена, съгласно изискването по чл. 97, ал.1 СК.  

Съдебното дирене е приключвало обикновено в първото по делото 

съдебно заседание, проведено при закрити врата, когато съдът е обявил 

решението си, съобразно чл. 97,ал.3 СК. По някои дела, описани по-горе 

съдебният акт е обявен не в с.з., а до няколко дни. 

Следва да се отбележи констатираната различна практика на съдиите 

от ОС-Велико Търново: В някои случаи о.с.з. са насрочвани с определения, 

а в други с разпореждания. Различия съществуват и при подписване на акта 

за насрочване на делото в о.с.з. – по част от делата - от въззивния състав, а 

по други - подписан само от докладчика. Делата са приключили с решение, 

обявено в съдебното заседание, съгласно изискването по чл. 97, ал.3 СК. 

Допуснати са и изключения по цитираните по-горе производства.  

Проверените въззивни дела са образувани по въззивни жалби срещу 

първоинстанционни решения по трудови спорове за уволнение по КТ или 

спорове за издръжка по СК. Делата са администрирани и са приключвали в 

рамките на регламентираните срокове, съобразно чл. 317 ГПК, с минимални 

отклонения. 

Голяма част от въззивните дела са зашити в първоинстанционните дела 

(пр. гр.дело № 182/2012г., гр. дело № 25/2012г., гр. дело № 1182/2011г.,       

гр.дело № 929/2011г., гр.дело №1388/2011г., гр.дело № 212/2011г. и пр.), а 

други – пр. гр.дело № 959/2013г. първоинстанционното дело е зашито вътре 

във въззивното гр. дело, а гр. дело № 1124/2013г. е защито върху 

първоинстанционното дело. Не е спазено изискването по чл. 92, ал.8 

ПАРОАВАС, според което делото се прикрепя към горната страница на 

делото от предишната инстанция и незавиксимо от броя на томовете, 

«винаги цялото дело от тази инстанция да е върху делото от предишната». 

Впечатление прави и, че «историята на съдийските назначения», които  

 всъщност са протоколи за извършения случаен избор на съдия- докладчика, 

са подписани от разпределящия съдия и са подредени в много случаи по 

средата на делото.  

 

ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ ПО ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ОТ ТЗ 

„НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ” 
  

Общият брой образувани дела по чл.625 ТЗ – /несъстоятелност/ са 

както следва: 

● за 2011 г. – 42 бр.; 

● за 2012 г. – 54 бр.; 

● до 01.11.2013 г. – 26 бр. 

 Приключили производства за трите периода на проверката 

● за 2011 г. – 8 броя, образувани през 2010г. и 2011г.; 

● за 2012 г. – 8 броя, образувани през 2011г. и 2012г. 

● за 2013 г. -12 броя, образувани през 2012г. 
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10.3 Произнасяне на съда по чл.629а, ал.1 ТЗ за трите периода на 

проверката: 

● за 2011 г. -17 бр. дела; 

● за 2012 г. -17 бр. дела; 

● за 2013 г. -21 бр. дела. 

 
Неприключилите производства към 01.11.2013 г. са 13 бр., 4 бр. от 

които са спрени. 

 

Проверени бяха следните търговски дела по несъстоятелност: 

Т.дело № 1170/2013г. – на доклад на съдия Павлова, т.дело № 

1208/2011г. – на доклад на съдия Динкова (спряно с определение в з.з. от 

11.11.2013г.), т.дело № 748/2013г. – на доклад на съдия Събева, т.дело № 

527/2013г. -  на доклад на съдия Кънева (обявено за решаване в с.з. на 

11.11.2013г.), т.дело № 1169/2013г. – на доклад на съдия Кънева, т.дело № 

1303/2013г.- на доклад на съдия Събева, т.дело № 1217/202013г. – на 

доклад на съдия Стефански, т.дело № 989/2013г. –  на доклад на съдия 

Димова, т.дело № 914/2013г. – да доклад на съдия Стефански, 

преразпределено на случаен принцип на съдия Димова, поради временна 

нетрудоспособност за продължителен период на първоначално определения 

докладчик, т.дело № 628/2013г. – на доклад на съдия Стефански. По 

последното цитирано дело, с решение от 08.11.2013г. дружеството Б. ЕООД 

е обявено в неплатежоспособност, открито е производство по 

несъстоятелност, наложен е запор върху движимото имущество и 

вземанията на длъжника, както и възбрана на недвижимите имоти, 

дружеството е обявено в несъстоятелност и е спряно производството по 

несъстоятелност. Решението е изпратено до Агенцията по вписванията- 

Търговски регистър – Велико Търново. 

Установи се, че производството по тези дела продължава една, 

максимум две години, с оглед и предвидените от законодателя кратки 

срокове в Глава Четвърта „Несъстоятелност” на Търговския закон. Част от 

делата са насрочвани с разпореждане на съда (т.дело № 628/2013г., т.дело № 

914/2013г., т.дело № 989/2013г.), а други – с определение т.дело 

№1170/2013г., с което са приети представените с молбата доказателства и е 

допусната СИЕ, определено е в.лице и депозит, вносим от молителя в 

едноседмичен срок, в трети случаи - с ръкописна резолюция – т.дело № 

527/2013г. Разпределянето на делата на принципа на случаен избор се 

удостоверява с „история на съдийските назначения”, подписано от съдия 

Янков – Зам.председател на съда, който разпределя гражданските и 

търговските дела. По част от делата този документ се поставя на страница 

№ 1 (т.дело № 527/2013г.,т.дело № 1169/2013г., а по други се поставя назад - 

на страница № 25 (по т.дело № 1170/2013г.), на страница № 33 (по т.дело № 

989/2013г.), на страница № 44 (по т.дело № 628/2013г.), поради което ще 

бъде направена съответната препоръка. 
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В хода на проверката не бяха констатирани отклонения по движението 

на делата по чл. 625 ТЗ. Движат се ритмично, без забавяне. Делата са 

образувани в деня на постъпване на молбите в съда или на следващия ден. 

Молбите не са разглеждани незабавно, според чл. 629,ал.1 ТЗ, но първото 

разпореждане на съда е постановявано своевременно, от един ден до шест 

дни след образуване на делото. Първото с.з. е насрочвано най-често до един 

месец, с изключение на периода на съдебната ваканция - до 2 месеца. 

Съобщенията до страните се изпращани също своевременно. При отлагане 

на делото за следващо с.з., насрочването е в рамките на 20 дни до месец.  

 

               ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 

 

Бяха изискани и проверени всички граждански и търговски дела с 

отменен ход по същество, общо 7 на брой за проверяваните периоди: 

Гр. дело № 276/2010 г., изпратено по подсъдност от РС-В.Търново, с 

предявен, по реда на чл. 422 ГПК установителен иск, е образувано на 

09.03.2010г. (положен е нарочен печат, попълнен изцяло с шифър, номер на 

делото, дата на образуване, подпис на разпределящия Зам.председател 

Я.Янев и негово разпореждане за насрочване от съдия-докладчика), 

разпределено, видно от приложен протокол само за това дело, на доклад на 

съдия Димитринка Гайнова. С разпореждане от 24.03.2010 г. исковата молба 

е била оставена без движение, с указания за внасяне на определена по 

размер ДТ. Съобщението е получено на 20.04.2010г., таксата е внесена на 

26.04.2010г. и с разпореждане от 10.05.2010г. съдията-докладчик е 

квалифицирал спорът като търговски съгласно чл. 365, т. 1 ГПК, молбата 

(първоначална и уточняваща), е счетена за редовна и е указано изпращането 

й на ответното дружество за отговор. Такъв е депозиран на 20.08.2010г., 

връчен с указания на ищеца на основание чл. 372 ГПК. Допълнителна 

искова молба е постъпила на 01.11.2010г., изпратена на ответника съгласно 

разпореждане от 08.11.2010г., с депозиран отговор и по нея на 29.11.2010г. 

С определение по чл. 374 ГПК, след редовно проведена процедура по 

размяна на книжата, делото е насрочено за първо о.с.з. на 19.01.2011г., с 

произнасяне по доказателствени искания, допускане на доказателствата, 

назначаване на СИкЕ с определен депозит и указания по движението на 

делото. Ход на делото по същество е даден в с.з. на 07.12.2011г., като съдът  

е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. В з.з. от 07.03.2012г., на 

основание чл. 253 ГПК, определението с което е даден ход по същество и 

делото е обявено за решаване е отменено, разпоредено е провеждане на 

процедурата по чл. 367 ГПК и по отношение на К.П.П. като физическо лице, 

а не само като представляващ едноличното дружество-ответник. След 

отстраняване на пропуска, в с.з. на 19.09.2012г., съдебното дирене е било 

приключено. Решение № 193 е постановено на 05.11.2012г., влязло е в сила 

като необжалвано, с оглед което, с разпореждане от 04.07.2013г.,  е било 
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уважено искане за издаване на изпълнителен лист, отбелязано с печат върху 

съдебния акт. Делото е проверено и архивирано. 

Гр.дело № 99/2008 г., (за обезщетение от 10 ищци срещу ТД „Т.”, 

произтичащо от лишаването им за ползване на част от съсобствен имот), е 

било образувано под този номер на 23.01.2008г., с докладчик съдия Маруся 

Кънева. (По гр.д. № 791/2005г. на ВТОС е било постановено решение № 

239/23.03.2007г. – обезсилено с решение № 215/24.01.2007г. по в.гр.д. № 

207/2007г. на АС В.Търново и делото е било върнато за произнасяне от друг 

състав на съда). С протоколно определение от 17.04.2008г. производството е 

било спряно, на основание чл. 182, б. „г” ГПК(отм.), до приключването на 

гр.д. № 370/2008 г. на ВТОС между същите страни, с предмет правото на 

собственост на процесната сграда, след което отново е било спряно (с 

протоколно определение от 21.10.2010г.), с оглед настъпила смърт на един 

от ищците. Ход е бил даден в с.з. от 10.02.2011г., когато производството по 

делото за трети път е било спряно, поради висящ друг преюдициален спор, 

разглеждан по гр.д. № 3850/2010г. на РС-В.Търново. С определение № 

82/11.03.2011г. по в.ч.гр.д. № 128/2011г., определението е било отменено и 

делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. В с.з. 

на 14.04.2011г. съдът е отклонил поредното искане за спиране на 

производството и с приемане на доказателства и без възражения на 

страните, съдебното дирене е било обявено за приключено. В срока за 

произнасяне, с определение от 19.05.2011г., с констатацията за неизясненост 

относно размера на исковата претенция, направена през 2005 год. и с оглед 

факта, че трите изготвени по делото експертизи не са изяснили размера на 

пропуснатите ползи от които ищците са били лишени за притежаваните от 

тях ид.части от имота, определението е било отменено, назначена е СИкЕ с 

конкретизирана задача досежно размер на пазарната цена на наема за 

периода 2000-2005 г. и о.с.з. е насрочено за 27.06.2011г., отложено за 

05.07.2011г. с допълнителна задача на в.л., когато съдебното дирене е 

обявено за приключено. С решение № 146 от 22.07.2011г. искът е бил 

частично уважен. Решението е потвърдено с решение № 19/24.01.2012г., по 

в.гр.д. № 471/2011г. За издадените на 27.01.2012г. осем на брой 

изпълнителни листове, са  положени  печати, със съответните суми и в 

полза на кои лица. Копия от тях не се съдържат по делото. Същото е 

проверено и е с арх. № от 2012г. 

Гр. дело № 561/2011 г. е образувано на 10.05.2011г., видно от 

положения нарочен печат, попълнен изцяло, по искова молба от същата 

дата, с подаден иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, разпределено, видно от приложен 

протокол само за това дело, съдържащ имената на всички съдии, на доклад 

на съдия Иванка Димова. С разпореждане от 11.05.2011 г. исковата молба е 

била оставена без движение, с указания за внасяне на определена по размер 

допълнителна ДТ и да представи вписана искова молба. Последното 

указание е изпълнено, а по отношение на таксата е изпратено повторно 

съобщение от 20.05.2011г., изпълнено на 02.06.2011г. Разпореждането по 

чл. 131 ГПК е от 02.06.2011г. и след като в месечния срок, считан от датата 
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на уведомлението – 07.06.2011г. отговор от ответника не е постъпил, с 

определение от 11.07.2011г. по чл. 140 ГПК, съдът е приел доказателствата 

представени с исковата молба, за незаверените копия от тях е обявил, че ще 

се произнесе в с.з. и е насрочил о.с.з. за 27.09.2011г. В него е докладван 

спора, приети са заверени копия от доказателства и за становище на 

ответната страна и определената й доказателствена тежест, заседание е 

насрочено за 05.10.2011г., когато представител на ответника отново не се е 

явил и съдът е приключил съдебното дирене, като е обявил, че ще се 

произнесе със съдебен акт на 03.11.2011г. Два дни преди изтичането на този 

срок, на 01.11.2011г., с молба пълномощникът на ищеца е представил по 

делото три броя данъчни удостоверения, а на 03.11.2011г. е депозирал 

молба, с която е посочил непълнота на доказателствата и е поискал отмяна 

на определението, с което е даден ход на производството по съществото му. 

Същата съдът е счел за основателна и с определение от 03.11.2011г. е 

възобновил съдебното дирене, насрочвайки о.с.з. за 06.12.2011г., когато 

делото е било приключено. Решение № 234, с което предварителният 

договор за строителство е бил обявен за окончателен, е от 29.12.2011г.  

Т.дело № 766/2009г. е образувано на 27.07.2009 г., по искова молба по 

чл. 72 ЗС, от ООД със седалище в гр. Павликени, срещу ВСК „Н.-92”-с. М., 

област В.Търново, входирана на същата дата, за заплащане на сума, 

представляваща стойността на извършени добросъвестно подобрения в два 

недвижими имота, предмет на търговска сделка - прекратена. Съгласно 

„история на съдийските назначения”, делото е разпределено на доклад на 

съдия М.Гаджонова на 27.07.2009г. и на същата дата докладчикът е 

постановил подробно мотивирано определение, с което е дал указания за 

отстраняване на нередовност на исковата молба и е допуснал обезпечение 

на предявения иск. В същия ден е издадена и обезпечителната заповед, 

приложена в копие по делото, с отбелязване за получаването й на 12.11.2009 

г. Разпореждания по изпълнение на процедурата по чл. 367 и сл. ГПК съдът 

е дал с определение от 05.08.2009г. Отговор от ответната кооперация е 

депозиран на 26.08.2009г., а с определение от 16.10.2009г. делото е било 

насрочено в о.с.з. на 27.11.2009г., с допускане на експертиза и гласни 

доказателства. По молба с искане за задържане, съдът се е произнесъл с 

определение от 24.11.2009г., с което, на основание чл. 72, ал. 3 ЗС, е 

признал на ищеца правото на задържане върху процесните имоти. В с.з. на 

27.11.2009 г. производството по делото е било спряно до приключването на 

в.гр.д. № 434/2009г. на ВТОС. За движението на последното са правени 

периодично справки, видно от приложените 8 на бр. протоколи. След като с 

определение № 145/08.10.2010г. ВКС е прекратил образуваното пред него 

гр.д. № 145/2010 г., поради отказ от иска и определението е влязло в сила на 

22.10.2010г., производството по гр.д. № 766/2009г. на ВТОС е било 

възобновено, с насрочване на о.с.з. за 25.03.2011г. и указания за внасяне на 

депозит по допуснатата експертиза. С молба от 23.03.2011г. пълномощникът 

на ищеца е заявил пред съда оттегляне на иска, която, с протоколното 

определение е наредено да се изпрати на ответната кооперация за 
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становище, по арг. от чл. 232 ГПК. И след като писменото съгласие на 

ответника за прекратяване на производството е задължително условие, а 

такова не е било получено, съдът, с определение от 29.04.2011г. отново е 

постановил делото да се разглежда в о.с.з., като е дал указания по 

доказателствата. С молба от 13.05.2011г. представляващият ответната 

кооперация е заявил съгласие за прекратяване на производството, което 

съдът е постановил с определение от 13.05.2011 г., като е отменил 

определението си за внасяне на делото в о.с.з. В случая до отмяна на хода 

по същество не се е стигнало, тъй като не е приключвано съдебното дирене 

и делото не е обявявано за решаване – т.е. описаното т.д. неправилно е 

посочено в справката към делата с отменен ход по същество.     

Т.дело № 1082/2011 г. е образувано на 20.09.2011 г., видно от 

положения и надлежно попълнен печат, по молба с правно основание чл. 

625 ТЗ, за обявяване на неплатежоспособност на търговец, с вх. номер от 

същата дата, разпределено в този ден от Зам.председателя Янев, с посочване 

имената на възможните съдии за това разпределение, на доклад на съдия 

Т.Събева. С разпореждане от 27.09.2011г. молбата е оставена  „без ход”, за 

отстраняване на нередовности, с определение от 07.10.2011г. е допуснато 

изслушването на СИкЕ с определено в.л., размер на депозит и задача със 

седем пункта, а о.с.з. е насрочено за 08.11.2011г. В него са приети 

доказателствата, депозирано е заключението и съдебното дирене е било 

обявено за приключено, като съдът е обявил, че ще се произнесе с решение 

на 08.12.2011г. С определение от 14.12.2011г., с констатацията за 

неизясненост на въпроса досежно датата на спиране на плащанията по 

задълженията към кредиторите, определението е било отменено, дадени са 

указания по доказателствата на молителя и е била поставена допълнителна 

задача на вещото лице. В с.з. на 25.01.2012г. производството е обявено за 

приключено и съдът е посочил 24.02.2012г. за ден, в който ще обяви 

решението си. Съдебният акт, с който е обявена неплатежоспособността на 

едноличното дружество е изготвен по-рано – на 13.02.2012г., като 

производството по несъстоятелност е спряно. С решение от 22.02.2012г. 

същото е и прекратено, след като в срока по чл. 632, ал. 2 ТЗ не е постъпило 

искане за възобновяването му и дружеството е заличено от Търговския 

регистър. На 18.04.2013 г. делото е проверено и архивирано.  

Т. дело № 1330/2011г., е образувано на 30.11.2011г., по искова молба 

от предходния ден, с правно основание чл. 74 ТЗ, за отмяна на решения, 

приети на общо събрание на съдружниците на 15.11.2011г., разпределено на 

доклад на съдия Ивелина Солакова. Съгласно разпореждане от 01.12.2011г. 

същата е била оставена без движение за отстраняване на нередовности. 

Указанията са изпълнени със заявление от 16.12.2011г. и с разпореждане от 

19.12.2011г. е наредено изпращането на исковата молба с приложенията на 

ответника за отговор съгласно чл. 367-371 ГПК, с указания и разяснения 

към него. С определение от 20.01.2012г., съдът е приел исковата молба за 

разглеждане, като редовна и допустима, допуснати са представените 

писмени доказателства, задължен е ответникът да представи оригиналите на 
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приложените към отговора му копия на документи за констатация за 

идентичност и о.с.з. е насрочено за 16.02.2012г., когато съдебното дирене е 

било обявено за приключено, а съдът е посочил, че ще се произнесе с 

решение на 16.03.2012г. На 24.02.2012г. от управителя на ответното 

дружество е депозирана молба с искане за поправка на протокола от с.з., 

поради допуснати в него неточности, както и да се отмени определението и 

се приеме, че отговорът по исковата молба е депозиран в срока по чл. 367, 

ал. 1 ГПК. С определение от 27.02.2012г., преценявайки молбата за 

основателна, (след като видно от представената товарителница на 

куриерската фирма отговорът на ответника е предаден на куриер в 

последния ден на срока – 18.01.2012г., с оглед което следва да се проведе 

процедурата по чл. 372 ГПК), на основание чл. 253 ГПК съдът е отменил 

определението си от 16.02.2012г., приел е отговора по исковата молба, 

разпоредил е връчването му на ищеца и е наложил глоба на ответното 

дружество в размер на 200 лв., по реда на чл. 92а ГПК, за неоснователно 

причинено забавяне разглеждането на делото, впоследствие, след 

възражение на управителя – отменена. Съдебното дирене е приключено в 

с.з. на 18.04.2012г., с посочване, че съдът ще се произнесе на 18.05.2012г. 

Решение № 96 е постановено на тази дата, отменено с решение № 

264/24.10.2012г. на АС Велико Търново по в.т.д. Д 192/2012г. 

Т. дело № 81/2012г. е образувано на 19.01.2012г., изпратено по 

подсъдност от ВТРС, разпределено в същия ден на доклад на съдия 

М.Гаджонова. С определение по чл. 140 ГПК, от 24.01.2012г. съдът е приел 

че молбата е редовно подадена, а процедурата по чл. 131 ГПК е изпълнена 

пред РС. Затова е бил изготвен проект за доклад по спора и делото е внесено 

за разглеждане в о.с.з.на 17.02.2012г., приети са представените от ищеца 

доказателства, допуснати са гласни доказателства на ответната страна, а 

искането на ищеца за възбрана е оставено без уважение. В това с.з. 

съдебното дирене е било обявено за приключено. В срока за произнасяне, с 

определение от 28.02.2012г., протоколното определение за ход на делото по 

същество е отменено, поради изменение на обстоятелства по делото, 

вследствие на които производството не може да приключи на този етап със 

съдебен акт – след служебна проверка по повод наведени в писмената 

защита на ищеца факти е установено, че във ВТОС се разглежда гр.д. № 

124/2012г., между същите страни, което ще има значение за правилното 

решаване на настоящия спор. С оглед това протоколното определение от 

17.02.2012г. е отменено и производството по гр.д. № 81/2012г. е било 

спряно,  до решаването на гр.д. № 124/2012г. на ВТОС. За движението на 

последното са правени периодично справки. С молба от 13.09.2012г. 

пълномощникът на ответната страна е поискал възобновяване на 

производството. В същия ден делото е преразпределено, тъй като съдия 

Гаджонова е напуснала ОС-В.Търново и за докладчик е определен съдия 

Георги Драгостинов, постановил на 15.11.2012г. решение № 217, с което 

искът е бил отхвърлен. Влязло е в сила като неоспорено, издаден е 

изпълнителен лист, получен на 19.12.2012г. 
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                           ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

През 2011 г. в Окръжен съд -Велико Търново има едно отсрочено цяло 

заседание на 26.10.2011г. -  с насрочено едно гр.дело №782/2011г., поради 

служебна ангажираност на съдия Диана Костова.     

През 2012 и 2013 г. в Окръжен съд -Велико Търново няма отсрочени 

цели съдебни заседания, което следва да се отбележи като отлична 

практика.  

Констатирани бяха, при извършените планови проверки по граждански 

дела в районните съдилища от Великотърновския съдебен окръг, немалък 

брой отсрочени цели съдебни заседания поради участие на съдиите-

докладчици в обучителни семинари или пък поради ползване на платен 

годишен отпуск. Проверяващият екип счита, че това не са внезапно 

възникнали пречки за разглеждане на делата и в тази връзка, са дадени 

препоръки в изготвените актове с резултатите от проверките.  Отсъствието 

на съдиите поради участие в семинари считаме, че следва да бъде 

планирано и съобразено с насрочените дела в заседателните дни. 

Недопустимо е да се отлагат по тези причини цели съдебни заседания, 

особено при вече призовани страни. 

В тази връзка, е препоръчително Председателят на ОС-Велико 

Търново, съвместно с административните ръководители на районните 

съдилища в съдебния окръг, да предприемат необходимите мерки срещу 

честото отсрочване на цели съдебни заседания, особено поради провеждане 

на семинари или ползване на платен отпуск на съдията-докладчик, както и 

да следят за тяхното изпълнение. В случаите, когато причините са 

обективни, то по възможност делата да се разглеждат от друг състав, вместо 

да се отсрочват. 

 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

По искания за обезпечения по чл.390 ГПК през 2011 г. са били 

образувани75 бр. дела, за 2012 г. – 69 бр. дела и за 2013 г. – 59 бр. дела. 

Въззивни частни дела, образувани по жалби по реда на чл.396 ГПК: 

-за  2011г. – 11 потвърдени определения на първоинстанционния съд и 

4 отменени; 

        - за 2012г. – 7 потвърдени определения на първоинстанционния съд и 3 

отменени; 

        - за 2013г. – 4 потвърдени определения на първоинстанционния съд и 1 

отменено. 

 

Проверени бяха ч.гр.дела, образувани по реда на чл. 390 и сл. ГПК, по 

молби за обезпечение на бъдещи искове, по състави както следва:  

- на доклад на съдия Георги Драгостинов: ч.гр.дело № 964/2013г. ( С 

определение е отхвърлено искането на Комисията по чл. 5 ЗОПДИППД 
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/отм./ за обезпечение на бъдещ иск. Актът е отменен от въззивната 

инстанция - АСВТ) и ч.гр.дело № 1457/2011г. И по двете дела 

определенията са постановени на следващия ден след постъпване на 

молбите в съда. По ч.гр.дело № 1457/2011г. съдът е определил двуседмичен 

срок за предявяване на бъдещ иск, считано от уведомяване на молителя. В 

посочения срок е представено доказателство за предявен иск. Извършеното 

разпределение (историята на съдийските назначения) е подредено на 

страница №. 84; 

- на доклад на съдия Димова: ч.гр.дело № 1224/2013г. 

(Определението, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск е 

постановено в деня на подаване на молбата. Наложен е запор върху банкови 

сметки на длъжника до размера на дълга и е определен 20-дневен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от връчване на определението на 

молителя. Допуснатото обезпечение е отменено на основание чл. 390, ал.3 

ГПК) и ч.гр.дело № 1322/2011г. (С определение, постановено в деня на 

подаване на молбата, исканото за обезпечение е отхвърлено, като 

неоснователно и недоказано); 

- на доклад на съдия Кънева: ч.гр. дело № 436/2011г. (С определение в 

деня на подаване на молбата, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск 

чрез налагане на възбрана на недвижим имот, без да се сочи до какъв 

размер. Определен е двуседмичен срок за предявяване на иск, като не е 

определено от кой момент тече този срок. По делото е депозирано копие от 

предявената искова молба.) и ч.гр. дело № 1179/2013г. (С определение в 

деня на подаване на молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск, 

съдът я е оставил без уважение. Определението не е обжалвано.);  

- на доклад на съдия Стефански: ч.гр. дело № 554/2011г. (С 

определение ден след подаване на молбата, съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника, 

без да се сочи до какъв размер се налага запора. Определен е едномесечен 

срок за предявяване на иска, считано от постановяване на определението. С 

определение по чл. 402, ал.1 ГПК е отменено допуснатото обезпечение, 

поради постигната спогодба.) и ч.гр. дело № 42/2013г.  (С определение ден 

след подаване на молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск, съдът 

я е оставил без уважение. Определението е отменено от въззивната 

инстанция, допуснато е обезпечение чрез налагане на запор върху банкови 

сметки на длъжника, като е определен едномесечен срок за предявяване на 

иска, считано от връчване на обезпечителната заповед.); 

- на доклад на съдия Събева: ч.гр. дело № 803/2011г. (С определение 

ден след подаване на молбата, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск 

чрез спиране изпълнението по изпълнително дело, като е определил 

гаранция, след плащането на която да се издаде обезпечителна заповед, 

съобразно чл. 390, ал.4 ГПК. Гаранцията не е платена от молителя и 

съответно обезпечителната заповед не е издадена.) и ч.гр. дело № 60/2013г. 

(С определение в деня на подаване на молбата за допускане на обезпечение 
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на бъдещ иск, съдът е отказал исканото обезпечение. Определението е 

обжалвано и потвърдено от въззивната инстанция.); 

- на доклад на съдия Йовкова: ч.гр. дело № 706/2011г. (С определение 

в деня на подаване на молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск, 

съдът я е оставил без уважение. Определението не е обжалвано) и ч.гр. 

дело № 882/2012г.  (С определение в деня на подаване на молбата, съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови 

сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е едномесечен срок за 

предявяване на иска, считано от връчване на определението. Молителят е 

уведомен в деня на постановяване на съдебния акт и с определение по чл. 

330, ал.3 ГПК съдът е отменил допуснатото обезпечение след изтичането на 

срока); 

- на доклад на съдия Гайнова: ч.гр. дело № 1223/2013г. (С 

определение ден след подаване на молбата за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск, съдът я е оставил без уважение. Определението не е обжалвано.) 

и ч.гр. дело № 108/2013г. (С определение в деня на подаване на молбата, 

съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана на 

недвижим имот до размера на дълга. Определен е двуседмичен срок за 

предявяване на иск, считано от връчване на определението. В този срок е 

представено доказателство за предявен иск.); 

- на доклад на съдия Динкова: ч.гр. дело № 827/2012г. (С определение 

в деня на подаване на молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск, 

съдът я е оставил без уважение. Определението не е обжалвано), ч.гр. дело 

№ 300/2011г. (с определение ден след подаване на молбата за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск, съдът я е оставил без уважение. Определението е 

влязло в сила) и ч.гр.дело № 1012/2013г. (С определение ден след подаване 

на молбата, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

запор върху банкови сметки на длъжника до размера на дълга. Определен е 

едномесечен срок за предявяване на иска, без да е посочен от кой момент 

тече този срок. Молителят е уведомен в деня на постановяване на съдебния 

акт и с определение по чл. 330,ал.3 ГПК съдът е отменил допуснатото 

обезпечение  своевременно, след изтичане на 1 м.); 

- на доклад на съдия Солакова: ч.гр. дело № 1260/2011г. (С 

определение в деня на подаване на молбата, съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещ иск чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до 

размера на дълга. Определен е едномесечен срок за предявяване на иска, 

считано от постановяване на определението. С определение по чл. 330,ал.3 

ГПК съдът е отменил допуснатото обезпечение своевременно.) и ч.гр. дело 

№ 1107/2013г. (С определение в деня на подаване на молбата за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск, съдът я е оставил без уважение. 

Определението не е обжалвано.); 

- на доклад на съдия Павлова: ч.гр. дело № 1096/2013г. (С 

определение в деня на подаване на молбата за допускане на обезпечение на 

бъдещ иск, съдът я е отхвърлил, като неоснователна. Определението не е 

обжалвано.) и ч.гр. дело № 186/2011г.  (С определение ден след подаване 
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на молбата, съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

запор върху банкови сметки до размера на дълга. Определен е едномесечен 

срок за предявяване на иск, като не е посочено от кой момент тече този 

срок. По делото е депозирано копие от исковата молба.); 

- на доклад на съдия Вачкова: ч.гр. дело № 1384/2011г. (С 

определение в деня на подаване на молбата, съдът е допуснал обезпечение 

по реда на ЗОПДИППД чрез налагане на запор върху движимо имущество и 

възбрана на недвижим имот. Определен е едномесечен срок за предявяване 

на иск, считано от постановяване на определението.) и ч.гр. дело № 

958/2013г. (С определение в деня на подаване на молбата, съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху всички настоящи и 

бъдещи вземания до размера на дълга. Определен е едномесечен срок за 

предявяване на иска, считано от постановяване на определението. С 

определение по чл. 402, ал.1 ГПК съдът е отменил допуснатото 

обезпечение). 

 

От прегледаните частни граждански дела, образувани по реда чл. 390 

от  ГПК бе констатирано, че делата са образувани в деня на подаване на 

молбите в съда или на следващия ден. Не се установиха случаи, при които 

съдът е оставял молбите без движение за отстраняване на допуснати 

нередовности, каквато практика бе констатирана в други съдилища, в хода 

на извършваните комплексни планови проверки по граждански дела.  

Спазена е родовата и местна подсъдност по чл. 390, ал.1 от ГПК, с 

изключение на провереното по повод постъпил сигнал в ИВСС ч. гр. дело 

№ 1274/2013г. До делото е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 

налагане на запор върху всички банкови сметки на длъжника, отменено от 

въззивния съд - АСВТ, като постановено от некомпетентен съд (описано в 

края на констативната част на настоящия акт). 

Изследвани са кумулативно-дадените предпоставки за уважаване на 

молбите по чл. 390 от ГПК.  

Съдът е извършвал проверка дали искът е допустим и вероятно 

основателен и е преценявал доколко поисканата обезпечителна мярка е 

адекватна на обезпечителната нужда. Видно от постановените определения 

по проверените ч.гр.дела, бъдещите искове са индивидуализирани, с оглед 

преценка на тяхната вероятна основателност и защита правата на ответника. 

Когато е бил уверен, че молителят има право за исканото обезпечение 

на иска, съдът е постановявал определение, с което го е допускал и е 

издавал обезпечителна заповед. В диспозитива на определението съдиите 

изрично са посочвали, че допускат обезпечение до размера на иска, с 

изключение на ч.гр.дело № 435/2011г. и ч.гр.дело № 554/2011г. 

С определение в з.з. съдът, на основание чл. 390, ал.3 ГПК, е отменял 

допуснатото обезпечение, поради непредставено доказателство за предявен 

иск в определения срок (ч.гр. дело № 1260/2011г., ч.гр.дело № 1012/2013г. и 

пр.).  
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В случаите, когато са преценявали, че исканата обезпечителна мярка е 

неоправдана, с оглед на обезпечителната нужда или не са представени 

достатъчно убедителни доказателства за вероятната допустимост и 

основателност на иска, съдиите са отхвърляли молбите за обезпечение на 

бъдещи искове (ч.гр.дело № 1096/2013г., ч.гр.дело № 1107/2013г. и др.). 

Част от определенията са обжалвани пред Апелативен съд – Велико 

Търново, който се е произнесъл по въззивните частни жалби. 

По всички проверени ч.гр.дела е определян срок между две седмици и 

един месец за предявяване на бъдещия иск. 

При извършената проверката бе констатирана различна съдебна 

практика в ОС-Велико Търново при определяне на момента, от който 

започва да тече срока за предявяване на бъдещ иск: по част от делата –

„считано от датата на връчване на определението”, по други - „считано от 

получаване на обезпечителната заповед”, или „от постановяване на 

определението”. В някои случаи, видно от констатациите по-горе, в 

определението не е посочен начален момент, от който тече срок за 

предявяване на бъдещ иск. 

Инспекторатът ВСС е констатирал различна практика и в други 

съдилища от различни апелативни райони при извършените комплексни 

планови и тематични проверки по обезпечителните производства. 

Констатирани са следните различия при определяне на началния момент на 

срока за предявяване на бъдещ иск: 

 датата на постановяване на определението, с което е допуснато 

обезпечение, като съдиите се аргументират с разпоредбата на 

чл.395, ал.2 от ГПК;    

 датата на връчване на съобщението за изготвеното определение, 

като в тези случаи съдиите се аргументират с разпоредбата на 

чл.396 от ГПК; 

 датата на издаване на обезпечителната заповед, съгласно чл.395, 

ал.3 от ГПК, тъй като едва тогава може да се пристъпи към 

осъществяване на наложената обезпечителна мярка с 

определението за допускане на обезпечението; 

 датата на връчване на обезпечителната заповед (в много 

съдилища издаването на обезпечителната заповед се 

удостоверява с дата и печат от съдебен служител, като тази дата 

предхожда датата на връчване на обезпечителната заповед на 

молителя); 

 датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 

обезпечение на бъдещ иск (което съдът няма как да установи, 

тъй като не му е известен момента на връчване на запорното 

съобщение от съдебния изпълнител); 

 по-ранната дата между датата на връчване на обезпечителната 

заповед и датата, на която е съобщено за изготвеното 

определение, с което е допуснато обезпечение. 
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       Възприета е и практика в някои съдилища, когато определението за 

допускане на обезпечение е постановено в деня на постъпване на молбата, 

началният момент да се определя като датата на постановяване на 

определението, а когато определението е постановено по-късно (не е 

спазена разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК), срокът започва да тече считано 

от датата, на която молителят е уведомен за изготвеното определение, с 

което се допуска обезпечението. 

В мотивите на Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на ВКС по 

т.д. №1/2008г., ОСГТК, съдиите от ВКС приемат, че по общите правила на 

ГПК началният момент, от който започва да тече срокът за предявяване на 

бъдещия иск е постановяването на определението за допускане на 

обезпечението. Въпреки, че тълкувателното решение е по повод 

противоречива практика по други правни спорове, то изразява становището 

на ОС на двете колегии – ГК и ТК относно обезпечителното производство.  

В тази връзка и с оглед констатираното, би било удачно съдиите от ОС-

Велико Търново на Общо събрание да обсъдят и анализират констатираното, 

с цел преодоляване на допуснатите пропуски и уеднаквяване на съдебната 

практика, за което ще бъде направена съответната препоръка. 

 

 

 ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  

 

Общ брой постановени решения за проверяваните три периода 

отделно, по съдии 

  

 ● за 2011 г. 

 
 

Съдия  Брой постановени решения 

Янко Янев 68 

Елза Йовкова 72 

Иванка Вачкова 96 

Георги Драгостинов 95 

Маруся Кънева 91 

Димитринка Гайнова 85 

Ивелина Солакова 114 

Цветелина Цонева 66 

Мария Гаджонова 97 

Иванка Димова 84 

Татяна Събева 99 

Диана Костова 88 

Росица Динкова 96 

Поля Спасова 112 

Станислав Стефански 103 

Янка Павлова 92 

Анна Димова 29 

Димо Колев 39 
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 ● за 2012 г. 
 

   

Съдия  Брой постановени решения 

Янко Янев 72 

Елза Йовкова 97 

Иванка Вачкова 98 

Георги Драгостинов 113 

Маруся Кънева 104 

Димитринка Гайнова 110 

Ивелина Солакова 102 

Цветелина Цонева 32 

Мария Гаджонова 63 

Иванка Димова 114 

Татяна Събева 104 

Диана Костова 103 

Росица Динкова 102 

Поля Спасова 98 

Станислав Стефански 91 

Янка Павлова 99 

Анна Димова 62 

Димо Колев 65 

 
 
● за 2013 г. 

   

Съдия  Брой постановени решения 

Янко Янев 43 

Елза Йовкова 51 

Иванка Вачкова 60 

Георги Драгостинов 52 

Маруся Кънева 66 

Димитринка Гайнова 55 

Ивелина Солакова 54 

Иванка Димова 54 

Татяна Събева 52 

Диана Костова 22 

Росица Динкова 52 

Поля Спасова 57 

Станислав Стефански 51 

Янка Павлова 61 

Валери Събев  

Анна Димова 49 

Димо Колев 44 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Постановени решения след едномесечния срок по чл.235, ал.5 ГПК  

 

● за 2011 г. 

- открити заседания 
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Съдия 

докладчик 

№ и година на 

делото  

 

Шиф

ър 

 Правно основание Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решение 

Дата на 

обявяване на 

акта в книга 

за открити 

заседания 

Забава – в 

дни и 

месеци, 

след 

изтичане 

на 

законоуст

ановения 

срок 

Общ 

брой 

просроч

ени дела 

Георги 

Драгостинов 

982/2011 9000 чл.213, ал.1 от КЗ във 

вр. чл.45 от ЗЗД и чл.86 

от ЗЗД 

25.10.2011 20.12.2011 25д 

1 

Димитринка 

Гайнова 

790/2008  0220  иск за сума 21.09.2010  05.01.2011  2м 21д 

12 

674/2010  0800  чл.4 вр. чл.2 ал.1 т.2 

ЗОДОВ 

17.11.2010  09.05.2011  4м 21д 

1155/2010  0200  иск за сума 11.03.2011  02.06.2011  1м 21д 

1108/2010  0230  иск за сума  15.04.2011  30.06.2011  1м 14д 

810/2010  0230  иск за сума 20.04.2011  29.08.2011  3м  8 д 

558/2010  0200  чл.26 ал.2 пр.2 и 3 ЗЗД / 

ГРД 542/10 ВТРС  

15.04.2011  05.07.2011  1м 19д 

1105/2008  0800  чл.28, ал.1 от 

ЗОПДИППД  

21.04.2011  18.10.2011  4м 26д 

804/2011  0500  чл.625 от ТЗ 12.10.2011  19.12.2011  1м 6д 

35/2011  9000  чл.79, ал.1 ЗЗД вр. 

чл.327 ТЗ и чл.86, ал.1 

ЗЗД 

01.03.2011  05.07.2011  3м 3д 

304/2011  9000  ТРУДОВ СПОР  11.04.2011  23.06.2011  1м 11д 

501/2011  9000  чл.59 ал.9 СК 06.06.2011  17.08.2011  1м 10д 

733/2011  9000  чл.79, ал.1 и чл.86 от 

ЗЗД 

19.09.2011  19.12.2011  2м 

Елза Йовкова 619/2010  0230  иск за сума 22.12.2010  28.04.2011  3м 5д 
2 

873/2010  0230  чл.327 ТЗ  22.12.2010  06.04.2011  2м 13д 

Иванка 

Вачкова 

 

 

 

241/2010  0230  чл.327 ТЗ вр. чл.318 ТЗ 

чл.294 ТЗ,   чл.86 и 

чл.76 ЗЗД 

27.04.2011  20.07.2011  1м 22д 

4 

288/2011  0500  чл.625 от ТЗ 02.06.2011  11.07.2011  8д 

569/2011  0230  чл.422 ал.1 вр. чл.415 

ал.1 ГПК  

05.10.2011  05.12.2011  1м 

762/2011 9000  чл.79, ал.1 вр. чл.232, 

ал.2 от ЗЗД, чл.79, ал.1 

вр. чл. 258 ЗЗД и чл.92, 

ал.1 ЗЗД 

04.10.2011  09.11.2011  4д 

Ивелина 

Солакова 

639/2006  0230   10.02.2011  02.05.2011  1м 21д 

3 556/2011  0800  чл.2, т. 2 от ЗОДОВ 13.10.2011  28.11.2011  14д 

1062/2011  9000  чл.26, ал.2 от ЗЗД 17.10.2011  20.12.2011  1м 2д 

Мария 

Гаджонова 

319/2011  0500  чл.625 във вр. чл.608, 

ал.1 във вр. чл.632 от ТЗ 

18.05.2011  22.06.2011  3д 
1 

Маруся 

Кънева 

1213/2010  0200  чл.19, ал.3 от ЗЗД 24.03.2011  27.04.2011  2д 

8 

1243/2010  0500  чл.625 ТЗ  09.06.2011  18.07.2011  8д 

1192/2008  0230  ИСК ЗА 12500 ЛВ /ГРД 

192/08 РС 

ПАВЛИКЕНИ  

26.05.2011  19.07.2011  22д 

488/2011  0230  чл.389 и сл.ГПК 29.09.2011  28.11.2011  1м 

324/2011  9000  чл.240 от ЗЗД и чл.86 от 

ЗЗД 

11.04.2011  18.05.2011  5д 

833/2011  9000  чл.415, ал.1 от ГПК вр. 

чл.535 ТЗ 

03.10.2011  07.12.2011  1м 3д 

1094/2011  9000  чл.327 от ТЗ във вр. 

чл.79, ал.1 от ЗЗД 

24.10.2011  14.12.2011  19д 

958/2011  9000  чл.150 от КТ, чл.140, 24.10.2011  13.12.2011  18д 
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● 2012 г. 

- открити заседания 

 

ал.2 от КТ и чл.86 от 

ЗЗД 

Росица 

Динкова 

549/2010  0800  чл.422 ГПК вр. чл.415 

ГПК  

06.12.2010  28.01.2011  21д 

2 
313/2011  9000  чл.49 във вр. чл.45 от 

ЗЗД 

20.04.2011  01.06.2011  11д 

Станислав 

Стефански 

503/2010  0200  чл.69 ал.1 т.4 ГПК  24.11.2010  05.01.2011  11д 

6 

526/2011  9000  ИСК ЗА СУМА  09.06.2011  13.07.2011  3д 

422/2011  9000  чл.97, ал.1 ГПК вр. 

чл.79, ал.1 вр. чл.77, вр. 

с чл.28, ал.1 от ЗС 

23.06.2011  26.07.2011  2д 

968/2011  9000  делба, ІІ 27.10.2011  08.12.2011  10д 

1028/2011  9000  чл.124, ал.1 от ГПК 27.10.2011  05.12.2011  7д 

1009/2011  9000  чл.79, ал.1 от ЗЗД вр. 

чл.286 от ЗДЗД и чл.86, 

ал.1 от ЗЗД 

07.11.2011  12.12.2011  4д 

Съдия 

докладчик 

№ и година 

на делото 

фърфърШ Шифър 

Ши 

фър 

 Правно основание Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

акта в книгата 

за открити 

заседания 

Забава в 

дни и 

месеци 

Общ брой 

просроче

ни дела 

Георги 

Драгостинов 

991/2011 0200 иск по ЗЗД 28.05.2012 05.07.2012 6д 

3 1448/2011  9000  чл.124 от ГПК 07.02.2012  16.03.2012  8д 

611/2012  9000  ДЕЛБА 05.06.2012  13.07.2012  7д 

Димитринка 

Гайнова 

535/2010  0800  чл.1 ал.1 ЗОДОВ  12.10.2011  15.02.2012  3м 2д 

24 

558/2007  0230  чл.79, ал.1 ЗЗД, вр. 

чл.200 ЗЗД 

12.10.2011  05.03.2012  3м 24д 

537/2011  0200  иск за сума 18.01.2012  03.04.2012  1м 15д 

343/2009  0230  ТЪРГОВСКИ СПОР ПО 

ЧЛ.365,Т.2 ГПК  

15.02.2012  02.08.2012  4м 17д 

943/2011  0620  чл.74 ТЗ  21.03.2012  19.06.2012  1м 28д 

1075/2007  0220   Предмет: чл.59 ЗЗД във 

вр. с чл.45 ЗЗД 

16.05.2012  01.11.2012  4м 15д 

749/2011  0200  иск по ЗЗД 14.05.2012  05.11.2012  4м 21д 

694/2011  0300  чл.109 ЗС 18.06.2012  30.07.2012  12д 

1432/2011  0200  иск за сума 27.06.2012  06.11.2012  3м 9д 

675/2012  0500  чл.625 ТЗ  09.07.2012  31.08.2012  21д 

276/2010  0800  чл.415 ГПК / гр.д. 

4372/09 ВТРС/ 

19.09.2012  05.11.2012  15д 

1078/2011  9000  чл.108 от ЗС и чл. 73 от 

ЗС 

24.10.2011  05.03.2012  3м 8д 

1122/2011  9000  чл.534, ал.1 от ТЗ 18.10.2011  05.03.2012  3м 15д 

920/2011  9000  ТРУДОВ СПОР  22.11.2011  22.02.2012  2м 

859/2011  9000  чл.227 б""В"" ЗЗД 22.11.2011  22.02.2012  2м 

1174/2011  9000  чл.422, ал.1 вр. чл.415, 

ал.1 ГПК вр. чл.345, ал.1 

ТЗ вр. чл.232, ал.2 ЗЗД и 

чл.88, ал.1 ЗЗД 

22.11.2011  22.02.2012  2м 

1272/2011  9000  чл.135 от ЗЗД 19.12.2011  19.03.2012  2м 

1348/2011  9000  чл.60 от ЗКооп 17.01.2012  02.04.2012  1м 15д 

801/2011  9000  чл.59, ал.1 от ЗЗД 17.01.2012  03.04.2012  1м 13д 

93/2012  9000  чл. 79 ЗЗД и чл.86, ал.1 

от ЗЗД 

12.03.2012  24.07.2012  3м 11д 

247/2012  9000  чл.415 вр. чл.422 от 02.04.2012  18.05.2012  11д 
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ГПК 

176/2012  9000  чл.5 ал.1 т.1,3,4 ЗЗДН 02.04.2012  29.06.2012  1м 26д 

129/2012  9000  чл.233 ЗЗД 02.04.2012  26.06.2012  1м 23д 

534/2012  9000  чл.124, ал.1 от ГПК и 

чл. 232, ал.2 вр. чл.79, 

ал.1 от ЗЗД 

12.06.2012  23.07.2012  10д 

Елза Йовкова 599/2010  0220  чл.45 във вр. чл.52 от 

ЗЗД 

04.10.2011  04.01.2012  2м 

7 

1166/2010  0230  чл.415, ал.1 вр. чл.124 от 

ГПК 

11.10.2011  11.01.2012  2м 

56/2011  0800  чл.216, ал.1 във вр. ал.2 

от ДОПК 

19.10.2011  19.01.2012  2м 

1205/2010  0620  чл.74 от ТЗ 19.10.2011  19.01.2012  2м 

396/2011  0200  чл.79, ал.1 от ЗЗД във 

вр. чл.243 от НРД във 

вр. чл.86, ал.1 от ЗЗД и 

чл.174 от НРД 

26.10.2011  26.01.2012  2м 

865/2011  9000  чл.79 ЗЗД 11.10.2011  11.01.2012  2м 

953/2011  9000  иск за сума  11.10.2011  11.01.2012  2м 

Иванка 

Вачкова 

1019/2009  0200  чл.26,ал.1 и ал.2 ЗЗД и 

чл.27 ЗЗД  

07.12.2011  07.03.2012  2м 

6 

1283/2010  0200  чл.19 ал.3 ЗЗД  09.05.2012  09.08.2012  2м 

48/2012  0800  чл.2 ал.1 т.2 пр.1 

ЗОДОВ 

16.05.2012  05.07.2012  18д 

359/2011  0220  иск за сума 03.10.2012  26.11.2012  22д 

936/2011  0620  чл.74 ТЗ  24.09.2012  27.12.2012  2м 2д 

440/2012  9000  чл.415, ал.1 във вр. 

чл.422, ал.1 от ГПК 

07.05.2012  03.07.2012  25д 

Ивелина 

Солакова 

1263/2010  0810  чл.28 ал.1  от 

ЗОПДИППД  

20.03.2012  14.05.2012  23д 
1 

Маруся 

Кънева 

106/2011  0230  чл.415, ал. 1 от ГПК  

/гр.д. 5885/10 ВТРС/ 

13.10.2011  05.01.2012  1м 22д 

13 

114/2011  0800  иск за сума / /гр.д. 

3859/10 ВТРС/ 

13.10.2011  24.01.2012  2м 10д 

593/2010 0800  чл.422 във вр. чл.415 от 

ГПК 

20.10.2011  09.01.2012  1м 19д 

126/2011 0620  чл.74 ал.1 ТЗ вр. чл.139 

ал.1 ТЗ  

26.04.2012  27.06.2012  1м 29д 

306/2010  0600  чл.145 от ТЗ 29.03.2012  19.05.2012  19д 

484/2011  0810  чл.28, ал.1 от  

ЗОПДИПППД 

05.06.2012  21.12.2012  5м 14д 

203/2012  0500  чл.607 и сл. във вр. 

чл.630 от ТЗ 

12.11.2012  21.12.2012  8д 

1045/2012  0800  чл.5, ал.1 от ЗЛС 05.11.2012  20.12.2012  14д 

1143/2011  9000  чл.422, ал.1 ГПК вр. 

чл.79 ЗЗД във вр. чл.8 и 

чл.2 Закона за арендата 

в земеделието и по 

чл.422, ал.1 ГПК вр. 

чл.86 от ЗЗД 

22.11.2011  04.01.2012  12д 

1301/2011  9000  трудов спор 19.12.2011  24.01.2012  4д  

1199/2011  9000  чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 

от ЗЗД 

06.02.2012  09.04.2012  1м 2д 

9/2012  9000  чл.124, ал.1 от ГПК 06.02.2012  21.03.2012  14д 

110/2012  9000  чл.440 вр. чл.124, ал.1 от 

ГПК 

28.02.2012  17.04.2012  19д 

Поля 

Спасова 

1134/2010  0800  чл.124 ал.1 вр. чл.422 

ал.1 ГПК  

21.09.2012  09.11.2012  18д 

3 
70/2012  9000  чл.55 ал.1 ЗЗД и чл.79 

ал.1 ЗЗД 

23.02.2012  11.04.2012  18д 

114/2012  9000  чл.422, вр. чл. 415, ал.1 

от ГПК, вр. чл.79, ал.1 и 

23.02.2012  12.04.2012  19д 
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чл.86, ал.1 от ЗЗД 

Росица 

Динкова 

644/2011  0230  иск за сума 07.03.2012  24.04.2012  16д 

4 

814/2011  0230  иск за сума 02.05.2012  14.06.2012  11д 

697/2011  9000  чл.422 ал.1 ГПК  22.03.2012  21.05.2012  1м 

447/2012  9000  чл.327, ал.1 във вр. 

чл.318 вр. чл.286 ТЗ, вр. 

чл.79, ал.1 от ЗЗД 

17.05.2012  19.06.2012  2д 

Станислав 

Стефански 

396/2012  9000  чл.49 от СК 26.04.2012  01.06.2012  5д 

2 429/2012  9000  чл. 76 от ЗН, чл.33, ал. 2 

от ЗС и чл. 108 от ЗС 

02.05.2012  28.06.2012  25д 

Татяна 

Събева 

1303/2011  0500  чл.611 ал.3 ТЗ  08.02.2012  15.03.2012  6д 

2 349/2012  0500  чл.625 във вр. чл.608, 

ал.1 от ТЗ 

09.10.2012  20.11.2012  10д 

Янка 

Павлова 

535/2011  0810  чл.28, ал.1 от  

ЗОПДИППД / гр.д. 

420/09 ВТОС/ 

14.12.2011  23.01.2012  8д 

1 

Съдия 

докладчик 

№ и година на 

делото  

 

Шиф

ър 

 Правно основание Дата, на която 

делото е 

обявено за 

решение 

Дата на 

обявяване на 

акта в книга 

за открити 

заседания 

Забава 

– в дни 

и 

месеци, 

след 

изтича

не на 

законоу

станове

ния 

срок 

Общ брой 

просроче

ни дела 

Димитринка 

Гайнова 

658/2012 0800 иск по чл. 25, ал. 6, вр. 

ал.4, вр. чл.26, вр. чл. 27 

от ЗЮЛНЦ 

21.11.2012 29.01.2013 1м 7д  

1342/2012 0230 иск за сума 24.04.2013 17.07.2013 1м 22д 

723/2012 0220 чл.74, ал.1 от ЗЧСИ 29.11.2012 29.01.2013 1м 

639/2013 9000 чл.79, ал.1 ЗЗД 02.07.2013 26.08.2013 23д 

552/2013 9000 чл.26, ал. 2 и чл. 135 от 

ЗЗД 

21.05.2013 21.08.2013 2м 

12 

1294/2012 9000 чл. 19, ал.1 от ЗГР 27.11.2012 28.01.2013 1м 

1083/2012 9000 чл.373, ал.1 от ТЗ 27.11.2012 28.01.2013 1м 

949/2012 9000 иск за сума 09.10.2012 29.01.2013 2м 19д 

1387/2012 9000  10.12.2012 28.02.2013 1м 17д 

1194/2012 9000 ДЕЛБА 20.11.2012 11.03.2013 2м 18д 

1125/2012 9000 чл.92, ал.1 от ЗЗД 16.10.2012 05.03.2013 3м 17д 

47/2013 9000 чл.45 от ЗЗД и чл.86 от 

ЗЗД 

11.02.2013 10.05.2013 1м 29д 

Георги 

Драгостинов 

27/2013 0900 чл.124, ал.1 ГПК 

 

12.02.2013 18.03.2013 5д 
1 

Иванка 

Вачкова 

491/2012 0230 иск за сума 15.05.2013 14.08.2013 1м 29д 

9 

361/2013 0500 ЧЛ. 629 А, АЛ. 1 ТЗ 22.05.2013 05.07.2013 12д 

1/2011 0230 чл. 327 от ТЗ 19.12.2012 28.01.2013 8д 

564/2012 0100 чл.21, ал.3 от СК 05.12.2012 04.02.2013 29д 

104/2013 9000 чл.79, ал.1 вр. чл.82 ЗЗД, 

чл. 92 ЗЗД и чл.86, ал.1 

16.04.2013 22.05.2013 5д 
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Актове, постановени в з.з. извън законоустановените срокове: 

● за 2011 г. 
 

- закрити заседания 

 
 

ЗЗД 

1283/2012 9000 

 

чл.415, ал.1 във вр. 

чл.422, ал.1 от ГПК 

26.11.2012 07.01.2013 9д 

1162/2012 9000 чл.108 и чл.109 от ЗС 26.11.2012 22.02.2013 26д 

1082/2012 9000 чл.286, ал.1, вр. с чл.373, 

ал.1, вр. с чл.367 от ТЗ, 

вр. с чл.17 и чл.20 

КДМАП и чл.86, ал.1 

ЗЗД 

03.12.2012 29.01.2013 24д 

944/2012 9000 чл.79 ЗЗД 26.11.2012 04.02.2013 1м 8д 

Ивелина 

Солакова 

1313/2012 0230 чл.135 от ЗЗД 03.06.2013 23.07.2013 20д 

3 

494/2013 9000 чл.86, ал.1 ЗЗД 08.05.2013 13.06.2013 4д 

536/2013 9000 чл.422, ал.1, вр. с чл.415 

ГПК, вр. чл.535 ТЗ, вр. 

чл.79 ЗЗД 

08.05.2013 13.06.2013 4д 

Маруся 

Кънева 

788/2012 0500 чл.625 ТЗ 22.11.2012 11.01.2013 19д 

5 

1112/2012 9000 чл.422, ал.1 във вр. с чл. 

415, ал.1 ГПК 

05.11.2012 08.01.2013 1м 2д 

1183/2012 9000 иск за сума 05.11.2012 08.01.2013 1м 2д 

1146/2012 9000 чл.422, ал.1,вр. чл.415, 

ал.1, вр. чл.124, ал.1 

ГПК 

19.11.2012 15.01.2013 25д 

1071/2012 9000 чл.422 ГПК 19.11.2012 11.01.2013 23д 

Росица 

Динкова 

509/2011 0200 чл.422 вр. чл.124 ал.1 

ГПК 

29.11.2012 29.01.2013 1м 

9 

45/2012 0500 чл.625 ТЗ 06.03.2013 12.04.2013 5д 

8/2013 0500 чл.3, ал.10 от ЗНАП във 

вр. чл.607а, ал.1 и ал.2 и 

с чл.625 от ТЗ 

28.02.2013 16.04.2013 18д 

1410/2012 0230 чл.213 от КЗ 28.03.2013 14.05.2013 15д 

1287/2012 0230 чл.422 от ГПК, вр. с 

чл.415 от ГПК 

13.06.2013 19.07.2013 5д 

873/2012 9000 чл.344, ал.1 вр. с чл.225, 

ал.1 от КТ 

29.11.2012 25.01.2013 24д 

246/2013 9040 чл.410 ГПК 28.03.2013 20.05.2013 22д 

387/2013 9000 чл.79 ЗЗД 17.04.2013 28.05.2013 10д 

112/2013 9000 чл.108 ЗС 20.03.2013 06.06.2013 1м 15д 

Станислав 

Стефански 

536/2012 0620 ЧЛ.74 ТЗ 06.12.2012 18.01.2013 11д 

11 

342/2012 0500 чл.626 от ТЗ 20.12.2012 04.02.2013 13д 

298/2012 0810 389 ГПК 15.05.2013 09.07.2013 23д 

1281/2012 9000 чл.108 ЗС 29.11.2012 10.01.2013 10д 

1527/2012 9000 делба във фаза на 

допускането 

20.02.2013 29.03.2013 8д 

1431/2012 9000 чл. 45 и сл. от ЗЗД 20.02.2013 03.04.2013 12д 

40/2013 9000 чл.415, ал.1 във вр. 

чл.422, ал.1 ГПК 

20.02.2013 03.04.2013 12д 

337/2013 9000 чл.124 ГПК 11.04.2013 20.05.2013 8д 

83/2013 9000 чл.59, ал.1 от ЗЗД 11.04.2013 27.05.2013 15д 

1188/2012 9000 чл.108 ЗС 11.04.2013 29.05.2013 17д 

284/2013 9000 чл.124, ал.1 от ГПК 11.04.2013 03.06.2013 22д 

Татяна 

Събева 

1005/2012 0500 чл.625 ТЗ 

 

12.06.2013 23.07.2013 10д 
1 
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Съдия 

докладчик 

№ и година 

на делото 

  

Шиф

ър 

Правно основание  Дата на 

образуване 

Дата на 

предаване 

Забава в 

дни и 

месеци 

Общ брой 

просроче

ни дела 

по съдии 

Георги 

Драгостинов 

1332/2010 9040 чл.417 ГПК 29.12.2010 02.02.2011 1д 

5 

282/2011   9040  чл.417 от ГПК 02.03.2011  08.04.2011  3д 

712/2011  9040  чл.83, ал.2 от ГПК 20.06.2011  27.07.2011  6д 

989/2011  9040  чл.25, ал.2 от ЗТР 23.08.2011  04.10.2011  10д 

1204/2011  9040  чл. 262, ал.3 от ГПК 26.10.2011  05.12.2011  9д 

Димитринка 

Гайнова 

266/2011  9040  чл.52 във вр. чл.49, ал.1 

от Закона за 

наследството 

28.02.2011  04.05.2011  1м 5д 

3 
543/2011  9040  чл.417 от ГПк 03.05.2011  05.07.2011  1м 1д 

701/2011  9040  чл.25 ал.4 от Закона за 

търговския регистър 

16.06.2011  07.10.2011  2м 20д 

Елза Йовкова 1337/2010  9040  чл.108 ,109 ЗС 29.12.2010  28.02.2011  1м 
2 

1328/2010 9040 чл.417 ГПК 28.12.2010 28.02.2011 1м 

Иванка Вачкова 738/2011  9040  чл.389 и сл. от ГПК 23.06.2011  26.07.2011  2д 
2 

763/2011  0230   иск за сума 28.06.2011  15.08.2011  17д 

Ивелина 

Солакова 

402/2011  9040  чл.410 от ГПК 30.03.2011  03.05.2011  1м  
1 

Росица Динкова 1240/2010  9040  чл.55, ал.1 от ЗЗД и 

чл.86 от ЗЗД 

06.12.2010  21.01.2011  14д 

4 
492/2011  9040  чл.45 ЗЗД вр. чл.288, ал. 

12 КЗ 

21.04.2011  02.06.2011  11д 

980/2011  9040  чл.25, ал.2 от ЗТР 22.08.2011  27.09.2011  4д 

988/2011  9040  чл.25, ал.2 от ЗТР 23.08.2011  28.09.2011  4д 

Янка Павлова 762/2010  0800  чл.625 от ГПК 15.07.2010  05.10.2011  1м 20д 1 

 

 
● 2012 г. 
 

- закрити заседания 

 

Съдия 

докладчик 

№ и година 

на делото 

Шиф

ър 

Правно основание Дата на 

образуване 

Дата на 

предаване 

Забава в 

дни и 

месеци 

Общ брой 

просроче

ни дела 

Георги 

Драгостинов 

393/2012 9040 чл.410 ГПК 27.03.2012 09.05.2012 11д 

8 

667/2012  9040  чл.417 ГПК 28.05.2012  04.07.2012  4д 

731/2012  9040  трудов спор 06.06.2012  11.07.2012  4д 

1025/2012  0820  чл.435 ГПК  07.08.2012  04.10.2012  26д 

1021/2012  9040  чл.422 ГПК  06.08.2012  04.10.2012  27д 

996/2012  9040  чл.417 ГПК  01.08.2012  04.10.2012  1м 2д 

998/2012  0820  чл.435 ГПК  01.08.2012  04.10.2012  1м 2д 

59/2012  9000  чл.75, ал.1 от ЗН и иск 

за делба 

15.08.2012  11.10.2012  26д 

1031/2012  9040  чл .274 ал.1 ГПК 08.08.2012  11.10.2012  1м 2д 

Димитринка 

Гайнова 

1221/2011  0820  чл.435 от ГПК 28.10.2011  21.01.2012  1м 24д 

6 

1363/2011  0820  чл.435 от ГПК 09.12.2011  09.02.2012  1м 

1345/2011  9040  чл.25, ал.2 от ЗТР 02.12.2011  14.03.2012  2м 12д 

73/2012  9040  чл.25, ал.2 от ЗТР / т.д. 

411/11 ДОС/ 

17.01.2012   29.03.2012  1м 12д 

925/2012  0820  чл.435 ГПК  17.07.2012  05.10.2012  1м 17д 

1102/2012  9040  чл.124 ГПК 28.08.2012  05.10.2012  6д 

Иванка 

Вачкова 

1056/2012  9040  чл.417 ГПК 15.08.2012  01.10.2012  15д 
1 

Маруся Кънева 270/2012  9040  чл.25, ал.2 от ЗТР 28.02.2012  05.04.2012  6д 

3 242/2012  0820  чл.435 ГПК 22.02.2012  05.04.2012  13д 

202/2012  9040  чл.417 ГПК 13.02.2012  05.04.2012  22д 

Поля Спасова 274/2012  9040  чл.410 ГПК 28.02.2012  19.04.2012  21д 1 

Станислав 540/2012  9040  трудов спор 25.04.2012  05.06.2012  10д 6 
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Стефански 761/2012  9040  чл.417 ГПК 12.06.2012  20.07.2012  7д 

1012/2012  9040  чл.417 ГПК 03.08.2012  04.10.2012  1м 

1058/2012  9040  чл.577 ГПК 15.08.2012  04.10.2012  17д 

1046/2012  9040  чл.124, ал.1 ГПК 13.08.2012  05.10.2012  21д 

1172/2012  9040  чл.72 от ЗС и чл. 30 от 

ЗС 

19.09.2012  30.10.2012  10д 

Янка Павлова 938/2012  9040  иск за сума 19.07.2012  05.09.2012  15д 1 

 

 
● за 2013 г. 

 

- закрити заседания 

 

Съдия 

докладчик 

№ и година 

на делото 

Шиф

ър 

Правно основание Дата на 

образуване 

Дата на 

предаване 

Забава в 

дни и 

месеци 

Общ брой 

просроче

ни дела 

Георги 

Драгостинов 

926/2013 9040 за определяне на равен 

по степен съд 

18.07.2013 30.09.2013 1м 11д 

3 
190/2013 9040 чл.410 ГПК 11.02.2013 18.03.2013 6д 

1108/2013 9040 чл.417 ГПК 05.09.2013 17.10.2013 10д 

Димитринка 

Гайнова 

183/2013 9040 чл.410 ГПК 

 

07.02.2013 13.04.2013 1м 5д 
1 

Маруся Кънева 1357/2012 0820 чл.435 ГПК 09.11.2012 08.01.2013 29д 

6 

1451/2012 0820 чл.435 ГПК 04.12.2012 15.01.2013 10д 

1487/2012 9040 чл.59 ЗЗД 11.12.2012 18.01.2013 6д 

1422/2012 9040 чл.124 ГПК 26.11.2012 15.01.2013 18д 

1352/2012 9040 чл.417 ГПК 07.11.2012 11.01.2013 1м 3д 

1339/2012 9040 делба 02.11.2012 11.01.2013 1м 8д  

Ивелина 

Солакова 

523/2013 9040 чл.577, ал.1 от ГПК 

 

15.04.2013 09.07.2013 1м 22д 
1 

Татяна Събева 278/2013 0820 чл.435 ГПК 26.02.2013 13.06.2013 2м 16д 1 

 

Росица 

Динкова 

1104/2013 9040 чл.417 ГПК 

 

05.09.2013 15.10.2013 9д 
1 

Станислав 

Стефански 

1442/2012 9040 чл.410 ГПК 03.12.2012 14.01.2013 9д 

 

4 

468/2013 9040 чл.79 ЗЗД 01.04.2013 17.05.2013 16д 

537/2013 9040 чл.417 ГПК 15.04.2013 04.06.2013 18д 

590/2013 9040 чл.124 ал.1 ГПК 24.04.2013 05.06.2013 10д 

 1287/2012 0230 чл.422 от ГПК, вр. с 

чл.415 от ГПК 

13.06.2013 19.07.2013 5д  

873/2012 9000 чл.344, ал.1 вр. с чл.225, 

ал.1 от КТ 

29.11.2012 25.01.2013 24д 

246/2013 9040 чл.410 ГПК 28.03.2013 20.05.2013 22д 

387/2013 9000 чл.79 ЗЗД 17.04.2013 28.05.2013 10д 

112/2013 9000 чл.108 ЗС 20.03.2013 06.06.2013 1м 15д 

Станислав 

Стефански 

536/2012 0620 ЧЛ.74 ТЗ 06.12.2012 18.01.2013 11д 

11 

342/2012 0500 чл.626 от ТЗ 20.12.2012 04.02.2013 13д 

298/2012 0810 389 ГПК 15.05.2013 09.07.2013 23д 

1281/2012 9000 чл.108 ЗС 29.11.2012 10.01.2013 10д 

1527/2012 9000 делба във фаза на 

допускането 

20.02.2013 29.03.2013 8д 

1431/2012 9000 чл. 45 и сл. от ЗЗД 20.02.2013 03.04.2013 12д 

40/2013 9000 чл.415, ал.1 във вр. 

чл.422, ал.1 ГПК 

20.02.2013 03.04.2013 12д 

337/2013 9000 чл.124 ГПК 11.04.2013 20.05.2013 8д 

83/2013 9000 чл.59, ал.1 от ЗЗД 11.04.2013 27.05.2013 15д 

1188/2012 9000 чл.108 ЗС 11.04.2013 29.05.2013 17д 

284/2013 9000 чл.124, ал.1 от ГПК 11.04.2013 03.06.2013 22д 

Татяна Събева 1005/2012 0500 чл.625 ТЗ 

 

12.06.2013 23.07.2013 10д 
1 
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От предоставената справка и извършената на място проверка относно 

приключване на съдебните актове за проверяваните периоди, се установи 

следното: 

Постановени актове извън срока по чл. 235,ал.5 ГПК по дела: 

на доклад на съдия Я. Янев  

-  за 2011г. постановени 68 решения в срок; 

- за 2012г. постановени 72 решения в срок; 

- за 2013г. постановени 43 решения в срок; 

 

на доклад на съдия Г. Драгостинов  

- за 2011г. постановени 95 решения, 1 от който със забава от 25 

дни;  

- за 2012г. постановени 113 решения, 3 от които със забава от 6-8 

дни; 

- за 2013г. постановени 52 решения, 3 от които със забава от 6-8 

дни; 

 

на доклад на съдия Е. Йовкова 

- за 2011г. постановени 72 решения, 2 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, но в рамките на разумния 3 

месечен срок; 

- за 2012г. постановени 97 решения, 7 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, но в рамките на разумния 3 

месечен срок; 

- за 2013г. постановени 51 решения – 0 извън законоустановения 

30 дневен срок; 

 

на доклад на съдия И. Вачкова 

- за 2011г. постановени 96 решения, 4 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, но в рамките на разумния 3 

месечен срок; 

- за 2012г. постановени 98 решения, 6 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, но в рамките на разумния 3 

месечен срок; 

- за 2013г. постановени 60 решения – 1 извън законоустановения 

30 дневен срок, със забава 15 дни; 

 

на доклад на съдия Д. Гайнова 

- за 2011г. постановени 85 решения, 12 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като 5 от тях са извън 

разумния 3 месечен срок; 

- за 2012г. постановени 110 решения, 24 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като 9 от тях са извън 

разумния 3 месечен срок; 
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- за 2013г. постановени 55 решения, 12 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като 3 от тях са извън 

разумния 3 месечен срок; 

 

 на доклад на съдия И. Солакова 

- за 2011г. постановени 114 решения, 3 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, но в рамките на разумния 

срок; 

- за 2012г. постановени 102 решения, 1 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е 23 дни; 

- за 2013г. постановени 54 решения, 3 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е до 20 дни; 

 

 

        на доклад на съдия М. Кънева 

- за 2011г. постановени 91 решения, 8 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, но в рамките на разумния 

срок; 

- за 2012г. постановени 104 решения, 13 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като 2 от тях са извън 

разумния 3 месечен срок; 

- за 2013г. постановени 66 решения, 3 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е до 22 дни; 

 

на доклад на съдия И. Димова 

- за 2011г. постановени 84 решения в срок; 

- за 2012г. постановени 114 решения в срок; 

- за 2013г. постановени 54 решения в срок; 

 

на доклад на съдия Р. Динкова 

- за 2011г. постановени 96 решения, 2 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, със забава до 21 дни; 

- за 2012г. постановени 102 решения, 4 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, със забава до 11 дни; 

- за 2013г. постановени 52 решения, 9 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, но в рамките на разумния 

срок; 

 

на доклад на съдия Т. Събева 

- за 2011г. постановени 99 решения, в срок; 

- за 2012г. постановени 104 решения, 2 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, със забава до 10 дни; 

- за 2013г. постановени 52 решения, 1 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата 10 дни; 
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на доклад на съдия С. Стефански 

- за 2011г. постановени 103 решения, 6 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е между 3 и 11 

дни; 

- за 2012г. постановени 91 решения, 2 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е 6дни и 25 

дни; 

- за 2013г. постановени 51 решения, 11 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е между 8 и 23 

дни; 

 

на доклад на съдия Я. Павлова 

- за 2011г. постановени 92 решения, в срок; 

- за 2012г. постановени 99 решения, 1 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е 8 дни; 

- за 2013г. постановени 61 решения, 1 от които извън 

законоустановения 30 дневен срок, като забавата е 15 дни. 
 

Видно от гореизложеното, голяма част от актовете са постановявани в 

законоустановения 30 дневен срок по чл. 235,ал.5 ГПК (съдия Янев няма 

просрочени съдебни актове, при намалена натовареност, съобразно 

издадени от Председателя заповеди, с оглед заеманата от него длъжност 

Зам.- административен ръководител – Зам. председател на ОС-Велико 

Търново) или в рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК. 

Изключение правят цитираните по-горе актове по дела на доклад на съдия 

Димитринка Гайнова, която е постановила общо 17 решения извън 

разумния срок за разглеждане и решаване на делата, съобразно 

разпоредбата на чл. 13 ГПК, като по 5 от делата съдебният акт е постановен 

над 4 месеца, след като делото е обявено за решаване. В тази връзка, е 

наложително да бъде направена препоръка за спазване на определените в 

процесуалните закони срокове, които според чл. 12, ал.2 ГПК, са 

задължителни за съдиите. 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ  

 
● за 2011 г. 

 

Съдия-

докладчик 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Обжал

вани 

СА 

Потвър

дени 

Отмен

ени  

Измене

ни 

Обжал

вани 

СА 

Потвър

дени 

Отмен

ени 

Измене

ни 

Я.Янев 7 1 1 1 1 8   

Е.Йовкова 18 3  2 11 19 1 1 

И.Вачкова 23 3 3 1 9 18 6 1 

Г.Драгостинов 21 4 1 3 9 12 2 1 

М.Кънева 24 3  1 6 16 3 4 

Д.Гайнова 12 2 2  7 11 2  

И.Солакова 22 1 3 3 6 16  2 
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Ц.Цонева 12 1   8 12 2 1 

М.Гаджонова 17 3  1 7 14 2 1 

И.Димова 15 3 4  6 13 2  

Т.Събева 12 3 2 2 12 19 5  

Д.Костова 2 2 3 2 2 6 2 1 

Р.Динкова 16 3 2 3 6 20 1 1 

П.Спасова 23 6  2 4 16  1 

С.Стефански 24 2 5 3 7 16 3 2 

Я.Павлова 15 2 2 2 9 12 1 2 

А.Димова 2    1    

Д.Колев 2    2 2   

 
● за 2012 г. 

 

Съдия-

докладчик 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Обжал

вани 

СА 

Потвър

дени 

Отмен

ени 

Измене

ни 

Обжал

вани 

СА 

Потвър

дени 

Отмен

ени  

Измене

ни 

Я.Янев 8 1   4 9 1  

Е.Йовкова 11 4 3  8 12 1  

И.Вачкова 11 2 1  7 15 3 1 

Г.Драгостинов 21 3 2 1 5 14 4 2 

М.Кънева 12 7 3  11 8 4  

Д.Гайнова 13 1  2 3 11  1 

И.Солакова 13 3 3 1 6 15 1 1 

Ц.Цонева 13  3  3 12  1 

М.Гаджонова 14 2 1 2 3 8 2 1 

И.Димова 13 4 1 1 9 16 1 1 

Т.Събева 15 3 1 2 8 13 4 1 

Д.Костова 9  1 1 4 14 4  

Р.Динкова 7  2 1 6 10 3  

П.Спасова 17 2 1 1 8 18 2 2 

С.Стефански 14 4 1 1 6 9 5 1 

Я.Павлова 17 2 3  6 17  1 

А.Димова 5    2 9   

Д.Колев 6   1 2 5   

● за 2013 г. 

 

Съдия-

докладчик 

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Обжал

вани 

СА 

Потвър

дени 

Отмен

ени 

Измене

ни 

Обжал

вани 

СА 

Потвър

дени 

Отмен

ени 

Измене

ни 

Я.Янев 5    5 7 1  

Е.Йовкова 9 3 1 1 6 11 3 2 

И.Вачкова 10 1 1 3 9 13  1 

Г.Драгостинов 11 5 2 1 4 8 3  

М.Кънева 20 4 2  5 8 1  

Д.Гайнова 13 3 2 1 4 7 3 1 

И.Солакова 14 2 3  4 4 1 1 

Ц.Цонева   1   6   

М.Гаджонова   3 1  4  1 

И.Димова 5 3 1 1 11 9 3  
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Т.Събева 11  3  4 7   

Д.Костова 5 3  1 2 5   

Р.Динкова 10  1  7 10 1  

П.Спасова 15 2  3 4 14 2  

С.Стефански 10 1 1  7 17 3  

Я.Павлова 10  1 2 2 11 2 2 

А.Димова 9  1  4 1 1  

Д.Колев 4 1   3 7   

 

Видно от направената и предоставена справка, приложена към 

настоящия АКТ, относно проверка на актовете по реда на инстанционния 

контрол се констатира, че голямата част от съдебните решения и 

определения по граждански и търговски дела на съдиите от ОС-Велико 

Търново са потвърдени от горните инстанции, което е показател за високо 

професионално ниво. Постановените актове са съобразени с предвидените в 

ГПК и ТЗ норми и показват висока степен на професионализъм. 
 

СИГНАЛИ 

 

В ИВСС бе получен сигнал с вх. № 944/22.10.2013г., подаден от Латьо 

Латев – Изпълнителен директор на „Пи Ес Ай” АД, със седалище и адрес на 

управление гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 190. 

Жалбоподателят изразява недоволство срещу извършени 

незаконосъобразни действия от съдия Георги Драгостинов от Окръжен съд 

– Велико Търново при постановяване на определение от 11.10.2013г. по 

ч.гр.дело № 1247/2013г. по описа на съда, с което е допуснато обезпечение 

на бъдещ иск на ВИЛМЕКС ЕООД против Пи Ес Ай АД, чрез налагане на 

запор върху банкови сметки в 30 банки.   

Навежда доводи за некомпетентност и незаконосъобразност на 

цитирания съдебен акт, облагодетелстване на една от страните в бъдещия 

съдебен спор, засягане по недопустим начин правната сфера на дружеството 

и грубо нарушаване на българското законодателство. Желае да бъде 

извършена подробна проверка по цитираното частно гражданско дело и да 

бъде наложено дисциплинарно наказание на съдия Драгостинов. 

В хода на комплексната планова проверка в  ОС-Велико Търново, бе 

извършено и предварително проучване на изложеното в сигнала, при което 

се установи следното: 

Частно гр. дело № 1274/2013г. е образувано по молба с правно 

основание чл. 390 ГПК, подадена на 09.10.2013г. от ВИЛМЕКС ЕООД 

против Пи Ес Ай АД. Молителят е поискал да бъде допуснато обезпечение 

на бъдещ иск чрез налагане на запор върху конкретни банкови сметки, с 

оглед дължима сума в размер на  766 972.86 лв. 

Делото е разпределено на следващия ден, при спазване на принципа на 

случайния подбор, като съдия докладчик е Георги Драгостинов, избран 

между 10 съдии от ОС-Велико Търново, с изключване на съдия Иванка 

Димова – в отпуск поради временна нетрудоспособност. С определение от 
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11.10.2013г., съдия Драгостинов е допуснал исканото обезпечение чрез 

налагане на запор върху сочените банкови сметки до размера на дълга. На 

основание чл. 390, ал.2 ГПК е определил едноседмичен срок за предявяване 

на бъдещия иск, считано от уведомяване на молителя. Обезпечителната 

заповед е връчена на 11.10.2013г., а определението е връчено на молителя 

на 15.10.2013г. С молба от 23.10.2013г. по делото е представена искова 

молба, изпратена на 18.10.2013г. чрез Експрес пост куриер ЕООД, до ОС-  

Стара Загора. Подадена е частна жалба от Пи Ес Ай АД срещу допуснатото 

обезпечение и на 31.10.2013г. частното гр.дело, ведно с частната жалба е 

изпратено на въззивния съд - АС-велико Търново с писмо изх. № 3500. 

Образувано е в.ч.гр.дело № 440/2013г. по описа на АС-Велико Търново, 

разпределено на доклад на съдия Делисъбева. С определение от 25.11.2013г. 

въззивният състав е приел, че обжалваното определение се явява 

недопустимо, защото е постановено от некомпетентен съд. В мотивите си 

АС сочи, че родово и местно компетентен да се произнесе е СГС, доколкото 

седалището и адреса на управление на ищеца е гр. София, а допуснатото 

обезпечение е запор върху всички банкови сметки на длъжника, за сумата 

766 972.82 лв. Обезсилил е определението на първоинстанционния съд и 

издадената обезпечителна заповед, и е прекратил производството по делото. 

Жалбоподателят е уведомен за становището на Инспектората към ВСС, 

който не правораздава и не отменя постановените съдебни актове. Защита 

на правата и законните си интереси страните могат да реализират по пътя на 

инстанционния контрол, по реда и при условията, регламентирани с 

Гражданския процесуален кодекс, от което жалбоподателят се е възползвал, 

подавайки частна жалба до АС-Велико Търново срещу постановеното от 

първоинстанционния съд определение. Що се отнася до настояването за 

налагане на наказания, то съгласно Закона за съдебната власт, съдът е 

независим и безпристрастен и не би могъл да носи отговорност за 

постановените от него съдебни актове по същество, които, още повече, 

подлежат на проверка пред въззивния съд.  

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Окръжен съд – 

Велико Търново е много добра и това в голяма степен се дължи на усилията 

на съдия Мая Маркова – Административен ръководител - Председател на 

съда, на нейния административния опит и професионализъм. Работата на 

съда е регулирана със заповеди, издадени от Административния 

ръководител. Отделните служби работят ефективно, при добро 

взаимодействие, което е предпоставка за бързо и качествено 

административното обслужване на гражданите. 

Организацията на дейността по образуването и движението на 

гражданските дела също е добра, с изключение на установените в 
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констативната част на настоящия акт пропуски. Образуването на 

първоинстанционните, въззивните граждански и търговските дела, 

насрочването и разглеждането им в Окръжен съд – Велико Търново в 

открити заседания е организирано добре, съобразно ГПК и ПАРОАВАС, в 

съответствие с професионалния опит на съдиите.  

Регистратурата и деловодството работят добре и постъпващите книжа 

своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се свеждат до 

знанието на съдиите. Своевременно се изготвят и се изпращат на страните 

призовките и съобщенията по делата, върнатите се проверяват и 

своевременно докладват. 

Делата се образуват в деня на постъпване на книжата или на 

следващия ден. По изключение, постъпилите в предпразнични дни или в 

петъчен ден книжа се докладват за образуване и разпределение в първия 

работен ден. Разпределението на образуваните дела се извършва от 

Зам.председателя на съда или определен със заповед на Административния 

ръководител съдия, прилага се протокол за извършеното електронно 

разпределение на случаен принцип.  

Проверката на насрочените дела установи, че същите са образувани в 

деня на постъпване на книжата в съда и в много редки случаи – на 

следващия ден. Разпределят се по електронен път, на случаен принцип и по 

всяко дело се прилага извадка от подписан протокол за избор на докладчик 

по конкретното дело, включваща данни за разпределящия, съдията-

докладчик, между кои съдии е извършен избора и евентуално изключените 

от избора с посочване на причината за това. След определяне на съдията-

докладчик делото се докладва незабавно. Съдиите се произнасят в разумни 

срокове с актове по чл. 129, чл. 131, чл. 367 и сл., чл. 140, респ. чл. 374 и чл. 

267 ГПК, като се има предвид, че в закона няма предвидени процесуални 

срокове. От проверката се установи, че с акт по чл. 129 ГПК или чл. 131 

ГПК съдиите са се произнасяли във времеви диапазон от един до 14 дни. 

Определението по чл. 140 ГПК са постановявали най-често в срок около две 

седмици след изтичане на срока по чл. 131, ал. 1  ГПК. Установеният най-

кратък срок е три дни, а най-дългия – два месеца и 10 дни. Във всички 

случаи  съдиите са изчаквали изтичането на едномесечния срок за 

депозиране на отговора на ответника, с изключение на гр. дело № 

1150/2013г., по което постановяването на акта е след постъпването на 

отговора, но преди изтичането на срока. В тази връзка, с цел уеднаквяване 

на сроковете за произнасяне с междинните актове по движението на делото, 

проверяващите  считат, че следва да бъдат изработени времеви стандарти, в 

който смисъл ще бъде направена съответната препоръка.   

Въззивните граждански дела се насрочват за разглеждане в първо о.с.з. 

около месец след образуването им, а в по-редки случаи – до два месеца. 

Първоинстанционните граждански дела обичайно се насрочват до 

четири месеца от образуването им, като в този период съдиите извършват 

своевременно проверките по подсъдност на спора, редовност на исковата 

молба, допустимост на предявените искове, изпращат се преписи от 
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редовните искови молби на ответника за отговор, тече едномесечния срок за 

представяне на отговора и делото се подготвя за разглеждане в о.с.з. чрез 

определението по чл. 140 ГПК. Изключения са установени както към 

скъсяване на този период от четири месеца, така и към удължаване, 

посочени конкретно по делата в констативната част. 

До седем, осем месеца от образуването им, се насрочват търговските 

дела и това може да се обясни с процесуалните правила по двойната 

размяна на книжата. Актовете по чл. 367, чл. 372 и  чл. 373 ГПК се 

постановяват незабавно или до седмица от постъпването на книжата. 

Определението по чл. 374 ГПК се изготвя за срок максимално до месец и 15 

дни. Дело № 1504/2012г. е образувано като търговско, но се разглежда по 

правилата на основното исково производство, като гражданско дело. 

Делата се обявяват за решаване в предимно в първото публично 

съдебно заседание. Заседанията се отлагат до месец, максимум до два 

месеца. Основна причина за отлагане на делата е събирането на 

доказателства, с оглед факта, че голямата част от определенията по чл. 140 

ГПК не съдържат проекто-доклад по делото. В тях не е разпределена  и 

доказателствената тежест между страните при указване на всички 

обстоятелства, нуждаещи се от доказване. Докладът се прави от съдиите в 

първото о.с.з. по делото и в повечето случаи се приема без възражения от 

страните. Причина за отлагане на делата е и неизпълнение в срок на 

задължението за представяне на заключение от вещите лица. Може би, 

защото това се случва сравнително рядко, съдиите не предприемат нужните  

и допустими действия за дисциплиниране на процесуалното им поведение. 

Поради нередовна процедура по призоваването делата се отлагат също 

сравнително рядко, както и при наличието на предпоставките по чл. 142, ал. 

2 ГПК.  

Препоръчително е всички съдии от ОС-Велико Търново да изготвят 

съдебните актове с предоставената им техника и софтуерни продукти, а не 

на ръка, често пъти нечетливо и неясно, както бе констатирано по някои 

дела ( гр.д. № 687/2013, гр. д. № 584/2013г.) 

       Установена бе нееднаква практика при произнасянето на съда по 

отношение на представените с исковата молба доказателства – част от 

съдиите приемат представените доказателства, а други ги допускат и в о.с.з. 

ги приемат с протоколно определение,  в присъствие на страните. 

Разпоредбата на чл. 312,ал.1,т.4 ГПК, обаче, задължава съдът да се 

произнася по доказателствените искания, като допуска доказателствата, 

които са относими, допустими и необходими.  

Проверените ненасрочени дела се образуват в деня на постъпване на 

книжата, най-късно на следващия ден – по изключение. Разпределят се от 

зам.председателя електронно, на случаен принцип. В приложените по 

делата протоколи за проведения избор на докладчик се съдържат имената 

на съдиите, между които е извършено разпределението и имената на 

съдиите, изключени от избора с посочване на причината. Делата се 

докладват своевременно на съдиите-докладчици, които също своевременно, 
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а в някои случаи незабавно, извършват проверката по редовност на 

исковите молби, респ. въззивните жалби. В актовете си  по реда на чл. 129 

ГПК, съдиите се стремят да посочват изчерпателно всички несъответствия 

на исковата молба спрямо законните изисквания и не се констатират дела, 

по които производството да е оставяно без движение двукратно или 

многократно. Единственото изключение е гр.д. № 534/2013 г., по което 

исковата молба е оставяна без движение четири пъти, но в случая, 

причините са по-скоро извън поведението на съда. Наложило се е на ищеца 

да бъде предоставена правна помощ, за да бъде поправена молбата му. След 

назначаване на особения представител е имало затруднения във връзката 

между него и представлявания, изтърпяващ наказание „лишаване от 

свобода”. Две от делата, гр.д. № 1270/2013 г. и гр.д. № 1277/2013 г., 

образувани съответно на 09.10.2013 г. и на 11.10.2013 г., не са насрочени, 

тъй като исковите молби са оставени без движение и все още не са 

поправени, като не е изтекъл и процесуалния срок за изпълнение на 

дадените от съда указания. Останалите дела не са насрочени и се намират в 

процедура по размяна на книжата по реда на чл. 131 ГПК, респ. – чл. 367 и 

сл. ГПК. По т.д. № 1114/2013 г. и т.д. № 1293/2013 г., двете дела в началото 

на процедурата по размяна на книжата, след изпращане на съобщения по чл. 

367 ГПК, съобщенията не са връчени надлежно, поради неточно изпълнение 

на задълженията от длъжностното лице по връчване на книжата. Делата са 

докладвани своевременно на съдията-докладчик и по него разпореждане 

навреме е направено ново връчване. По гр.д. № 1222/2013 г., по което 

нередовно връченото на 14.10.2013 г. съобщение по чл. 131 ГПК на 

ответника, е било върнато, не са предприети процесуални действия за 

повторно връчване при спазване на изискванията на чл. 46, ал. 2, изр. 

последно ГПК.   

Известно забавяне в развитието на производството е допуснато по:  

- гр.д. № 1006/2013 г., образувано на 06.08.2013 г., с  първо 

произнасяне с акт по чл. 131  ГПК на 07.10.2013 г., 

- гр.д. № 1277/2013 г., образувано на 11.10.2013 г. с първо 

произнасяне по чл. 129 ГПК на 04.11.2013 г., 

- т.д. № 1234/2013 г., образувано на 03.10.2013 г., с постъпил на 

24.10.2013 г. отговор на исковата молба и постановено на 08.11.2013 г. 

разпореждане по чл. 372 ГПК, 

- т.д. № 1003/2013 г., образувано на 05.08.2013 г., по което 

исковата молба е оставена без движение на 16.09.2013 г. до внасяне на 

дължима д.т., 

- т.д. № 1034/2013 г., образувано на 15.08.2013 г. с разпореждане 

след проверка на редовността на исковата молба от 23.09.2013 г., 

- т.д. № 999/2013 г., образувано на 05.08.2013 г. с произнасяне по 

искането за допускане на обезпечение по чл. 389 ГПК от същата дата и с 

разпореждане по чл. 131 ГПК от 19.09.2013 г. При постановяване на 

определението за недопускане на искането обезпечение, проверката по 
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редовността на предявените искове явно вече е била извършена, което не 

може да обясни защо разпореждането по чл. 131 ГПК е чак от 19.09.2013 г. 

Следва да се отчете обстоятелството, че констатираните  забавяния се 

отнасят до периода на съдебната ваканция и ползване на редовните платени 

отпуски. 

По т.д. № 999/2013 г. и т.д. №1000/2013 г. е допуснато смесване на 

процедурата по размяна на книжата в гражданското исково производство и 

тази – по търговските спорове. Размяната е започнала по чл. 131 ГПРК и на 

ответника е даден едномесечен срок за отговор, след което е продължила по 

чл. 372 и сл. ГПК. 

Следва да се отбележи, че по делата, по които заедно с исковата молба 

е предявена и молба по чл. 389 ГПК, съдите – докладчици се произнасят 

незабавно или най-късно на следващия ден от депозиране на молбата, 

респективно от датата на отстраняване на констатираните нередовности.  

По проверените спрени дела не се констатира забавяне в развитието на 

производствата. В разумни срокове, а понякога незабавно, съдиите-

докладчици се произнасят по редовността на исковата молба, по размяната 

на книжата и с определение по чл. 140 ГПК или  по чл. 374 ГПК насрочват 

делото за разглеждане в първото о.с.з. Само в периода на съдебната 

ваканция се установи постановяване на определението по чл. 140 ГПК в 

срок до две месеца от постъпване на отговора на ответнка по чл. 131 ГПК. 

По някои от въззивните граждански дела определението по чл. 267 

ГПК е постановено и подписано само от съдията-докладчик, а не от 

въззивния състав – вж. в.гр.д. № 788/2010 г. Съществува различие при 

наименоване на актовете по чл. 131 ГПК, като едни съдебни състави ги 

обозначават като разпореждания, а други – като определения. 

Производствата по първоинстанционните граждански дела №№ 

887/2005 г., 1117/2012 г. и 148/2013 г.  са спрени поради установена връзка 

на обусловеност от други наказателни или граждански дела. Съгласно 

разпоредбата на чл. 230, ал. 1 ГПК, респ. чл. 183, ал. 1 ГПК/отм./, съдът 

служебно следи за отстраняване на пречките за движението по спрените 

дела. По всички проверени дела, по разпореждане на съдиите-докладчици, 

са правени периодични справки по хода на преюдициалните дела и 

резултатите от тях са докладвани своевременно.  

Не се констатират нарушения по администрирането и на спрените 

въззивни граждански дела, както и на търговските дела. По спрените на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производства, редовно и периодично се 

извършват справки по движението на преюдициалните дела, като към  

всеки месец, или два, има събрана актуална информация къде се намира 

делото и на какъв етап е, което дава възможност за своевременното 

възобновяване на спряното дело при отпадане на пречките по движението 

му. 

Добра практика се констатира при администрирането на спрените 

производства на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 и т. 7 ГПК, по които съдът 

няма нормативно вменено му задължение да следи за отстраняване на 
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пречките по движението или настъпване на предпоставките за 

възобновяването. В тези случаи, по разпореждане на съда, делата се 

докладват незабавно при постъпване на молби от страните,  при изтичане на 

определен процесуален срок,  или настъпване на обстоятелството при 

изрично определените в закона случаи, за което също се правят служебни 

справки. 

По спрените на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК търговски дела, се 

извършват ежемесечни справки по хода на конституционното дело. 

Редовно се администрират и спрените производства по 

несъстоятелност, като в случаите на чл. 629, ал. 3 ТЗ се извършват 

служебни справки по движението на търговското дело по несъстоятелност, 

образувано по молба на кредитор на длъжника, а в случаите на чл. 632, ал. 

1/ ал. 5 / ТЗ, се следи за срока по ал. 2 на същия текст, във връзка с 

възможността за възобновяване до една година от вписване на решението за 

спиране или за прекратяване на производството по несъстоятелност и 

заличаване на длъжника от търговския регистър. 

Интересни са случаите на спрените производства по гр.д. № 707/2012 

г. и гр.д. № 1338/2012 г., образувани по мотивирано искане на КУППД, 

предявено на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД. Делата са спрени на 

основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до приключване с решение на 

тълкувателно дело № 7/2013 г. на ВКС и в тази връзка периодично се 

правят служебни справки на сайта на ВКС за постановяване на 

тълкувателното решение. Известно е, че е налице противоречива съдебна 

практика относно това, следва ли или не да се спират производствата по 

граждански дела, както и в кой инстанционен съд, когато има образувано 

тълкувателно дело във ВКС по въпроси касаещи оценката на фактическите 

обстоятелства или на относимото право към конкретния казус. 

Разрешението се очаква по тълкувателно дело № 8/2013 г. на ОСГК на ВКС. 

Необходимо е да се подчертае, като отлична практика, че към месец 

ноември 2013г. няма неприключили производства по граждански или 

търговски дела, образувани преди 01.01.2011г., а образуваните преди 

01.01.2012г. са само три, по едно от които бе постановен съдебният акт по 

време на проверката. Забавяне бе констатирано по останалите две дела, 

които вече са преразпределени, поради пенсиониране на първоначалния им 

докладчик и по които би било удачно да се предприемат необходимите 

мерки за скорошното им приключване. 

       От направения анализ на делата с отменен ход по същество се налага 

извода, че тази правна възможност е използвана рядко от съдиите в ОС 

В.Търново, (за разлика от констатираното в други проверявани съдилища), 

след като за целия проверяван период те са само шест на брой. За т.д. 

766/2009 г. вече се отчете, че не е следвало да фигурира в изготвената 

справка, по едно от делата съдебното дирене е възобновено след 

представено от страната доказателство за представен в срок отговор по 

иска, а по т.д. № 81/2012г. отмяната се е наложила поради необходимостта 

от спиране на производството. По оставащите четири дела съдът е отчел 
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свои пропуски, свързани с непълнота на доказателствата, които са 

отстранени след допълнителни указания, експертизи, актуализация на 

претенцията или конституиране на страна – безспорно това е правилният 

подход предвиден от законодателя, пред риска за постановяване на порочен 

съдебен акт. 

Не бе констатирано забавяне на производствата по чл. 625 ТЗ. Делата 

по несъстоятелност се движат ритмично, образуват се съобразно 

изискването по чл. 46, ал.1 ПАРОАВАС - в деня на постъпване на молбите 

в съда или на следващия ден. За разлика от други ОС, тук производството 

продължава една, максимум две години и по тази причина, неприключилите 

дела към 01.11.2013 г. са само 13 бр., 4 бр. от които са спрени. Първото 

разпореждане на съда е постановявано своевременно, в рамките до шест 

дни след образуване на делото и съобщенията до страните също са 

изпращани без забава. Откритите съдебни заседания са насрочвани в 

повечето случаи в рамките на един месец, изключая периода на съдебната 

ваканция, когато о.с.з. са насрочвани в рамките на два месеца. Когато се е 

налагало делото да бъде отложено, следващото съдебно заседание е 

насрочвано в рамките до месец. Видно от проверените приключени т.дела, 

постановените актове са съобразени с предвидените в ТЗ правила и 

показват висока степен на професионализъм. 

По отношение на ч.гр.дела, образувани по реда на чл. 390 и сл. ГПК – 

обезпечителни производства, не бяха установени съществени пропуски, 

съобразно и направения по-горе подробен анализ в съответния пунк на 

Акта. Във връзка с констатациите по подадения сигнал до ИВСС за 

неспазена местна подсъдност по цитираното ч.гр.дело и с оглед 

установената нееднаква практика на съдиите относно посочването на 

началния момент, от който започва да тече срокът за предявяване на бъдещ 

иск, проверяващият екип намира за удачно да препоръча на съдиите от ОС-

Велико Търново спазване на правилата за родова и местна подсъдност и 

уеднаквяване на съдебната практиката и по този вид дела. На Общо 

събрание да се обсъди, анализира и обобщи практика на съда по 

обезпечителните производства и конкретно при определяне на началната 

дата, от която започва да тече срока за предявяване на бъдещ иск, като би 

следвало да се вземе предвид и Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. 

на ВКС по т.д. №1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите от 

ВКС приемат, че по общите правила на ГПК началният момент, от който 

започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск е постановяването на 

определението за допускане на обезпечението – аргумент от чл.396, ал.3 вр. 

ал.1 от ГПК.   

При извършване на комплексната планова проверка проверяващият 

екип констатира, че съдия Янко Янев – Зам. председател на ОС-Велико 

Търново няма никакви насрочени гр. дела за месец ноември 2013г., за месец 

декември 2013г. и за месец януари 2014г., включително и новообразувани. 

Установи се, че той няма също ненасрочени дела, спрени производства, 

висящи или свършени търговски дела, висящи или свършени 
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първоинстанционни граждански дела, висящи или свършени частни гр. и 

т.дела (обезпечения), проверени и описани по долу, по отделни пунктове, за 

всеки от останалите съдии от двете граждански отделения. Това учуди 

проверяващите, тъй като подобен случай не е констатиран до сега при 

извършените комплексни планови проверки в други съдилища. Същите 

бяха информирани, че поради техническа невъзможност в ползваната 

програма, не може да се заложи процент натовареност, заради което се е 

наложило през 2009г. на съдия Янев – Зам. председател на съда, да се 

определи намалена натовареност по видове дела – разглеждане на един вид 

и изключване на другите видове гр. и търговски дела.  

След проведен разговор с ръководството на съда,  на екипа бяха 

предоставени: 

- Заповед № 147/29.12.2009г., съгласно която съдия Янев – 

Зам.председател на съда участва в електронното разпределение на случаен 

принцип на въззивните граждански дела, наравно с останалите съдии и е 

изключен от разпределението на първоинстанционните дела (в това число и 

търговските); 

- Заповед № 19/21.03.2012г., съгласно която съдия Янев – 

Зам.председател на съда е изключен от електронното разпределение на 

случаен принцип на ЧНД и АНД, каквито се разпределят на останалите 

граждански съдии; 

- Писмо изх. № 91-00-051/20.03.2013г. от К.Калпакчиев – Председател 

на Комисията по анализ и отчитане на степента на натовареност на органите 

на съдебната власт, с искане за информация за процента натовареност на 

административните ръководители и на техните заместници и приложено 

извлечение от протокол № 25 от заседание на ВСС, проведено на 

01.06.2010г., според препоръката по т. 65.1.1.В на което, на всички 

административни ръководители в окръжните и апелативните съдилища, 

минималният процент натовареност с дела да е 50 %; 

-Писмо отговор до председателя на Комисията по анализ и отчитане на 

степента на натовареност на органите на съдебната власт, подписано от 

съдия Янев - Зам.председател на ОС-Велико Търново, съгласно което 

Зам.административния ръководител – зам. председател на «Гражданско 

отделение» участва при разпределението на всички въззивни граждански 

дела и е изключен от разпределението на първоинстанционните граждански 

и търговски дела, т. е. има 73% натовареност, Зам.административния 

ръководител – зам. председател на «Наказателно отделение» участва при 

разпределението на всички наказателни дела – първа и втора инстанция, т.е. 

има 100% натовареност и Административния ръководител – Председател на 

съда участва при разпределението на всички наказателни дела – първа и 

втора инстанция и е изключен от разпределението на ЧНД и АНД, т.е. има 

63% натовареност; 

-Справка за натовареността на съдия Янев за периода 01.01.2013г. – 

31.10.2013г., според която средната натовареност на съдиите от двете 
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граждански отделения е 10.56 дела на месец, а на съдия Янев е 8.89 дела на 

месец, което е изчислено на 84% натовареност. 

Впечатлението на проверяващите, придобито в хода на извършената 

проверка, както и при проведените няколко разговора в тази връзка със 

съдия Маркова – Председател на ОС-Велико Търново, съдия Янев – 

Зам.председател на съда и особено от изразеното мнение при направения 

анализ в края на проверката с участието на 9 съдии от двете граждански 

отделения (трима от гражданските съдии отсъстваха), в присъствието на 

Председателя, Зам. председателя, е следното: 

Необходимо е прецизиране при разпределението на делата, с оглед 

спазване на принципа на случайния подбор и по- справедливо и равномерно 

разпределение на всички видове граждански дела между 12-те съдии от 

двете граждански отделения. Следва да се отбележи и факта, че издадената 

заповед, с която е определена натовареността на съдия Янев, е от м. 

декември 2009г., при условия и брой дела, различни от тези от 2010г. до 

момента. Анализът на информацията, съдържаща се в отчетните доклади на 

ОС-Велико Търново за 2010г., 2011г., и 2012г. сочи, че 

първоинстанционните граждански дела са се увеличичавали - през 2009г. 

спрямо 2008г., през 2010г. спрямо 2009г., през 2011г. спрямо 2010г., през 

2012г. спрямо 2011г., т.е. бележат само ръст, а въззивните гр. дела през 

същия период бележат и намаление, и ръст. В същото време, издадената 

заповед не е променяна. От отчетните доклади на съда е видно, че съдия 

Янев има между 66 и 75 граждански дела за разглеждане годишно, докато 

останалите граждански съдии имат над 100 гр. дела за разглеждане 

годишно, като някои от тях – двойно, в сравнение със Зам.председателя. 

Прави впечатление и факта, че Зам.председателя на съда и ръководител на 

«Наказателно отделение» има 100 % натовареност, каквато натовареност 

(100%) имат и тримата Зам.председатели на АС-Велико Търново, (такива 

подобни констатации бяха направени и при комплексните планови 

проверки на ИВСС по граждански дела и в други съдилища). В хода на 

проведените разговори, проверяващите споделиха мнение за намиране на 

механизъм за увеличение на натовареността на съдия Янев, (с оглед на 

сочените техническите пречки), включително и с друг вид гр. дела, с което 

изрази съгласие и съдия Маркова- Прдседател на съда. Това, обаче, с оглед 

направения анализ, не би допринесло в достатъчна степен за по- 

справедливо и равномерно разпределение, при спазване на случайния избор 

на всички видове граждански и търговски дела между всички граждански 

съдии от двете отделения в  ОС-Велико Търново. 

Предвид изложеното, установеното и анализираното при извършената 

проверка, се налага извода за необходимостта от промяна на извършваното 

разпределение по граждански дела в  ОС-Велико Търново, като се създаде 

модул в програмата, който да позволи определяне на съответния намален 

процент натовареност на Зам.председателя, за всички видове граждански 

дела, включително и първоинстанционни граждански дела, търговски дела, 

и частни гр. и т.дела. В случай, че това при никакви условия не може да се 
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създаде, то тогава да се определи по друг начин намалената натовареност, 

но така, че всички видове граждански и търговски дела да бъдат 

разпределяни между всички граждански съдии, като се отчете и съответната 

намалена натовареност на Зам.председателя. Напълното изключване от 

разглеждане на тези видове дела и възлагане само на въззивни граждански 

дела води до известен дисбаланс в натовареността на гражданските съдии 

от ОС-Велико Търново и е предпоставка за нарушаване заложения от 

законодателя принцип за случаен избор при разпределяне на 

първоинстанционни гр. дела, търговски дела и частни гр. и т. дела 

(обезпечения), при които напълно е изключен от разпределение съдия Янев. 

В тази връзка, ще бъде направена съответната препоръка. 

Проверяващите констатираха голям брой отводи на съдиите от ОС-

Велико Търново, каквато констатация бе направена и при предходната 

комплексна планова проверка на ИВСС по граждански  и търговски дела 

през м. октомври 2008г. Информацията, видно от изготвената справка, е 

следната: 

- за 2011г. по 38 бр. дела са направени отводи, като по 2 от тях са се 

отвели всички съдии; 

- за 2012г. тенденцията е към увеличаване - по 47 бр. дела са 

направени отводи, като по 4 от тях са се отвели всички съдии; 

- за периода 01.01.2013г. – 15.11.2013г. – по 32 бр. дела са направени 

отводи, като по 5 от тях са се отвели всички или почти всички 

съдии. 

Проверяващите екип намира, че мотивите, съдържащи се 

определенията за отвод на съда по част от делата са неясни и не сочат 

основателни причини за отвеждане на съда - примерно по гр.дело 

№749/2011г., по което съдията докладчик, счита, че „не са основателни 

съмненията на ответника относно неговата безпристрастност, но с оглед 

осигуряване на спокойствие на страната, както и избягване на всякакви 

съмнения…”, се е самоотвел от разглеждане на делото”; по гр.дело 

№1362/2012г. въззивният състав намира, че „не са налице предпоставките 

на закона за направения отвод. С оглед изразеното съмнение (от адвокат на 

страната) в безпристрастността на съдиите, счита, че следва да приеме 

направения отвод и се отвежда от разглеждане на въззивното дело.; по гр. 

дело № 144/2013г. съдебният състав счита, че изразените съмнения в 

безпристрастността на съда са неоснователни, но с оглед гарантиране 

провеждането на справедлив процес, намира, че следва да се отведе от 

разглеждане на делото. Същите мотиви се сочат и в определенията на 

останалите съдии, по повод искания отвод на всички съдии.  

Безспорно, въпрос на вътрешно убеждение на съда е да прецени 

наличието на обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в 

неговата безпристрастност, извън изрично предвидените основания за отвод 

по чл. 22, ал.1, т.1-5 ГПК и да се самоотведе, на основание чл. 22, ал.1, т.6 

ГПК. Наред с това, обаче, и предвид големият брой отводи (нехарактерен за 

други съдилища), повторната констатация на ИВСС в тази връзка и 
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неясните конкретни причини, пораждащи основателно съмнение за 

безпристрастност на съда, по част от делата, то следва да се обърне 

внимание на съдиите, че по този начин се създават предпоставки за 

нарушаване на случайния избор. Навежда се съмнение за умишлено 

поведение, с цел прилагане на друг избор на съдия-докладчик, какъвто 

страната евентуално ще одобри („правилния” съдия-докладчик) или пък 

поради взето решение на съда да не разглежда съответното дело, извън 

правилата на ГПК. Наред с това, следва да се подчертае, че законодателят с 

чл. 4 ЗСВ е вменил задължението на всички органи на съдебната власт да 

изпълняват функциите си безпристрастно, а съгласно чл. 155 ЗСВ, всеки 

магистрат при стъпването си в длъжност е положил клетва да бъде 

безпристрастен, обективен и справедлив. 

С оглед изложеното, с цел преодоляване на негативната  практика в 

ОС- Велико Търново, ИВСС ще препоръча Председателят на ОС-Велико 

Търново – съдия Маркова да предприеме необходимите, ефективни мерки 

за преодоляването й, включително и въвеждане на Регистър за направените 

отводи. Наред с това, ИВСС ще изиска периодични справки за отводите на 

всеки съдия, а при продължаване и засилване на тази тенденция, следва да 

уведоми компетентната комисия на ВСС. 

Необходимо е да бъде подобрена работата и по срочността на 

изготвяне на съдебните решения, които да се постановяват в едномесечния 

срок по чл.235, ал.5 от ГПК. Би следвало някои съдии да полагат повече 

усилия за срочното обявяване на съдебните си актове, съобразно 

разпоредбата на чл. 235, ал.5 от ГПК и изискването по чл. 13 от ГПК делата 

да се разглеждат и решават в разумен срок. Това се отнася най-вече за  

работата на съдия Д. Гайнова, постановила решения по общо 17 дела извън 

разумния тримесечен срок, а по част от тях – 4 месеца след обявяване на 

делото за решаване. В тази връзка, е наложително да бъде направена 

препоръка за спазване на определените в процесуалните закони срокове, 

които според чл. 12, ал.2 ГПК, са задължителни за съдиите. Необходимо е и 

да се препоръча на Административния ръководител предприемане на 

съответните ефективни мерки, включително прилагане на дисциплиниращи 

мерки по реда на ЗСВ за съответния магистрат, ползване на платен годишен 

отпуск след изготвяне на актовете и връщане на възложените дела, 

съобразно чл. 337 ЗСВ, както и регламентиране на условията при 

получаване на целеви парични награди (средства за допълнително 

материално стимулиране) в случай, че такива са предвидени по съответния 

законов ред. 

С оглед констатирания сравнително голям брой отсрочени дела (цели 

съдебни заседания) в районни съдилища от съдебния окръг и предвид 

законовите компетенции на Председателя на ОС- Велико Търново, е 

препоръчително съдия Маркова, съвместно с административните 

ръководители на районните съдилища в съдебния окръг, да предприемат 

необходимите мерки срещу честото отсрочване на цели съдебни заседания, 

особено поради провеждане на семинари или ползване на платен отпуск на 
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съдията-докладчик, както и да следят за тяхното изпълнение. В случаите, 

когато причините са обективни, то по възможност делата да се разглеждат 

от друг състав, вместо да се отсрочват. 

Съобразно правомощията на Председателя на ОС – Велико Търново по 

чл. 86 ЗСВ по отношение на районните съдилища в съдебния окръг, 

проверяващите считат, също, че би било удачно да бъде оказано съдействие 

от Председателя на ОСВТ за подобряване организацията на дейността в РС-

Велико Търново конкретно по отношение на обезпечаването на РС-Велико 

Търново със „Зам. административен ръководител -  Зам. председател” на 

РС-Велико Търново и Ръководител на Гражданско отделение, който да 

извършва разпределението на гражданските дела и да организира колегията 

по отношение на правораздавателната дейност, обсъждане и уеднаквяване 

на съдебната практика по гражданските дела в РС. Това мнение, изразено и 

в Акта от извършената комплексна планова проверка по гр. дела в същия 

съд, е обосновано и от обстоятелството, че РСВТ е най - големият районен 

съд в съдебния окръг, с по-голям брой граждански дела и граждански съдии 

примерно от РС-Горна Оряховица, където освен Председателя има и двама 

Зам. председатели – ръководители съответно на Гражданското и на 

Наказателното отделение, което безспорно ще допринесе за по-добра 

организация на дейността по образуване, разпределение, движение и 

приключване на гражданските дела. 

Предвид установеното при извършената комплексна планова проверка 

по гражданските и търговските дела в ОС-Велико Търново и изложеното 

по- горе, наред с високия професионализъм и впечатляващ опит на по-

голямата част от съдебния състав, са констатирани пропуски, които именно 

с оглед на квалификацията на съдиите в Окръжен съд, не следва да се 

допускат. Независимо от това, обаче, проверяващият екип е категоричен, че 

съдиите в ОС-Велико Търново полагат усилия и се стремят да изпълняват 

задълженията си точно и отговорно, работят съвестно и професионално по 

образуването, движението и приключването на гражданските и търговските 

дела. Следва да се отбележат положените усилия и на съдебните служители 

при изпълнение на задълженията, вменени им с ПАРОАВАС и с 

длъжностните характеристики. 

Наред с направените изводи и препоръки в този пунк на настоящия 

Акт, с оглед правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени и 

конкретни препоръки, с цел още по-добра организация на дейността по 

разпределение, образуване, движение и приключване на гражданските и 

търговските дела, отстраняване на пропуските и повишаване на качеството 

на правораздавателната дейност в  ОС-Велико Търново. 

 

V. ПРЕПОРЪКИ 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ 

И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  
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П Р Е П О Р Ъ К И : 

 

 

1. Председателят на ОС – Велико Търново да продължи много 

добрата организация на дейността в ОС и същевременно, в 

изпълнение на правомощията му по ЗСВ, да упражнява 

постоянен контрол върху дейността на служба „Съдебно 

деловодство”, като следи за отстраняване на констатираните с 

настоящия акт пропуски и за спазване изискванията на ГПК и 

ПАРОАВАС при движение и приключване на делата, и при 

водене на деловодните книги и регистри; 

 

2. Председателят на ОС – Велико Търново да предприеме мерки за 

по-справедливо и равномерно разпределение на всички 

граждански и търговски дела, при стриктно спазване на 

принципа за случаен подбор между всички съдиите от двете 

граждански отделения; 

 

3. Съдиите в ОС – Велико Търново да спазват предвидените 

основания за отвод - чл. 22 от ГПК, с оглед вмененото им от 

законодателя задължение за безпристрастност, предвидено в чл.4 

от ЗСВ. Председателят на съда да издаде нарочна заповед, с 

която да нареди, считано от 01.01.2014г., воденето на Регистър на 

отводите на съдиите от ОС-Велико Търново и да оправомощи 

длъжностно лице, отговорно за попълването и съхранението му. 

Председателят на съда да изпрати до ИВСС, в срок до 

15.01.2015г., подробна справка за броя на отводите, за периода 

01.01.2014г. – 31.12.2014г., на всеки съдия, с приложени към нея 

копия на определенията по съответните дела; 

 

4. Съдиите от ОС – Велико Търново на Общо събрание да 

анализират и обобщят практиката на съда по: насрочване на 

гр.дела по общия исков ред, на търговските дела (съдебен акт, 

момент на насрочване, проект на доклад, доклад, произнасяне по 

доказателствата и пр.); обезпечителното производство - по 

отношение определянето на началния момент, от който започва 

да тече срока за предявяване на бъдещ иск;  

 

5. Съдиите, разглеждащи граждански/търговски дела  в ОС – 

Велико Търново, да постановяват съдебните актове в срок, 

съобразно чл.235, ал.5 ГПК. Председателят на съда да изпрати до 

ИВСС, в срок до 15.01.2015г., подробна справка за ненаписаните 

в законоустановения срок съдебни актове по съдии за периода от 

01.01.2014г. до 31.12.2014г.; 
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6. Председателят на ОС – Велико Търново да издаде нарочна 

заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ да не разрешава 

ползването на платен годишен отпуск преди съответният съдия 

да изготви своите актове и да върне делата, които са му 

възложени, да регламентира условията при получаване на 

целеви парични награди (допълнителни средства за материално 

стимулиране, ако такива са предвидени по съответния законов 

ред) на всеки магистрат и съдебен служител в ОС – Велико 

Търново, като ги обвърже с конкретните, индивидуално 

постигнати резултати през съответната година, както и да 

осъществява контрол по изпълнението й;  

 

7. Председателят на ОС – Велико Търново да упражни 

правомощията си по чл. 86, ал.1, т.12 ЗСВ, като свика Общо 

събрание на съда, на което да запознае съдиите и съдебните 

служители с констатациите, да се анализират изводите и 

препоръките по настоящия акт. 

 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям срок 

постоянен, а за препоръките по т. 4, т. 6 и т.7 – в едномесечен срок. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

ОС – Велико Търново да предприеме конкретни мерки, за които да 

уведоми писмено, в двумесечен срок от получаване на Акта, Главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените 

препоръки, като изпрати и преписи от протокола от проведеното общо 

събрание на съда, от издадени заповеди, правила и други вътрешни 

документи. 

 

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт 

за резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на ОС – Велико Търново, който да запознае с 

него съдиите и съдебните служители. 

 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис 

от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на  Апелативен съд 

– Велико Търново. 

 

 

                                              

                                          ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                         ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА  
 

 

                                                


