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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия
годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и
следствените отдели към окръжните прокуратури за 2010 г. и Заповед №
40/18.03.2010 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен
съвет, се извърши планова проверка в Софийски градски съд, Въззивно
отделение.
Срок за извършване на проверката от 22.03.2010 г. до 29.10.2010 г.
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и
експерти – Мая Йорданова Михайлова и Николай Ичев Илиев.
Цел и обхват на проверката – цялостен анализ и оценка на
организацията на административната дейност на Въззивно отделение на
Софийски градски съд; на организацията на образуването и движението на
делата, както и приключването им в установените срокове; анализ на
приключилите дела в отделението и констатиране на противоречива
практика.
І. Проверка на организацията на административната дейност на
съда на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
1. Щатна осигуреност.
Към момента на извършване на проверката в Софийски градски съд,
Въззивно отделение, съдийският състав включва следните въззивни състави:

ІІ – А състав: съдия Албена Александрова-председател,
съдия Соня Найденова и младши съдия Диляна Господинова;

ІІ – Б състав: съдия: Розинела Янчева-председател, съдия
Ралица Димитрова и младши съдия Румяна Спасова;

ІІ – В състав: съдия Златка Чолева-председател, съдия Боян
Цонев и съдия П. Алексиева;

ІІ – Г състав: съдия Любка Бакърджиева-председател, съдия
Ася Събева и съдия Татяна Нецова;

ІI – Д състав: съдия Драгомир Драгнев-председател, съдия
Мая Дамянова и младши съдия Слава Гьошева;

ІV – А състав: съдия Стела Кацарова-председател, съдия
Джулиана Петкова и младши съдия Даяна Цветанова;

ІV – Б състав: съдия Рени Коджабашева-председател, съдия
Мария Яначкова и съдия Здравка Иванова;

ІV – В състав: съдия Ерик Василев-председател, съдия
Геновева Николаева и младши съдия Неда Табанджова;

ІV – Г състав: съдия Милен Василев-председател, и съдия
А. Христова;
2


ІV – Д състав: съдия Геника Михайлова-председател, и
съдия Цветомира Кордоловска.

2. Съдебни книги и регистри, водени от съда. Информационно
обслужване.
3. Случаен принцип на разпределение на делата.
ІІ. Проверка на организацията по образуването, движението и
приключването на делата на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Съгласно справка на отделението за несвършените дела към 15.09.2010
г., образувани до 31.12.2007 г., част от които са изследвани в хода на
проверката, са както следва:
ІІ – А състав – 62 дела;
ІІ – Б състав – 45 дела;
ІІ – В състав – 95 дела;
ІІ – Г състав – 51 дела;
ІI – Д състав – 17 дела;
ІV – А състав – 42 дела;
ІV – Б състав – 95 дела;
ІV – В състав – 16 дела;
ІV – Г състав – 26 дела;
ІV – Д състав – 8 дела.
На случаен принцип бяха проверени следните дела, образувани в
отделението:
1. ІІ - А въззивен състав - Албена Александрова-председател, Соня
Найденова и Диляна Господинова /младши съдия/;
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 12993/2009 г. е образувано на 22.12.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 21.12.2009 г. В печата за образуване е отбелязано,
че делото се разпределя на доклад на младши съдия. С разпореждане на
първата страница от 11.01.2010 г., под печата за образуване, делото е
насрочено в открито съдебно заседание за 20.05.2010 г. Съобщения за
страните са изпратени още същия ден. В съдебно заседание от тази дата
съдия Господинова, поради нередовна процедура по призоваване на страна, е
отложила делото за 18.11.2010 г. /след 6 месеца/.
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- в. гр. д. № 12978/2009 г. е образувано на 28.12.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 23.12.2009 г. Делото разпределено на доклад на
съдия Найденова. С подробно определение от 14.01.2010 г. докладчикът по
делото е насрочил разглеждането му в открито съдебно заседание за
20.05.2010 г. Съобщения за страните са изпратени на 15.01.2010 г. За
събиране на доказателства делото е отложено за 06.12.2010 г. /след повече от
6 месеца/.
- в. гр. д. № 12283/2009 г. е образувано на 09.12.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 08.12.2009 г. Делото разпределено на доклад на
съдия Александрова. С разпореждане от 18.12.2009 г., изписано на гърба на
съобщението, с което СРС е изпратил въззивната жалба и делото си в СГС,
съдът е насрочил делото в открито съдебно заседание за 20.05.2010 г. Актът
на съда не съдържа данни кой съдия го е постановил. Съобщения за страните
са изпратени на 22.12.2009 г. В съдебно заседание, след като е констатирана
нередовна процедура по призоваване, съдът е отложил делото за 06.12.2010 г.
/след повече от 6 месеца/.
- в. гр. д. № 226/2010 г. е образувано на 06.01.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 05.01.2010 г. Делото разпределено на доклад на
съдия Найденова. С разпореждане от 22.01.2010 г., постановено ръкописно
върху списъка с лицата за призоваване, делото е насрочено в открито съдебно
заседание за 20.05.2010 г. Съобщения са изпратени на 28.01.2010 г. Поради
нередовно призоваване, делото е отложено за 06.12.2010 г. /след повече от 6
месеца/.
- в. гр. д. № 230/2010 г. е образувано на 06.01.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 05.01.2010 г. Делото разпределено на доклад на
младши съдия. С разпореждане от 18.01.2010 г., върху списъка за
призоваване, делото е насрочено в открито съдебно заседание за 31.05.2010 г.
Съобщения за страните изпратени на 20.01.2010 г. За събиране на
доказателства делото е отложено за 02.12.2010 г. от съдия Господинова.
Спрени дела
- в. гр. д. № 2981/2007 г. е образувано на 10.10.2007 г. Съдебни
заседания проведени на 20.10.2008 г., 19.02.2009 г. и 19.10.2009 г. С
определение, постановено в закрито съдебно заседание от 19.10.2010 г.,
съдът, след като служебно е съобразил наличието на преюдициални съдебни
производства, е спрял настоящото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК
/отм./. Определението за спиране е обжалвано и потвърдено с определение от
28.12.2009 г. по ч. гр. д. № 728/2009 г. на ВКС. Правени са ,редовно справки.
- в. гр. д. № 343/2009 г. не съдържа данни за момента на образуване и
постъпване на жалбата в СГС. На корицата на делото не е правено
отбелязване за датата на образуване, а предвид номерацията на страниците по
делото липсва първата от тях, поради което не могат да се направят
заключения относно този факт. Поради същата причина остава неясно и на
кой от съдиите от състава делото е разпределено за разглеждане. С
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разпореждане на районния съдия от 14.01.2009 г., постановено върху
въззивната жалба, е указано делото да бъде изпратено на СГС. С
разпореждане от 27.01.2009 г., постановено върху списъка на страните, СГС е
насрочил делото в открито съдебно заседание за 04.06.2010 г. От датите на
постановяване на двата съдебни акта-на СРС и на СГС, може да се заключи,
че делото е образувано между 14.01.2009 г. и 27.01.2009 г. С протоколно
определение от 22.02.2010 г. съдът е спрял производството по делото на
основание чл. 182, б. „ж” от ГПК /отм./., до произнасяне с решение по
конституционно дело № 17/2009 г. на КС на РБ.
- в. гр. д. № 3390/2008 г. е образувано на 06.11.2008 г. по въззивна
жалба, постъпила на 05.11.2008 г. Проведени открито съдебни заседания на
04.05.2009 г., пренасрочено за 02.07.2009 г. Съдебното заседание е
пренасрочено с изричен съдебен акт на съда от 04.03.2009 г., в който е
посочено, че причина е обявяването на тази дата за официален почивен ден. В
съдебно заседание от 02.07.2009 г. е даден ход по същество и делото обявено
за решаване. С определение от 07.09.2009 г., в срока за произнасяне по
същество, съдът след като е констатирал, че е налице преюдициален спор, е
отменил определението си за ход по същество и спрял производството на
това основание /чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Липсват данни за
извършвани справки за хода на преюдициалното дело.
Без движение
- в. гр. д. № 6996/2010 г. е образувано на 15.06.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 14.06.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
съдия Албена Александрова. С разпореждане от 18.06.2010 г., положено
ръкописно на първата страница, под печата за образуване на делото, съдът е
оставил въззивната жалба без движение и дал указания на жалбоподателя в
едноседмичен срок да довнесе държавна такса. Разпореждането не съдържа
информация за името на съдията, постановил акта и администрирал
производството. Съобщение е изпратено на 18.06.2010 г., като видно от
същото, че датата, която е поправена, 25.06.2010 г. С разпореждане на съда от
30.07.2010 г., върху списъка на лицата за призоваване, са дадени указания да
се изпрати писмо на Бюро „Призовки”, с което да се изиска справка за датата
на връчване на съобщението. Писмо до ръководителя на служба „Връчване на
призовки и съдебни книжа, е изпратено на 14.09.2010 г.
- в. гр. д. № 7654/2010 г. е образувано на 30.06.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 29.06.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
съдия Александрова. С разпореждане от 02.07.2010 г. съдът е оставил
производството без движение, като е дал указания за отстраняване на
констатирани нередовности в едноседмичен срок. Актът на съда съдържа
единствено дата и подпис, и не сочи името на съдията, администрирал
производството. Съобщения, до всички въззивници-седем на брой, са
изпратени на 06.07.2010 г., едното от които върнато в цялост. Резолюция на
съда от месец август, за изпращане на ново съобщение.
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- в. гр. д. № 9199/2010 г. е образувано на 06.08.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 05.08.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
младши съдия. С разпореждане от 12.08.2010 г., оформена като
самостоятелен документ по делото, съдия Господинова е оставила без
движение въззивната жалба и дала указания за представяне на доказателства
за представителна власт на пълномощника, или потвърждаване извършените
процесуални действия. Към момента на проверката по делото липсват
върнати призовки.
Стари дела, висящи
- в. гр. д. № 2802/2006 г. е образувано на 29.08.2006 г. По делото, с
предмет иск по чл. 108 от ЗС, са проведени 10 открити съдебни заседания.
Делото, образувано по реда на ГПК /отм./, е отлагано многократно за
събиране на доказателства и несвоевременно извършени процесуални
действия и направени доказателствени искания, от страна на въззивниците, за
което съдебния състав ги е санкционирал. Следващо съдебно заседание е
насрочено за 07.02.2011 г. Забавеното приключване на делото е
предпоставено и от относително продължителните периоди, през които
производството е отлагано. В случаите, в които производството е
пренасрочвано в закрито съдебно заседание, е ставало с изричен акт на съда,
в който е отбелязвана причината за това обстоятелство.
- в. гр. д. № 2256/2005 г. е образувано на 12.07.2005 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Върху корицата на делото е отразено провеждането на 10 открито
съдебни заседания, като ново такова е насрочено за 04.10.2010 г. Съдебните
заседания са насрочвани в периоди между 3 и 7 месеца. Производството е
образувано по реда на ГПК /отм./. Заседанията са отлагани с оглед
извършване на процесуални действия по събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 2767/2004 г. е образувано на 26.07.2004 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Съдебните заседания са насрочвани в периоди между 5-7 месеца.
Първите четири открити съдебни заседания са отлагани поради нередовна
процедура за призоваване. С определение от 30.11.2006 г., постановено в
закрито съдебно заседание, съдът е оставил без движение въззивната жалба и
дал указания за поставяне на съобщение на таблото в сградата на съда, на
основание чл. 100 от ГПК /отм./. Предприемани действия за призоваване чрез
съдебна поръчка. Отговор от МП, че съгласно Регламент на Съвета
/ЕО/1348/2000 г. съдебните поръчки, изготвени по регламентите на ЕО, се
изпращат непосредствено на замолената държава, а не чрез ЕО. С
определение от 10.04.2009 г., съдът, след като е констатирал, че не е
проведена редовно процедура по чл. 204 от ГПК /отм./ или по чл. 25 от ГПК
/отм./ и, че на са били налице основания за процедура по чл. 100 от ГПК
/отм./ и за съдебна поръчка, тъй като въззивника има посочен постоянен
адрес в страната, на който същият следва да бъде уведомен за дадени
указания. В следващи съдебни заседания-от 22.10.2009 г. и 25.03.2010 г., друг
въззивник нередовно призован, тъй като пълномощникът му отказал да
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получи съобщението и отказът не е оформен съгласно изискването на чл. 47,
ал. 1 от ГПК /отм./. Въззивникът, за когото са предприемани действия по
призоваването му в чужбина, е отбелязано, че е уведомен при условията на
чл. 51, ал. 2 от ГПК. Следващо съдебно заседание за 30.09.2010 г.
Непоследователни действия на съда при осъществяване на процедурата
по призоваването на страните, като 6 години след неговото образуване,
не е даден ход на делото.
- в. гр. д. № 1605/2005 г. е образувано на 12.05.2005 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. На корицата е отбелязано провеждането на 11 открити съдебни
заседания. Съдебните заседания са насрочвани от 4 до 8 месеца. Отлагано за
събиране на доказателства. В съдебно заседание, проведено на 19.10.2009 г., е
даден ход по същество. С определение от 19.11.2009 г. съдът е отменил
протоколното си определение, с което е дал ход по същество, като е
констатирал, че делото не е изяснено от фактическа страна, а именно дали
процесният имот има обслужващо значение или самостоятелен характер, и
насрочил делото в ново открито съдебно заседание. Към момента се събират
доказателства с оглед тези обстоятелства.
- в. гр. д. № 4193/2004 г. е образувано на 30.11.2004 г., с предмет по чл.
32 от ЗС. На корицата на делото е отбелязано провеждането на 6 открито
съдебни заседания. Първото открито съдебно заседание е проведено на
12.11.2007 г.- 3 години след образуване на делото, тъй като указания на съда
за внасяне на депозит по допусната експертиза са съобщени на 08.03.2007 г.
Единият от въззивниците е уведомен за насрочено за 19.02.2009 г. съдебно
заседание чрез съдебна охрана на адреса, посочен във въззивната жалба. Ход
на делото е даден едва на тази дата – 19.02.2009 г., Една от причините за
висящността на делото към момента на проверката е късно дадения ход
на делото, периодите, през които се насрочват съдебните заседания. В
съдебно заседание от 11.02.2010 г. е даден ход по същество.С определение от
10.03.2001 г. съдът е отменил определението за даване ход по същество, след
като констатирал, че въззиваем е починал, съгласно удостоверение,
представено в съда на 04.03.2010 г.
- в. гр. д. № 4165/2004 г. е образувано на 29.11.2004 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Към момента са проведени 6 открити съдебни заседания съгласно
отбелязванията, правени върху корицата на делото. Насрочвания са през 5-6
месеца. Делото е спряно с протоколно определение от 26.02.2007 г., на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Делото е възобновено на
03.02.2010 г. Делото е било спряно за период от 3 години.
- в. гр. д. № 186/2002 г. е образувано на 16.01.2002 г., с предмет по чл.
109 от ЗС. Многократно отлагано, през големи периоди от време.
Производството е спряно в закрито заседание от 06.01.2009 г., на основание
чл. 182, ал. 1, б „б” от ГПК /отм./. Възобновено на 16.03.2009 г. След
възобновяването на производството, делото е отлагано поради нередовна
процедура по призоваване на новоконституираните въззваеми, на мястото на
починалия.
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- в. гр. д. № 436/2004 г. е образувано на 11.02.2004 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС. С протоколно определение, постановено в
първото открито съдебно заседание от 18.10.2004 г., съдът е постановил
спиране на производството по делото, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от
ГПК /отм./. Делото е възобновено и насрочено за 22.02.2010 г. Датата на
постановяване на съдебния акт, с който производството е възобновено, е
нечетлива. /евентуално актът на съда е от април м. 2008 г./ Делото е било
спряно за повече от пет години.
- в. гр. д. № 5058/2003 г. е образувано на 25.11.2003 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Проведени множество съдебни заседания, на които не е даван ход,
като за установяване на наследници и конституирането им, са отлагани през
продължителни периоди от време. Производството по делото е спирано два
пъти – веднъж, на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./, на 07.10.2004
г., и втори път, на същото основание, на 07.06.2007 г. Събиране на
доказателства, от значение за съществото на спора, е започнало в съдебно
заседание от 03.06.2010 г.
- в. гр. д. № 2479/1993 г. е образувано на 15.09.1993 г. Първо открито
съдебно заседание е проведено на 28.10.1993 г. В съдебно заседание от
13.12.1993 г. съдът е дал ход по същество и обявил делото за решаване. На
тази дата жалбоподателите-ответници по делото са направили изявление за
придобивна давност. С решение от 28.12.1993 г., съдът, с оглед това
обстоятелство, е отменил решението на първоинстанционния съд и дал ход
пред настоящата инстанция, като насрочил делото за 07.03.1994 г. Съдебни
заседания от 16.05.1993 г., 26.09.1994 г., 05.12.1994 г., 06.02.1995 г.,
11.05.1995 г. са отлагани за събиране на доказателства и за конституиране на
наследници в процеса. На последната дата е даден ход по същество. Решение
по делото постановено на 13.07.1995 г. На 14.07.2008 г. по делото е
постъпила молба, по реда на чл. 251 от ГПК /отм./, за тълкуване на неясно
съдебно решение, постановено по установителния иск. Производството по
настоящото дело е висящо поради открита процедура по тълкуване на
неясно съдебно решение, постановено на 13.07.1995 г.
- в. гр. д. № 5084/1990 г. /спряно/ е образувано на 20.12.1990 г., с
предмет по чл. 108 от ЗС. Делото насрочено в открито съдебно заседание за
02.03.1991 г. Производството е спряно, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от
ГПК /отм./, до приключване на гр. д. № 4775/1991 г. на СРС. Делото е
възобновено след 13 г. с определение от 13.01.2004 г. /съдия Геника
Михайлова/. Със същото определение съдът е разпоредил да се изпрати ново
писмо до СРС, с искане за предоставяне на информация за гр. д. № 4775/1991
г. на СРС /евентуално гр. д. № 4775/1990 г./. От писмата, които СГС е
изпращал на СРС, за да иска информация, се установява, че е сочил различни
години за образуване на делото пред СРС, като резултат от противоречивите
данни, които са постъпвали от СРС в този смисъл. От съдебното
удостоверение на СРС е видно, че районният съд е посочил 1991 г. като
година за образуване на преюдициалното производство, докато в отговор
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на последното запитване, от СРС е постъпила информация, от която се
установява, че преюдициалното производство № 4775/1990 г. е прекратено с
влязло в сила определение от 01.11.2000 г. и делото е с арх. № 2197/2001 г.
Всичко това е станало причина, за периода от спиране на производството
през 1991 г. до 2004 г., СГС да не е получавал действителна и точна
информация за хода на действителното преюдициално производство. Част от
забавянето обаче се дължи и на факта, че между предпоследната справка, от
13.01.1999 г. /когато СРС е уведомил, че няма гр. д. № 4775/1991 г./, до
последната, от 15.01.2004 г., са изминали 5 г., в който период не са
предприемани никакви процесуални действия нито по правене на справки,
нито за установяване на действителния номер на преюдициалното дело,
предвид нееднозначната информация, постъпвала преди това от СРС. Към
настоящия момент делото е спряно с определение от 12.05.2010 г., на
основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 447/2007 г. е образувано на 20.02.2007 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. По делото, съгласно отбелязването, са проведени шест открити
съдебни заседания, насрочвани между 5 и 8 месеца. В съдебно заседание от
31.03.2008 г. /докладвано от съдия Янев/ е направено изявление от
процесуален представител, че въззивникът е починал и, че ще бъдат
представени проекти за съдебни удостоверения. Съдът е дал възможност за
представянето на такива и отложил делото за 09.10.2008 г. /повече от 7
месеца/.
- в. гр. д. № 3782/2007 г. е образувано на 26.11.2007 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Съдебните заседания са насрочвани през 5-7 месеца.
Производството по въззивната жалба е било оставено без движение с
разпореждане от 12.12.2007 г.
- в. гр. д. № 3750/1997 г. е образувано на 09.10.1997 г., с предмет по чл.
11 от ЗСПЗЗ. Съдебни заседания от 09.02.1998 г. С решение от 24.05.1997 г.
СГС е отменил решението на СРС и дал ход по същество на делото пред
настоящата инстанция, като насрочил делото за 08.10.1998 г. Нови съдебни
заседания проведени на: 10.12.1998 г., 22.03.1999 г., 14.06.1999 г., 09.12.1999
г., 15.05.2000 г., 30.11.2000 г., 31.05.2001 г., 07.02.2002 г., 17.06.2002 г.,
10.02.2003 г., 29.09.2003 г., 08.04.2004 г., 25.11.2004 г., 25.04.2005 г.,
27.10.2005 г., 09.03.2006 г., 08.06.2006 г., 14.12.2006 г., 07.05.2007 г.,
06.12.2007 г., 09.05.2008 г., 10.11.2008 г., 19.03.2009 г., 19.11.2009 г.,
25.02.2010 г., 24.06.2010 г. и 07.02.2011 г. Към момента са проведени 28
съдебни заседания по делото, насрочвани през големи периоди от време
Производството е отлагано за събиране на доказателства, конституиране на
наследници, процесуални действия по организиране на защитата на страни,
неизготвени експертизи, поради невнесени депозити и заболяване на вещи
лица. В някои случаи цели съдебни заседания са отлагани поради неявяване
на страните, които са били редовно призовани за съответното заседание –
29.09.2003 г.
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- в. гр. д. № 4364/1995 г. /спряно/ е образувано на 17.10.1995 г. – иск
по чл. 7 от ЗВСВОНИ. Съдебни заседания проведени на: 25.01.1996 г.,
28.03.1996 г., 20.06.1996 г., 25.11.1996 г., 10.03.1997 г. На последната дата е
даден ход по същество. С решение от 02.05.1997 г. е отменено обжалваното
решение на СРС и даден ход по същество на делото пред СГС. Първите две
съдебни заседания са отложени поради заболяване на двама от ответниците.
Но заседания след решението са проведени на :29.09.1997 г., 05.02.1998 г.,
28.09.1998 г. /спряно по чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./ за конституиране
на наследници/. Поради неизпълнение на указанията за представяне на
удостоверение за наследници, съдът, на основание чл. 183, ал. 2, изр. 2-ро от
ГПК /отм./, с определение от 08.10.2002 г. е прекратил производството
спрямо починалата страна. Определението не съдържа диспозитив за
възобновяване на производството по делото. Четири години производството е
било спряно. С ново определение от 16.01.2003 г. съдът, като е възприел
твърденията за смърт на ищцата, е дал указания в този смисъл и спрял
производството на същото основание. С разпореждане от 19.01.2004 г. на
друг докладчик, съдът е започнал служебно да събира доказателства за
наследници на ответника, спрямо когото производството е прекратено с
определението от 08.10.2002 г. и което е влязло в сила. След действия по
събиране на информация за наследници и конституиране на страни в процеса.
Следващи съдебни заседания, проведени на 25.04.2005 г., 27.10.2005 г.,
06.04.2006 г., 21.12.2006 г., 25.06.2007 г., 28.02.2008 г., също са отлагани
поради невъзможност да бъдат представени документи за наследници на
ищцата, живеещи в Лондон, Англия. На 28.02.2008 г. делото отново е спряно
на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./, като към момента на
проверката съдът продължава действията по установяване на наследници на
починали страни. На практика производството по делото е спряно от 1998
г.
- в. гр. д. № 694/2003 г. е образувано на 14.02.2003 г., с предмет по чл.
32, ал. 2 от ЗС. Съдебни заседания от 03.11.2003 г., 31.05.2004 г., 07.03.2005
г., 02.06.2005 г., 08.12.2005 г., 13.04.2006 г., 19.10.2006 г., 12.03.2007 г. На
последната дата съдът е спрял производството по делото, на основание чл.
182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до приключване на гр. д. № 6966/2004 г. на
СРС, за което е представено съдебно удостоверение. С определение от
01.02.2010 г., на основание чл. 183 от ГПК /отм./, производството е
възобновено и насрочено в открито съдебно заседание за 17.05.2010 г.
Производството е забавено поради спиране за почти 3 години.
- в. гр. д. № 846/2005 г. е образувано на 14.03.2005 г., с предмет по чл.
108 от ЗС, след като ВКС го е върнал за ново разглеждане от друг състав. В
съдебно заседание от 03.12.2007 г. съдът е дал ход по същество на делото и
обявил, че ще се произнесе с решение. С определение от 31.01.2008 г., съдът,
след като е намерил за основателно искане, направено преди това хода на
производството за неговото спиране, е отменил определението си за даване
ход по същество и постановил спиране на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от
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ГПК /отм./. Възобновено с разпореждане от 19.07.2008 г. и насрочено за
19.02.2009 г. В съдебно заседание от тази дата съдът е допуснал събиране
отново на доказателства. В съдебно заседание от 17.05.2010 г. е направено
ново искане за спиране на производството до приключване на адм. д. №
2114/2008 г. на СГС. Съдът е дал възможност на страната да представи
доказателства за страните и предмета на това дело и отложил настоящото за
18.11.2010 г.
- в. гр. д. № 3702/2003 г. е образувано на 01.08.2003 г., с предмет
искове по чл. 357, чл. 213, чл. 344, ал. 1, г. 1, 2, 3 и 4 от КТ. По делото са
проведени множество съдебни заседания, отлагани за събиране на
доказателства. Следващо съдебно заседание е насрочено за 13.12.2010 г.
- в. гр. д. № 3953/2004 г. е образувано на 12.11.2004 г., с предмет иск
по чл. 108 от ЗС. С определение от 20.12.2007 г. съдът е отменил
определението си за даване ход по същество в съдебно заседание от
12.11.2007 г., определил допълнителна такса на основание чл. 65, ал. 1 от
ГПК на страна, направила доказателствено искане и насрочил ново съдебно
заседание за 10.03.2008 г. Производството по делото е спряно на 26.11.2009 г,
на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до приключване на
тълкувателно дело № 1/2009 г. но ОСГК на ВКС. С определение от 09.07.2010
г. производството по делото е възобновено и насрочено за 16.12.2010 г.
Делото е отлагано многократно за събиране на доказателства, включително е
събирана информация за установяване съдържанието на швейцарското
законодателство, съгласно Европейската конвенция за обмен на правна
информация между държави.
- в. гр. д. № 2505/2007 г. е образувано на 16.08.2007 г. С определение
от 23.06.2008 г. съдът е върнал делото на първоинстанционния съд за
поправка на явна фактическа грешка в решение. Производството по делото е
забавено по обективни причини, връщане на делото н първоинстанционния
съд за поправка на ЯФГ. Същият е постановил решение от 17.12.2008 г. След
връщането му в СГС е насрочено съдебно заседание за 11.03.2010 г., когато,
поради нередовна процедура по призоваване, делото е отложено за 07.10.2010
г.
- в. гр. д. № 1065/2006 г. е образувано на 31.03.2006 г. Съгласно
отбелязването на корицата, по делото са проведени 8 открито съдебни
заседания. С протоколно определение от 25.02.2008 г. съдът е спрял
производството по делото по взаимно съгласие, на основание чл. 182, ал. 1, б.
„а” от ГПК /отм./. Възобновено на 23.09.2008 г. С определение от 25.01.2010
г. е отменено определение за даване ход по същество от 10.12.2009 г. и
производството е спряно, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГП /отм./. С
определение от 12.03.2010 г. производството е възобновено и насрочено в
открито съдебно заседание за 14.10.2010 г.
- в. гр. д. № 4411/2006 г. е образувано на 29.12.2006 г. По делото,
съгласно отбелязването върху кориците, са проведени 7 открито съдебни
заседания. Отлагано през 5-7 месеца, за събиране на доказателства.
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- в. гр. д. № 1949/2006 г. е образувано на 31.05.2006 г. Проведени 8
съдебни заседания, като следващо заседание е насрочено за 04.11.2010 г.
делото е образувано след връщане от ВКС. Допускани експертизи и събирани
доказателства. Съдебни заседания са отлагани поради неизготвени експертни
заключения с оглед необходимостта от предоставяне на сравнителен
материал и за конституиране на наследници в производството.
- в. гр. д. № 3493/2006 г. е образувано на 25.10.2006 г. Проведени 7
съдебни заседания, насрочвани в периоди до над 7 месеца. Следващо открито
съдебно заседание е насрочено за 07.10.2010 г. ненавременно представяне на
изготвена експертиза, събирани доказателства и отлагане на съдебни
заседания, поради заболяване на страна.
- в. гр. д. № 1099/2006 г. е образувано на 31.03.2006 г. По делото,
съгласно отбелязванията върху корицата, са проведени 8 открити съдебни
заседания, отлагани за периоди повече от 7 месеца. Първите две заседания са
отложени поради нередовна процедура по призоваване. В трето проведено
открито съдебно заседание от 08.11.2007 г., съдът, след като е съобразил, че
на една от страните не е било връчен съобщение за решението на
първоинстанционния съд, е отложил делото и разпоредил да й се укаже
възможността да го обжалва. В съдебно заседание от 12.04.2010 г.
производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК
/отм./, за установяване и конституиране на наследници. Към момента на
проверката 6-месечния срок не е изтекъл.
- в. гр. д. № 1530/2006 г. е образувано на 08.05.2006 г. /съдия Рубиева,
Яначкова и Найденова/. Проведени 8 открити съдебни заседания, насрочвани
между 5 и 7 месеца. Последно открито съдебно заседания е насрочено за
04.11.2010 г. Нередовни призовавания, като съдът е изисквал обяснения от
длъжностното лице-призовкар. Проведени множество съдебни заседания по
делото, отлагани за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 3662/2006 г. е образувано на 02.11.2006 г., с предмет по чл.
11 от ЗСПЗЗ /съдия Янев/. По делото са проведени до момента 5 открити
съдебни заседания, насрочвани през 3-8 месеца. На 15.11.2007 г. е даден ход
по същество. Осем месеца по-късно, с определение от 25.07.2008 г., съдът е
отменил определението си за даване ход по същество и насрочил делото за
09.02.2009 г. С определението са дадени указания на ищеца да представи
писмени доказателства за придобиване по давност на процесните имоти,
внесени в ТКЗС. Между съдебното заседание от 15.11.2007 г., в което е
даден ход по същество, и новото насрочване на делото са изтекли близо
15 месеца. Забавянето се дължи и на факта, че съдът е отменил хода по
същество на делото след повече от 8 месеца от обявяване на делото за
решаване.
- в. гр. д. № 2674/2006 г. е образувано на 29.08.2006 г. Делото е спряно
с протоколно определение от 12.02.2007 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г”
от ГПК /отм./, до приключване на гр. д. № 3347/2005 г. на СГС. Правени са
редовно справки.
12

- в. гр. д. № 1572/2004 г. е образувано на 22.04.2004 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. По делото, с оглед отбелязванията върху корицата, са проведени
10 открити съдебни заседания, като следващо е насрочено за 15.11.2010 г.
Веднъж производството по делото е спирано с протоколно определение от
07.12.2006 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. Възобновено с
определение от 12.06.2007 г. Съдебните заседания са насрочвани между 3 и 9
месеца. На 28.02.2008 г. е даден ход по същество. С определение от
29.05.2008 г. е отменено определението за даване ход по същество и делото е
насрочено за 08.12.2008 г., за събиране на доказателства. Делото е
разглеждано предимно от младшите съдии, включвани в състава, отлагано за
събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 2513/2006 г. е образувано на 20.07.2006 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Към момента са проведени 8 открити съдебни заседания, като ново
такова е насрочено за 07.02.2011 г. Заседанията са насрочвани през 5-8
месеца. Делото е образувано след връщане по отменително решение на ВКС.
Съдебните заседания са отлагани за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 41/2006 г. е образувано на 11.01.2006 г. /съдии Рубиева,
Яначкова, Найденова/. Проведени 9 открити съдебни заседания, насрочвани
между 4 и 7 месеца. На 12.11.2007 г. е даден ход по същество. С определение
от 10.12.2007 г. е отменено определението за даване ход по същество и
насрочено ново открито съдебно заседание, за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 2981/2007 г. е образувано на 10.10.2007 г., разпределено за
разглеждане от съдия Димитър Янев По делото са проведени три открити
съдебни заседания и е спряно. С призовки, изпратени на 18.04.2008 г., е
съобщено на страните, че първо открито съдебно заседание е насрочено за
20.10.2008 г. Призовките са изпратени 6 месеца след като делото е
образувано, по което липсват данни да са извършвани процесуални
действия по администрирането му в този период, от страна на съда.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание една година след
неговото образуване. На първото открито съдебно заседание, делото е
докладвано от съдия Таня Орешарова, като председател на състава. Липсва
информация същото да е преразпределяно на друг докладчик. В съдебно
заседание от 19.02.2009 г., делото е докладвано от съдия Елена Иванова
/председател/. Производството по делото е спряно с определение в закрито
заседание от 19.10.2009 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 1493/2007 г. е образувано на 08.05.2007 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. До момента са проведени 6 открити съдебни заседания,
насрочвани между 6-8 месеца. Следващо съдебно заседание е насрочено за
02.12.2010 г. Съдебните заседания са отлагани за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 1555/2007 г. е образувано на 15.05.2007 г. и разпределено
за разглеждане на съдия Димитър Янев. С призовки, изпратени на 30.05.2007
г., страните са уведомявани за насроченото първо открито съдебно заседание
за 07.02.2008 г. /почти 9 месеца след образуване на делото/. Към момента са
проведени 6 открити съдебни заседания, като ново заседание е насрочено за
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21.10.2010 г. В съдебно заседание от 17.11.2008 г., делото е докладвано от
съдия Албена Александрова.
- в. гр. д. № 1258/2007 г. е образувано на 15.04.2007 г., разпределено на
доклад на съдия Димитър Янев. Първото открито съдебно заседание е
насрочено за 06.12.2007 г. /почти 8 месеца след образуване на делото/. Към
момента са проведени 6 открити съдебни заседания, като ново такова е
насрочено за 14.10.2010 г. Липсват данни съдът да е извършвал
процесуални действия по администриране на делото, което да е
обосновало големия период за насрочването му в първо съдебно
заседание. Делото е отлагано поради нередовна процедура по призоваване.
Един от въззивниците призоваван чрез ДВ.
- в. гр. д. № 1366/2007 г. е образувано на 27.04.2007 г. и разпределено
за разглеждане от младши съдия. До момента са проведени 7 открити
съдебни заседания, първото от които 7 месеца след образуване на делото.
Първо съдебно заседание е насрочено с разпореждане от 18.05.2007 г.
Насрочването с изричен акт на съда, за разлика от делата, разпределени на
съдия Янев. Делото е отлагано за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 1907/2007 г. е образувано на 15.06.2007 г. и разпределено
на младши съдия. С изрично разпореждане от 29.06.2007 г. делото е
насрочено в открито съдебно заседание за 28.02.2008 г. /8 месеца след
образуването му/. До момента са проведени 6 открити съдебни заседания и
следващо, насрочено за 04.10.2010 г., отлагани за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 2012/2007 г. е образувано на 21.06.2007 г. и разпределено
на доклад на съдия Янев. Първо открито съдебно заседание е насрочено за
03.04.2008 г. /9 месеца след като делото е образувано. Съобщения за
страните са изпратени на 21.09.2007 г. /3 месеца след образуване на делото/.
Липсват данни за администриране на делото от въззивната инстанция, които
да са предпоставили забавянето насрочването на делото.
- в. гр. д. № 3610/2007 г. е образувано на 15.11.2007 г. По делото са
проведени 4 открито съдебни заседания, като следващо заседание е
насрочено за 11.10.2010 г. Делото е било преразпределено на друг състав на
Въззивно отделение на СГС, след направен отвод с определение от 19.11.2007
г. Първо съдебно заседание е насрочено с разпореждане от 10.12.2007 г. С
определение, постановено в закрито съдебно заседание от 12.02.2009 г., съдът
е спрял производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГП
/отм./. С определение от 17.07.2009 г. производството по делото е
възобновено и насрочено за 18.03.2010 г. /след 8 месеца/.
- в. гр. д. № 4157/2007 г. е образувано на 21.12.2007 г. и разпределено
на съдия Янев. Първо съдебно заседание е насрочено за 01.12.2008 г. почти 1
година след образуването му/. Липсва изричен акт на съда за насрочване
и не става ясно кога такъв е бил постановен. Съобщения за насрочването
са изпратени на 24.07.2008 г. и 29.07.2008 г. Със същите е доведено до
знанието на въззивниците и указание на съда за внасяне на държавна такса,
дадени с разпореждане от 21.12.2007 г. Не може да бъде установена и
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причината, поради която тези указания са съобщавани едва с призовките
от 24.07.2009 г., а не веднага след разпореждането на съда. Делото е
забавено още с неговото насрочване в първо открито съдебно заседание.
Веднъж спирано на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 468/2007 г. е образувано на 27.02.2007 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Първо съдебно заседание е насрочено /липсва изричен акт на съда/
8 месеца след образуването му /05.11.2007 г./. До момента са проведени 7
открити съдебни заседания, насрочвани от 3 до 8 месеца. Делото
първоначално е разглеждано от съдия Янев. Делото отлагано за събиране на
доказателства.
- в. гр. д. № 3528/2007 г. е образувано на 09.11.2007 г. /делба/. До
момента са проведени 5 открити съдебни заседания. Даден ход по същество в
съдебно заседание от 08.10.2009 г. С определение от 18.11.2008 г. е отменено
определението за даване ход по същество, за представяне на нов
инвестиционен проект за разделяне на делбения имот, одобрен по смисъла на
чл. 203 от ЗУТ, доколкото представения не е такъв, и насрочва делото за
15.02.2010 г. На тази дата отново е даден ход по същество, дадени нови
указания на страните и делото е насрочено за 11.10.2010 г.
- в. гр. д. № 3082/2007 г. е образувано на 16.10.2007 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Проведени към момента 5 открити съдебни заседания, първото от
които на 02.06.2008 г. / след 7 месеца/. Делото разпределено първоначално за
разглеждане от съдия Янев. Липсва акт или резолюция на състава за
насрочването му. С изрично разпореждане от 04.03.2009 г. съдебно заседание,
насрочено за 04.05.2009 г., е пренасрочено за 02.07.2009 г., поради
обявяването на тази дата за официален празник. На 18.03.2010 г. е даден ход
по същество. С определение от 21.05.2010 г. е отменено определението за
даване ход по същество, тъй като съдът е констатирал, че не е изяснено
съдържанието на чуждо право, относимо към спора, и насрочил ново съдебно
заседание.
- в. гр. д. № 1948/2007 г. е образувано на 15.06.2007 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Проведени са 8 открити съдебни заседания, като ново е насрочено
за 15.11.2010 г. Делото е преразпределено на 18.07.2007 г. за гледане от съдия
Янев, поради отвод на първоначално определения състав. Производството е
отлагано за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 2773/2007 г. е образувано на 26.09.2007 г., с предмет по чл.
21 от СК /отм./. Производството пред СГС е образувано след връщането му
от ВКС за разглеждане на спора от друг състав. Разпределено на съдия
Димитър Янев. Проведени 5 открити съдебни заседания, насрочвани до 8
месеца. Заседанията отлагани по допускани експертизи и за събиране на
доказателства.
- в. гр. д. № 2914/2007 г. е образувано на 05.10.2007 г. /делба/ и
разпределено на съдия Димитър Янев. Съгласно разпореждане от 22.07.2008
г. делото е връщано на СРС за произнасяне по искането за поправка,
съдържащо се във въззивна жалба, депозирана в СРС на 24.04.2007 г. От
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делото не е видно защо съдебният състав е дал тези указания едва на
22.07.2008 г. Със съобщение, изпратено на 24.02.2009 г., СГС е указал на
жалбоподателя да уточни дали поддържа въззивната си жалба. Първо открито
съдебно заседание по делото е проведено на 10.12.2009 г. Забавянето на
производството е станало в резултат на късното администриране на
въззивната жалба от докладчика по настоящото дело и връщането на
делото, за произнасяне от СРС по искане за ЯФГ.
- в. гр. д. № 2519/2007 г. е образувано на 16.08.2007 г. Проведени са 5
открити съдебни заседания, като ново такова е насрочено за 14.10.2010 г.
Делото пред СГС е образувано след връщане от ВКС за разглеждане на спора
от друг състав. Делото отлагано за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 1428/2007 г. е образувано на 08.05.2007 г. /делба/.
Проведени съдебни заседания на 03.12.2007 г. и 22.05.2008 г. С протоколно
определение, постановено в съдебно заседание от последната дата, съдът е
спрял производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./, за
установяване на наследници на починалия ответник. С писмо, постъпило в
СГС на 15.04.2009 г., СО-район „Красно село” е уведомила съда за
наследници. Съобщение за призоваване изпратено на 21.04.2009 г. – върнато
в цялост. Извършвани процесуални действия по установяване адреса на
новоконстиуирания ответник, който и към момента на проверката не е
редовно уведомен. Последно съобщения са изпратени на 27.08.2010 г.
- в. гр. д. № 3430/2007 г. е образувано на 07.11.2007 г. /делба/. По
делото са проведени 4 открити съдебни заседания, като следващо заседание е
насрочено за 07.10.2010 г. С разпореждане от 28.11.2007 г. съдът е насрочил
първо открито съдебно заседание за 05.05.2008 г. Делото е пренасрочено за
нова дата с изрично разпореждане на съда, поради обявяването на
първоначалната за почивен ден. На 08.03.2010 г. е даден ход на делото по
същество. С определение от 12.03.2010 г., за събиране на доказателства,
съдът е отменил определението си за даване ход по същество и насрочил ново
открито съдебно заседание.
- в. гр. д. № 1676/2007 г. е образувано на 22.05.2007 г. По делото са
проведени 7 открити съдебни заседания, като следващо заседание е
насрочено за 16.12.2010 г. Делото е разпределено първоначално за
разглеждане от съдия Златина Рубиева, а по-късно докладвано от съдия Соня
Найденова. С разпореждане от 02.08.2007 г. /след 2 месеца/, постановено от
съдия Рубиева видно от подписа, съдът е насрочил първото открито съдебно
заседание за 25.02.2008 г. /9 месеца след образуване на делото/. Липсват
данни по делото съдът да е извършвал процесуални действия от
образуване на делото до разпореждането за насрочване в съдебно
заседание, което да обяснява забавянето неговото администриране и
насрочване. Съдебните заседания са отлагани за събиране на доказателства.
- в.гр.д.№3634/2007г. – /Соня Найденова/ Делото е образувано на
16.11.07г. по жалба срещу решение на СРС от 23.07.07г. по
гр.д.№15435/2006г., постъпила в СГС на 15.11.07г. Гр.д.№15435/2006г. По
16

частна жалба от 09.10.07г. срещу разпореждането на СРС от 21.09.07г. за
внасяне на държавна такса, е образувано на 20.11.07г. ч.гр.д.№ 4524/2007г. по
описа на СГС. С определение №1200/26.11.07г. СГС /Албена Ботева/ частната
жалба е оставена без разглеждане. Върху определението са извършени
отбелязвания за изготвени три съобщения на 27.11.07г., както и за ново
съобщение до ответника Васил Горов на 31.03.09г. По делото е приложено
единствено изпратеното до Горов съобщение от 31.03.09г., получено от него
на 13.04.09г. Повече от 16 месеца до една от страните не е изпращано
съобщение за постановеното определение №1200/26.11.07г. С
разпореждане от 29.05.09г. производството по делото е оставено без
движение, с дадени указания да се представи актуална декларация по чл.63,
ал.1, б. „б” от ГПК /отм./.Съобщения до страната са изпращани на 01.06.09г. и
16.11.09г. и са върнати в цялост. Съобщение от 29.10.09г. е редовно връчено
на процесуалния представител, който с молба от 11.11.09г. е уведомил съда,
че „отдавна няма никаква връзка с упълномощителката си”. С разпореждане
от 24.03.2010г. са дадени указания за изпращане на ново съобщение, като
такова не е приложено по делото. Не са извършвани други процесуални
действия.
- в.гр.д.№2992/2007г. –Делото е образувано на 11.10.07г. по жалба
срещу решение на СРС от 02.05.07г. по гр.д.№62/2005г., постъпила в СГС на
10.10.07г. По делото са проведени съдебни заседания на 08.05.08г., 13.11.08г.,
29.01.09г. и 23.04.09г. В последното проведено заседание производството по
делото е спряно на основание чл.127, ал.1 от ГПК /отм./ По преюдициалното
производство гр.д.№1625/2010г. е постановено решение №27-ІІ-55/05.07.10г.
Решени дела
- в. гр. д. № 8663/2009 г. е образувано на 16.09.2009 г. /съдия Соня
Найденова/. Производството е образувано по реда на ГПК /отм./. С
разпореждане от 30.09.2009 г. производството е насрочено в първо съдебно
заседание за 18.03.2010 г. На тази дата съдът е дал ход по същество, след
изявления на страните, че нямат доказателствени искания. Решение по делото
е постановено на 22.07.2010 г. /след 4 месеца/, съгласно отбелязването върху
съдебния акт. В книгата за открити съдебни заседания отбелязването за
постановяването на решението е от 27.07.2010 г. Съобщения изпратени на
28.07.2010 г., получени на 29.07.2010 г. и 07.09.2010 г. Касационна жалба е
депозирана на 30.08.2010 г. Съдът е постановил разпореждане на 20.09.2010
г., с което е оставил без движение касационната жалба и дал указания в
съответствие с чл. 284 от ГПК, за отстраняване на констатирани
нередовности. Съобщение изпратено на 21.09.2010 г.
- в. гр. д. № 7317/2009 г. е образувано на 27.07.2009 г. /съдия Соня
Найденова/. Производството е образувано по реда на ГПК /отм./. С
разпореждане от 07.09.2009 г. производството е насрочено в открито съдебно
заседание за 25.02.2010 г. На тази дата е обявено за решаване. Решение по
делото е постановено на 15.07.2010 г. /след повече от 4 месеца/. В книгата за
17

открити съдебни заседания е отбелязано, че е постановено на 20.07.2010 г.
Съобщения изпратени на 21.07.2010 г. Едно от съобщенията е получено на
15.09.2010 г., поради което към момента на проверката не е изтекъл срокът за
касационно обжалване.
- в. гр. д. № 2010/2008 г. е образувано на 06.06.2008 г. /съдия Соня
Найденова/. Производството е образувано по реда на ГПК /отм./. С
разпореждане от 13.06.2008 г. въззивната жалба е оставена без движение и са
дадени указания за отстраняване на нередовности. Отстранени на 07.07.2008
г. С разпореждане от 11.07.2008 г. делото е насрочено в открито съдебно
заседание за 29.01.2009 г. Проведени 4 открито съдебни заседания, като в
съдебно заседание от 03.06.2010 г. е даден ход по същество. Решение
постановено на 12.07.2010 г., съгласно отбелязването на съдебния акт. В
книгата е направено отбелязване за 16.07.2010 г. Съобщения изпратени на
19.07.2010 г., едното от които е получено на 23.09.2010 г. и не е изтекъл
срокът за касационно обжалване.
- в. гр. д. № 2261/2008 г. е образувано на 25.06.2008 г. /съдия Албена
Александрова/. Производството е образувано по реда на ГПК /отм./. Първо
съдебно заседание е проведено на 06.04.2009 г. Делото е обявено за решаване
в съдебно заседание от 17.05.2010 г. Решение постановено на 20.07.2010 г.,
съобщения за което са изпратени на 27.07.2010 г. В книгата е отбелязана дата
на постановяване на съдебния акт 20.07.2010 г. Едното от уведомленията е
получено на 17.09.2010 г. и не е изтекъл срокът за касационно обжалване.
- в. гр. д. № 1929/2009 г. е образувано на 06.03.2009 г. след връщане от
ВКС /младши съдия Диляна Господинова/. Производството е образувано
по реда на ГПК /отм./. Ход по същество е даден в съдебно заседание от
15.04.2010 г. Съдебно решение е постановено на 23.07.2010 г. В книгата
отбелязано 23.07.2010 г. Съобщения за акта на съда са изпратени на
26.07.2010 г. Към момента не е изтекъл срокът за обжалване.
- в.гр.д.№2833/2009г. – /съдия Албена Александрова/ е образувано на
30.03.2009г. по жалба от 19.12.2008г. срещу решение на СРС от 31.10.2008г.
по гр.д.№4650/2008г., постъпила в СГС на 27.03.2009г. С разпореждане от
03.04.09г. производството по делото е оставено без движение с дадени
указания за представяне на определени доказателства. Жалбоподателят е
уведомен на 21.04.10г. със съобщение от 06.04.09г. В изпълнение на дадените
указания е депозирана молба от 30.04.2009г. С разпореждане от 08.05.09г.
делото е насрочено за 22.02.10г. Проведено е открито съдебно заседание на
22.02.2010г., в което са събрани доказателства и на делото е даден ход по
същество. Постановено е решение от 15.03.2010г. Страните са уведомени със
съобщения от 17.03.10г. съответно на 09.03.10г. и на 15.03.10г. На 31.03.10г. е
постъпила молба за издаване на изпълнителен лист. С разпореждане от
07.04.10г. е разпоредено издаването на изпълнителен лист. Извършено е
отбелязване за издаването на изпълнителен лист на 07.04.10г. и неговото
получаване на 12.04.10г. В книгата за открити съдебни заседания
отбелязването за постановяване на решението е от 15.03.2010г.
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- в.гр.д.№481/2010г. – / съдия Албена Александрова/ е образувано на
11.01.2010г. по жалба от 28.09.2009г. срещу решение на СРС от 12.08.2009г.
по гр.д.№3973/2009г., постъпила в СГС на 08.01.2010г. С разпореждане от
22.01.10г. делото е насрочено за 03.06.10г. Проведено е открито съдебно
заседание на 03.06.10г., в което на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 16.07.2010г., с което е потвърдено изцяло
постановеното от СРС решение. Страните са уведомени със съобщения от
19.07.10г. съответно на 25.08.10г. и на 27.08.10г. В книгата за открити
съдебни заседания отбелязването за постановяване на решението е от
16.07.2010г.
- в.гр.д.№8017/2009г. – / съдия Албена Ботева/ е образувано на
24.08.2010г. по жалба от 29.06.2009г. срещу решение на СРС от 05.06.2009г.
по гр.д.№13723/2008г., постъпила в СГС на 21.08.2009г. С определение от
07.09.09г. са допуснати свидетели, разпоредено е издаването на съдебно
удостоверение и делото е насрочено за 22.02.10г. Проведено е открито
съдебно заседание на 22.02.10г., в което на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 10.06.2010г., с което е потвърдено постановеното
от СРС решение. Страните са уведомени със съобщения от 18.06.10г.
съответно на 19.07.10г. и на 14.09.10г. В книгата за открити съдебни
заседания отбелязването за постановяване на решението е от 11.06.2010г.
- в.гр.д.№2292/2007г. – е образувано на 16.07.2007г. по жалба от
27.11.2006г. срещу решение на СРС от 18.10.2006г. по гр.д.№2938/2005г.,
постъпила в СГС на 16.07.2007г. С разпореждане от 06.08.07г. делото е
насрочено за 10.03.08г. Проведени са открити съдебни заседания на
10.03.08г. /Галя Вълкова/, 03.11.2008г. /Лора Митанкина/, в които на делото
не е даден ход поради нередовно призоваване. Проведени са открити съдебни
заседания на 12.03.09г., 22.10.09г. /Албена Ботева/, в които делото е отлагано
за събиране на доказателства. В проведено на 12.04.10г. открито съдебно
заседание /Диляна Господинова/ на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 09.07.2010г. /Диляна Господинова/, с което е
оставено в сила постановеното от СРС решение. Страните са уведомени със
съобщения от 12.07.10г. съответно на 30.08.10г., 03.08.10г. и 13.09.10г. В
книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 09.07.2010г.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч.гр.д.№295/2010г., ІІ-А – /съдия Албена Александрова/ Молбата за
допускане на обезпечение е оставена без уважение, след като съдът е приел,
че не може да се прецени, че исковете са вероятно основателни.
Частни въззивни производства
- ч. гр. д. № 4319/2010 г., ІІ А /съдия Стела Кацарова/.
● по нередовностите в 3-дневен срок от образуването;
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● удължен срок с 2 седмици, считано от датата след изтичане на
законния срок;
Срочност на постановените актове на състава
Към 29.09.2010г.
За периода 08.02.2010г. – 24.06.2010г. са проведени 546 съдебни заседания.
През месеците януари, юли, август и септември 2010г. не са провеждани
открити съдебни заседания.
февруари – 6 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 5 заседателни дни
май - 6 заседателни дни
юни - 5 заседателни дни
За периода – 28 заседателни дни. От 5 до 19 дела средно са разглеждани в
един заседателен ден.

ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-В

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

5719/2002г.
969/2006г.
4430/2009г.
1945/2007г.
951/2008г.
02016/2006г.
9823/2009г.
3528/2007г.
4022/2009г.
11959/2009г.
2947/2008г.
7159/2009г.
8124/2009г.
10922/2009г.
4138/2007г.
33/2008г.
5182/2009г.
7317/2009г.
3322/2009г.
3490/2007г.
9073/2009г.
10061/2009г.
1935/2009г.
8663/2009г.
757/2010г.
9288/2009г.
3567/2006г.

Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова

08.02.2010г.
08.02.2010г.
08.02.2010г.
11.02.2010г.
11.02.2010г.
11.02.2010г.
11.02.2010г.
15.02.2010г.
15.02.2010г.
15.02.2010г.
18.02.2010г.
18.02.2010г.
18.02.2010г.
18.02.2010г.
22.02.2010г.
22.02.2010г.
22.02.2010г.
25.02.2010г.
08.03.2010г.
08.03.2010г.
11.03.2010г.
11.03.2010г.
18.03.2010г.
18.03.2010г.
18.03.2010г.
22.03.2010г.
27.01.2010г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
23.07.2010г.
20.07.2010г.
20.07.2010г.
20.07.2010г.
20.07.2010г.
20.07.2010г.
09.07.2010г.
25.06.2010г.
07.07.2010г.
20.07.2010г.
20.07.2010г.
20.07.2010г.
20.07.2010г.
09.07.2010г.
20.07.2010г.
09.07.2010г.
16.07.2010г.
20.07.2010г.
07.07.2010г.
27.07.2010г.
06.07.2010г.
02.07.2010г.
27.07.2010г.
27.07.2010г.
15.07.2010г.
20.07.2010г.
09.07.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
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ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

192/2008г.
142/2009г.
163/2009г.
3180/2007г.
587/2004г.
2455/2007г.
421/2008г.
516/2008г.
3005/2006г.
1906/2008г.
2071/2007г.
2126/2008г.
2287/2006г.
2855/2005г.
3852/2006г.
1230/2007г.
2055/2008г.
2339/2007г.
2371/2008г.
3998/2007г.
125/2008г.
236/2008г.
2109/2008г.
2241/2008г.
2272/2008г.
2840/2006г.
2299/2007г.
2368/2008г.
2444/2008г.
67/2008г.
2452/2008г.
2399/2008г.
2502/2007г.
3370/2007г.
2586/2008г.
1283/2007г.
1988/2007г.
2007/2007г.
2680/2008г.
1598/2007г.
1736/2004г.
2746/2008г.
2790/2008г.
615/2007г.
28/2009г.
2837/2007г.
2906/2007г.
3291/2006г.
3185/2008г.
3034/2008г.

Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова

27.01.2010г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
10.03.2010г.
10.03.2010г.
10.03.2010г.
29.01.2009г.
29.01.2009г.
09.02.2009г.
12.02.2009г.
12.02.2009г.
12.02.2009г.
12.02.2009г.
12.02.2009г.
12.02.2009г.
16.02.2009г.
16.02.2009г.
16.02.2009г.
16.02.2009г.
16.02.2009г.
19.02.2009г.
19.02.2009г
19.02.2009г
19.02.2009г
19.02.2009г
19.02.2009г
23.02.2009г.
23.02.2009г.
23.02.2009г.
23.02.2009г.
26.02.2009г.
26.02.2009г.
26.02.2009г.
26.02.2009г.
26.02.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
16.03.2009г.
19.03.2009г.
19.03.2009г.
19.03.2009г.
19.03.2009г.
23.03.2009г
26.03.2009г.

12.07.2010г.
12.07.2010г.
12.07.2010г.
07.07.2010г.
12.07.2010г.
15.07.2010г.
10.06.2009г.
10.06.2009г.
10.07.2009г.
06.07.2009г.
03.07.2009г.
03.07.2009г.
13.07.2009г.
14.07.2009г.
15.07.2009г.
06.07.2009г.
01.07.2009г.
15.07.2009г.
05.06.2009г.
13.07.2009г.
06.07.2009г.
06.07.2009г.
08.07.2009г.
06.07.2009г.
13.07.2009г.
14.07.2009г.
01.07.2009г.
03.07.2009г.
16.07.2009г.
08.07.2009г.
06.07.2009г.
06.07.2009г.
08.07.2009г.
06.07.2009г.
15.07.2009г.
10.07.2009г.
15.07.2009г.
14.07.2009г.
08.07.2009г.
15.07.2009г.
15.07.2009г.
26.06.2009г.
15.07.2009г.
26.06.2009г.
14.07.2009г.
15.07.2009г.
10.07.2009г.
01.07.2009г.
15.07.2009г.
10.07.2009г.

Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
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ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-Г

ІІ-А

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

1.

1199/2008г.
3214/2008г.
804/2009г.
2951/2008г.
2018/2009г.
3483/2009г.
3680/2006г.
1486/2004г.
2006/2005г.
4365/2006г.
3663/2003г.
3095/2009г.
4105/2002г.
2415/2007г.
772/2008г.
440/2007г.
2640/2007г.
2758/2007г.
982/2007г.
2991/2006г.
2832/2007г.
3906/2006г.
2508/2006г.
1924/2007г.
853/2008г.
3708/2000г.
966/2008г.
2725/2007г.
170/2007г.
2113/2008г.
2481/2008г.
3231/2007г.
1823/2008г.
1522/2006г.
2521/2008г.
3402/2007г.
3921/2008г.
1507/2008г.
869/2006г.
2524/2007г.

Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова
Соня Найденова

26.03.2009г.
12.10.2009г.
12.10.2009г.
09.11.2009г.
09.11.2009г.
09.11.2009г.
12.11.2009г.
16.11.2009г.
16.11.2009г.
26.11.2009г.
03.12.2009г.
03.12.2009г.
10.12.2009г.
10.12.2009г.
14.12.2009г
13.03.2008г
24.03.2008г
24.03.2008г
24.03.2008г
24.03.2008г
31.03.2008г
31.03.2008г
27.03.2008г
06.10.2008г
23.10.2008г
23.10.2008г
06.11.2008г
20.11.2008г
01.12.2008г
01.12.2008г
01.12.2008г
01.12.2008г
08.12.2008г
11.12.2008г.
15.12.2008г.
15.12.2008г.
15.12.2008г.
15.12.2008г.
18.12.2008г
30.01.2009г

03.07.2009г.
18.03.2010г.
11.03.2010г.
18.03.2010г.
19.03.2010г.
12.03.2010г.
16.07.2010г.
07.04.2010г.
06.03.2010г.
09.07.2010г.
07.07.2010г.
07.07.2010г.
12.07.2010г.
26.03.2010г.
07.04.2010г.
30.06.2008г.
07.07.2008г.
07.07.2008г.
10.07.2008г.
03.07.2008г.
10.07.2008г.
07.07.2008г.
10.07.2008г.
14.01.2009г.
13.02.2009г.
12.02.2009г.
18.02.2009г.
27.02.2009г.
30.03.2009г.
24.03.2009г.
30.03.2009г.
24.03.2009г.
26.03.2009г.
23.04.2009г.
30.03.2009г.
31.03.2009г.
24.03.2009г.
31.03.2009г.
30.04.2009г.
16.06.2009г.

Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 8 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

3965/2007г.

Милен Василев

15.03.2010г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
28.06.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
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Дела с отменен ход по същество
Дело №

1.

4193/2004г.

2.

3259/2009г.

3.

3528/2007г.

4.

4753/2009г.

5.

3430/2007г.

6.

3082/2007г.

7.

6409/2009г.

8.

9876/2009г.

9.

3818/2009г.

10.

11267/2009г.

11.

490/2010г.

12.

Съдия-докладчик

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
11.02.2010г.

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество

11.03.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
11.10.2010г.
11.02.2010г.
26.03.2010г. – отменен
Албена
ход по същество, делото
Александрова
е насрочено за
22.04.2010г.
15.02.2010г.
25.06.2010г. – отменен
Соня Найденова
ход по същество, делото
е насрочено за
11.10.2010г.
18.02.2010г.
12.03.2010г. – отменен
Албена Ботева
ход по същество,
производството по
делото е прекратено.
08.03.2010г.
12.03.2010г. – отменен
Соня Найденова
ход по същество, делото
е насрочено за
07.10.2010г.
18.03.2010г.
Отменен ход по
Албена
същество.
Александрова
25.03.2010г.
13.05.2010г. – отменен
Албена
ход по същество, делото
Александрова
е насрочено за
10.06.2010г.
15.04.2010г.
22.06.2010г. – отменен
Албена
ход по същество,
Александрова
въззивната жалба е
върната.
Соня Найденова
22.04.2010г.
27.07.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
11.11.2010г.
10.05.2010г.
28.05.2010г. – отменен
Албена
ход по същество,
Александрова
производството по
делото е спряно.
03.06.2010г.
06.07.2010г. – отменен
Диляна
ход по същество, делото
Господинова
е насрочено за
07.10.2010г.
За 2009г. – отменен ход по същество по 18 бр. дела.
Албена
Александрова
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13.

За 2008г. – отменен ход по същество по 5 бр. дела. /без делата на съдия
Димитър Янев/

Изводи за дейността на ІІ-А въззивен състав
● съставът е администрирал делата, като е постановявал разпореждания
за насрочването им в открито съдебно заседание между 2-14 дни;
● най-често разпорежданията са постановявани под печата за
образуване на делото или върху списъка с лицата за призоваване;
● разпорежданията често са изписвани ръкописно и не посочват името
на съдията, постановил акта, а само подпис и дата. По в. гр. д. № 12978/2009
г. съдия Найденова е постановила подробен съдебен акт, оформен като
самостоятелен документ по делото;
● делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание, най-често,
за след 4 месеца. В случаите, когато са отлагани за събиране на нови
доказателства, делата са насрочвани между 6-8 месеца;
● не по всички от проверените дела са правени справки за делата,
послужили като основание за спиране на производствата;
● делата, производствата по които са оставени без движение, са
новообразувани през 2010 г. и в тези случаи съдът е дал указания за
отстраняване на констатирани нередовности;
● старите, неприключили производства пред въззивна инстанция, са
образувани и се администрират по реда на ГПК /отм./ и най-често са с
предмет по чл. 32, чл. 108 и чл. 109 от ЗС;
● по тези дела са провеждани множество съдебни заседания за
събиране на нови доказателства, в някои от случаите поради несвоевременно
направени доказателствени искания на страните;
● предпоставка за забавяне приключването на тези производства са и
периодите, през които са насрочвани отделните съдебни заседания – 3-9
месеца;
● много производствата са били спирани на различни основания, в един
от случаите производството е било спряно за 13 г. – в гр. д. № 5084/1990 г.
Някои от старите дела не са били администрирани прецизно – в. гр. д. №
2479/1993 г., в. гр. д. № 3662/2006 г.;
● постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно,
предвид периода на съдебна ваканция, в който са депозирани;
● в част от делата, които са решени и се администрират в срока за
обжалване, се установява несъответствие в датите, отразявани в съдебните
актове и тези, отбелязвани в книгата за открити съдебни заседания като дата
на обявяване на съдебния акт;
● установява се не съвсем малък броя дела, по които съдът е отменял
определенията си за даване ход по същество, конкретно отразени по години в
табличната справка за състава;
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● съдия Соня Найденова като докладчик по делата не е спазвала
разпоредбата на чл. 190 от ГПК /отм./ и чл. 235, ал. 5 от ГПК, като е
просрочила постановяването на съдебни решения по 117 дела над 3 месечен
срок, отчетени от 2008 г. и 2010 г., включително;
● призовките и съобщенията са изготвяни от 1-3 дни от дата, на която е
отбелязано, че е постановен съдебния акт;
● книжата по делата са подреждани в хронологичен ред.
●средната месечна натовареност на състава за 2008год. е 10 дела , а за
2009год. е по 15 дела;
● ефективността на дейността на състава / съотношение между брой
висящи и брой приключили дела с решение или определение/ за 2008год. е
38.02% , а за 2009год. е 49.95%.

2. ІІ - Б въззивен състав – Розинела Янчева – председател, Ралица
Димитрова, Румяна Спасова /младши съди/;
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 6135/2009 г. /съдия Ралица Димитрова/.
● делото е образувано в деня, следващ постъпването на делото;
● определение по насрочване в открито съдебно заседание е
постановено 16 дни след образуване на делото-определение по чл. 205 от
ГПК /отм./, Определението по чл. 205 от ГПК /отм./ е подписано от всички
съдии в състава, за разлика от ІV-Г състав, в който насрочването на делото е
ставало само с определение, по всяка вероятност, на съдията-докладчик;
● делото е насрочено в първо открито съдебно заседание за след 7
месеца от образуването му;
● изготвени съобщения и призовки в деня на постановяване на
съдебния акт, или най-късно на следващия ден;
● отложено съдебно заседание по направени доказателствени искания
за след 4 месеца с наложена санкция по чл. 65 от ГПК на страната, заявила
несвоевременно събирането им. Поради обжалване на определението пред
ВКС на определението, с което съдът е наложил санкцията, делото е
насрочено за 16.11.2010 г.;
● предпоставка за допустимостта на частната жалба е наличието на
решение, подлежащо на обжалване, за да може да се преценява преклузивния
срок по чл. 214, ал. 1 от ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 3147/2009 г. /разпределяно за разглеждане от младши
съдия/.
● образувано в деня на постъпване на делото;
● с определение, постановено в 8-дневен срок, съдът се е произнесъл по
доказателствата, заявени с въззивната жалба и с възражението-отговор;

25

● първото открито съдебно заседание е насрочен за след 8 месеца от
образуването на делото/06.04.2009 г.-15.12.2009 г./. определението е написано
на ръка върху списъка на страните за призоваване;
● отложено за след 5 месеца, за събиране на доказателства, отложено за
след 6 месеца отново за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 996/2010 г. /съдия Ралица Димитрова/.
● образувано в 2-дневен срок от датата на постъпване на делото
● произнасяне по редовността на жалбата и по насрочване на делото в
10-дневен срок от датата на постъпване на жалбата;
● определението, с което делото е насрочено, е написано на половин
бял лист ръкописно, без да са посочени имената на председател и членове на
въззивния състав;
● първото открито съдебно заседание е насрочено за след 5 месеца от
образуването на делото, отложено за след 6 месеца за събиране на
доказателства.
- в. гр. д. № 1679/2010 г. /съдия Ралица Димитрова/.
● образувано в 3-дневен срок от датата на постъпване на делото;
● макар съдията-докладчик да е един и същ с този по предходното дело,
насрочването в първо открито съдебно заседание е направено само с
резолюция на докладчика /вероятно/, тъй като не е отразено името на
съдията, постановил акта;
● насрочено в първо открито съдебно заседание за след 4 месеца от
датата на образуване на делото;
● изготвени призовки за съдебното заседание в 14-дневен срок от
датата на резолюцията за насрочването;
● първото съдебно заседание е било насрочено за 14.06.2010 г. от 10,00
ч. В призовките за страните е отразена вярно определената от съда дата, но е
отбелязано, че съдебното заседание е насрочено за 14,30 ч., вместо
определения от съда час – 10,00 ч. Съдът е приел, че е налице нередовно
призоваване на страните и е отложил делото за след 6 месеца – 20.12.2010 г,
вместо да положи усилия и да разгледа делото в часа, посочен в съобщенията;
- в. гр. д. № 4754/2009 г.
● образуване е в деня на постъпване на делото;
● първо открито съдебно заседание е насрочено за след 9 месеца от
датата на образуването;
● произнасяне по редовността на жалбата и насрочването на делото е
постановено в 8-дневен срок от образуването;
● отлагано повторно за събиране на доказателства след 7 месеца;
Спрени дела
- в. гр. д. № 1831/2008 г. е образувано на 26.05.2008 г. по въззивна
жалба, постъпила на 20.05.2008 г. Делото е разпределено на доклад на
младши съдия. Първо съдебно заседание насрочено за 17.02.2009 г. С
протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството по
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делото, на основание чл. 637, ал. 1, изр. 1-во от ТЗ, до произнасяне на съда по
несъстоятелността по спорното вземане, предмет на настоящото. По делото
липсват сведения съдът да е правил проверка, съответно да е уведомяван от
синдика на „Кремиковци” АД, относно вземането, предявено в
производството по несъстоятелност.
- в. гр. д. № 1029/2007 г. е образувано на 04.04.2007 г. по въззивна
жалба, постъпила на 03.04.2007 г. В първо съдебно заседание, проведено на
10.12.2007 г., производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1,
б. „г” от ГПК /отм./. Докладвана е молба, постъпила по-рано в този смисъл,
към която е приложено съдебно удостоверение. Първа справка за хода на
преюдициалното дело е направена с писмо от 06.01.2010 г. /две години
след спирането му./
- в. гр. д. № 844/2010 г. е образувано на 26.01.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила на 25.01.2010 г. Разпределено на доклад на съдия Янчева. С
молба от 02.02.2010 г. жалбоподателят е поискал спиране на производството
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК и представено удостоверение в
подкрепа на искането. С определение, постановено в закрито съдебно
заседание на 12.04.2010 г., производството по делото е спряно.
Без движение
- в. гр. д. № 8091/2010 г. е образувано на 09.07.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 08.07.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
съдия Розинела Янчева. С разпореждане от 13.07.2010 г., положено върху
печата за образуване на делото, съдът е оставил производството без движение
и дал указания за отстраняване на нередовности в 7 дневен срок. От списъка
на лицата с изготвени съобщения е видно, че такова е изпратено на същата
дата-13.07.2010 г., като към момента на извършване на проверката не са
върнати по делото.
- в. гр. д. № 9015/2010 г. е образувано на 02.08.2010 г. по въззивна
жалба,, постъпила в СГС на 30.07.2010 г. Делото, видно от печата за
образуване, е разпределено на доклад на младши съдия. С разпореждане от
02.09.2010 г. /1 месец след образуването/, постановено под списъка на
страните за призоваване, младши съдия Спасова е оставила без движение
производството и дала указания за отстраняване на нередовности.
Съобщения, видно от списъка на лицата с изготвени съобщения, са изпратени
на 13.09.2010 г. /10 дни след разпореждането на съда/.
- в. гр. д. № 9446/2010 г. е образувано на 12.08.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 11.08.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
младши съдия. С разпореждане от 31.08.2010 г. на младши съдия Спасова,
постановено под списъка на лицата за призоваване, съдът е оставил
производството без движение, за отстраняване на констатирани
нередовности. Липсва списък на лицата с изготвени съобщения, както и
върнати съобщения, от които да е видно кога са изпратени такива на
въззивника.
27

Стари дела, висящи
- в. гр. д. № 3579/2006 г. е образувано на 27.10.2006 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Към момента по делото са проведени 6 открити съдебни заседания,
насрочвани до 8 месеца. Първо открито съдебно заседание е насрочено след
повече от 6 месеца от датата на образуване на делото. Делото е
администрирано с определение от 13.11.2006 г., с което е и насрочено в
открито съдебно заседание за 14.05.2007 г. Веднъж делото е пренасрочено
поради сигнал за взривно устройство в сградата. Делото е забавено поради
нередовни процедури по призоваване на ответниците, които са били
призовавани първоначално чрез процесуалния си представител, на когото
същите са оттеглили пълномощията с писмена молба, депозирана в съда в
деня на първото заседание по делото. Съдът е правил опит да призове
ответниците чрез друг техен пълномощник, представлявал ги пред първа
инстанция.
- в. гр. д. № 1079/2006 г. е образувано на 31.03.2006 г. С определение
от 11.04.2006 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за 27.11.2006
г., когато е даден ход по същество. Делото е приключило с решение,
постановено на 04.01.2007 г. Страните редовно уведомени за същото.
Последното е обжалвано пред ВКС, който с решение от 31.03.2008 г. оставя в
сила. Пред СРС, на 11.03.2009 г. е постъпила молба по чл. 251 от ГПК /отм./,
за тълкуване на съдебните актове и на трите съдебни инстанции с оглед
различията в мотивите. СРС се е произнесъл с решение от 11.09.2009 г. След
уведомяване на страните, СРС е изпратил делото на СГС с писмо от
26.05.2010 г. Делото в СГС е насрочено в открито съдебно заседание за
14.12.2010 г. Производството е забавено както в СРС, който е изпратил
делото след повече от 6 месеца след произнасянето си, така и от СГС,
насрочил открито съдебно заседание след 6 м.
- в. гр. д. № 3217/2006 г. е образувано на 09.10.2006 г. По делото са
проведени 4 открито съдебни заседания. Веднъж производството е спирано
на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ с определение, постановено в
закрито съдебно заседание 21.12.2007 г., с което е отменено определение за
даване ход по същество от 15.10.2007 г. След възобновяване на
производството, в съдебно заседание от 30.09.2008 г. делото отново е спряно
на същото основание, след като е било отменено влязло в сила решение по
преюдициалния спор.
- в. гр. д. № 3620/2006 г. е образувано на 01.11.2006 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. До момента са проведени 7 открито съдебни заседания,
насрочвани през 6-8 месеца. Следващо съдебно заседание е насрочено за
24.01.2011 г.
- в. гр. д. № 2084/2007 г. е образувано на 28.06.2007 г. До момента са
проведени 5 открити съдебни заседания, ново насрочване за 13.12.2010 г. В
някои случаи съдебни заседания отлагани до 8 месеца. Делото е отлагано за
събиране на доказателства.
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- в. гр. д. № 2517/2003 г. е образувано на 19.05.2003 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Производството е било оставено без движение и първо открито
съдебно заседание е насрочено за 07.06.2004 г. Делото е приключило с
решение от 01.08.2005 г., влязло в сила на 27.12.2006 г. Към момента делото е
висящо във връзка с подадена молба, депозирана на 05.05.2010 г. за издаване
на дубликат на изпълнителен лист. Насрочено за 23.11.2010 г.
- в. гр. д. № 5462/2003 г. е образувано на 18.12.2003 г. С протоколно
определение от 01.06.2004 г. производството по делото е спряно, на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до приключване на дело,
образувано пред СРС. /производството по делото е спряно повече от 6
години/.
- в. гр. д. № 3837/2005 г. е образувано на 22.12.2005 г. До момента
проведени 6 открити съдебни заседания, насрочвани до 9 месеца.
Производството по делото спряно с протоколно определение от 15.10.2007 г.,
на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./. Втори път производството по
делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./ с
определение, постановено на 23.11.2009 г.
- в. гр. д. № 3865/2005 г. е образувано на 28.12.2005 г., с предмет по чл.
207 от КТ. До момента са проведени 7 открити съдебни заседания,
насрочвани между 5 и 6 месеца. Производството по делото е спряно с
протоколно определение, постановено на 16.06.2009 г. на основание чл. 182,
ал. 1, б. „д” от ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 2574/2007 г. е образувано на 28.08.2007 г. Делото е
разпределено за разглеждане от съдия Ралица Димитрова. Производството по
делото е било оставено без движение по указания на съда за посочване адрес
на свидетел. На 30.11.2007 г. съдът, по молба на жалбоподателя депозирана
на 28.11.2007 г., е удължил срока за изпълнение на указанията с 14 дни, за
което същият е уведомен едва на 10.08.2009 г. Първо съдебно заседание е
проведено на 12.04.2010 г. От делото не става ясно поради каква причина
указанията на съда са съобщени на страната почти 2 години след
даването им.
- в. гр. д. № 1399/2007 г. е образувано на 04.05.2007 г. Към момента са
проведени 6 открити съдебни заседания, насрочвани от 2 до 8 месеца. Делото
е разпределено за разглеждане от младши съдия.
- в. гр. д. № 1603/2007 г. е образувано на 17.05.2007 г. До момента
проведени 5 открити съдебни заседания, насрочвани до 9 месеца /16.06.2008
г.-23.03.2009 г./. Следващо открито съдебно заседание е насрочено за
15.11.2011 г.
- в. гр. д. № 2051/2000 г. е образувано 26.05.2000 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. До момента са проведени 19 открити съдебни заседания. След
давани указания, производството по делото насрочено в първо открито
съдебно заседание за 28.01.2002 г. С протоколно определение от 18.11.2002 г.
производството е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./.
Втори път производството по делото е спирано на същото основание,, на
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06.06.2005 г. Производството по делото е отлагано многократно поради
нередовна процедура по призоваване на страни и за събиране на
доказателства.
- в. гр. д. № 2749/2007 г. е образувано 24.09.2007 г., с предмет по чл.
32 от ЗС. До момента са проведени 5 открити съдебни заседания, насрочвани
до 7 месеца. Делото е отлагано предимно за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 1985/2004 г. е образувано на 26.05.2010 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. С определение от 01.06.2004 г. съдът е насрочил първо открито
съдебно заседание за 31.01.2005 г. Към момента са проведени 10 открити
съдебни заседания, насрочвани до 8 месеца. Делото отлагано за събиране на
доказателства и поради нередовно призоваване на страна, живееща в
чужбина. Следващо съдебно заседание е насрочено за 22.11.2010 г.
- в. гр. д. № 2689/2007 г. е образувано на 17.09.2007 г. Делото
разпределено за разглеждане от младши съдия. Проведени 4 открити съдебни
заседания. Следващо заседание е насрочено за 06.12.2010 г. На 25.01.2010 г.
производството по делото е спирано на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК
/отм./.
- в. гр. д. № 426/2005 г. /съдия Розинела Янчева/. Производството по
делото е отлагано през 6-9 месеца, два пъти е спирано - на основание чл. 182,
ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ и за конституиране на наследник. Делото е отлагано
поради неизпълнени задължения на страна-невнасяне на депозит за вещо
лице и искане за продължаване на срок, както и поради нередовна процедура
по призоваване на страна.
- в. гр. д. № 1495/2007 г. /съдия Розинела Янчева/. Производството по
делото е отлагано през 6-7 месеца, във връзка с допуснати допълнителни
задачи на съдебна експертиза; неподписано заключение от вещо лице и
неявяването му в съдебно заседание, както и поради служебната му
ангажираност по други дела
- в. гр. д. № 2407/2007 г. /съдия Розинела Янчева/. Производството по
делото е отлагано, за събиране на доказателства, през 6-7 месеца.
- в.гр.д.№2214/2003г. – /Ралица Димитрова/ Делото е образувано на
30.04.03г. по жалба от 26.02.2003г. срещу решение на СРС от 31.01.03г. по
гр.д.№1510/2002г., постъпила в СГС на 29.04.03г. С протоколно определение
от 24.11.03г. производството по делото е спряно до приключването на
гр.д.№4964/02г. по описа на СРС, 33-ти състав. Частна жалба срещу
определението за спиране е постъпила на 28.11.03г., върху нея е поставена
резолюция за това, че е докладвана на 23.01.04г. Делото, ведно с частната
жалба е постъпило на 09.06.04г. във ВКС. С определение от 29.07.04г. ВКС е
оставил в сила определението на СГС. С разпореждания от 21.01.2005г. и
08.01.2010г. е разпоредено изискването на справка за хода на
преюдициалното производство. По делото се намира отбелязване, че към
14.08.09г. гр.д.№3681/2003г. по описа на СГС, ІІ – Б 4 е спряно.
- в.гр.д.№167/2004г. – /Розинела Янчева/ Делото е образувано на
22.01.04г. по жалба от 08.10.2003г. срещу решение на СРС от 08.07.03г. по
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гр.д.№11296/2000г., постъпила в СГС на 21.01.04г. Проведени са открити
съдебни заседания на 31.05.04г., 24.01.05г. и 09.05.05г. С протоколно
определение от 09.05.05г. производството по делото е спряно на основание
чл.182, ал.1, б. „г” ГПК /отм./ до приключването на гр.д.№9122/2001г. по
описа на СРС, 41-ви състав. С писмо от 06.01.10г. СГС е изискал справка
от СРС за гр.д.№9122/2001г. по описа на СРС, 41-ви състав. Отговор не е
постъпил. Други справки за хода на преюдициалното производство не са
изисквани.
- в.гр.д.№3845/1995г. – /Любка Богданова/ Делото е образувано на
14.09.1995г. по жалба от 08.08.1995г. срещу решение на СРС от 06.07.1995г.
по гр.д.№8852/1994г., постъпила в СГС на 12.09.1995г. Делото е образувано
по искове с правно основание чл.222, ал.1, чл.224, ал.1 и чл.59 от КТ. С
протоколно определение от 16.01.1996г. производството по делото е спряно
на основание чл.182, ал.1, б. „г” ГПК /отм./ до приключването на
гр.д.№7487/1995г. по описа на СРС, 25-ти състав. Справки са изисквани с
писма от 29.12.1996г., 26.06.1997г., 01.10.1999г. По делото е приложено
решение от 18.03.1999г. на СГС, с което е прогласена нищожността на
решението на СРС постановено по гр.д.№7487/1995г. по описа на СРС.
Справки са изисквани с писма от 15.03.2005г. и 06.11.2007г. С писмо от
28.11.2007г. е изискано от СРС да бъде изпратено гр.д.№5259/1999г. по
описа на СРС, 76-ти състав с арх.№25222/2002г. Отговор от СРС не е
постъпил. Върху писмото е поставена резолюция от 07.01.2010г., с която е
разпоредено да се изготви ново писмо до СРС за изискване на
горепосоченото дело, като е посочено и че при направена справка в стара
архива на 06.01.10г. е установено, че делото е изискано от 76-ти състав на
14.05.2007г. за справка и до момента не е върнато в архива.
- в.гр.д.№1742/2007г. – /Николай Николов/ Делото е образувано на
31.05.07г. по жалба от 12.04.2007г. срещу решение на СРС от 28.02.07г. по
гр.д.№4221/2005г. Проведени са открити съдебни заседания на 18.02.08г.,
27.10.08г., 25.05.09г., 15.02.10г. и 21.06.10г. В проведеното на 21.06.10г.
открито съдебно заседание, делото е отложено за 20.12.10г. за пореден път за
даване на възможност на вещото лице да изпълни възложената му задача.
- в.гр.д.№1029/2007г. – /Николай Николов/ Делото е образувано на 04.04.07г.
по жалба от 20.12.2006г. срещу решение на СРС от 30.11.06г. по
гр.д.№15535/2006г., постъпила в СГС на 03.04.07г. С протоколно
определение от 10.12.2007г. производството по делото е спряно на основание
чл.182, ал.1, б. „г” ГПК /отм./ до приключването на гр.д.№20213/2006г. по
описа на СРС, 61-ти състав. Справка е изискана с писмо от 06.01.2010г.
- в.гр.д.№2224/2007г. – /Ралица Димитрова/ Делото е образувано на
10.07.07г. след постъпване на делото на същата дата от ВКС / с решение
№771/09.07.2007г. на ВКС постановено по гр.д.№859/2006г. по описа на ІV б
г.о. е прогласена нищожността на решение №336/28.10.05г. постановено по
гр.д.№2757/2004г. по описа на ІІ-ро „В” отделение./ Проведени са открити
съдебни заседания на 18.02.08г., 13.10.08г., 27.04.09г., 14.12.09г. и 18.05.10г.
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В проведеното на 18.05.10г. открито съдебно заседание делото е отложено за
23.11.10 г. за даване на възможност за формулиране на допълнителна задача
на допуснатата тройна СТЕ и ангажиране на доказателства.
- в.гр.д.№1686/2004г. – /Анелия Щерева/ е образувано на 30.04.04г. по
жалба от 19.03.2004г. срещу решение на СРС от 02.02.04г. по
гр.д.№9082/2003г., постъпила в СГС на 28.04.04г. Проведени са открити
съдебни заседания на 29.11.04г. и 26.04.05г. С протоколно определение от
26.04.05г. производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.
„г” ГПК /отм./ до приключването на гр.д.№1332/2000г. по описа на СГС, ІІ-а
отделение. С определение от 29.01.10г. производството по делото е
възобновено. В проведено на 07.06.10г. открито съдебно заседание, след като
съдът е констатирал, че производството по делото неправилно е било
възобновено, производството по делото отново е спряно до приключване на
гр.д.№1332/2000г. по описа на СГС.
- в.гр.д.№4540/2004г. – /Ралица Димитрова/ е образувано на 27.12.04г.
по жалба от 26.02.2004г. срещу решение на СРС от 24.11.03г. по
гр.д.№8956/2001г., постъпила в СГС на 21.12.04г. Проведени са открити
съдебни заседания на 06.06.05г., 13.02.06г., 23.03.09г. и 09.11.09г. В
проведено на 19.04.10г. открито съдебно заседание делото е отложено за
08.11.10г. за събиране на доказателства. На 07.06.10г. е проведено открито
съдебно заседание по реда на чл.126 ГПК /отм./ във връзка с постъпила молба
за поправка на протокол от съдебно заседание.
- в.гр.д.№3643/2006г. – /Розинела Янчева/ е образувано на 02.11.06г. по
жалба от 21.07.2006г. срещу решение на СРС от 07.06.06г. по
гр.д.№1457/2004г., постъпила в СГС на 31.10.06г. Проведени са открити
съдебни заседания на 07.05.07г., 03.12.07г., 27.05.08г., 16.02.09г., 09.11.09г. и
19.04.10г. В проведено на 19.04.10г. открито съдебно заседание делото е
отложено за 25.10.10г. за събиране на доказателства.
- в.гр.д.№1295/2005г. – /Розинела Янчева/ е образувано на 12.04.05г. по
жалба от 08.04.2004г. срещу решение на СРС от 07.06.06г. по
гр.д.№2256/2002г., постъпила в СГС на 04.2005г. Проведени са открити
съдебни заседания на 31.10.2005г. и 20.03.06г. С определение от 28.03.06г.
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б. „Г” от ГПК
/отм./ до приключване на гр.д.№6439/2003г. по описа на СРС, 45-ти състав.
Не са извършвани никакви справки за хода на преюдициалното
производство. По делото има само отбелязване от 24.09.2010г. – „
гр.д.3805/2005г. на ІІ в с-в е насрочено за 01.12.2010г.”
Решени дела
- в. гр. д. № 12811/2009 г. е образувано на 21.12.2009 г. /младши съдия
Румяна Спасова/. С определение от 13.01.2010 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 07.06.2010 г. На тази дата е даден ход на
устните състезания и делото обявено за решаване. Решение постановено на
23.07.2010 г. Същата дата е отразена в книгата за открити съдебни заседания.
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Съобщения за акта на съда са изпратени на същата дата. Тече срокът за
касационно обжалване.
- в. гр. д. № 1047/2010 г. е образувано на 29.01.2010 г. /младши съдия
Румяна Спасова/. С определение от 03.02.2010 г. делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 15.06.2010 г. На тази дата е даден ход по
същество и делото обявено за решаване. Решение по делото е постановено на
23.07.2010 г. Тази дата е отбелязана в книгата за открити съдебни заседания.
Съобщения за страните са изпратени на същия ден, едното от които е
получено на 07.09.2010 г. Тече срокът за касационно обжалване.
- в. гр. д. № 5181/2010 г. е образувано на 04.05.2010 г. /младши съдия
Румяна Спасова/. С определение от 14.05.2010 г., оформено като
самостоятелен документ по делото, съдът е насрочил делото в открито
съдебно заседание за 20.09.2010 г. В съдебно заседание от тази дата е даден
ход по същество и делото обявено за решаване. Съдебно решение
постановено на 24.09.2010 г. Съдебният акт е обявен в книгата за открити
съдебни заседания на тази дата. Съобщения изпратени на тази дата.
- в. гр. д. № 1731/2010 г. е образувано на 16.02.2010 г. /съдия Розинела
Янчева/. С резолюция върху въззивната жалба от 17.02.2010 г. делото е
насрочено в открито съдебно заседание за 15.06.2010 г. В книгата за открити
съдебни заседания е отбелязано, че решението е обявено на 18.06.2010 г. На
тази дата съдът е дал ход на устните състезания и обявил делото за решаване,
след изявление на страните, че нямат доказателствени искания. Решение по
делото е постановено на 18.06.2010 г. Съобщения за страните са изготвени и
изпратени на този ден. На 23.07.2010 г. по делото е депозирана касационна
жалба. С разпореждане от 30.07.2010 г. съдът е оставил жалбата без движение
с указания. Съобщения са изпратени на 02.08.2010 г., като към момента на
проверката липсват върнати призовки.
- в. гр. д. № 3907/2008 г. е образувано на 16.12.2008 г. /съдия Розинела
Янчева/. Жалбата е оставена без движение. След отстраняване на
нередовностите с молба от 22.01.2009 г., съдът, с определение от 26.01.2009
г., е насрочил първо съдебно заседание за 19.10.2009 г. /след повече от 8
месеца/. В съдебно заседание от 30.03.2010 г. е даден ход по същество и
делото е обявено за решаване. Решение постановено на 01.04.2010 г.
Решението е обявено в книгата за открити съдебни заседания на 12.04.2010 г.
Съобщения са изпратени на 12.04.2010 г. На 03.06.2010 г. е депозирана
касационна жалба. С разпореждане от 07.06.2010 г. е оставена без движение и
дадени указания, за които жалбоподателят е уведомен на 22.07.2010 г. С
разпореждане от 03.09.2010 г. съдът е върнал касационната жалба, за което са
изпратени съобщения на 14.09.2010 г.
- в.гр.д.№474/2008г. – /Ралица Димитрова/ е образувано на 15.02.2008г.
по жалба от 14.12.2007г. срещу решение на СРС от 29.11.2007г. по
гр.д.№11834/2007г., постъпила в СГС на 13.02.2008г. С разпореждане от
19.02.08г. делото е насрочено за 14.10.08г. Проведени са открити съдебни
заседания на 14.10.08г. и 27.04.09г. В проведеното на 07.12.09г. открито
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съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 15.12.2009г., с което е оставено в сила решението, постановено от
СРС. Страните са уведомени със съобщения от 15.12.09г. Касационна жалба
срещу постановеното решение е постъпила на 22.01.10г. С резолюция от
26.01.10г. е разпоредено касационната жалба да се докладва след връщане на
съобщението до Столична община. До СО са изпратени съобщения за
постановеното решение от 15.12.09г. и 27.01.10г., получени на 09.05.10г. С
разпореждане от 17.05.10г. касационната жалба е оставена без движение, с
дадени указания за отстраняване на констатирани нередовности. В
изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 23.07.10г. С
резолюция от 28.07.10г. е разпоредено изпращане на копие от касационната
жалба до другите страни за отговор.
- в.гр.д.№1191/2008г. – /Ралица Димитрова/ е образувано на
03.04.2008г. след постъпване в СГС от ВКС на 27.03.2008г. на
гр.д.№2575/2004г. по описа на СГС. С решение от 25.03.2008г. ВКС е
обезсилил постановеното от СГС решение. С разпореждане без посочена
дата делото е насрочено за 24.11.08г. Проведени са открити съдебни
заседания на 24.11.08г. и 08.06.09г. В проведеното на 15.02.10г. открито
съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 08.03.2010г., с което е оставено в сила решението, постановено от
СРС. Съобщения до страните са изпратени на 15.03.10г. На 21.06.10г. е
депозирана молба от процесуалния представител на страна по делото с
искане за издаване на съдебно удостоверение, с оглед необходимостта от
снабдяване с удостоверение за наследниците на починал ответник по делото.
В книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 15.03.2010г.
- в.гр.д.№2321/2008г. – /Ралица Димитрова/ е образувано на
03.07.2008г. по жалба от 16.06.2008г. срещу решение на СРС от 21.05.2008г.
по гр.д.№15808/2007г., постъпила в СГС на 02.07.2008г. Проведени са
открити съдебни заседания на 17.03.09г. и 17.11.09г. В проведеното на
20.04.10г. открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 04.05.2010г., с което е оставено в сила решението,
постановено от СРС. Страните са уведомени със съобщения от 05.05.10г.,
съответно на 10.05.10г. и 12.05.10г. Касационна жалба срещу постановеното
решение е постъпила на 14.06.10г. С разпореждане от 18.06.10г. касационната
жалба е оставена без движение, с дадени указания за отстраняване на
констатирани нередовности. На 04.08.10г. е депозирана молба за удължаване
на срока за изпълнение на дадените указания. С определение от 06.08.10г.
срокът за изпълнение на дадените указания е продължен с 1 седмица. В
изпълнение на дадените указания е депозирано заявление от процесуалния
представител на касатора на 11.08.10г. С разпореждане от 14.09.10г. на
касатора са дадени указания да представи решения на ВКС. В книгата за
открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на решението е
от 05.05.2010г.
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- в.гр.д.№831/2007г. – / Розинела Янчева/ е образувано на 20.03.2007г.
по жалба от 28.04.2006г. срещу решение на СРС постановено по
гр.д.№3435/2004г., постъпила в СГС на 16.03.2007г. Проведени са открити
съдебни заседания на 04.02.08г., 30.09.08г., 11.05.09г. и 25.01.10г. В
проведеното на 14.06.10г. открито съдебно заседание на делото е даден ход
по същество. Постановено е решение от 24.06.2010г., с което е отменено
решението, постановено от СРС. Страните са уведомени със съобщения от
25.06.10г., съответно на 20.07.10г., 23.07.10г. и 10.08.10г. Касационна жалба
срещу постановеното решение е постъпила на 23.08.10г. С разпореждане от
07.09.10г. са дадени указания с оглед внасянето на държавна такса и др. В
книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 25.06.2010г.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч.гр.д.№365/2010г., ІІ Б – / съдия Ралица Димитрова/ Молбата за
допускане на обезпечение е оставена без уважение, след като съдът е
констатирал, че визираните в молбата бъдещи искове не са конкретизирани
по период и размер по отделно.
Други частни производства
- ч. гр. д. № 6221/2010 г., IІ Б състав /съдия Розинела Янчева/.
● образувано 2 дни след постъпването на молбата;
● постановено определение в 3-дневен срок от образуване на делото.
Открити съдебни заседания на състава
Към 30.09.2010г.
За периода 25.01.2010г. – 28.09.2010г. са проведени 567 съдебни заседания.
През месеците юли и август 2010г. не са провеждани открити съдебни
заседания.
януари – 2 заседателни дни
февруари – 6 заседателни дни
март - 8 заседателни дни
април - 6 заседателни дни
май - 5 заседателни дни
юни - 6 заседателни дни
септември - 2 заседателни дни
За периода – 35 заседателни дни. По 16 дела средно са разгледани в един
заседателен ден.
Дела с отменен ход по същество
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Дело №

1.

3755/2009г.

2.

4137/2009г.

3.

6472/2009г.

4.

8783/2009г.

5.

10230/2009г.

6.

12393/2009г.

7.

4568/2003г.

8.

997/2008г.

9.
10.

Съдия-докладчик

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
25.01.2010г.

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество

29.01.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
25.05.2010г.
01.02.2010г.
26.02.2010г. – отменен
Атанас Маджев
ход по същество, делото
е върнато на СРС за
преценка
предпоставките по
чл.192, ал.2 ГПК.
15.03.2010г.
13.04.2010г. – отменен
Диляна
ход по същество, делото
Господинова
е насрочено за
22.06.2010г.
22.03.2010г.
16.07.2010г. – отменен
Даяна Цветанова
ход по същество, делото
е насрочено за
11.10.2010г.
27.04.2010г.
25.05.2010г. – отменен
Ралица Димитрова
ход по същество,
производството по
делото е оставено без
движение.
11.05.2010г.
08.06.2010г. – отменен
Ралица Димитрова
ход по същество,
производството по
делото е оставено без
движение.
25.05.2010г.
31.05.2010г. – отменен
Розинела Янчева
ход по същество, делото
е насрочено за
22.06.2010г.
15.06.2010г.
16.07.2010г. – отменен
Ралица Димитрова
ход по същество, делото
е насрочено за
15.11.2010г.
За 2009г. – отменен ход по същество по 5 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 11 бр. дела.
Розинела Янчева

Изводи за дейността на ІІ-Б въззивен състав
● съставът е администрирал делата, като е постановявал разпореждания
за насрочването им в открито съдебно заседание между 4-16 дни;
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● най-често разпорежданията са постановявани като кратки резолюции
върху списъка на лицата за призоваване;
● разпорежданията са изписвани ръкописно и не сочат името на
съдията/съдиите от състава, постановили акта, а само подпис и дата;
● делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание между 4 и 9
месеца;
●. съдебните заседания са отлагани и насрочвани в периоди не пократки от 5 месеца, най-често са пренасрочвани между 6-8 месеца;
● някои от делата са администрирани само от съдията-докладчик, а
други – от всички членове на съдебния състав;
● установяват се спрени производства, по които не са правени
съответни справки, касаеща преюдициалните дела;
● делата, производствата по които са оставени без движение, са
новообразувани през 2010 г. и в тези случаи съдът е дал указания за
отстраняване на констатирани нередовности;
● старите, неприключили производства пред въззивна инстанция, са
образувани и се администрират по реда на ГПК /отм./ и най-често са с
предмет по чл. 32, чл. 108 и чл. 109 от ЗС;
● по тези дела са провеждани множество съдебни заседания за
събиране на нови доказателства;
● причина за забавяне движението и приключването на тази категория
дела е редът, по който са образувани; спирането на някои производства, както
и големите периоди, през които са насрочвани отделните съдебни заседания;
● в изолирани случаи, като причина за забавяне движението се
установява несвоевременно уведомяване на страна за процесуални действия,
извършени ето съда-в. гр. д. № 2574/2007 г.;
● постъпилите касационни жалби са администрирани своевременно, в
рамките на 4-7 дни от постъпването им;
● съобщенията по изготвените съдебни решения на въззивно отделение
и по администрирането на постъпилите касационни жалби са изпращани найкъсно на следващия ден;
● по част от делата на състава се констатира несъответствие в датите на
отразяване на постановения съдебен акт в самото решение и тази, отбелязана
като дата на обявяване в книгата за открити съдебни заседания;
● изначално делата, образувани във въззивно отделение, са били
забавяни с оглед датата на насрочване на открито съдебно заседание – найчесто след 8 месеца от датата на образуването им, както и с оглед периодите,
през които са пренасрочвани отделните съдебни заседания при отлагане на
делата;
● констатира се несъществено малък брой дела за състава, по които е
постановявано определение за отмяна на хода по същество, за периода от
2008 г. до 2010 г.;
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● по отношение на титулярните съдии, участващи във формирането на
съдебния състав, не се констатират просрочия при постановяване на
съдебните решения;
● призовките и съобщенията по делата са изготвяни своевременно от
служба „Служебно деловодство”, при отчитане на несъответствието на
отразените дати в съдебните актове с тези, отбелязани в деловодните книги са
изготвяни от 1-3 дни от дата, на която е отбелязано, че е постановен съдебния
акт.
●средната месечна натовареност на състава за 2008год. е 15 дела , а за
2009год. е по 16 дела;
● ефективността на дейността на състава / съотношение между брой
висящи и брой приключили дела с решение или определение/ за 2008год. е
51.61% , а за 2009год. е 56.86%.

3. ІІ - В въззивен състав – Златка Чолева-председател, Боян Цонев,
П. Алексиева.
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 3449/2009 г. е образувано на 13.04.2009 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС, постъпила в СГС на 10.04.2009 г. С
разпореждане върху първата страница, подписано от всички членове на
състава, съдът се е произнесъл по доказателствените искания и насрочил
делото в открито съдебно заседание за 29.01.2010 г. /след повече от 9
месеца/. Съобщения изпратени на 14.05.2009 г. и 17.09.2009 г. На тази дата
делото е докладвано от съдия Енчева, която, за събиране на доказателства,
отлага делото за 23.04.2010 г. Делото е отложено за 01.12.2010 г., след като
съдът е допуснал тройна СТЕ /след 7 месеца/.
- в. гр. д. № 213/2006 г. е образувано на 24.01.2006 г. по въззивна
жалба, постъпила на 20.01.2006 г. Разпореждане по администриране на
делото е постановено на 17.02.2006 г., положено на последната страница на
въззивната жалба. Преди това, с разпореждане от 13.02.2006 г., зам.
председателят на СГС е преразпределил делото за разглеждане от съдия
Итова. Съобщения за страните, с които са призовани за насроченото за
03.11.2006 г. - 9 месеца след образуването му открито съдебно заседание, са
изпратени на 23.02.2006 г. На 03.11.2006 г. делото е отложено за 18.05.2007 г.,
за събиране на доказателства. Нови отлагания за 12.03.2008 г.-съдия Цонев
/след повече от 9 месеца/; 13.02.2009 г.-съдия Колев / 11 месеца/; 03.06.2009
г.-съдия Цонев; 21.04.2010 г. – съдия Здравка Иванова, и 15.12.2010 г. Делото
е отлагано многократно за събиране на доказателства, през големи
периоди от време.
- в. гр. д. № 2027/2008 г. е образувано на 10.06.2008 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 06.06.2008 г. Разпределено за разглеждане от
младши съдия. С разпореждане от 16.06.2008 г. съдът е насрочил делото за
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разглеждане в открито съдебно заседание за 27.02.2009 г. /след 8 месеца/.
Съобщения са изпратени на страните на 17.06.2008 г. Делото отложено за
23.10.2009 г. /след повече от 7 месеца/. На 23.10.2009 г. делото, докладвано от
съдия Чолева, е отложено за събиране на доказателства и насрочено за
24.03.2010 г. С протоколно определение от тази дата, на основание чл. 182,
ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./, съдия Мазгалов е спрял производството по делото.
С определение от 02.06.2010 г. съдът е конституирал страна и възобновил
производството по делото, на основание чл. 183, ал. 1 от ГПК /отм./, и
насрочил в открито съдебно заседание за 15.12.2010 г.
- в. гр. д. № 10537/2009 г. е образувано на 30.10.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила на 29.10.2009 г. Разпределено на доклад на съдия Цонев. С
определение от 11.11.2009 г. съдия Енчева, след като се е произнесла по
доказателствените искания, е насрочила делото в открито съдебно заседание
за 11.06.2010 г. /7 месеца след образуването му/. Определението е подписано
от целия съдебен състав, като са отбелязани имената на съдия Чолева,
Рубиева и Енчева. Съобщения изпратени на 12.11.2009 г. Съдебното
заседание от 11.06.2010 г. е гледано в състав от съдии Чолева, Енчева и
Алексиева-докладчик. За събиране на доказателства делото е отложено за
04.02.2011 г. /след повече от 7 месеца/.
- в. гр. д. № 3972/2008 г. е образувано на 22.12.2008 г. по въззивна
жалба, депозирана в СГС на 20.12.2008 г. С определение от 29.01.2009 г.,
положено върху първата страница, делото е насрочено в открито съдебно
заседание за 28.10.2009 г. /10 месеца след образуването му/. На тази дата
делото, докладвано от съдия Мазгалов, го е отложил за събиране на
доказателства и насрочил за 28.05.2010 г. /7 месеца/. В същото съдебно
заседание съдът е наложил санкция на страна по чл. 65, ал. 1 от ГПК /отм./
поради несвоевременно направени доказателствени искания. С определение
от 22.12.2009 г., постановено в закрито съдебно заседание, съдът се е
произнесъл по доказателствените искания на страната. Последно съдебно
заседание насрочено за 04.02.2011 г. /след 8 месеца/.
Спрени дела
- в. гр. д. № 3945/2008 г. /разпределено на младши съдия/.
● образувано в деня на постъпване;
● произнасяне по редовността на въззивната жалба в 18-дневен срок от
образуването;
● насрочено в първо открито съдебно заседание в 6-месечен срок от
образуване на делото;
● в съдебно заседание на 24.06.2009 г. е даден ход на делото, приети
доказателства, направено искане за спиране и дадена възможност на другата
страна за становище в 1-месечен срок по искането;
● делото е отложено за 12.03.2010 г. /след 9 месеца/. С определение от
12.03.2010 г. съдът е постановил спиране на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от
ГПК /отм./.
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- в. гр. д. № 1382/2008 г. /разпределено на младши съдия/. Делото е
образувано след като е постъпило на 07.04.2008 г., след връщане от ВКС.
● образувано 11 дни след постъпването му – 18.04.2008 г.;
● администрирано и насрочено от съдията-докладчик 6 дни след
образуването му;
● насрочено в първо открито съдебно заседание след 8 месеца от
образуването му;
● първото съдебно заседание е отложени и въззивната жалба е оставена
без движение. Следващо съдебно заседание е насрочено след 10 месеца;
● призовки и съобщения си прикрепвани с телбод към други книжа от
делото;
● в съдебно заседание от 25.09.2009 г. /съдия Чолева/ е даден ход,
събирани доказателства. Ново заседание насрочено след 6 месеца във връзка
с произнасяне по искане за спиране на производството по делото. С
определение от 12.03.2010 г. съдът е спрял производството по делото на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 10085/2009 г. /съдия Златка Чолева/. С разпореждане от
26.03.2010 г., 5 месеца след образуване на делото, въззивната жалба е
оставена без движение. Дадени са указания да се уточни точно
обжалваното решение и да се посочи коя негова част се обжалва.
● съобщение е изготвено в 3 дневен срок от датата на постановяване на
разпореждането. По молба за спиране от една от страните, постъпила на
15.05.2010 г., съдът се е произнесъл с определение от 15.09.2010 г. /4
месеца след постъпването й/, с което е спрял производството по делото на
основание чл. 182, 1, б. „г” от ГПК /отм./.
Без движение
- в. гр. д. № 7505/2010 г. е образувано на 25.06.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 24.06.2010 г. Делото разпределено на доклад на
съдия Златка Чолева. С разпореждане от 03.09.2010 г., изписано върху
първата страница от въззивната жалба, съдът е оставил производството без
движение и дал указания за отстраняване на нередовности. Разпореждането
не съдържа името на съдията, постановил съдебния акт. Липсва списък на
лицата с изготвени съобщения, както и върнати съобщения, от които да е
видно кога и дали такова е изпратено на въззивника.
Заб. Настоящият съдебен състав към момента на проверката е само с
едно дело, по което производството е без движение.
Стари дела, висящи
- в. гр. д. № 2831/2001 г. е образувано на 10.08.2001 г. Първо открито
съдебно заседание е проведено на 06.02.2002 г. С протоколно определение от
тази дата делото е било спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК
/отм./. Делото е възобновено с определение от 30.06.2009 г. и насрочено в
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съдебно заседание за 10.03.2010 г. Производството по делото е било спряно
за период от 7 години.
- в. гр. д. № 347/1999 г. е образувано на 03.02.1999 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Производството по делото е спряно с протоколно определение,
постановено на 03.11.1999 г., на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./.
Производството е възобновено с определение от 08.05.2006 г. Спряно отново
на това основание на 20.06.2007 г.
- в. гр. д. № 1812/2000 г. е образувано на 09.05.-2000 г.
Производството спряно на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./., с
протоколно определение, постановено в съдебно заседание от 21.11.2001 г.
Указанията за представяне на удостоверение за наследници на починал
жалбоподател са дадени на процесуалния представител на ищците, вместо на
другия жалбоподател-съпруг на починалия, със съобщение, получено на
19.09.2003 г. Второ съобщение е изпратено отново до пълномощника на
05.10.2005 г. С определение от 27.04.2006 г. съдът е прекратил
производството по делото и обезсилил решението на СРС, след като е
приел, че дадените указания за представяне на удостоверения за наследници
не са били изпълнени. Последното е обжалвано пред ВКС, който, с
определение от 19.12.2006 г. ВКС, е отменил същото и върнал на СГС за
продължаване на производствените действия. Производството спряно отново
на 09.05.2008 г. на същото основание. Производството е възобновено на
07.01.2009 г. Налице е забавяне във връзка с изпълнение на указания и
администрирането му от съда в този смисъл.
- в. гр. д. № 1028/2001 г. е образувано на 26.03.2001 г. Проведени 19
съдебни заседания, съгласно отбелязванията направени върху корицата на
делото. Спряно в закрито заседание от 15.04.2003 г., на основание чл. 182, ал.
1, б. „б” от ГПК /отм./, на същото основание отново в съдебно заседание от
02.12.2005 г. Производството по делото е отлагано за събиране на
доказателства и изслушването и приемането на експертизи.
- в. гр. д. № 3970/2000 г. е образувано на 09.11.2000 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Проведени множество съдебни заседания за събиране на
доказателства.
- в. гр. д. № 2041/1998 г. е образувано на 09.07.1998 г., с предмет по чл.
14 от ЗСПЗЗ. Първо съдебно заседание е проведено на 24.02.1999 г. и
отложено поради нередовна процедура по призоваване. Съдебни заседания
проведени на: 26.05.1999 г., 17.11.1999 г., 29.03.2000 г., 25.05.2005 г. В
периода между последните две съдебни заседания делото е било спряно,
за срок от 5 години, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. В
кориците на делото не се открива определението на съда, с което
производството е било спряно. Наличието на спиране се установява от
справките, правени по движението на преюдициалното, както и от
разпореждане на съда 29.10.2004 г., положено върху една от справките, с
което производството е възобновено. На последната дата жалбата е
оставена без движение и дадени указания. Ново съдебно заседание проведено
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28.04.2006 г. /след 11 месеца/, 22.12.2006 г., 05.10.2007 г., 04.06.2008 г. /8
месеца/, 01.04.2009 г. /10 месеца/. След обжалване на определение, с което
производството е прекратено спрямо една от страните и връщането на делото
от ВКС, ново съдебно заседание е насрочено за 27.10.2010 г. Забавено
поради спиране на производството по делото за 5 години, както и поради
големите периоди, през които делото е отлагано между съдебните
заседания.
Решени дела
- в. гр. д. № 779/2009 г. е образувано на 30.01.2009 г. /съдия Златка
Чолева/. Проведени 3 открити съдебни заседания. В съдебно заседание от
04.06.2010 г. е даден ход по същество и делото обявено за решаване. Съдебно
решение постановено на 12.08.2010 г. В срочната книга решението е обявено
на 23.08.2010 г. Съобщения са изпратени на 24.08.2010 г. Към момента тече
срок за касационно обжалване.
- в. гр. д. № 3295/2009 г. е образувано на 10.04.2009 г. /съдия Златка
Чолева/. По делото са проведени 2 открити съдебни заседания. На 04.06.2010
г. е даден ход по същество. Съдебно решение е постановено на 17.07.2010 г.,
съгласно посочената в него дата. В книгата за открити съдебни заседания е
обявен на 10.09.2010 г.
- в. гр. д. № 2034/2008 г. е образувано на 09.06.2008 г. /съдия Катерина
Енчева/. По делото са проведени 3 открити съдебни заседания, като на
31.03.2010 г. е даден ход по същество и делото обявено за решаване. Съдебно
решение е постановено на 12.04.2010 г. На тази дата съдебният акт е обявен и
в книгата за открити съдебни заседания. На 21.05.2010 г. е депозирана
касационна жалба. Делото изпратено във ВКС, който, на 19.08.2010 г., е
разпоредил връщане на СГС, за излагане на основанията за допускане на
касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК. На 08.09.2010 г. СГС е
постановил разпореждане и дал указания, в съответствие с разпореждането на
ВКС.
- в. гр. д. № 6124/2009 г. е образувано на 24.06.2009 г. /съдия Катерина
Енчева/. С определение от 08.07.2009 г. делото е насрочено в открито съдебно
заседание за 31.03.2010 г. Съдебно решение по делото е постановено на
06.04.2010 г. Съдебният акт е обявен в книгата за открити съдебни заседания
на 09.04.2010 г. Съобщения изпратени на датата, посочена в съдебния акт –
06.04.2010 г. На 26.05.2010 г. е депозирана касационна жалба. С
разпореждане от 28.05.2010 г. съдът е оставил жалбата без движение и дал
указания за отстраняване на нередовности /чл. 280, ал. 1 от ГПК/. Последните
са доведени до знанието на жалбоподателя на 03.06.2010 г. С разпореждане
от 16.06.2010 г., съдът, след като е констатирал, че указанията не са
изпълнени, е постановил връщане на касационната жалба. Съобщения за
разпореждането са изпратени на жалбоподателя на 18.06.2010 г., като липсват
върнати призовки, от които да е видно, че актът на съда е доведен до
знанието му.
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- в. гр. д. № 11473/2009 г. е образувано на 19.11.2009 г. /съдия
Катерина Енчева/. По делото е проведено открито съдебно заседание на
09.06.2010 г., на която дата е даден ход по същество. Решение е постановено
на 05.07.2010 г. и на тази дата е обявено в книгата за открити съдебни
заседания. До момента решението не е съобщено на въззиваемата страна, а
само на процесуалния й представител. Съдът е разпоредил да бъде уведомен
лично.
- в.гр.д.№2652/2008г. – /Боян Цонев/ е образувано на 05.08.2008г. по
жалба от 12.06.2008г. срещу решение на СРС от 22.05.2008г. по
гр.д.№15671/2007г., постъпила в СГС на 04.03.2008г. С разпореждане от
29.09.08г. делото е насрочено за 29.05.09г. Проведени са открити съдебни
заседания на 29.05.09г. и 26.02.2010г. В проведеното на 28.05.2010г. открито
съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 23.06.2010г. /Петя Алексиева/. Страните са уведомени със
съобщения от 21.06.10г., съответно на 25.06.10г. и 30.07.10г. Касационна
жалба срещу постановеното решение е постъпила на 20.08.10г. С
разпореждане от 07.09.10г. касационната жалба е оставена без движение, с
дадени указания за отстраняване на констатирани нередовности. В книгата за
открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на решението е
от 23.06.2010г.
- в.гр.д.№7183/2009г. – /Боян Цонев/ е образувано на 24.07.2009г. по
жалба от 14.05.2009г. срещу решение на СРС от 23.02.2009г. по
гр.д.№32285/2008г., постъпила в СГС на 23.07.2009г. С разпореждане от
29.07.09г. делото е насрочено за 19.05.10г. С определение от 28.09.09г. е
върната въззивната жалба на въззивника – ищец и производството по делото
в тази му част е прекратено. Проведено е открито съдебно заседание на
19.05.10г., в което на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 21.06.2010г. /Татяна Нецова/, с което е оставено в сила
постановеното то СРС решение. Страните са уведомени със съобщения от
22.06.10г., съответно на 24.06.10г. и 25.06.10г. Касационна жалба срещу
постановеното решение е постъпила на 26.07.10г. С разпореждане от
09.08.10г. касационната жалба е оставена без движение, с дадени указания за
отстраняване на констатирани нередовности. С разпореждане от 27.09.10г.
след като е констатирано, че дадените указания са изпълнени, е разпоредено
изпращане на препис от касационната жалба на другата страна за отговор. В
книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 22.06.2010г.
- в.гр.д.№7371/2009г. – /Боян Цонев/ е образувано на 30.07.2009г. след
постъпване в СГС на 27.07.2009г. от ВКС на гр.д.№3801/2003г. по описа на
СРС. С разпореждане от 07.08.09г. делото е насрочено за 21.05.10г.
Проведено е открито съдебно заседание на 21.05.10г., в което на делото е
даден ход по същество. Постановено е решение от 30.06.2010г. /Татяна
Нецова/, с което е оставено в сила постановеното то СРС решение. Страните
са уведомени със съобщения от 02.07.10г., съответно на 19.07.10г. и
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27.08.10г. В книгата за открити съдебни заседания отбелязването за
постановяване на решението е от 10.06.2010г.
- в.гр.д.№1049/2010г. – / Катерина Енчева / е образувано на
29.01.2010г. по жалба от 17.12.2009г. срещу решение на СРС от 26.11.2009г.
по гр.д.№28106/2009г., постъпила в СГС на 28.01.2009г. С разпореждане от
02.02.10г. делото е насрочено за 26.02.10г. Проведено е открито съдебно
заседание на 26.02.10г. В проведеното на 24.03.2010г. открито съдебно
заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е решение от
29.03.2010г. Страните са уведомени със съобщения от 30.03.10г., съответно
на 12.04.10г. и 30.04.10г. Върху решението е поставен печат за влизането му в
сила на 31.05.10г. С разпореждане от 08.06.10г. е разпоредено делото да се
върне на СРС. Касационна жалба срещу постановеното решение е постъпила
на 02.06.10г., изпратена от ВКС. С разпореждане от 06.07.10г. касационната
жалба е оставена без движение, с дадени указания за отстраняване на
констатирани нередовности. С разпореждане от 31.08.10г. е разпоредено
изпращане на преписи от касационната жалба на насрещната страна. В
книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 29.03.2010г.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч.гр.д.№348/2010г., ІІ В – /съдия Златка Чолева/ Молбата за
допускане на обезпечение е оставена без уважение, след като съдът е приел,
че не е установена допустимост и вероятна основателност на бъдещите
претенции.
Други частни производства
- ч. гр. д. № 9488/2010 г., ІІ В /съдия Златка Чолева/.
● делото е образувано на 18.08.2010 г.;
● определение от 16.08.2010 г. е постановено в 7-дневен срок от
образуването, като същото носи дата, предхождаща с 2 дни датата на
образуване на делото;
● съобщения са изпратени в деня на постановяване на акта.
- ч. гр. д. № 7681/2010 г., IІ В състав /съдия П. Алексиева/.
● образувано на следващия ден след постъпването;
● постановено определение 1 ден след образуване на делото;
● изготвени съобщения в деня на постановяване на определението.
Частни въззивни производства
- ч. гр. д. № 4850/2008 г., ІІ В /съдия Златка Чолева/ е образувано на
17.11.2008 г. Към момента няма произнасяне.
- ч. гр. д. № 4895/2008 г. ., ІІ В /съдия Златка Чолева/ е образувано на
19.11.2008 г. Към момента няма произнасяне.
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- ч. гр. д. № 4898/2008 г. ., ІІ В /съдия Златка Чолева/ е образувано на
19.11.2008 г. Към момента няма произнасяне. Жалбата е оставена без
движение на 15.12.2008 г.
Открити съдебни заседания на състава
Към 30.09.2010г.
За периода 22.01.2010г. – 16.06.2010г. са проведени 512 съдебни заседания.
През месеците юли, август и септември 2010г. не са провеждани открити
съдебни заседания.
януари – 3 заседателни дни
февруари – 6 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 6 заседателни дни
май - 4 заседателни дни
юни - 5 заседателни дни
За периода – 30 заседателни дни. По 17 дела средно са разгледани в един
заседателен ден.
Срочност на постановените актове
Дело №

ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В

1. 3757/2009г.
2. 10485/2009г.
3. 3925/2009г.
4. 4021/2009г.
5. 4143/2009г.
6. 1556/2008г.
4626/2009г.
7.
5174/2009г.
8.
4889/2000г.
9.
10. 4896/2009г.
11. 4972/2009г.
12. 3187/2007г.
13. 5406/2009г.
14. 3780/2008г.
15. 3928/2008г.
16. 3546/2009г.
17. 6804/2009г.
18. 2644/2009г.
19. 5907/2009г.
20. 1117/2009г.
21. 1476/2009г.
1917/2008г.
22.

Съдиядокладчик

Дата на
последното
заседание

Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева

27.01.2010г.
27.01.2010г.
29.01.2010г.
29.01.2010г.
29.01.2010г.
03.02.2010г.
05.02.2010г.
05.02.2010г.
10.02.2010г.
10.02.2010г.
10.02.2010г.
12.02.2010г.
24.02.2010г.
26.02.2010г.
26.02.2010г.
05.03.2010г.
05.03.2010г.
10.03.2010г.
21.05.2010г.
26.05.2010г.
26.05.2010г.
25.09.2009г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
14.07.2010г.
21.05.2010г.
10.08.2010г.
25.08.2010г.
11.06.2010г.
16.07.2010г.
27.08.2010г.
10.08.2010г.
20.08.2010г.
27.08.2010г.
18.05.2010г.
16.07.2010г.
10.08.2010г.
21.07.2010г.
22.07.2010г.
20.08.2010г.
19.07.2010г.
27.08.2010г.
10.09.2010г.
10.09.2010г.
10.09.2010г.
15.04.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
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ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В

ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2116/2003г.
1687/2008г.
2578/2008г.
62/2009г.
318/2009г.
3546/2007г.
1810/2008г.
311/2009г.
1876/2008г.
4385/2009г.
2243/2008г.
942/2009г.
1302/2009г.
3694/2008г.
2420/2008г.
801/2009г.
1325/2009г.
3345/2007г.
933/2008г.
2127/2008г.
3832/2005г.
3126/2009г.
2225/2008г.
3311/2009г.
389/2007г.
3476/2009г.
3732/2009г.

Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева
Златка Чолева

25.09.2009г.
30.09.2009г.
30.09.2009г.
30.09.2009г.
30.09.2009г.
07.10.2009г.
07.10.2009г.
07.10.2009г.
09.10.2009г.
09.10.2009г.
23.10.2009г.
23.10.2009г.
23.10.2009г.
28.10.2009г.
30.10.2009г.
30.10.2009г.
06.11.2009г.
20.11.2009г.
20.11.2009г.
20.11.2009г.
27.11.2009г.
02.12.2009г.
04.12.2009г.
16.12.2009г.
18.12.2009г.
18.12.2009г.
18.12.2009г.

16.04.2010г.
12.04.2010г.
06.04.2010г.
16.04.2010г.
12.04.2010г.
16.04.2010г.
16.04.2010г.
16.04.2010г.
01.04.2010г.
15.04.2010г.
06.04.2010г.
16.04.2010г.
06.04.2010г.
13.04.2010г.
15.04.2010г.
15.04.2010г.
16.04.2010г.
16.04.2010г.
06.04.2010г.
16.04.2010г.
12.04.2010г.
06.04.2010г.
16.04.2010г.
06.04.2010г.
29.03.2010г.
12.04.2010г.
12.04.2010г.

Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

1494/2005г.
2996/2007г.
2934/2007г.
3059/2007г.
3674/2005г.
3115/2007г.
3249/2007г.
2632/2008г.
2635/2008г.
657/2006г.
2642/2008г.
3915/2007г.
2653/2008г.
2668/2008г.
2695/2008г.
4167/2007г.
1042/2006г.

Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев

03.04.2009г.
08.04.2009г.
08.04.2009г.
08.04.2009г.
10.04.2009г.
22.04.2009г.
22.04.2009г.
24.04.2009г.
24.04.2009г.
08.05.2009г.
22.05.2009г.
27.05.2009г.
29.05.2009г.
29.05.2009г.
05.06.2009г.
25.09.2009г.
30.09.2009г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
29.07.2009г.
31.07.2009г.
31.07.2009г.
10.08.2009г.
13.08.2009г.
03.08.2009г.
14.08.2009г.
14.08.2009г.
18.08.2009г.
11.09.2009г.
28.09.2009г.
30.09.2009г.
08.09.2009г.
10.09.2009г.
02.10.2009г.
19.04.2010г.
19.04.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
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ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В

ІІ-В
ІІ-В
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А

ІІ-В
ІІ-В

ІІ-В

1.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

1.

2883/2006г.
4001/2007г.
2844/2008г.
2845/2008г.
3040/2008г.
77/2009г.
1322/2007г.
2846/2008г.
2848/2008г.
2852/2008г.
2855/2008г.
3789/2008г.

Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев
Боян Цонев

30.09.2009г.
07.10.2009г.
07.10.2009г.
07.10.2009г.
07.10.2009г.
07.10.2009г.
07.10.2009г.
09.10.2009г.
09.10.2009г.
09.10.2009г.
09.10.2009г.
09.10.2009г.

19.04.2010г.
19.04.2010г.
19.04.2010г.
19.04.2010г.
19.04.2010г.
19.04.2010г.
19.04.2010г.
19.04.2009г.
19.04.2009г.
19.04.2009г.
19.04.2009г.
19.04.2009г.

Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
16.07.2008г.
16.07.2008г.
16.07.2008г.
16.07.2008г.
10.07.2008г.
10.07.2008г.
10.07.2008г.
23.07.2008г.
23.07.2008г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
10.11.2008г.
05.08.2008г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 7 месеца
Над 3 месеца

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
06.04.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

1651/2007г.
1707/2007г.
2302/2007г.
1307/1999г.
5344/2003г.
360/2007г.
2789/2007г.
1749/2003г.
3023/2007г.

Гергана Никова
Гергана Никова
Гергана Никова
Гергана Никова
Гергана Никова
Гергана Никова
Гергана Никова
Гергана Никова
Гергана Никова

26.03.2008г.
26.03.2008г.
14.02.2008г.
24.03.2008г.
31.03.2008г.
31.03.2008г.
31.03.2008г.
03.04.2008г.
03.04.2008г.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

1866/2007г.
1482/2004г.

Таня Орешарова
Таня Орешарова

09.04.2008г.
25.04.2008г.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

2017/2002г. Красимир Мазгалов 02.12.2009г.
Дело №

Съдия-докладчик

3684/2004г.

Пламен Колев

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
05.02.2010г.

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество

09.07.2010г. – отменен
ход по същество,
производството по
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2.

176/2005г.

3.

337/2009г.

4.

2391/2007г.

5.

1520/2009г.

6.

2832/2009г.

7.
8.

делото е спряно на
основание чл.182, б. „Г”
ГПК /отм./
07.04.2010г.
11.06.2010г. – отменен
Татяна Нецова
ход по същество, делото
е насрочено за
14.02.2011г.
Катерина Енчева
26.05.2010г.
02.06.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
29.10.2010г.
28.05.2010г.
03.06.2010г. – отменен
Катерина Енчева
ход по същество, делото
е насрочено за
06.10.2010г.
16.06.2010г.
07.07.2010г. – отменен
Златка Чолева
ход по същество, делото
е насрочено за
05.11.2010г.
16.06.2010г.
25.08.2010г. – отменен
Златка Чолева
ход по същество, делото
е насрочено за
03.11.2010г.
За 2009г. – отменен ход по същество по 3 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 6 бр. дела.

Изводи за дейността на ІІ-В въззивен състав
● съставът е администрирал делата, като е постановявал разпореждания
за насрочването им в открито съдебно заседание от 10 дни до 1 месец след
образуването им;
● разпорежданията са постановявани като кратки резолюции върху
самите въззивни жалби;
● разпорежданията са изписвани ръкописно; по в. гр. д. № 10537/2009 г.
определението за насрочване е подписано от всички съдии на състава, като са
отбелязани и имената на съдиите;
● делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание между 8-10
месеца от образуването им /в. гр. д. № 3972/2008 г./;
●. съдебните заседания са отлагани и насрочвани в периоди между 6-11
месеца;
● някои от делата са администрирани само от съдията-докладчик, а
други – от всички членове на съдебния състав;
● по в. гр. д. № 10085/2009 г. се констатира несвоевременно
извършвани процесуални действия от страна на съда;
● спрените производства са такива, по които определенията за спиране
са постановени през 2010 г., поради което не може да бъде направена
констатация за начина на администрирането им;
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● към момента на проверката е проучено само едно дело, по което
производството е оставено без движение;
● старите, неприключили производства пред въззивна инстанция, са
спирани на различни основания и за продължителни периоди от време.
Основните причини за забавяне на съда относно тяхното приключване са
спиранията на производствата, множеството проведени съдебни засеания,
както и периодите през които са насрочвани;
● постъпилите касационни жалби са администрирани в рамките на 2-17
дни;
● съобщенията по изготвените съдебни решения на въззивно отделение
и по администрирането на постъпилите касационни жалби са изпращани найкъсно на следващия ден;
● по част от делата на състава се констатира несъответствие в датите на
отразяване на постановения съдебен акт в самото решение и тази, отбелязана
като дата на обявяване в книгата за открити съдебни заседания;
● констатира се несъществено малък брой дела за състава, по които е
отменен хода по същество, за периода от 2008 г. до 2010 г.;
● съдии от състава са постановявали съдебни решения при нарушение
на разпоредбата на чл. 190 от ГПК /отм./ и чл. 235, ал. 5 от ГПК, като съдия
Златка Чолева е просрочила над 3 месечен срок постановяването на съдебни
решения по 49 дела, отчетени за периода от 2009 г. до момента на проверката
през 2010 г.; съдия Боян Цонев е постановил над 3 месечен срок съдебните
решения по 29 дела, отчетени за 2009 г., и съдия Гергана Никова е
постановила над 3 месечен срок съдебните решения по 9 дела, отчетени за
2008 г.;
● просрочия, като изолиран случай, се отчитат още на съдиите Таня
Орешарова и Красимир Мазгалов, отразени в таблицата по-горе;
● по делата от частен характер съдебните актове са постановявани от 1
до 7 дни от образуване на делата. /изк. посочени в обстоятелствената част на
акта ;
● всички проучени частни въззивни производства са образувани през
2008 г. и към момента на извършване на проверката няма отразявания по
произнасянето по въззивните частни жалби;
● призовките и съобщенията по делата са изготвяни своевременно от
служба „Служебно деловодство”, при отчитане на несъответствието на
отразените дати в съдебните актове с тези, отбелязани в деловодните книги са
изготвяни от 1-3 дни от дата, на която е отбелязано, че е постановен съдебния
акт.
●средната месечна натовареност на състава за 2008год. е 14 дела , а за
2009год. е по 19 дела;
● ефективността на дейността на състава / съотношение между брой
висящи и брой приключили дела с решение или определение/ за 2008год. е
42.53% , а за 2009год. е 52.36%.
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4. ІІ - Г въззивен състав – Любка Бакърджиева – председател, Ася
Събева, Татяна Нецова
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 943/2009 г. е образувано на 05.02.2009 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС по гр. д. № 12859/2007 г., постъпила на
04.02.2009 г. Делото е разпределено на доклад на съдия Ася Събева. С
определение, постановено от докладчика на 18.02.2009 г. и оформено като
самостоятелен документ по делото, съдът се е произнесъл по
доказателствените искания на страните и насрочил делото в открито съдебно
заседание за 02.10.2009 г. /след близо 8 месеца/. Съобщения изпратени на
12.03.2009 г. За събиране на доказателства нови съдебно заседание проведени
на 05.02.2010 г., 02.06.2010 г. На последното е допусната нова тройна СТЕ и
делото отложено за 10.12.2010 г. /след 6 месеца/. Делото е образувано и се
движи по реда на ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 3131/2009 г. е образувано 06.04.2009 г. по въззивна жалба,
депозирана в СГС на 03.04.2009 г. С определение от 16.04.2009 г., изписано
ръкописно върху списъка с лицата за призоваване, съдът е насрочил делото в
открито съдебно заседание за 04.12.2009 г. /след близо 8 месеца/.
Определението е подписано от двама от съдиите от състава, без да се сочат
имената им. Следващо открито съдебно заседание е проведено на 26.05.2010
г. /повече от 5 месеца/, на която дата е допусната допълнителна задача на
СТЕ и делото е отложено за 10.12.2010 г. /след близо 7 месеца/. Делото,
докладвано от съдия Бакърджиева, е образувано по реда на ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 9990/2009 г. е образувано по указания и след връщането
му от ВКС, за разглеждане от друг състав. От печата за образуване на делото
е видно, че е разпределено на доклад на съдия Цонев. С определение от
02.11.2009 г., положено ръкописно върху гърба на списъка с лицата за
призоваване, съдът е назначил експертиза и насрочил делото в открито
съдебно заседание за 19.02.2010 г. Поради нередовно призоваване делото е
отложено за 28.04.2010 г. и за 08.12.2010 г. /близо 8 месеца/. Делото е
докладвано от младши съдия Даяна Цветанова.
- в. гр. д. № 2689/2008 г. е образувано на 19.08.2008 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС по гр. д. № 21910/2006 г., постъпила в СГС на
18.08.2008 г. С определение от 26.08.2008 г., изписано върху гърба на списъка
с лицата за призоваване, съдът е насрочил делото в открито съдебно
заседание за 17.04.2009 г. /след повече от 7 месеца/. В съдебно заседание от
тази дата, делото, докладвано от съдия Иво Дачев, е отложено за 02.12.2009 г.
/повече от 7 месеца/, за събиране на доказателства. На 02.12.2009 г. съдът е
отложил делото за 26.05.2010 г., като е дал възможност на страните да
постигнат съдебна спогодба. В тези заседания делото е докладвано от съдия
Бакърджиева. Депозирани молби от страните за отлагане на следващото
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съдебно заседание, поради продължаващи преговори между тях. На това
основание съдът го е насрочил за 26.01.2011 г.
- в. гр. д. № 6985/2009 г. е образувано на 20.07.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 17.07.2009 г. Делото насрочено в открито съдебно
заседание за 05.02.2010 г. /след повече от 6 месеца/. От печата за образуване е
видно, че делото е разпределено на съдия Бакърджиева. Не се открива
наличието на съдебен акт, с който делото да е администрирано, съответно
насрочено в съдебно заседание. Датата на насрочване се установява от
списъка на лицата за призоваване и съобщенията, изпратени до страните. В
съдебно заседание от тази дата съдът е насрочил делото за 16.06.2010 г., след
направено изявление от пълномощник за смърт на една от страните и за
представяне на доказателства в този смисъл. В следващо съдебно заседание
процесуалният представител е представил доказателства и за конституиране
на страни в закрито заседание, делото отложено и насрочено за 28.01.2011 г.
/след 7 месеца/.
Спрени дела
- в. гр. д. № 5477/2010 г. е образувано на 12.05.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в съда на 11.05.2010 г. Делото разпределено за разглеждане
на младши съдия. С разпореждане от 26.05.2010 г., постановено от съдия
Нецова, делото е насрочено в открито съдебно заседание за 08.12.2010 г. с
определение, постановено на 02.07.2010 г. в закрито съдебно заседание, съдът
е спрял производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК
/отм./, като е дадена възможност на ищците да посочат в 6 месечен срок
наследниците на ответната страна по делото. Съобщения за страните са
изпратени на 05.07.2010 г. Едно от съобщенията, изпратено до процесуален
представител, се е върнало с отбелязване на 25.08.2009 г., че същият е в
отпуск, по сведения на негов колега. Резолюция на съда от 01.09.2010 г. за
изпращане на ново съобщение на адреса.
- в. гр. д. № 5321/2009 г. е образувано на 03.06.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила на 01.06.2009 г. Делото разпределено на съдия Събева. С
определение от 06.07.2009 г. съдът е спрял производството по делото на
основание чл. 182, ал. 1, б. „д” от ГПК /отм./ до приключване на наказателно
производство. Направена справка за хода на наказателното производство от
13.07.2009 г. Постановеното определение за спиране е обжалвано пред ВКС,
който е прекратил касационното частно производството поради просрочие на
жалбата. По делото е депозирана молба от 03.09.2010 г., постъпила от
пълномощник на въззиваема страна, в която сочи, че са налице
предпоставките за възобновяване на настоящото производство. Върху същата
е поставена резолюция на съда за изпращане на препис от молбата на
жалбоподателя, за становище в 1-седмичен срок.
- в. гр. д. № 1329/2008 г. е образувано на 15.04.2008 г. По делото са
проведени съдебни заседания от 04.02.2009 г. и 09.10.2009 г. На 08.04.2009 г.
е постъпила молба за спиране на производството от жалбоподателя, към
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която, като доказателство, е представен протокол от друго съдебно
производство. С протоколно определение от 09.10.2009 г. съдът е спрял
производството по делото до приключване на НЧХД № 4732/2007 г. на СРС.
Без движение
- в. гр. д. № 8533/2010 г. е образувано на 21.07.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС след връщане на делото от ВКС на 13.07.2010 г.
Делото разпределено на доклад на съдия Татяна Нецова. С разпореждане от
27.07.2010 г., оформено като самостоятелен документ от делото, съдът, след
като е констатирал, че делото е върнато от ВКС с конкретни указания за
процедиране по чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ГПК /отм./, е оставил без движение
исковата молба, съобразно указанията на ВКС. Съобщение, изпратено на
28.07.2010 г., е върнато в цялост. Върху съобщението има отбелязване:
„1С/24.08.2010 г.”, от което не става ясно дали ново съобщение е изпратено
повторно на тази дата.
Стари дела, висящи
- в. гр. д. № 2764/2004 г. е образувано на 26.07.2004 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Делото е било спряно с определение, постановено на 17.10.2005 г.
в закрито съдебно заседание, на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./.
От 16.01.2007 г. нова справка е направена на 10.03.2010 г., съгласно която
преюдициалното производство е приключило с влязло в сила решение на
03.05.2007 г. Три години производството е било спряно без да е изследван
въпроса за движението на преюдициалния спор, поради която причина и
неоснователно е забавено движението на настоящото.
- в. гр. д. № 2017/2004 г. е образувано на 01.06.2004 г. До момента са
проведени 10 открити съдебни заседания, насрочвани до 9 месеца /18.03.2005
г-16.12.2005 г./. Ново съдебно заседание е насрочено за 01.12.2010 г.
- в. гр. д. № 1582/2002 г. е образувано на 03.04.2002 г. Първо съдебно
заседание е проведено на 18.10.2002 г. Нови съдебни заседания проведени на:
07.05.2003 г., 06.02.2004 г., 01.10.2004 г., 13.05.2005 г., 27.01.2006 г.,
05.04.2006 г., 01.11.2006 г., 20.04.2007 г., 21.11.2007 г., 21.05.2008 г.,
18.02.2009 г., 10.06.2009 г., 09.12.2009 г., 14.04.2010 г.-15 на брой. Следващо
насрочване за 10.11.2010 г.
- в. гр. д. № 4837/2002 г. е образувано на 14.11.2002 г. С определение,
постановено в закрито съдебно заседание на 18.01.2004 г., съдът е постановил
спиране на производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „д” от ГПК /отм./.
Справки в периода от 30.01.2007 г.-14.01.2010 г. не са правени.
- в. гр. д. № 1839/2002 г. е образувано на 23.04.2002 г., с предмет по чл.
109 от ЗС. До момента са проведени 4 открити съдебни заседания. С
определение от 29.01.2004 г., постановено в закрито заседание, съдът е спрял
производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./.
Справки в периода от 16.04.2007 г.-24.03.2010 г. не са правени.
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- в. гр. д. № 1930/2004 г. е образувано на 21.05.2004 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Към момента са проведени 5 открити съдебни заседания. С
определение, постановено в съдебно заседание от 02.11.2007 г., съдът е спрял
производството по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./.
Справка е изискана на 14.01.2010 г.
Решени дела
- в. гр. д. № 6136/2009г. е образувано на 24.06.2009 г. /съдия Ася
Събева/. С разпореждане от 13.07.2009 г. въззивната жалба е оставена без
движение. Съобщение за указанията е изпратено на 12.10.2009 г. и получено
на 15.10.2010 г. От делото не става ясно каква е причината за забавянето
от 3 месеца при изпращането на съобщението, съдържащо указанията на
съда. С разпореждане от 03.11.2009 г. делото е насрочено в открито съдебно
заседание за 12.03.2010 г. Съобщения за страните са изпратени на 05.11.2009
г. В съдебно заседание от 12.03.2010 г. е даден ход по същество и делото е
обявено за решаване. Съдебно решение постановено на 22.03.2010 г.
Съдебният акт е обявен в книгата за открити съдебни заседания на 23.03.2010
г. Съобщения за страните са изпратени в деня на обявяване на решението. По
делото е депозирана касационна жалба на 21.05.2010 г., която е била оставена
без движение. След отстраняване на нередовностите преписи от същата са
изпратени на 14.09.2010 г.
- в. гр. д. № 10897/2009г. е образувано на 09.11.2009 г. /съдия Ася
Събева/. С определение от 24.11.2009 г. съдът е насрочил делото в открито
съдебно заседание за 17.03.2010 г. Съобщения изпратени същия ден. В
първото открито съдебно заседание е даден ход по същество. Решение
постановено на 26.03.2010 г. и обявено в книгата за открити съдебни
заседания на тази дата. Съобщения изпратени на страните същия ден. На
12.05.2010 г. е депозирана касационна жалба. С определение от 17.09.2010 г.
съдът е върнал касационната жалба, след като е констатирал, че
жалбоподателят не е изпълнил указания, за които е уведомен на 03.06.2010 г.
- в. гр. д. № 664/2010г. е образувано на 20.01.2010 г. /съдия Ася
Събева/. С определение от 25.01.2010 г. съдът е насрочил делото в открито
съдебно заседание за 28.04.2010 г. В съдебно заседание от тази дата е даден
ход по същество. Постановено съдебно решение на 10.05.2010 г., което е
обявено в срочната книга на 11.05.2010 г. съобщения за страните са
изпратени на 13.05.2010 г. Касационна жалба е депозирана по делото на
02.07.2010 г. от въззиваемия. Препис от жалбата за въззивника, за писмен
отговор, е получена от същия на 20.09.2010 г.
- в. гр. д. № 1221/2010г. е образувано на 03.02.2010 г. /съдия Татяна
Нецова/. С разпореждане, без дата, съдът е насрочил делото в открито
съдебно заседание 02.06.2010 г. Призовките изпратени на 22.02.2010 г. В
съдебно заседание от 02.06.2010 г. е даден ход по същество и делото е
обявено за решаване. Съдебно решение е постановено на 14.06.2010 г.,
обявено в книгата за открити съдебни заседания на 15.06.2010 г.
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Съобщенията за страните са изпратени още същия ден. Касационна жалба е
постъпила на 22.07.2010 г. С разпореждане от 26.07.2010 г. жалбата е
оставена без движение и указан 1-месечен срок за отстраняване на
нередовности. По делото липсват върнати съобщения, от които да е видно, че
указанията са доведени до знанието на жалбоподателя, а и липсва списък на
лицата, за които са изготвени съобщения, с оглед на което да се констатира,
че такива са били изпратени.
- в. гр. д. № 12820/2009г. е образувано на 21.12.2009 г. /съдия Татяна
Нецова/. Първоначално насрочено за 02.04.2010 г., с определение от
14.02.2010 г. делото е отложено за 26.05.2010 г., поради решение на МС, с
което първата дата е обявена за официален празник. Нови съобщения са
изпратени на 15.02.2010 г. На 26.05.2010 г. е даден ход по същество. Решение
по делото е постановено на 04.06.2010 г. В книгата за открити съдебни
заседания решението е обявено на 08.06.2010 г. Съобщения за постановения
съдебен акт са изпратени на същия ден. Една от въззиваемите страни е
уведомена на 10.09.2010 г. По делото, на 24.09.2010 г., е депозирана
касационна жалба, първоначално депозирана във ВКС. С разпореждане от
28.09.2010 г. съдът е постановил връщането й, като подадена след
преклузивния срок за обжалване.
- в. гр. д. № 9293/2009 г. е образувано на 05.10.2009 г. /съдия Татяна
Нецова/. По делото са проведени две открити съдебни заседания, като в
съдебно заседание, проведено на 09.06.2010 г., е даден ход по същество.
Съдебно решение е постановено на 25.06.2010 г., което е обявено в книгата за
открити съдебни заседания на 28.06.2010 г. Съобщения за страните са
изпратени на тази дата. Касационна жалба е депозирана на 19.07.2010 г.
Съдът е администрирал същата с разпореждане от 26.07.2010 г. За част от
страните не е изтекъл срокът за касационно обжалване.
- в. гр. д. № 607/2010 г. е образувано на 19.01.2010 г. /съдия Любка
Бакърджиева/. С разпореждане от 25.01.2010 г. делото е насрочено в открито
съдебно заседание за 09.06.2010 г. Съобщения изпратени на 02.02.2010 г. На
09.06.2010 г. е даден ход по същество и делото обявено за решаване. Решение
постановено на 06.07.2010 г., обявено в срочната книга на 09.07.2010 г.
Съобщения за съдебния акт са изпратени на 12.07.2010 г. Касационна жалба е
постъпила на 19.08.2010 г. Жалбата е оставена без движение с разпореждане
от 23.09.2010 г.
- в. гр. д. № 12634/2009 г. е образувано на 16.12.2009 г. /съдия Любка
Бакърджиева/. В съдебно заседание от 12.05.2010 г. е даден ход по същество
и делото обявено за решаване. Съдебно решение постановено на 18.06.2010
г., обявено в книгата за открити съдебни заседания на 21.06.2010 г.
Съобщения за страните са изпратени на същия ден. На 23.08.2010 г. е
депозирана касационна жалба, администрирана с разпореждане от 23.09.2010
г., с което са дадени указания на жалбоподателя.
- в. гр. д. № 8365/2009 г. е образувано на 08.09.2009 г. /съдия Любка
Бакърджиева/. По делото са проведени две открити съдебни заседания. В
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съдебно заседание от 09.06.2010 г. е даден ход по същество и делото е
обявено за решаване. Съдебно решение е постановено на 09.07.2010 г. и
обявено на тази дата в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения за
страните са изпратени на 12.07.2010 г. на 27.08.2010 г. е депозирана
касационна жалба. Администрирана с разпореждане от 23.09.2010 г.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч.гр.д.№6/2010г., ІІ Г – /съдия Любка Бакърджиева/ Делото е
образувано на 05.01.2010г. по молба за обезпечение на бъдещ иск, постъпила
на 29.12.2009г. С разпореждане от 05.01.10г. производството по молбата е
оставено без движение с дадени указания за внасяне на държавна такса и
представяне на УАС на двете дружества. С молба от 05.01.10г. са
представени доказателства – л. 7 – л. 191 на делото. С молба от 07.01.10г.
молителят е представил УАС. С молба от 06.01.10г. са представени
доказателства за внесена държавна такса. С определение от 08.01.10г. е
допуснато обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор върху
безналични ценни книжа. Определена е банкова гаранция и едномесечен срок
да предявяване на бъдещите искове, като на молителя е указано, че следва да
представи доказателства в този смисъл. С молба от 12.01.10г. са представени
доказателства за платена гаранция. Издадена е обезпечителна заповед на
14.01.10г. Извършено е отбелязване от 14.01.10г. за уведомяване за
постановеното определение и получаване на обезпечителната заповед. Към
02.11.10г. не са представени доказателства за предявяване на бъдещите
искове, не е отменено наложеното обезпечение.
Други частни производства
- ч. гр. д. № 7308/2010 г., IІ Г състав /съдия Татяна Нецова/.
● определението е постановено 1 ден след образуване на делото.
Открити съдебни заседания на състава
Към 06.10.2010г.
За периода 27.01.2010г. – 29.09.2010г. са проведени 476 съдебни заседания.
През месеците юли и август 2010г. не са провеждани открити съдебни
заседания.
януари – 2 заседателни дни
февруари – 3 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 3 заседателни дни
май - 2 заседателни дни
юни - 3 заседателни дни
септември - 1 заседателни дни
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За периода – 20 заседателни дни. До 23 дела
заседателен ден.
Срочност на постановените съдебни акове

ІІ –Г
ІІ –Г
ІІ –Г
ІІ –Г
ІІ –Г
ІІ –Г
ІІ –Г
ІІ –Г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

2548/2007г.
2694/2007г.
2674/2007г.
355/2007г.
758/2007г.
1132/2006г.
2473/2005г.
4347/1999г.

Любка Андонова
Любка Андонова
Любка Андонова
Любка Андонова
Любка Андонова
Любка Андонова
Любка Андонова
Любка Андонова

23.04.2008г.
23.04.2008г.
25.04.2008г.
28.05.2008г.
28.05.2008г.
17.10.2008г.
14.11.2008г.
10.12.2008г.

са разглеждани в един

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
12.09.2008г.
09.08.2008г.
05.09.2008г.
19.09.2008г.
12.09.2008г.
02.02.2009г.
06.03.2009г.
18.05.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца

Дела с отменен ход по същество

1.

2.

3.

4.
5.

Дело №

Съдия-докладчик

8787/2009г.

Даяна Цветанова

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
29.01.2010г.

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество

24.03.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
27.10.2010г.
11803/2009г.
17.03.2010г.
31.03.2010г.
– отменен
Любка
ход по същество, делото
Бакърджиева
е насрочено за
16.06.2010г.
2191/2007г.
09.06.2010г.
07.07.2010г. – отменен
Любка
ход по същество, делото
Бакърджиева
е насрочено за
08.12.2010г.
За 2009г. – отменен ход по същество по 5 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 9 бр. дела.

Изводи за дейността на ІІ-Г въззивен състав
● съставът е администрирал делата, като е постановявал разпореждания
за насрочването им в открито съдебно заседание от 5 дни до 20 дни след
образуването им;
● по повечето от проучените дела разпорежданията на съда са
постановявани като кратки резолюции, обикновено на гърба на списъка на
лицата за призоваване;
● тези съдебни актове често не отразяват имената на съдиите, които са
ги постановявали;
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● по в. гр. д. № 6985/2009 г. не може да бъде установен съдебния акт,
с който делото е насрочено в първо открито съдебно заседание, а
разпореждането за насрочване по в. гр. д. № 1221/2010 г. не отразява
датата, на която е постановено;
● първо открито съдебно заседание е насрочвано между 3 и 8 месеца,
като по-чести са случаите, в които са насрочвани след по-продължителния
период;
● съдебните заседания са отлагани и насрочвани в периоди между 2 и 9
месеца, най-често са периодите между 6 и 7 месеца;
● някои от делата са администрирани само от съдията-докладчик, а
други от всички членове на съдебния състав;
● не по всички спрени производства са правени справки относно
движението на преюдициалните дела. Производството по в. гр. д. №
2764/2004 г. е останало спряно за период от три години без основание, тъй
като не е бил изследван своевременно въпросът относно преюдициалното
дело;
● към момента на проверката е проучено само едно дело, по което
производството е оставено без движение;
● преимуществено старите неприключили производства, предоставени
за проучване на настоящия състав, са спрени;
● съобщенията по изготвените съдебни решения на въззивно отделение
и по администрирането на постъпилите касационни жалби са изпращани
обикновено в деня на обявяване на съдебните актове в книгата за Открити
съдебни заседания;
● постъпилите касационни жалби са администрирани в рамките на 4
дни от постъпването; касационните жалби, постъпили по дела, разпределени
на доклад на съдия Л. Бакърджиева в периода 19-27.08.2010 г., са
администрирани с разпореждания от 23.09.2010 г. /над 1 месец/, вероятно по
причина периода на съдебна ваканция. Действия по администриране на
касационните жалби не са предприемани от останалите членове на съдебния
състав;
● като дати за обявяване на съдебните актове в книгата за открити
съдебни заседания са отбелязвани такива, които са до 3-4 дни по-късни от
тези, отразени в самите решения;
● констатират се несъществено малък брой дела за състава, по които е
постановявано определение за отмяна на хода по същество, за периода от
2008 г. до 2010 г.;
● съдия Любка Андонова е постановила съдебни решения над 3
месечен срок по 8 дела, като по две от делата на 4 месеца и по едно дело-над
5 месеца;
● по ч. гр. д. № 6/2010 г., образувано по чл. 390 от ГПК, разпореждане
по неговото администриране е постановено в деня на образуването му.
Обезпечителна заповед е издадена на 14.01.2010 г. /2 дни след представяне на
доказателство за внасяне на определената от съда гаранция/. Към датата на
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проучване да делото, 02.11.2010 г., по делото липсват доказателства за
предявяване на бъдещия иск, но съдът не е предприел действия за
служебна отмяна на обезпечението.
● по молби по чл. 390 от ГПК и производствата по тях, администрирани
от съдия Ася Събева, ИВСС е направил констатации в акт, издаден на
основание Заповед № 139/14.10.2010 г. на Главен инспектор на ИВСС;
● обичайно призовките и съобщенията по делата са изготвяни
своевременно от служба „Служебно деловодство”, като несвоевременно
изпращане се констатира в изолирани случаи – в. гр. д. № 943/2009 г.; в. гр. д.
№ 6136/2009 г.;
●средната месечна натовареност на състава за 2008год. е 20 дела , а за
2009год. е по 19 дела;
● ефективността на дейността на състава / съотношение между брой
висящи и брой приключили дела с решение или определение/ за 2008год. е
62% , а за 2009год. е 62.45%.

5. ІІ - Д въззивен състав състав – Драгомир Драгнев - председател,
Мая Дамянова и Слава Гьошева - младши съдия
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 10155/2009 г. /съдия Драгомир Драгнев/.
● образувано в деня следващ деня на образуване на делото;
● в 7 –дневен срок произнасяне по редовността на въззивната жалба и
насрочване на делото в открито съдебно заседание;
● насрочено за след 6 месеца от датата на постъпване на делото;
● за събиране на доказателства отложено за след 7 месеца;
- в. гр. д. № 12188/2009 г. /съдия Драгомир Драгнев/.
● образувано на следващия ден след постъпване на делото с въззивната
жалба;
● по редовността на въззивната жалба и насрочване на делото в открито
съдебно заседание, произнасяне е направено в 10-дневен срок;
● делото е насрочено в открито съдебно заседание за след 6 месеца от
датата на образуването му;
● второ съдебно заседание е насрочено за след 8 месеца, за събиране на
доказателства;
● призовките за насрочване на съдебното заседание са изготвени в деня
на резолюцията за насрочване.
- в. гр. д. № 10770/2009 г. /съдия Мая Дамянова/.
● делото е образувано на следващия ден след постъпването му от СРС;
● произнасяне по редовността и насрочване в първо открито съдебно
заседание в 7-дневен срок от постъпване на делото;
● насрочено в първо открито съдебно заседание за след 4 месеца;
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● изготвени призовки и съобщения на следващия ден, след
постановяването на резолюцията с която е насрочено;
● поради нередовна процедура по призоваване, делото отложено за
след 3 месеца. Ново отлагане за след 5 месеца за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 9924/2009 г. /съдия Мая Дамянова/.
● образувано на следващия ден от постъпването на въззивната жалба;
● произнасяне по редовността и насрочване в първо открито съдебно
заседание 7 дни след образуването;
● първо открито съдебно заседание е насрочено за след 5 месеца от
постъпването;
● второ открито съдебно заседание е отложено за събиране на
доказателства, за след 3 месеца;
● призовки изготвени в 3-дневен срок след насрочването.
- в. гр. д. № 11783/2009 г. /разпределяно на младши съдия/;
● образувано на следващия ден след постъпването;
● съдът се е произнесъл в 10-дневен срок по редовността на жалбата и
по насрочването в първо открито съдебно заседание;
● първото открито съдебно заседание е насрочено за след 6 месеца от
образуването на делото;
● призовки и съобщения за страните са изготвени в деня на
резолюцията на съда за насрочване;
● делото е отложено за след 6 месеца за събиране на доказателства.
Спрени дела
- в. гр. д. № 1927/2009 г. /разпределено на младши съдия/.
● съдът се е произнесъл по редовността на въззивната жалба и по
насрочването на делото в 7-дневен срок от образуването му;
● насрочено в първо открито съдебно заседание 9 месеца след
образуване на делото;
● делото е отложено в първото открито съдебно заседание, като е
предоставена възможност на страните за становище по представените в
съдебното заседание доказателства;
● на 14.10.2009 г. производството по делото е спряно на основание чл.
182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./;
● правени справки по движението и приключването на преюдициалния
спор на 3-5 месеца;
● недобро подвързване на делото.
- в. гр. д. № 3925/2006 г. – липсват данни за определяне на съдиядокладчик, нито с протокол за разпределение, нито с изрична резолюция. От
съдебния протокол се констатира, че съдия-докладчик по делото е Албена
Александрова.
● първо открито съдебно заседание е насрочено 5 месеца след
образуване на делото;
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● второ съдебно заседание е насрочено за след 6 месеца, за събиране на
доказателства;
● с определение от 09.05.2007 г. производството по делото е спряно на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до приключване на гр. д. на
СРС. Определението за спиране е обжалвано пред ВКС;
● правени справки по приключване на преюдициалното дело на всеки 6
месеца.
- в. гр. д. № 10665/2009 г. /съдия Драгомир Драгнев/.
● делото пред въззивната инстанция е образувано на следващия ден
след постъпване на първоинстанционното;
● спряно на 11.11.2009 г. на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК
● справка по движението на преюдициланото е правена на 6 месеца.
Без движение
Заб. Към момента на проверката съдебният състав няма дела, по които
производствата са оставени без движение.
Стари дела, висящи
- в. гр. д. № 3654/2004 г. е образувано на 01.11.2004 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Производството по делото е спряно на основание чл. 182, ал. 1, б.
„г” от ГПК /отм./ с определение, постановено в закрито съдебно заседание на
07.03.2005 г. С разпореждане от 22.12.2009 г. производството е възобновено и
насрочено в открито заседание за 19.05.2010 г. Производството е било спряно
за 6 години. Правени са редовно справки за хода на преюдициалното.
- в. гр. д. № 4388/2004 г. е образувано на 13.12.2004 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. Проведени 10 открити съдебни заседания, насрочвани от 5 до 7
месеца. В съдебно заседание от 11.05.2007 г. е даден ход по същество. С
определение от 30.05.2007 г. е отменено определението за даване ход по
същество, след като се е установило, че съдия от настоящия състав е
участвал, в качеството му на районен съдия, при разглеждане и решаване на
друго дело, касаещо процесния имот. Със същото определение съдията е
отстранен от разглеждане на делото. В следващите съдебни заседания е
започнало отново събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 4005/2003 г. е образувано на 26.09.2003 г., с предмет по чл.
108 от ЗС. До момента проведени 12 открити съдебни заседания, като
производството по делото е отлагано за събиране на доказателства.
Решени дела
- в. гр. д. № 2014/2009 г. е образувано на 11.03.2008 г. /младши съдия
Слава Гьошева/. По делото са проведени три открити съдебни заседания,
първото от които на 16.10.2009 г. В съдебно заседание от 19.05.2010 г. е
даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Постановено решение
от 09.07.2010 г., съгласно отбелязването в съдебния акт. В книгата за открити
съдебни заседания е обявено на 25.08.2010 г. Съобщения за страните са
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изпратени на 25.08.2010 г., последното от които е връчено на 15.09.2010 г.
Към момента тече срокът за обжалване пред ВКС.
- в. гр. д. № 12126//2009 г. е образувано на 03.12.2009 г. /младши съдия
Слава Гьошева/. В първото и единствено открито съдебно заседание,
проведено на 19.05.2010 г., съдът е дал ход по същество и обявил делото за
решаване. Съдебно решение е постановено на 01.09.2010 г. и обявено същия
ден в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения за страните са
изпратени на същата дата, последното получено на 27.09.2010 г.
- в. гр. д. № 12814//2009 г. е образувано на 21.12.2009 г. /младши съдия
Слава Гьошева/. С разпореждане от 07.01.2010 г., положено върху първата
страница от делото, съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за
01.06.2010 г. В първото и единствено открито съдебно заседание от тази дата,
съдът е дал ход по същество и обявил делото за решаване. Съдебно решение е
постановено на 29.06.2010 г., като на тази дата е обявено в книгата за открити
съдебни заседания и са изпратени съобщения на страните. На 19.08.2010 г. е
депозирана касационна жалба. На 13.09. е разпоредено изпращане на препис
за другата страна, като не става ясно кой е администриращия съдия, тъй като
резолюцията съдържа само дата, без отразяване на годината, и подпис.
- в. гр. д. № 491//2010 г. е образувано на 14.01.2010 г. /съдия Мая
Дамянова/. С разпореждане до печата за образуване на делото от 20.01.2010 г.
съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 01.06.2010 г. На тази
дата е даден ход на устните състезания и делото е обявено за решаване.
Съдебно решение е постановено на 24.06.2010 г. и обявено на 25.06.2010 г. в
книгата за открити съдебни заседания. Съобщения са изпратени на страните
на 25.06.2010 г. Една от страните е уведомена на 21.09.2010 г., поради което
не е изтекъл срокът за касационно обжалване.
- в. гр. д. № 4135//2010 г. е образувано на 13.04.2010 г. /съдия Мая
Дамянова/. С разпореждане до печата за образуване на делото от 16.04.2010 г.
съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 18.06.2010 г. На тази
дата е даден ход по същество и делото е обявено за решаване. Съдебно
решение постановено на 06.07.2010 г. и обявено на същата дата в книгата за
открити съдебни заседания. Страните редовно уведомени със съобщения,
изпратени в деня на постановяване на съдебния акт. На 19.08.2010 г. по
делото е депозирана касационна жалба, първоначално оставена без движение
с резолюция от 30.08.2010 г.
- в. гр. д. № 1224//2010 г. е образувано на 03.02.2010 г. /съдия Мая
Дамянова/. С разпореждане до печата за образуване на делото от 05.02.2010 г.
съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 04.06.2010 г. В първото
открито съдебно заседание е даден ход по същество. Решение постановено на
30.06.2010 г. Съобщения изпратени на 01.07.2010 г. и 10.09.2010 г. Тече
срокът за касационно обжалване.
- в. гр. д. № 9173//2009 г. е образувано на 01.10.2010 г. /съдия
Драгомир Драгнев/. С определение от 07.10., положено ръкописно върху
гърба на последната страница от въззивната жалба, съдът се е произнесъл по
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доказателствените искания и насрочил делото в открито съдебно заседание за
26.03.2010 г. Съдебният акт не съдържа годината на неговото постановяване
и имената на съдиите, които са го подписали. В съдебно заседание от
18.06.2010 г. делото е обявено за решаване. Решение е постановено на
30.06.2010 г., съгласно датата посочено в същото, и обявено на тази дата в
книгата за открити съдебни заседания. Съобщения изпратени 01.07.2010 г. На
16.09.2010 г. по делото е депозирана касационна жалба, оставена без
движение за внасяне на такса.
- в. гр. д. № 12290//2009 г. е образувано на 10.12.2009 г. /съдия
Драгомир Драгнев/. С резолюция от 21.12.2009 г. делото е насрочено в първо
открито съдебно заседание за 04.06.2010 г. Не са отразявани годините при
изписването на датите, когато са постановявани съдебните актове, както и на
съдебните заседания. Резолюцията за насрочване не сочи и името на съдията,
извършил администрирането. В първото открито съдебно заседание е даден
ход по същество. Решение постановено на 10.06.2010 г. В книгата обявено на
11.06.2010 г. Съобщения изпратени на 11.06.2010 г. Едната от страните е
уведомена, чрез процесуалния си представител, на 27.09.2010 г.- в. гр. д. № 12664//2009 г. е образувано на 16.12.2009 г. /съдия
Драгомир Драгнев/. С резолюция от 29.12. делото е насрочено в първо
открито съдебно заседание за 09.06. Не са посочени годините към датите и
името на съдията. На 09.06.2010 г. е даден ход по същество. Решение
постановено на 15.06.2010 г. В книгата за открити съдебни заседания е
обявено на 15.06.2010 г. Съобщения за страните са изпратени на 16.06.2010 г.
На 26.07.2010 г. по делото е постъпила касационна жалба. Резолюция на съда
от 13.09.2010 г., за връчване на препис от същата за другата страна.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч.гр.д.№1954/2010г., ІІ Д – /съдия Драгомир Драгнев/ Молбата за
допускане на обезпечение е оставена без уважение, след като съдът е
констатирал, че молителят не е установил, че посоченият бъдещ иск е
допустим, както и че поисканите обезпечителни мерки не са подходящи.
Открити съдебни заседания на състава
Към 04.10.2010г.
За периода 29.01.2010г. – 24.09.2010г. са проведени 483 съдебни заседания.
През месеците юли и август 2010г. не са провеждани открити съдебни
заседания.
януари – 1 заседателен ден
февруари – 6 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 4 заседателни дни
май - 5 заседателни дни
юни - 5 заседателни дни
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септември - 1 заседателен ден
За периода – 28 заседателни дни. От 17 до 25 дела са разглеждани в един
заседателен ден.
Дела с отменен ход по същество
Дело №

1.

8760/2009г.

2.

888/2008г.

3.

4030/2009г.

4.

158/2009г.

5.
6.

Съдия-докладчик

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
09.03.2010г.

Дата на постановяване на
определението за отмяна
на хода по същество

16.03.2010г. – отменен ход
по същество,
производството по делото е
прекратено.
14.05.2010г.
26.05.2010г. – отменен ход
Драгомир Драгнев
по същество.
21.05.2010г.
28.05.2010г. – отменен ход
Драгомир Драгнев
по същество, делото е
насрочено за 05.11.2010г.
Драгомир Драгнев
01.06.2010г.
09.06.2010г. – отменен ход
по същество.
За 2009г. – отменен ход по същество по 18 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 14 бр. дела.
Даяна Цветанова

Изводи за дейността на ІІ-Д въззивен състав
● съставът е администрирал делата, като е постановявал разпореждания
за насрочването им в открито съдебно заседание от 7 дни до 10 дни след
образуването им;
● разпорежданията са постановявани като писмени резолюции,
положени върху други документи от делото – в. гр. д. № 9173/2009 г.; в. гр. д.
№ 12814/2009 г. и др.;
● първо открито съдебно заседание е насрочвано между 4 и 9 месеца;
● съдебните заседания са отлагани и насрочвани в периоди между 4 и 7
месеца;
● по проучените дела, по които производствата са спрени, са правени
редовно справки за хода на преюдициалните дела на 3-6 месеца;
● към момента на проверката съдебният състав няма дела, по които
производствата са оставени без движение.
● по старите неприключили дела се констатират забавяния от
обективен характер – спиране на производството, отлагани за събиране на
доказателства;
● някои от постановяваните съдебни актове не съдържат всички
реквизити – не съдържат пълните дати и имената на съдиите,
администрирали делата;
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● съобщенията по изготвените съдебни решения на въззивно отделение
и по администрирането на постъпилите касационни жалби са изпращани
обикновено в деня на обявяване на съдебните актове в книгата за Открити
съдебни заседания;
● постъпилите касационни жалби са администрирани в рамките на 10
дни от постъпването;
● при настоящия състав се констатират несъществени несъответствия /
до 1-2 дни/ между датите, отразявани в съдебните решения и тези, на които са
обявявани в книгата за Открити съдебни заседания, с изключение на в. гр. д.
№ 2014/2009 г.;
● констатират се не съвсем малък брой дела за състава, по които е
постановявано определение за отмяна на хода по същество, за периода от
2008 г. до 2010 г.;
● по отношение на съдиите, които са постоянни членове на състава, не
се констатират актове, които са постановени в нарушение на сроковете,
предвидени в чл. 190 от ГПК /отм./ и чл. 235, ал. 5 от ГПК;
● призовките и съобщенията по делата са изготвяни своевременно от
служба „Служебно деловодство”.
●средната месечна натовареност на състава за 2008год. е 16 дела , а за
2009год. е по 18 дела;
● ефективността на дейността на състава / съотношение между брой
висящи и брой приключили дела с решение или определение/ за 2008год. е
55.82% , а за 2009год. е 63.88%.
6. ІV - А въззивен състав – Стела Кацарова – председател,
Джулиана Петкова, Даяна Цветанова /младши съдия/
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 1253/2008 г. е образувано на 10.04.2008 г. по въззивна
жалба, постъпила на 04.04.2008 г. Видно от списъка на лицата за призоваване
делото е насрочено за 12.02.2009 г. /10 месеца след неговото образуване./.
Съобщения са изпратени на страните на 30.06.2008 г. Делото отложено за
08.10.2009 г. /близо 8 месеца/. С протоколно определение от тази дата, съдът,
след като приема, че е възможно да съществуват и други съсобственици,
оставя производството без движение и дава указания. В двете съдебни
заседания делото е докладвано от съдия Кацарова. С определение от
12.11.2009 г. са конституирани нови въззиваеми-ответници и делото е
насрочено в открито съдебно заседание за 29.04.2010 г. Съобщения изпратени
на 20.11.2009 г. За събиране на доказателства, ново съдебно заседание е
насрочено за 15.11.201 г.
- в. гр. д. № 5912/2009 г. е образувано на 19.06.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 18.06.2009 г. Делото е разпределено на доклад на
съдия Зорница Гладилова. С определение от 26.06.2009 г., подписано от
всички членове на съдебния състав, съдът се е произнесъл по доказателствата
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и делото е насрочено в открито съдебно заседание за 10.12.2009 г. Съобщения
са изпратени на 26.06.2009 г. В съдебно заседание от 10.12.2009 г. делото,
докладвано от съдия Петкова, за събиране на доказателства, е отложено за
19.04.2010 г. Следващо съдебно заседание е насрочено за 18.10.2010 г.
- в. гр. д. № 12008/2009 г. /разпределяно за разглеждане на младши
съдия/.
● образувано на следващия ден след постъпване на делото;
● произнасяне по редовността на въззивната жалба и насрочване в
първо открито съдебно заседание 9 дни след образуването;
● първо открито съдебно заседание е насрочено за след 6 месеца от
образуването на делото;
● недобро подреждане на книжата по делото, върнатите в цялост
призовки и съобщения са прикрепвани с телбод към други документи от
делото;
● съобщенията за страните са изготвени в 3-дневен срок от
резолюцията на съда за насрочване;
● произнасяне по постъпили молби и книжа по движението-в 3-дневен
срок;
● първо открито съдебно заседание е отложено поради невръчване на
препис от въззивната жалба на въззиваемия, въпреки изрично разпореждане
на докладчика;
● второ открито съдебно заседание е насрочено след 6 месеца.
- в. гр. д. № 993/2010 г. /съдия Дамяна Цветанова/.
● производството е образувано на следващия ден от постъпване на
въззивната жалба;
● произнасяне по редовността на жалбата в 7 –дневен срок от
образуване на делото;
● първо открито съдебно заседание е насрочено след 5 месеца от
образуването;
● съобщения за страните изготвени на следващия ден след
постановяване на акта на съда, с който е насрочено производството;
● второ открито съдебно заседание е насрочено след 6 месеца,
отложено за събиране на доказателства.
- в. гр. д. № 1046/2008 г. /съдия Гергана Никова/.
● образувано 9 дни след постъпването;
● първо открито съдебно заседание е насрочено за след 9 месеца
постъпването;
● призовките изготвени в 15 дневен срок от резолюцията за
насрочването;
● по делото е сменен съдията-докладчик без да има ново разпределение
и да е ясен начинът, по който е определен новия съдия Стела Кацарова;
● първото открито съдебно заседание е отложено за след 6 месеца, след
като съдът е приел, че е нередовно призоваване, тъй като съобщението,
връчено на адв. Иванова, не е ясно в какво качество го е получила;
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● ново отлагане на делото за след 7 месеца, поради нова нередовна
процедура по призоваване;
● съдът се е произнасял по молби по движението на делото в деня на
тяхното постъпване;
● два поредни пъти-на 28.01.2010 г. и на 17.06.2010 г., делото се отлага
поради неявяване на законния представител на малолетната страна. В
съдебно заседание от 17.06.2010 г. съдът е предоставил правна помощ на
малолетната страна и е отложил делото за след 8 месеца.
Стари дела, висящи
- в.гр.д.№1672/1997г. – /Калинка Топалова/ е образувано на
14.04.1997г. По жалба от 06.08.1996г. срещу решение на СРС от 30.05.1996г.
по гр.д.№11905/1994г. е образувано в.гр.д.№5857/1996г. по описа на СГС. С
протоколно определение от 27.02.1997г. е прекратено производството по
в.гр.д.№5857/1996г. по описа на СГС и делото е върнато на СРС, 49-ти състав
за уведомяване на ответницата за постановеното първоинстанционно
решение. Гр.д.№11905/1994г. по описа на СРС е постъпило отново в СГС на
10.04.1997г. Проведени са открити съдебни заседания на 15.05.1997г. и
25.09.1997г. С протоколно определение от 20.11.1997г. производството по
делото е спряно до приключване на гр.дело образувано по преписка
вх.№12739/24.10.1997г. по описа на СРС. Справки са изисквани с писма от
15.11.99г., 16.06.2000г., 16.07.2001г., 06.08.2002г., 14.10.2003г., 22.07.04г.,
23.06.05г., 03.01.06г., 08.01.07г. и 14.06.10г. По делото е извършено
отбелязване от 14.06.2010г., за това че гр.д.№3556/2006г. е върнато от
ВКС на 08.06.2010г. на СРС. На изпратеното на 14.06.10г. писмо с искане
за справка до СРС към 28.09.2010г. не е постъпил отговор.
- в.гр.д.№480/2002г. – /Калинка Топалова/ е образувано на 01.02.02г. по
жалба от 30.10.2001г. срещу решение на СРС от 10.10.01г. по
гр.д.№4544/2001г., постъпила в СГС на 31.01.2002г. Проведени са открити
съдебни заседания на 07.11.2002г. и 17.04.2003г. С протоколно определение
от 12.06.03г. производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.
„Г” от ГПК /отм./ до приключване на гр.д.№3571/2003г. по описа на СРС.
Справки са изисквани с писма от 15.12.04г., 12.06.06г., 08.01.07г. и
04.01.2010г. По делото е извършено отбелязване от 04.01.2010г., че
гр.д.№2436/2004г. и върнато на СРС на 18.06.2009г. С писмо от 09.02.10г.
СРС е уведомил СГС, че решение от 16.04.04г. постановено по
гр.д.№22686/2003г. по описа на СРС е влязло в законна сила на 04.06.2009г. С
резолюция от 22.02.2010г. е разпоредено да се изиска заверен препис от
влязлото в сила решение на СРС. С писмо от 02.03.2010г. на СРС в СГС е
постъпил заверен препис от постановеното от СРС решение. С определение
от 25.03.2010г. производството по делото е възобновено и делото е насрочено
за открито съдебно заседание за 07.10.2010г.
- в.гр.д.№4488/2000г. – /Калинка Топалова/ е образувано на
13.12.2000г. по жалба от 31.06.2000г. срещу решение на СРС от 14.07.2000г.
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по гр.д.№7684/1994г., постъпила в СГС на 12.12.2000г. Проведени са открити
съдебни заседания на 04.06.2001г., 13.12.2001г. и 03.06.2002г. С определение
от 29.08.02г. производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.
„Г” от ГПК /отм./ до приключване на гр.д.№8956/2001г. и гр.д.№4363/2002г.
по описа на СРС. По делото са приложени справки от електронната
деловодна система на СГС за движението на в.гр.д.№54549/2004г. по описа
на СГС, ІІ-б състав.
- в.гр.д.№5611/1996г. – /Галина Иванова/ е образувано на 13.12.1996г.
по жалба от 20.09.1996г. срещу решение на СРС от 16.08.1996г. по
гр.д.№7522/1995г., постъпила в СГС на 11.12.1996г. С протоколно
определение от 17.02.1997г. производството по делото е спряно на основание
чл.182, ал.1, б. „Г” от ГПК /отм./ до приключване на гр.д.№1867/1997г. по
описа на СРС. С определение от 07.11.2003г. производството по делото е
възобновено. С определение от 19.11.2003г. производството по делото е
спряно на основание чл.182, ал.1, б. „Б” от ГПК /отм./, с оглед смъртта на
трима от жалбоподателите. С определение от 22.11.2003г. като страни в
производството
са
конституирани
наследниците
на
починалите
жалбоподатели. Проведени са открити съдебни заседания на 31.05.2004г.,
16.12.2004г., 25.04.2005г., и 03.06.2002г. С определение от 07.06.2005г.
производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б. „Б” от ГПК
/отм./. С определение от 10.02.2006г. производството по делото е спряно на
основание чл.182, ал.1, б. „Б” от ГПК /отм./. Удостоверение за наследници на
починалия жалбоподател е изискано служебно от съда и е постъпило на
22.10.2008г. Проведени са открити съдебни заседания на 22.06.2009г.,
28.01.2010г. и 17.05.2010г., в които на делото не е даван ход поради
нередовно призоваване. Делото е насрочено за 29.11.10г. С разпореждане от
16.06.2010г. е назначен процесуален представител на въззивния ответник.
- в.гр.д.№5281/1991г. – /Елена Джанкова/ е образувано на 29.09.1991г.
по жалба от 31.09.1991г. срещу решение на СРС от 20.05.1991г. по
гр.д.№1706/1989г., постъпила в СГС на 29.09.1991г. Проведени са открити
съдебни заседания на 16.01.1992г., 10.02.1992г. и 30.03.1992г. С протоколно
определение от 30.03.1992г. производството по делото е спряно на основание
чл.182, ал.1, б. „Г” от ГПК /отм./ до приключване на гр.д.№2778/1991г. по
описа на СРС. Справки са изисквани с писма от 22.07.1998г., 17.01.2000г.,
01.06.2000г., 12.12.2000г., 02.01.2002г., 07.04.2003г., 14.04.2003г., 23.07.04г.,
24.11.05г., 03.07.07г., 04.01.08г., 15.01.09г., 19.03.09г., 09.07.09г. и 14.12.09г.
С писмо от 19.12.09г. адм.секретар на СРС е уведомил СГС, че
гр.д.№2778/1991г. по описа на СРС е архивирано под №4347/1994г. и
унищожено. С разпореждане от 22.12.09г. е разпоредено да се изпрати
писмо до ответника за становище, дали това е правилния номер на
делото, до чието приключване е спряно настоящото, като при липса на
отговор в едномесечен срок производството ще бъде възобновено. С
определение от 17.09.2010г. производството по делото е възобновено и
делото е насрочено за 24.03.2011г.
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- в.гр.д.№3212/1996г. – /Галина Иванова/ е образувано по жалба от
05.04.1996г. срещу решение на СРС от 21.03.1996г. по гр.д.№2302/1994г.,
постъпила в СГС на 24.06.1996г. Проведени са открити съдебни заседания на
21.10.1996г., 09.12.1996г. и 17.02.1997г. С протоколно определение от
17.02.1997г. производството по делото е спряно на основание чл.182, ал.1, б.
„Б” от ГПК /отм./ поради смърт на жалбоподателя. С определение от
10.04.1997г. производството по делото е възобновено. Проведени са открити
съдебни заседания на 10.04.1997г., 19.05.1997г., 25.09.1997г., 24.11.1997г.,
12.02.1998г., 02.11.1998г., 18.01.1999г., 11.03.1999г. С протоколно
определение от 11.03.1999г. производството по делото е спряно на основание
чл.182, ал.1, б. „Б” от ГПК /отм./ поради смърт на жалбоподател. Проведени
са открити съдебни заседания на 28.10.1999г., 13.03.2000г., 21.09.2000г. С
протоколно определение от 21.09.2000г. производството по делото е спряно
на основание чл.182, ал.1, б. „Г” от ГПК /отм./ до приключване на
производството по гр.д.№4245/1999г. по описа на СРС, 58-ми състав.
Справки са изисквани с писма от 11.07.2001г., 02.01.2002г., 06.08.2002г.,
23.06.2003г., 22.07.04г., 03.01.06г., 12.06.06г., 08.01.07г., 03.07.07г. С
определение от 19.10.07г. производството по делото е възобновено.
Проведени са открити съдебни заседания на 16.06.2008г., 20.10.2008г.,
24.09.2009г., 05.11.2009г., 08.03.2010г. и 14.06.2010г. В проведеното на
14.06.2010г. открито съдебно заседание делото е отложено за 09.12.2010г. за
събиране на доказателства.
- в.гр.д.№851/2006г. – /Ерик Василев/ е образувано на 15.03.2006г. по
жалба от 10.01.2006г. срещу решение на СРС от 12.12.2005г. по
гр.д.№5118/2005г., постъпила в СГС на 06.03.2006г. С протоколно
определение от 08.11.06г. производството по делото е спряно на основание
чл.182, ал.1, б. „Г” от ГПК /отм./ до приключване на гр.д.№4696/2006г. по
описа на СРС, 28-ти състав. Справки за изисквани с писма от 11.07.07г.,
08.01.08г., 07.07.08г., 12.01.09г. Няма определение за възобновяване на
производството по делото и за насрочване на делото за разглеждане в
открито съдебно заседание. В проведено на 26.11.2009г. открито съдебно
заседание е отменено разпореждане за насрочване в открито съдебно
заседание „до влизане в сила на решението по гр.д.№4696/2006г. по описа
на СРС” и страните са приканени към спогодба.
- в.гр.д.№2189/2005г. – /Асен Воденичаров/ е образувано на
06.07.2005г. по жалба от 01.03.2004г. срещу решение на СРС от 24.11.2003г.
по гр.д.№5006/2002г., постъпила в СГС на 29.06.2005г. Проведени са открити
съдебни заседания на 02.02.2006г., 27.09.2006г., 28.03.07г., 26.09.07г.,
13.03.08г., 01.10.08г., 25.02.09г., 04.06.09г., 26.11.09г., 21.01.10г. С
протоколно определение от 11.03.10г. производството по делото е спряно на
основание чл.182, ал.1, б. „А” от ГПК /отм./. В проведеното на 11.03.10г.
открито съдебно заседание страните са редовно призовани и не са
присъствали или изпратили представител. За определението за спиране на
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производството по делото страните са уведомени със съобщения от 16.03.10г.
съответно на 07.04.10г. и 02.06.10г.
- в.гр.д.№165/2005г. – /Николай Енчев/ е образувано на 14.01.2005г. по
жалба от 28.10.2004г. срещу решение на СРС от 07.06.2004г. по
гр.д.№21072/2003г., постъпила в СГС на 12.01.2005г. Проведени са открити
съдебни заседания на 12.05.2005г., 13.10.2005г., 15.02.06г., в които на делото
не е даден ход поради нередовно призоваване на жалбоподателя. С
определение от 17.03.06г. производството по делото е спряно на основание
чл.182, ал.1, б. „Г” от ГПК /отм./ до приключване на гр.д.№4095/2004г. по
описа на СРС. Справки за изисквани с писма от 13.01.10г. Видно от
извършеното отбелязване от 14.01.10г. гр.д.№4095/2004г. по описа на СРС
е върнато от ВКС в СГС на 12.01.09г., от където е изпратено за
архивиране в СРС на 29.01.09г. С определение от 18.01.10г. производството
по делото е възобновено. В проведено на 07.04.2010г. открито съдебно
заседание производството по делото спряно на основание чл.182, ал.1, б. „Г”
от ГПК /отм./ до приключване на производството по гр.д.№8035/2006г. по
описа на СРС.
Спрени дела
- в. гр. д. № 2877/2007 г. е образувано на 04.10.2007 г. по въззивна
жалба, депозирана в СГС на 03.10.2007 г. Делото е разпределено на доклад на
Зорница Гладилова. По делото са проведени 4 открити съдебни заседания –
на 28.01.2008 г., 18.09.2008 г., 02.04.2009 г. и 05.11.2009 г. В молба от
16.06.2009 г. въззиваемият е изложил обстоятелства за наличието на друг
правен спор, от значение за решаването на настоящия, с оглед на което е
поискал спиране на производството по делото. С разпореждане от 19.06.2009
г. съдът е указал представяне на доказателства във връзка с направеното
искане за спиране и препис от молбата за другата страна. Със становище,
депозирано на 28.07.2009 г., жалбоподателят е възразил срещу спирането на
производството по делото. С определение, постановено в закрито съдебно
заседание от 14.09.2009 г., съдът, след като е обсъдил доводите на страните
по направеното искане за спиране, е спрял производството по делото на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, до решаване на спора по гр. д.
№ 3996/2008 г. на СГС. Съобщения за страните са изпратени на същия ден.
Определението на съда за спиране е обжалване и е потвърдено от ВКС с
определение от 30.12.2009 г. по ч. гр. д. № 466/2009 г. Актът на ВКС е
обжалван по реда и на чл. 274, ал. 2 от ГПК, като жалбата е оставена без
разглеждане с определение от 11.05.2010 г. на ВКС, последното потвърдено с
друго такова от 24.06.2010 г. по ч. гр. д. № 270/2010 г. на ВКС. СГС е правил
справка за хода на преюдициалното на 13.07.2010 г., в резултат на която се
установява, че последното е насрочено в открито съдебно заседание за
08.10.2010 г.
- в. гр. д. № 772/2009 г. е образувано на 30.01.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила на 29.01.2009 г. В съдебно заседание, проведено на
69

17.06.2010 г., съдът е спрял производството по делото по взаимно съгласие на
основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./, с указания делото да се
докладва на състава 6 месеца след изтичане на срока за спирането. Към
момента на проверката 6 месечния срок не е изтекъл.
- в. гр. д. № 3206/2008 г. е образувано на 23.10.2008 г. по въззивна
жалба, постъпила на 23.10.2008 г. Първо открито съдебно заседание
насрочено за 27.04.2009 г. Делото разпределено за разглеждане от младши
съдия. В съдебно заседание от 27.04.2009 г. процесуалният представител на
въззиваемата страна е представил съдебно удостоверение на за наличие на
преюдициално дело и направил изявление за спиране на производството. С
протоколно определение от тази дата съдът е спрял производството на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Правени са справки за хода на
преюдициалното производство, съгласно последната, от които, делото е
насрочено за 26.10.2010 г.
Без движение
- в. гр. д. № 8136/2010 г. е образувано на 12.07.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 07.07.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
съдия Стела Кацарова. С разпореждане от 15.07.2010 г., оформено като
самостоятелен документ по делото, съдията-докладчик е оставил без
движение производството по делото и дал подробни указания за отстраняване
на констатирани нередовности. Съобщения изпратени на 16.07.2010 г., едното
от които не е върнато по делото. В този смисъл съдът е разпоредил делото да
му се докладва, след връщане на второто съобщение.
- в. гр. д. № 7045/2010 г. е образувано на 16.06.2010 г. по въззивна
жалба, депозирана в СГС на 15.06.2010 г. Делото е разпределено за
разглеждане от младши съдия. Разпореждане от младши съдия Д. Цветанова,
постановено на 20.08.2010 г., с което производството по делото е оставено без
движение и са дадени подробни указания за отстраняване на констатирани от
съда нередовности. Актът на съда, по администриране на делото, е
постановено 2 месеца след неговото образуване.Видно от списъка на лицата с
изготвени съобщения, такива са изпратени на 24.08.2010 г., но към момента
на проверката няма върнати призовки по делото.
- в. гр. д. № 9454/2010 г. е образувано на 13.08.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в съда на 12.08.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
съдия Дж. Петкова. С разпореждане от 25.08.2010 г., постановено върху
първата страница на жалбата, съдът е оставил делото без движение и указал
изпращане на препис от жалбата, за отговор в двуседмичен срок. Съобщение,
изпратено на 26.08.2010 г., е получено на 07.09.2010 г. Срокът за отговор не е
изтекъл.
Делата, производствата по които са оставени без движение, са
новообразувани през 2010 г. и се касаят за дадени от съда указания за
отстраняване на констатирани нередовности.
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Решени дела
- в. гр. д. № 12973/2009 г. е образувано на 28.12.2009 г. /съдия Стела
Кацарова/. С резолюция от 20.01.2010 г., положена върху първата страница от
делото, съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 17.06.2010 г. В
съдебно заседание от тази дата е даден ход по същество. Постановено
съдебно решение на 18.06.2010 г. и обявено на 22.06.2010 г. в книгата за
открити съдебни заседания. Призовки изпратени на 22.06.2010 г. По делото е
депозирана касационна жалба на 10.08.2010 г. С разпореждане от 18.08.2010
г. касационната жалба е оставена без движение и дадени указания за
отстраняване на нередовности. Съобщението е получено на 07.09.2010 г. На
09.09.2010 г. е постъпило заявление от жалбоподателя във връзка с
указанията, дадени от съда. С резолюция от 13.09.2010 г. съдът е указал
изпращане на преписи от същото, за отговор.
- в. гр. д. № 12299/2009 г. е образувано на 10.12.2009 г. /съдия Стела
Кацарова/. С определение от 17.12.2009 г., оформено като самостоятелен
документ по делото, съдът се е произнесъл по доказателствените искания и
насрочил открито съдебно заседание за 31.05.2010 г. На тази дата е даден ход
по същество. Постановено съдебно решение на 08.06.2010 г. и обявено на
тази дата в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения са изпратени
на страните на 08.06.2010 г. На 15.07.2010 г. е депозирана касационна жалба.
С разпореждане от 19.07.2010 г. е оставена без движение. На 28.07.2010 г. е
депозирана молба в изпълнение на указанията на съда. С резолюция от
30.07.2010 г. съдът е разпоредил изпращане на препис от последната молба за
другата страна, за отговор в 1-месечен срок. Съобщението е получено на
30.08.2010 г.
- в. гр. д. № 4605/2009 г. е образувано на 18.05.2009 г. /съдия Стела
Кацарова/. Делото е насрочено в първо открито съдебно заседание за
07.12.2009 г. В съдебно заседание от 17.05.2010 г. е даден ход по същество.
Решение постановено на 27.05.2010 г. и обявено в книгата за открити съдебни
заседания на 28.05.2010 г. Съобщения изпратени на 28.05.2010 г. и страните
уведомени на 15.06.2010 г., съответно-26.07.2010 г. По делото е депозирана
касационна жалба на 17.08.2010 г. С разпореждане от 23.08.2010 г. съдът е
оставил без движение касационната жалба. За указанията на съда страната е
уведомена на 27.09.2010 г.
- в.гр.д.№1437/2010г. – /Мария Дончева/ е образувано на 09.02.2010г.
по жалба от 18.12.2009г. срещу решение на СРС от 04.12.2009г. по
гр.д.№44667/2008г., постъпила в СГС на 08.02.2010г. С определение от
04.03.10г. на основание чл.317 ГПК е допуснат свидетел и делото е насрочено
за 20.09.10г. В проведеното на 20.09.2010г. открито съдебно заседание на
делото е даден ход по същество. Постановено е решение от 23.09.2010г., с
което е потвърдено постановеното от СРС решение. Съобщения до страните
са изпратени на 29.09.10г. В книгата за открити съдебни заседания
отбелязването за постановяване на решението е от 29.09.2010г.
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- в.гр.д.№1868/2010г. – /Мария Дончева/ е образувано на 19.02.2010г.
по жалба от 05.08.2009г. срещу решение на СРС от 14.07.2009г. по
гр.д.№15802/2008г., постъпила в СГС на 17.02.2010г. С разпореждане от
04.03.10г. делото е насрочено за 20.09.10г. В проведеното на 20.09.2010г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 27.09.2010г. Съобщения до страните са изпратени на 29.09.10г. В
книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 29.09.2010г.
- в.гр.д.№1215/2010г. – /Мария Дончева/ е образувано на 03.02.2010г.
по жалба от 23.10.2009г. срещу решение на СРС от 30.09.2009г. по
гр.д.№27014/2009г., постъпила в СГС на 02.02.2010г. С определение от
12.02.10г. делото е насрочено за 14.06.10г. В проведеното на 14.06.10г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 27.07.2010г. Съобщения до страните са изпратени на 30.07.10г. В
книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 30.07.2010г.
- в.гр.д.№2829/2009г. – /Зорница Гладилова/ е образувано на
30.03.2009г. след постъпването в СГС на 24.03.2010г. на гр.д.№734/2008г. по
описа на ВКС. С определение от 14.04.09г. е допусната СТЕ и делото е
насрочено за 15.10.09г. Проведени са открити съдебни заседания на 15.10.09г.
и 22.02.10г. В проведеното на 31.05.10г. открито съдебно заседание на делото
е даден ход по същество. Постановено е решение от 25.08.2010г., Съобщения
до страните са изпратени на 26.08.10г. В книгата за открити съдебни
заседания отбелязването за постановяване на решението е от 26.08.10г.
- в.гр.д.№9517/2009г. – /Зорница Гладилова/ е образувано на
07.10.2009г. по жалба от 12.03.2009г. срещу решение на СРС от 30.09.2009г.
по гр.д.№22040/2007г., постъпила в СГС на 06.10.2010г. С разпореждане от
14.10.09г. е назначена ССЕ. Проведено е открито съдебно заседание на
11.02.10г., делото е отложено за събиране на доказателства. В проведеното на
29.04.10г. открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 01.06.2010г., с което е оставено в сила
постановеното от СРС решение. Съобщения до страните са изпратени на
03.06.10г. В книгата за открити съдебни заседания отбелязването за
постановяване на решението е от 03.06.2010г. Касационна жалба е постъпила
на 07.07.10г. С разпореждане от 15.07.10г. е разпоредено изпращане на
препис от касационната жалба на насрещната страна. Страната е уведомена
със съобщение от 15.07.10г. на 21.09.10г.
- в.гр.д.№240/2010г. – /Зорница Гладилова/ е образувано на
07.10.2009г. по жалба от 19.11.2009г. срещу решение на СРС от 21.10.2009г.
по гр.д.№37543/2009г., постъпила в СГС на 06.01.2010г. С разпореждане от
14.01.10г. делото е насрочено за 08.03.10г. Проведени са открити съдебни
заседания на 08.03.10г. и 31.05.10г. В проведеното на 20.09.10г. открито
съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 23.09.2010г. Съобщения до страните са изпратени на 28.09.10г. В
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книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване на
решението е от 28.09.2010г.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч. гр. д. № 4/2010 г., IV А състав /съдия Галина Ташева/ е образувано
на 05.01.2010 г. по молба, депозирана на 30.12.2009 г. Делото е
преразпределено, след като е констатирано, че съдия Кацарова е в отпуск. С
определение от 08.01.2010 г. молбата е оставена без уважение за което
молителят е уведомен на 13.02.2010 г.
- ч. гр. д. № 447/2010 г., IV А състав /съдия Стела Кацарова/ е
образувано на 15.01.2010 г. Определение от 18.01.2010 г.
- ч. гр. д. № 446/2010 г., IV А състав /съдия Соня Найденова/ е
образувано на 15.01.2010 г. С определение от 18.01.2010 г. съдът е допуснал
обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки и издаване на
обезпечителна заповед, при условие че молителят внесе определена от съда
гаранция; и определил 7-дневен срок за предявяване на бъдещия иск.
Внесена гаранция и представено доказателство, че бъдещият иск е предявен.
- ч.гр.д.№409/2010г., ІV А – /съдия Джулиана Петкова/ Молбата за
допускане на обезпечение е оставена без уважение, след като съдът е
констатирал,
че
визираните
в
молбата
бъдещи
искове
са
неиндивидуализирани.
Други частни производства
- ч. гр. д. № 8865/2010 г., IV А състав /съдия Даяна Цветанова/.
● образувано на следващия ден след постъпване на молбата;
● постановено определение в 20-дневен срок от датата на образуване;
● изготвени съобщения в деня на постановяване на акта.
- ч. гр. д. № 0627/2010 г., IV А състав /съдия Албена Александрова/.
● образувано в деня следващ постъпването;
● постановено определение в 14-дневен срок от датата на образуване;
● изготвени съобщения в деня на постановяване на определението.
- ч. гр. д. № 7895/2010 г., IV А състав /съдия Соня Найденова/.
● образувано на същия ден;
● постановено определение в 7-дневен срок;
● съобщения са изпратени на следващия ден.
Частни въззивни производства
- ч. гр. д. № 8375/2010 г., ІV А /съдия Даяна Цветанова/.
● произнасяне по редовността на жалбата в 1-месечен срок от датата на
образуване;
● съобщения за разпореждането по редовността са изготвени 4 дни след
постановяването му.
- ч. гр. д. № 6888/2010 г., IV А /съдия Стела Кацарова/.
● образувано на следващия ден след постъпване на въззивната жалба;
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● постановено определение в 7-дневен срок;
● съобщения за определението са изготвени в 3-дневен срок от
постановяването му.
- ч. гр. д. № 6813/2010 г., IV А /съдия Даяна Цветанова/.
● образувано на следващия ден;
● определение е постановено в 1-месечен срок;
● изготвени съобщения в 12-дневен срок от датата на постановяването
му.
Заседания на състава
Към 04.10.2010г.
За периода 28.01.2010г. – 20.09.2010г. са проведени 392 съдебни заседания.
През месеците юли и август 2010г. не са провеждани открити съдебни
заседания.
януари – 1 заседателен ден
февруари – 6 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 5 заседателни дни
май - 5 заседателни дни
юни - 3 заседателни дни
септември - 1 заседателен ден
За периода – 27 заседателни дни. В един заседателен ден са разглеждани от
14 до 51 дела.
Срочност на постановените от състава актове
Дело №

ІV–А

ІV–А

1. 7969/2009г.

1.

Съдиядокладчик

Джулиана
Петкова

Дата на
Дата на
Срок, в който
последното постановяване е постановено
заседание
на съдебното
решението
решение
04.02.2010г.
13.05.2010г.
Над 3 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

960/2008г.

Стела Кацарова

11.12.2008г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
29.09.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 9 месеца

Дела с отменен ход по същество
Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество
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1.

6400/2009г.

2.

6878/2009г.

3.

8802/2009г.

4.

373/2008г.

5.

9875/2009г.

6.

1376/2008г.

7.

1590/2005г.

8.

12108/2009г.

9.

12831/2009г.

10.

747/2009г.

11.

6614/2009г.

12.
13.

обявено за
решаване
04.02.2010г.

18.02.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
04.10.2010г.
11.02.2010г.
10.05.2010г. – отменен
Мария Дончева
ход по същество,
производството по
делото е спряно.
25.02.2010г.
22.04.2010г. – отменен
Мария Дончева
ход по същество,
изпраща делото на СРС
за поправка на ОФГ.
11.03.2010г.
24.03.2010г. – отменен
Мария Дончева
ход по същество.
22.03.2010г.
30.03.2010г. – отменен
Стела Кацарова
ход по същество, делото
е насрочено за
08.11.2010г.
22.03.2010г.
22.04.2010г. – отменен
Стела Кацарова
ход по същество,
производството по
делото е спряно.
17.05.2010г.
27.05.2010г. – отменен
Стела Кацарова
ход по същество,
производството по
делото е оставено без
движение.
31.05.2010г.
04.06.2010г. – отменен
Стела Кацарова
ход по същество, делото
е изпратено по
подсъдност на АССГ.
14.06.2010г.
17.06.2010г. – отменен
Стела Кацарова
ход по същество,
изпраща делото на СРС.
14.06.2010г.
19.08.2010г. – отменен
Даяна Цветанова
ход по същество,
производството по
делото е оставено без
движение.
20.09.2010г.
23.09.2010г. – отменен
Стела Кацарова
ход по същество,
изпраща делото на СРС.
За 2009г. – отменен ход по същество по 7 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 14 бр. дела.
Стела Кацарова
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● След образуването на делата, съдът е постановявал актовете си по
редовността на въззивните жалби в срокове от 3 до 12 дни, 2 месеца - в. гр. д.
№ 7045/2010 г.;
● Съдебните заседания са отлагани през 5 - 8 м. По-дълги са периодите
на отлагане при - в. гр. д. № 1253/2008 г. / 10 месеца/, в. гр. д. № 1046/2008г.
/9 месеца/.
 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са
свързани с искания на страните за събиране на доказателства. В изолирани
случаи съдебните заседания са отлагани поради неизготвяне на заключението
от вещо лице или нередовно призоваване на страните по делото - в. гр. д. №
12008/2009 г., в. гр. д. № 1046/2008 г.
● По-голяма част от спрените дела са администрирани редовно.
Редовно са извършвани справки за хода на преюдициалното производство, в
случаите на спиране на производството по делото на основание чл.182, ал.1 б.
„г” и „д” от ГПК /отм./
 В изолирани случаи при спиране на производството по делата на
основание чл.182, ал.1 б. „г” и „д” от ГПК /отм./ в продължителни периоди от
време не са извършвани справки за движението на преюдициалното
производство – например по в.гр.д.№480/2002г. не са извършвани справки в
периода от 08.01.07г. до 04.01.2010г. /почти три години/. В някои случаи
наличието на предпоставките за възобновяване на производството по делата
не е констатирано своевременно - в.гр.д.№165/2005г., в.гр.д.№480/2002г.
 В определени случаи не е извършвано задълбочено проучване на
това, дали са налице предпоставките за спиране на производството по делото.
По в.гр.д.№5281/1991г. производството по делото е спряно за период от
почти осемнадесет години, като с разпореждане от 22.12.09г. е разпоредено
да се изпрати писмо до ответника за становище, дали това е правилния номер
на делото, до чието приключване е спряно настоящото, като при липса на
отговор в едномесечен срок производството ще бъде възобновено. С
определение от 17.09.2010г. производството по делото е възобновено и
делото е насрочено за 24.03.2011г.
 Констатирани са висящи въззивни дела, образувани през 1991г.,
1996г., 1997г. и 2000г., производството по които продължава повече от
деветнадесет, четиринадесет, тринадесет и т.н. години.
 Проверката на редовността на касационните жалби е извършвана в
срок от 3 до 8 дни.
 Броят на делата с отменен ход по същество не е голям – за 2008г. – 7,
за 2009г. – 14, за 2010г. – 11.
● Съдебните решения са постановявани в съответствие с разпоредбата
на чл. 235, ал. 5 от ГПК. Единствено по в.гр.д.№960/2008г. е констатиран
продължителен период от време, в който по делото не е постановено решение
– 9 месеца след обявяване на делото за решаване.
● По молби с правно основание чл. 390 от ГПК съдът се е произнасял
в срок до три дни от датата на образуване на делото.
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● Книжата по делата са подреждани по хронологичен ред. В изолирани
случаи се констатира недобро подреждане на книжата по делото - в. гр. д. №
12008/2009 г.
● Съобщенията до страните са изготвени своевременно в деня на
постановяването на съдебния акт, или до три дни след тази дата. В изолирани
случаи в срок от 12 дни - ч. гр. д. № 6813/2010 г.
● Средна месечна натовареност на състава за 2008г.- 15 дела; за
2009год.- 18 дела;
 Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2008год. е
53.82% ,а за 2009 год. е 64.48%;
7. ІV - Б въззивен състав – Рени Коджабашева-председател, Мария
Яначкова и Здравка Иванова
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 1995/2009 г. е образувано на 11.03.2009 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС, с което е отхвърлен иск за делба, постъпила в
СГС на 10.03.2009 г. Делото, образувано по реда на ГПК /отм./, е
разпределено на доклад на съдия Яначкова. С определение от 25.03.2009 г.,
оформено като самостоятелен документ по делото, съдът е насрочил делото в
открито съдебно заседание за 12.11.2009 г. /повече от 8 месеца/. В съдебно
заседание е даден ход на делото и отложено за събиране на доказателства за
03.05.2010 г. /след повече от 6 месеца/. На тази дата, с оглед преценка
допустимостта на настоящото производство, съдът отново е разпоредил да се
изиска информация за хода на друго гражданско дело, образувано пред СРС,
и отложил за 09.12.2010 г. /след 7 месеца/. Производството по настоящото
дело е насрочвано в периоди между 6-8 месеца.
- в. гр. д. № 1151/2009 г. е образувано на 11.02.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила на 10.02.2009 г. Делото е разпределено на младши съдия от
състава. Производството е образувано и се движи по реда на ГПК /отм./. С
разпореждане от 24.02.2009 г. съдът е указал на жалбоподателя да представи
доказателства относно етапа, на който се намира преюдициално
производство, във връзка с което е направено искане за спиране на
настоящото, и насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание
за 13.04.2010 г. Разпореждането е оформено като самостоятелен документ по
делото, но съдържа единствено дата и подпис на съдията, постановил акта.
На 13.04.2009 г., с оглед констатирано нередовно призоваване и направено
възражение в този смисъл, съдът е отложил делото за 26.11.2009 г. На тази
дата /докладчик съдия Здравка Иванова/ съдът е дал ход на делото и за
събиране на доказателство е отложено за 13.05.2010 г. /след близо 6 месеца/.
На 13.05.2010 г. делото, докладвано от съдия Галина Иванова, е отложено за
събиране на доказателства за 03.02.2011 г. /след повече от 8 месеца/.
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- в. гр. д. № 12620/2009 г. е образувано на 16.12.2009 г. след като с
решение от 09.12.2009 г. по гр. д. № 559/2008 г. ВКС е отменил въззивно
решение на СГС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав. С
определение от съда от 09.02.2010 г. съдът, в съответствие с указанията на
ВКС е допуснал допълнителна задача на СТЕ и насрочил делото за 24.06.2010
г. В съдебно заседание от 24.06.2010 г., за събиране на доказателства, съдът е
отложил делото за 03.02.2011 г. /след 7 месеца/. В конкретния случай се
констатира забавяне от почти 2 месеца по администриране на делото,
след връщането му от ВКС, и при периодите на насрочването на
съдебните заседания.
- в. гр. д. № 2798/2009 г. е образувано на 27.03.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 26.03.2010 г., а преди това депозирана в СРС на
02.12.2008 г. Делото е разпределено на доклад на съдия Бойкинов. С
ръкописно разпореждане от 31.03.2009 г., положено върху гърба на първата
страница от въззивната жалба, съдът е насрочил делото в открито съдебно
заседание за 16.11.2009 г. /след повече от 7 месеца/. Актът на съда съдържа
само дата и подпис, поради което не позволява да бъде направен извод за
съдията, постановил разпореждането. На 16.11.2009 г. делото е докладвано от
съдия Коджабашева, когато поради нередовна процедура по призоваването, е
отложено за 03.05.2010 г. /след 5 месеца/. Следващо съдебно заседание е
насрочено от съдия Коджабашева за 03.02.2011 г. /след 9 месеца/.
- в. гр. д. № 1161/2008 г. е образувано на 01.04.2008 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 31.03.2008 г. По делото приложен протокол за
разпределение на делото на случаен принцип, съгласно който за докладчик е
определен съдия Мая Русева. С разпореждане, положено ръкописно на гърба
на последната страница от въззивната жалба, делото е насрочено в открито
съдебно заседание за 05.03.2009 г. Разпореждането е подписано от трима
съдии, но не сочи дата на постановяване и имената на съдиите от съдебния
състав, поради което не става ясно нито към кой момент актът е постановен,
нито кои са съдиите, направили волеизявлението. Производството е
насрочено в открито съдебно заседание 11 месеца след неговото
образуване. Съобщенията за страните са изпратени на 08.05.2008 г., което
позволява да се заключи, че към месец май 2008 г. актът по
администрирането е бил постановен. На 05.03.2009 г. делото, докладвано от
съдия Бойкинов, е насрочено за 22.10.2009 г. /след 7 месеца/. На 22.10.2009 г.
съдия Коджабашева, за събиране на доказателства, е отложила делото за
12.04.2010 г. /след повече от 5 месеца/. Последно съдебно заседание
насрочено за 09.12.2010 г. /след близо 8 месеца/.
Спрени дела
- в. гр. д. № 225/2007 г. е образувано на 01.02.2007 г. С протоколно
определение от 29.04.2010 г. съдът е спрял производството по делото, по
взаимно съгласие, на основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. Съдът е
указал делото да му бъде докладвано на 17.11.2010 г.
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- в. гр. д. № 2801/2007 г. е образувано на 27.09.2007 г. и делото
насрочено в открито съдебно заседание за 03.04.2008 г. С протоколно
определение от 18.03.2010 г. съдът е спрял производството по делото на
основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК /отм./. Указано е на въззиваемата
страна да ангажира доказателства за наследници в 6 месечен срок от
съобщението. Към момента на проверката, даденият от съда срок, не е
изтекъл.
- в. гр. д. № 2640/2009 г. е образувано на 25.03.2009 г. С протоколно
определение от 26.04.2010 г. съдът е спрял производството по делото на
основание чл. 182, ал. 1, б. „а” от ГПК /отм./. Указано е делото да се докладва
по молба на страните или след изтичане на 6 месечен срок.
Без движение
- в. гр. д. № 8762/2010 г. е образувано на 27.07.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила на 26.07.2010 г. Делото разпределено за разглеждане на
съдия Рени Коджабашева. С разпореждане от 29.07.2010 г., оформено като
самостоятелен документ от делото, съдът е оставил без движение въззивната
жалба и дал указания за отстраняване на констатирани нередовности.
Съобщения, за дадените указания, са изпратени на 29.07.2010 г. Към момента
на проверката по делото липсват върнати призовки.
- в. гр. д. № 4203/2010 г. е образувано на 15.04.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 13.04.2010 г. Делото е разпределено на доклад на
съдия Здравка Иванова. С разпореждане от 29.04.2010 г., постановено под
печата за образуване, съдът е оставил производството без движение, като е
дал указания за отстраняване на нередовности, в съответствие с
ограниченията, регламентирани в чл. 266 от ГПК. Под разпореждането е
отбелязано, че актът на съда е постановено от съдията-докладчик. До
разпореждането е направено отбелязване за съобщение от 30.04.2010 г. По
делото липсва списък на лицата, за които са изготвени и изпратени
съобщения, както и върнати призовки, поради което не може да се
направи извод за момента, към който жалбоподателят е уведомен за
дадените указания. По делото е депозирана молба от въззивника, на която е
отбелязано, че е постъпила в съда на 08.09.2010 г.
- в. гр. д. № 2291/2008 г. е образувано на 30.06.2008 г. по въззивна
жалба, постъпила в съда 27.06.2008 г. С жалбата е атакувано решение на СРС,
постановено по реда на чл. 360 от КТ. Делото е разпределено за разглеждане
от младши съдия. С определение от 22.07.2008 г., подписано от тримата
членове на състава, съдът се е произнесъл по доказателствените искания и
насрочил делото в открито съдебно заседание за 12.03.2009 г. /след повече от
8 месеца от образуването на делото/. На тази дата, поради нередовно
призоваване на една от страните, делото, докладвано от младши съдия
Шушков, е отложено за 12.10.2009 г. /след 7 месеца/. Делото отложено и
насрочено за 21.01.2010 г., поради нередовна процедура по призоваване
/съдия Здравка Иванова/. В съдебно заседание от тази дата съдът е дал
79

възможност на въззивника, като ищец в производството, да ангажира
доказателства относно правоприемника на втория ответник, с оглед
конституирането му в производството, и е отложил делото за 24.06.2010 г. В
съдебно заседание от тази дата, съдът, след като е приел, че с оглед липсата
на данни до момента за правоприемство на един от основните ответници,
препятсващо възможността за движение на делото, е оставил производството
по делото без движение и дал нови указания на въззивника в този смисъл,
както и по отношение на това дали поддържа жалбата си. Съобщение е
изпратено на въззивника на 06.07.2010 г. Към момента на проверката липсва
върната призовка по делото, от която да е видно, че указанията са доведени
до знанието на жалбоподателя.
Две от делата, производствата по които са оставени без движение,
са новообразувани през 2010 г. и се касаят за дадени от съда указания за
отстраняване на констатирани нередовности.
Стари дела, висящи
- в. гр. д. № 3864/1996 г. е образувано на 23.08.1996 г. Първо съдебно
заседание по делото е проведено на 21.11.1996 г. В трето открито съдебно
заседание, проведено на 12.05.1997 г., съдът е спрял производството по
делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ като резултат от
изявленията на пълномощника на ищеца, без да е изследван действително
въпросът дали другото производство има преюдициален характер. На
04.05.1998 г. е постъпила молба от пълномощника на ответника за
възобновяване на производството, като е представено доказателство, че не се
касае за преюдициален спор. С разпореждане от 07.05.1998 г. производството
е възобновено и съдът е оставил въззивната жалба без движение, като е дал
указания за конкретизиране в какво се състои искането. С протоколно
определение от 18.03.1999 г. производството отново е спряно на основание
чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Производството отново е възобновено
след повече от 10 г. – на 23.11.2009 г., когато е постановено определение за
възобновяване и делото насрочено за 15.04.2010 г.
- в. гр. д. № 1270/1999 г. е образувано на 26.03.1999 г. Спряно от
29.11.1999 г. до 04.03.2002 г., когато е проведено ново съдебно заседание.
Спряно отново на основание чл. 182, ал. 2, б. „б” от ГПК /отм./ на 09.02.2004
г. Следващо открито съдебно заседание е проведено на 03.02.2005 г.
Проведени множество съдебни заседания, отлагани поради нередовно
призоваване и за събиране на доказателства. Общо производството по
делото, е било спряно за повече от 3 години.
- в. гр. д. № 40/2001 г. е образувано на 05.01.2001 г. В трето открито
съдебно заседание, проведено на 21.02.2002 г. е даден ход по същество и
делото обявено за решаване. С определение от 28.03.2002 г. съдът е отменил
определението си за даване ход по същество и спрял производството на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. С определение от 11.06.2010 г.
съдът е възобновил производството по делото и насрочил открито съдебно
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заседание за 28.02.2011 г. Производството е било спряно за период от 8
години.
- в. гр. д. № 3340/2000 г. е образувано на 30.10.2000 г. Към момента са
проведени 18 открити съдебни заседания, първото от които е проведено на
25.06.2001 г., пренасрочено от 30.04.2001 г., без да е посочена причината.
Делото отлагано за събиране на доказателства.
- в.гр.д.№2333/1994г. – /Дария Проданова/ е образувано на 14.06.1994г.
по жалба от 26.05.1994г. срещу решение на СРС от 11.05.1994г. по
гр.д.№2995/1989г., постъпила в СГС на 13.06.1994г. Проведено е открито
съдебно заседание на 10.10.1994г., в което на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 09.01.1995г., с което е отменено решението,
постановено от СРС и на делото е даден ход пред настоящата съдебна
инстанция. Проведени са открити съдебни заседания на 13.03.1995г.,
04.05.1995г., 28.05.1995г., 19.06.1995г., 25.09.1995г.,
02.11.1995г.,
27.11.1995г., 25.01.1996г. В проведеното на 25.01.1996г. открито съдебно
заседание е разпоредено изпращане на делото на СО – Район Нови Искър за
изпълнение на процедурата по чл.61 ЗТСУ, и докладване на делото за
насрочване след приключване на процедурата и връщане на делото. По
делото е приложено писмо с вх.№9200-281/23.04.1999г. до Правния отдел
на Район „Нови Искър”, с което в.гр.д.№2333/1994г. по описа на СГС е
постъпило в Район „Нови Искър”. С писмо от 02.03.2000г. на Район
„Нови Искър” в.гр.д.№2333/1994г. е върнато в СГС. По делото е
приложено писмо от 09.12.2008г., с което от СГС, ІІІ-д отделение е
изискано гр.д.№2062/1997г. по описа на СГС, АО. С разпореждане от
17.03.10г. съдия Валентин Бойкинов е насрочил делото за разглеждане в
открито съдебно заседание на 31.05.2010г. Извършено е отбелязване, че
делото е докладвано на 18.03.2010г. на съдия Рени Коджабашева. С
определение от 19.03.2010г., постановено от съдия Коджабашева, след
като е установено, че от момента на преустановяване на процесуалните
действия по настоящето дело – м. януари 1996г. до м.март 2010г. е
изтекъл продължителен период от време, през който е възможно да са
настъпили изменения в регулационния статут на делбения имот и
респективно страните да са уредили отношенията си извънсъдебно, на
страните е указано да заявят изрично с писмени молби до датата на
насроченото открито съдебно заседание дали поддържат подадените през
м. май 1994г. жалби. Със същото определение е разпоредено и да се
изиска информация от СО - Район „Нови Искър” за провеждането на
процедурата по чл.61 ЗТСУ /отм./, съобразно даденото разпореждане в
проведеното на 25.01.1996г. съдебно заседание. Писмо от СО - Район
„Нови Искър” е постъпило на 12.05.10г., в което се съдържа информация,
че процедурата по чл.61 ЗТСУ / отм./ не е приложена до момента.
Проведено е открито съдебно заседание на 31.05.10г., в което на делото не
е даден ход поради нередовно призоваване и е насрочено за 18.10.2010г. В
същото съдебно заседание е разпоредено на страните да бъдат изпратени
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и преписи от разпореждането на съда от 19.03.2010г., както и да се
изискат сведения от Бюро „Призовки” за причините за невръщане на
призовките за проведеното съдебно заседание и данни за виновното
длъжностно лице. С определение от 16.07.10г. са конституирани като
страни по делото наследниците на починалите жалбоподатели.
Решени дела
- в. гр. д. № 1545/2008 г. е образувано на 08.05.2008 г. /съдия Мария
Яначкова/. С определение от 12.05.2008 г. производството е насрочено в
открито съдебно заседание за 09.03.2009 г. /след почти 10 месеца/. Следващо
заседание насрочено за 12.11.2009 г. /след 8 месеца/, когато е даден ход по
същество. Постановено решение на 17.03.2010 г. На 02.06.2010 г. по делото е
депозирана касационна жалба. Препис от касационната жалба е връчен на
20.09.2010 г.
- в. гр. д. № 663/2009 г. е образувано на 28.01.2009 г. /съдия Рени
Коджабашева/. Делото е насрочено за 15.10.2009 г. с резолюция от 05.03.2010
г., положена върху последната страница на жалбата. В съдебно заседание от
15.10.2009 г. е даден ход по същество и делото е обявено за решаване.
Решение постановено с дата 26.04.2010 г. съобщения за страните са
изпратени на 11.05.2010 г. Касационна жалба е депозирана н 29.06.2010 г.,
която е оставена без движение с разпореждане от 05.07.2010 г. Указания за
връчване на преписи от касационната жалба от 16.09.2010 г.
- в.гр.д.№6808/2009г. – /Методи Шушков/ е образувано на 14.07.2009г.
по жалба от 19.03.2009г. срещу решение на СРС от 26.02.2009г. по
гр.д.№24702/2007г., постъпила в СГС на 13.07.2009г. С определение от
16.07.09г. съдът е оставил без уважение исканията за допускане на СТЕ и
делото е насрочено за 18.02.10г. В проведеното на 18.02.10г. открито съдебно
заседание /Здравка Иванова/ на делото е даден ход по същество. Постановено
е решение от 08.07.2010г. /Здравка Иванова/, с което е оставено в сила
постановеното от СРС решение. В книгата за открити съдебни заседания
отбелязването за
постановяване на решението е от 15.07.2010г.
Съобщения до страните са изпратени на 16.07.10г. Касационна жалба е
постъпила на 09.08.10г. С разпореждане от 29.09.10г. е указано на
жалбоподателя, че следва да посочи изложение на основанията за касационно
обжалване, да приподпише касационната жалба и да представи доказателства
за внесена държавна такса.
- в.гр.д.№8791/2009г. – /Здравка Иванова/ е образувано на 18.09.2009г.
по жалба от 09.07.2009г. срещу решение на СРС от 15.06.2009г. по
гр.д.№22575/2008г., постъпила в СГС на 16.09.2009г. С определение от
16.10.09г. делото е насрочено за 29.03.10г. В проведеното на 29.03.10г.
открито съдебно заседание /Здравка Иванова/ на делото е даден ход по
същество. Постановено е решение от 19.08.2010г. /Здравка Иванова/, с което
е потвърдено постановеното от СРС решение. В книгата за открити
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съдебни заседания отбелязването за постановяване на решението е от
08.09.2010г. Съобщения до страните са изпратени на 08.09.10г.
- в.гр.д.№4591/2009г. – /Здравка Иванова/ е образувано на 16.05.2009г.
по жалба от 24.03.2009г. срещу решение на СРС от 27.02.2009г. по
гр.д.№22578/2008г., постъпила в СГС на 15.05.2009г. С определение от
25.05.09г. делото е насрочено за 08.03.10г. В проведеното на 08.03.10г.
открито съдебно заседание /Здравка Иванова/ на делото е даден ход по
същество. Постановено е решение от 06.08.2010г. /Здравка Иванова. В
книгата за открити съдебни заседания отбелязването за постановяване
на решението е от 11.08.2010г. Съобщения до страните са изпратени на
12.08.10г. На 24.09.10г. е постъпила молба за допълване на постановеното
решение. С разпореждане от 30.09.10г. са дадени указания за уточняване на
определени обстоятелства.
- в.гр.д.№7026/2009г. – / Мария Яначкова/ е образувано на 21.07.2009г.
по жалба от 23.06.2009г. срещу решение на СРС от 26.05.2009г. по
гр.д.№43368/2008г., постъпила в СГС на 20.07.2009г. С определение от
04.09.09г. делото е насрочено за 01.03.10г. и е определен срок на
жалбоподателя за уточняване на доказателствените искания. С определение
от 08.12.09г. е оставено без уважение искането на жалбоподателя за събиране
на доказателства. В проведеното на 01.03.10г. открито съдебно заседание на
делото е даден ход по същество. Постановено е решение от 15.06.2010г., с
което е потвърдено постановеното от СРС решение. В книгата за открити
съдебни заседания отбелязването за постановяване на решението е от
22.06.2010г. Съобщения до страните са изпратени на 22.06.10г. Касационна
жалба срещу постановеното решение е постъпила на 20.08.10г. С
разпореждане от 13.09.10г. са дадени указания за отстраняване констатирани
нередовности на касационната жалба.
- в.гр.д.№3304/2009г. – / Мария Яначкова/ е образувано на 10.04.2009г.
по жалба от 23.02.2009г. срещу решение на СРС от 15.01.2009г. по
гр.д.№4959/2008г., постъпила в СГС на 09.04.2009г. С определение от
11.05.09г. делото е насрочено за 17.12.09г. Проведено е открито съдебно
заседание на 17.12.09г., в което делото е отложено. В проведеното на
15.04.09г. открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 23.07.2010г., с което е потвърдено постановеното
от СРС решение. В книгата за открити съдебни заседания отбелязването
за постановяване на решението е от 27.07.2010г. Съобщения до страните
са изпратени на 27.07.10г. На 02.08.10г. е постъпила молба за издаване на
изпълнителен лист. С разпореждане от 06.08.10г. е разпоредено издаването на
изпълнителен лист. Издаден е изпълнителен лист на 31.08.10г.
- в.гр.д.№1545/2008г. – / Мария Яначкова/ е образувано на 08.05.2008г.
по жалба от 26.10.2007г. срещу решение на СРС от 27.08.2007г. по
гр.д.№12737/2006г., постъпила в СГС на 24.04.2008г. С разпореждане от
12.05.08г. делото е насрочено за 09.03.09г. Проведено е открито съдебно
заседание на 09.03.09г., в което делото е отложено за събиране на
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доказателства. В проведеното на 12.11.09г. открито съдебно заседание на
делото е даден ход по същество. Постановено е решение от 17.03.2010г., с
което е оставено в сила постановеното от СРС решение. Съобщения до
страните са изпратени на 25.03.10г. Касационна жалба срещу постановеното
решение е постъпила на 02.06.10г. С разпореждане от 04.06.10г. са дадени
указания за внасяне на държавна такса. С разпореждане от 20.09.10г. е
разпоредено изпращане на препис от жалбата на насрещната страна.
- в.гр.д.№2402/2009г. – / Рени Коджабашева/ е образувано на
17.03.2009г. по жалба от 29.12.2008г. срещу решение на СРС от 03.12.2008г.
по гр.д.№24001/2006г., постъпила в СГС на 17.03.2009г. С разпореждане от
30.03.09г. делото е насрочено за 12.11.09г. В проведеното на 12.11.09г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 21.06.2010г. Съобщения до страните са
изпратени на 04.08.10г.
- в.гр.д.№5021/2009г. – / Рени Коджабашева/ е образувано на
30.05.2009г. по жалба от 25.03.2009г. срещу решение на СРС от 24.02.2009г.
по гр.д.№25660/2008г., постъпила в СГС на 29.05.2009г. С разпореждане от
02.06.09г. делото е насрочено за 17.12.09г. В проведеното на 17.12.09г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество.
Постановено е решение от 14.07.2010г., с което е оставен в сила
постановеното от СРС решение. Съобщения до страните са изпратени на
17.08.10г.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч. гр. д. № 2/2010 г., IV Б състав /съдия Рени Коджабашева/ е
образувано на 05.01.2010 г. С определение от 11.01.2010 г. съдът е допуснал
възбрана на недвижим имот до размера на сумата по бъдещия иск и
определил гаранция. Съдът е указал 20-дневен срок за предявяване на
бъдещия иск от получаването на обезпечителната заповед. Съобщение
изпратено на 15.01.2010 г. По делото липсват данни за внасяне на
определената гаранция, за издаване на обезпечителна заповед и за
предявяване на бъдещия иск.
- ч. гр. д. № 412/2010 г., IV Б състав /съдия Розинела Янчева/ е
образувано на 14.01.2010 г. С определение от 15.01.2010 г. съдът е допуснал
обезпечение чрез възбрана на недвижим имот, определил едномесечен срок
за представяне на доказателство за предявяване на бъдещите искове. Съдът
не е посочил от кой момент тече този срок. Пълномощникът на молителя е
получил обезпечителната заповед на 19.01.2010 г. Съобщение за молителя е
получено и на 10.02.2010 г. Към момента на проучване на делото липсват
доказателства за предявяване на бъдещите искове, както и за
предприемане на действия от страна на съда за отмяна на допуснатото
обезпечение в съответствие с чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК.
- ч. гр. д. № 561/2010 г., IV Б състав /съдия Мария Яначкова/ е
образувано на 19.01.2010 г. С определение от 21.01.2010 г е допуснато
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обезпечение чрез запор на банкови сметки, определена гаранция и 15-дневен
срок за предявяване на бъдещия иск, от връчване на съобщение за
настоящото определение. Разпоредено е издаването на обезпечителна заповед
след представяне на документ за платена гаранция. Съобщенията за молителя
са връщани в цялост, с отбелязване, че адресът е домашен и няма такава
фирма. На 16.03.2010 г. съдът е разпоредил уведомяване чрез залепване по
чл. 47, ал. 1 от ГПК. Молителят уведомен на 19.03.2010 г. Не е е внасяна
гаранция, не е издавана обезпечителна заповед.
- ч.гр.д.№352/2010г., ІV Б – /съдия Здравка Иванова/ Молбата за
допускане на обезпечение е оставена без разглеждане, след като съдът е
констатирал, че молбата не е подписана и доказателствата, приложени към
нея в копие не са заверени по смисъла на чл.183 ГПК.
- ч.гр.д.№351/2010г., ІV Б – /съдия Мария Яначкова/ Допуснато е
обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор върху банкови сметки
в 4 банки. Определена е гаранция от 11 400 лв. Определен е 15-дневен срок за
предявяване на бъдещия иск. След внасяне на гаранцията е издадена на
26.01.10 г. обезпечителна заповед. Представени са доказателства за
предявените искове.
Други частни производства
- ч. гр. д. № 986/2010 г., IV Б състав /младши съдия Румяна Спасова/.
● образувано в 3-дневен срок от постъпването;
● определение постановено в 3-дневен срок от образуването;
● съобщения са изготвени и изпратени в деня на постановяването.
- ч. гр. д. № 7788/2010 г., IV Б състав /съдия Ралица Димитрова/.
● образувано в деня на постъпване;
● постановено определение в 2-месечен срок от датата на образуване;
● изготвени съобщения в деня следващ датата на обявяване на
определението;
Въззивни частни производства
- ч. гр. д. № 3777/2010 г., IV Б /съдия Рени Коджабашева/.
● образувано в 6-дневен срок от постъпването на жалбата /Великденски
празници/.
- ч. гр. д. № 3845/2010 г., IV Б /съдия Здравка Иванова/.
● постановено определение 4 месеца след образуване на делото;
● изготвени съобщения за съдебния акт в деня на постановяването му.
Отрити съдебни заседания на състава
Към 06.10.2010г.
За периода 21.01.2010г. – 30.09.2010г. са проведени 444 съдебни заседания.
През месеците юли и август 2010г. не са провеждани открити съдебни
заседания.
януари – 1 заседателен ден
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февруари – 5 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 4 заседателни дни
май - 4 заседателни дни
юни - 3 заседателни дни
септември - 1 заседателен ден
За периода – 24 заседателни дни. В един заседателен ден са разглеждани от 5
до 18 дела .
Рени Коджабашева – за 2010г. от 21.01.2010г. до 24.06.2010г. - има 62 дела
обявени за решаване:
- постановени 7 решения - и седемте решения са постановени в срок
по-дълъг от 3 месеца;
- по 3 дела – отменен ход по същество;
- по 52 дела, обявени са решаване към 05-06.10.2010г. не са
постановени решения.
Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

1.
2.

127/2007г.
2948/2007г.

Рени Коджабашева 21.01.2010г.
Рени Коджабашева 21.01.2010г.

3.

9514/2009г.

Рени Коджабашева 21.01.2010г.

4.

3249/2006г.

Рени Коджабашева 04.02.2010г.

5.
6.

520/2007г.
3326/2005г.

Рени Коджабашева 04.02.2010г.
Рени Коджабашева 08.02.2010г.

7.

823/2008г.

Рени Коджабашева 08.02.2010г.

8.

3454/2008г.

Рени Коджабашева 08.02.2010г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
10.08.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
11.08.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 6 месеца

Над 6 месеца

86

9.

3257/2008г.

Рени Коджабашева 11.02.2010г.

10.

3471/2009г.

Рени Коджабашева 11.02.2010г.

11.

6416/2009г.

Рени Коджабашева 11.02.2010г.

12.

3698/2008г.

Рени Коджабашева 11.02.2010г.

13.

1124/2001г.

Рени Коджабашева 15.02.2010г.

14.

6970/2009г.

Рени Коджабашева 15.02.2010г.

15.

11816/2009г. Рени Коджабашева 15.02.2010г.

16.

1297/2009г.

Рени Коджабашева 15.02.2010г.

17.

7460/2009г.

Рени Коджабашева 18.02.2010г.

18.

7541/2009г.

Рени Коджабашева 18.02.2010г.

19.

12823/2009г. Рени Коджабашева 18.02.2010г.

20.

21.
22.

753/2008г.

Рени Коджабашева 01.03.2010г.

12195/2009г. Рени Коджабашева 01.03.2010г.
5947/2009г. Рени Коджабашева 08.03.2010г.

Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
06.07.2010г.
Не е
постановено

Над 4 месеца
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23.

8766/20097г. Рени Коджабашева 08.03.2010г.

24.

807/2009г.

Рени Коджабашева 11.03.2010г.

25.

1454/2008г.

Рени Коджабашева 15.03.2010г.

26.

9234/2009г.

Рени Коджабашева 15.03.2010г.

27.

8127/2009г.

Рени Коджабашева 18.03.2010г.

28.
29.

410/2008г.
4042/2009г.

Рени Коджабашева 29.03.2010г.
Рени Коджабашева 29.03.2010г.

30.

841/2008г.

Рени Коджабашева 29.03.2010г.

31.
32.

2570/2005г.
5402/2009г.

Рени Коджабашева 12.04.2010г.
Рени Коджабашева 12.04.2010г.

33.

8034/2009г.

Рени Коджабашева 12.04.2010г.

34.

9645/2009г.

Рени Коджабашева 12.04.2010г.

35.
36.

2181/2010г.
3294/2005г.

Рени Коджабашева 15.04.2010г.
Рени Коджабашева 15.04.2010г.

37.

10064/2009г. Рени Коджабашева 26.04.2010г.

решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
09.08.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
13.09.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
02.08.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено

Над 4 месеца

5 месеца

Над 3 месеца
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38.

10609/2009г. Рени Коджабашева 26.04.2010г.

39.

2493/2010г.

Рени Коджабашева 26.04.2010г.

40.

78/2009г.

Рени Коджабашева 29.04.2010г.

41.

2169/2009г.

Рени Коджабашева 29.04.2010г.

42.

7022/2009г.

Рени Коджабашева 29.04.2010г.

43.

10507/2002г. Рени Коджабашева 03.05.2010г.

42.

3838/2008г.

Рени Коджабашева 03.05.2010г.

43.

4150/2007г.

Рени Коджабашева 13.05.2010г.

44.

1981/2008г.

Рени Коджабашева 13.05.2010г.

45.

2431/2009г.

Рени Коджабашева 13.05.2010г.

46.

3550/2009г.

Рени Коджабашева 13.05.2010г.

47.

10886/2009г. Рени Коджабашева 13.05.2010г.

48.

2726/2010г.

Рени Коджабашева 13.05.2010г.

решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
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49.

10529/2009г. Рени Коджабашева 27.05.2010г.

50.

11035/2009г. Рени Коджабашева 27.05.2010г.

51.

5328/2009г.

Рени Коджабашева 31.05.2010г.

52.

2238/2005г.

Рени Коджабашева 07.06.2010г.

53.

1801/2008г.

Рени Коджабашева 21.06.2010г.

54.

4957/2009г.

Рени Коджабашева 21.06.2010г.

55.

9079/2009г.

Рени Коджабашева 21.06.2010г.

56.

10678/2009г. Рени Коджабашева 21.06.2010г.

57.

11751/2009г. Рени Коджабашева 21.06.2010г.

58.
59.

78/2004г.
3099/2009г.

Рени Коджабашева 21.06.2010г.
Рени Коджабашева 21.06.2010г.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

932/2009г.
985/2009г.
3350/2008г.
151/2009г.
1328/2009г.
301/2009г.
449/2009г.

Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева

28.09.2009г.
28.09.2009г.
01.10.2009г.
01.10.2009г.
12.10.2009г.
12.10.2009г.
15.10.2009г.

постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
28.09.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
30.04.2010г.
03.05.2010г.
05.05.2010г.
18.04.2010г.
13.05.2010г.
02.02.2010г.
29.04.2010г.

Над 3 месеца

Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
7 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

663/2009г.
1396/2008г.
1182/2008г.
319/2009г.
1593/2009г.
1593/2008г.
5397/2009г.
3165/2003г.
2566/2008г.
3299/2008г.
2413/2009г.
2402/2009г.
2812/2009г.
1685/2007г.
3311/2008г.
2971/2009г.
6859/2009г.

Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева

15.10.2009г.
22.10.2009г.
22.10.2009г.
22.10.2009г.
22.10.2009г.
26.10.2009г.
26.10.2009г.
29.10.2009г.
29.10.2009г.
09.11.2009г.
09.11.2009г.
12.11.2009г.
16.11.2009г.
19.11.2009г.
19.11.2009г.
19.11.2009г.
23.11.2009г.
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2907/2007г.

Рени Коджабашева 23.11.2009г.

85.
86.

3259/2007г.
2400/2008г.

Рени Коджабашева 26.11.2009г.
Рени Коджабашева 26.11.2009г.

10.05.2010г.
24.02.2010г.
20.05.2010г.
14.05.2010г.
28.07.2010г.
19.05.2010г.
17.05.2010г.
12.07.2010г.
27.05.2010г.
30.07.2010г.
06.08.2010г.
03.08.2010г.
04.08.2010г.
16.08.2010г.
06.08.2010г.
04.08.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 13.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 13.10.10г./
16.08.2010г.
28.09.2010г.

87.

2442/2008г.

Рени Коджабашева 26.11.2009г.

28.09.2010г.

88.

3258/2009г.

Рени Коджабашева 07.12.2009г.

89.

3298/2009г.

Рени Коджабашева 07.12.2009г.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

3316/2009г.
4290/2009г.
431/2007г.
4377/2009г.
1127/2009г.
2463/2008г.
2945/2008г.
3728/2009г.
4886/2009г.
4431/2009г.

Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева
Рени Коджабашева

Не е
постановено
решение.
/към 13.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 13.10.10г./
28.09.2010г.
06.10.2010г.
16.08.2010г.
30.09.2010г.
09.08.2010г.
29.07.2010г.
06.10.2010г.
09.08.2010г.
09.07.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 13.10.10г./

07.12.2009г.
07.12.2009г.
10.12.2009г.
10.12.2009г.
10.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.

Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 9 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 8 месеца
Над 6 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 10
месеца

Над 10
месеца

Над 8 месеца
Над 10
месеца
Над 10
месеца
Над 10
месеца

Над 10
месеца

Над 9 месеца
10 месеца
Над 8 месеца
Над 9 месеца
Над 8 месеца
Над 7 месеца
Над 9 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
10 месеца
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100. 4750/2009г.

Рени Коджабашева 14.12.2009г.

101. 3891/2008г.
102. 5021/2009г.

Рени Коджабашева 17.12.2009г.
Рени Коджабашева 17.12.2009г.

Дело №

ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-В
ІV-В
ІІ-В
ІV-Б
ІІ-Г
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

1. 374/2008г.
2. 520/2008г.
3. 2105/2007г.
4. 1411/2008г.
5. 4757/2009г.
6. 3182/2008г.
7. 3588/2009г.
8. 3567/2008г.
9. 6979/2002г.
10. 7026/2009г.
11. 3346/2008г.
12. 4603/2009г.
13. 5910/2009г.
14. 11227/2009г.
15. 6536/2009г.
16. 7325/2009г.
17. 8544/2009г.
18. 1187/2008г.
19. 8289/2002г.
20. 625/2008г.
21. 7166/2009г.
22. 7544/2009г.
23. 4081/2006г.
24. 9632/2009г.
25. 810/2009г.
26. 2340/2008г.
27. 3304/2009г.
28. 9508/2009г.
29. 9646/2009г.
30. 3866/2008г.
31.
9/2008г.
32. 1083/2006г.
33. 1022/2008г.
34. 2488/2007г.
35. 2569/2007г.
36. 3123/2007г.
653/2006г.
37.
38. 3664/2007г.

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова

21.01.2010г.
21.01.2010г.
04.02.2010г.
04.02.2010г.
11.02.2010г.
15.02.2010г.
18.02.2010г.
18.02.2010г.
01.03.2010г.
01.03.2010г.
08.03.2010г.
08.03.2010г.
08.03.2010г.
08.03.2010г.
11.03.2010г.
11.03.2010г.
15.03.2010г.
15.03.2010г.
15.03.2010г.
18.03.2010г.
18.03.2010г.
18.03.2010г.
29.03.2010г.
29.03.2010г.
12.04.2010г.
15.04.2010г.
15.04.2010г.
25.02.2010г.
25.02.2010г.
16.12.2009г.
16.12.2009г.
20.02.2009г.
05.02.2009г.
05.02.2009г.
05.02.2009г.
05.02.2009г.
09.02.2009г.
09.02.2009г.

Не е
постановено
решение.
/към 13.10.10г./
06.08.2010г.
06.08.2010г.

10 месеца

Над 7 месеца
Над 7 месеца

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
04.05.2010г.
04.05.2010г.
01.06.2010г.
11.05.2010г.
01.06.2010г.
11.06.2010г.
15.06.2010г.
08.06.2010г.
02.07.2010г.
22.06.2010г.
05.07.2010г.
22.06.2010г.
05.07.2010г.
22.06.2010г.
06.07.2010г.
05.07.2010г.
06.07.2010г.
19.07.2010г.
07.07.2010г.
22.07.2010г.
11.07.2010г.
07.07.2010г.
22.07.2010г.
12.07.2010г.
27.07.2010г.
27.07.2010г.
27.07.2010г.
14.06.2010г.
14.06.2010г.
16.04.2010г.
16.04.2010г.
26.06.2009г..
22.05.2009г.
10.06.2009г.
12.05.2009г.
12.05.2009г.
18.06.2009г.
18.06.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
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ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

211/2008г.
2555/2006г.
942/2007г.
1694/2008г.
1867/2007г.
1281/2008г.
1391/2008г.
2983/2008г.
4235/2007г.
1728/2008г.
2613/2007г.
3639/2007г.
323/2008г.
1822/2008г.
1772/2008г.
3230/2008г.
403/2008г.
2156/2008г.
2159/2007г.
3490/2008г.
891/2006г.
1935/2007г.
2089/2008г.
3907/2006г.
2252/2008г.
3674/2007г.
1976/2008г.
3263/2008г.
684/2008г.
1711/2007г.
467/2008г.
2410/2008г.
3250/2008г.
3536/2008г.
2814/2008г.
3425/2008г.
77/2007г.
3885/2007г.
2750/2008г.
2094/2008г.
3207/2007г.
2665/2005г.
1509/2009г.
1632/2007г.
3044/2007г.
3950/2007г.
964/2008г.
1545/2008г.
753/2009г.
1719/2009г.

Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова

09.02.2009г.
09.02.2009г.
12.02.2009г.
12.02.2009г.
12.02.2009г.
16.02.2009г.
09.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
16.03.2009г.
16.03.2009г.
16.03.2009г.
19.03.2009г.
19.03.2009г.
19.03.2009г.
30.03.2009г.
02.04.2009г.
02.04.2009г.
02.04.2009г.
02.04.2009г.
06.04.2009г.
06.04.2009г.
06.04.2009г.
06.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
16.04.2009г.
16.04.2009г.
07.05.2009г.
07.05.2009г.
07.05.2009г.
14.05.2009г.
14.05.2009г.
28.05.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
11.06.2009г.
15.10.2009г.
26.10.2009г.
09.11.2009г.
09.11.2009г.
09.11.2009г.
12.11.2009г.
12.11.2009г.
16.11.2009г.
16.11.2009г.

26.05.2009г.
26.05.2009г.
23.06.2009г.
23.06.2009г.
23.06.2009г.
26.05.2009г.
22.06.2009г.
07.07.2009г.
22.07.2009г.
02.07.2009г.
03.07.2009г.
03.07.2009г.
22.07.2009г.
22.07.2009г.
27.07.2009г.
10.07.2009г.
28.07.2009г.
13.07.2009г.
02.09.2009г.
28.07.2009г.
06.08.2009г.
18.08.2009г.
28.07.2009г.
06.08.2009г.
06.08.2009г.
21.08.2009г.
22.07.2009г.
06.08.2009г.
06.08.2009г.
11.08.2009г.
01.09.2009г.
24.08.2009г.
28.08.2009г.
26.08.2009г.
26.08.2009г.
09.09.2009г.
10.09.2009г.
17.09.2009г.
15.09.2009г.
23.09.2009г.
18.09.2009г.
16.02.2010г.
09.02.2010г.
15.03.2010г.
05.03.2010г.
08.03.2010г.
30.03.2010г.
25.03.2010г.
25.02.2010г.
30.03.2010г.

Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
5 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
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ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-В
ІV-В

ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

2818/2009г.
1926/2008г.
2530/2007г.
324/2008г.
3287/2008г.
2366/2008г.
3284/2009г.
6470/2009г.
646/2008г.
2822/2009г.
1368/2007г.
2307/2003г.
3501/2008г.
3124/2009г.
194/2008г.
1211/2008г.
3293/2009г.
3445/2009г.
3739/2009г.
3332/2008г.
2168/2009г.

Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова
Мария Яначкова

16.11.2009г.
16.11.2009г.
19.11.2009г.
19.11.2009г.
23.11.2009г.
26.11.2009г.
07.12.2009г.
07.12.2009г.
10.12.2009г.
10.12.2009г.
10.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.
14.12.2009г.
17.12.2009г.
17.12.2009г.
17.12.2009г.
21.05.2009г.
21.05.2009г.

25.02.2010г.
22.03.2010г.
10.03.2010г.
09.03.2010г.
02.03.2010г.
22.03.2010г.
08.04.2010г.
25.03.2010г.
08.04.2010г.
08.04.2010г.
08.04.2010г.
27.04.2010г.
21.04.2010г.
08.04.2010г.
30.04.2010г.
13.04.2010г.
22.04.2010г.
27.04.2010г.
08.04.2009г.
07.09.2009г.
07.09.2009г.

Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова

21.01.2010г.
04.02.2010г.
04.02.2010г.
08.02.2010г.
08.02.2010г.
11.02.2010г.
15.02.2010г.
15.02.2010г.
18.02.2010г.
18.02.2010г.
18.02.2010г.
18.02.2010г.
01.03.2010г.
01.03.2010г.
01.03.2010г.
01.03.2010г.
08.03.2010г.
08.03.2010г.
11.03.2010г.
11.03.2010г.
11.03.2010г.
11.03.2010г.
15.03.2010г.
15.03.2010г

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
31.05.2010г.
08.07.2010г.
08.06.2010г.
25.06.2010г.
15.07.2010г.
22.07.2010г.
14.06.2010г.
10.06.2010г.
08.07.2010г.
09.07.2010г.
15.07.2010г.
06.07.2010г.
27.07.2010г.
09.06.2010г.
18.08.2010г.
02.07.2010г.
11.08.2010г.
22.07.2010г.
28.07.2010г.
10.08.2010г.
03.08.2010г.
08.09.2010г.
04.08.2010г.
09.08.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца

1. 3249/2008г.
2. 8229/2009г.
3. 695/2007г.
4. 3138/2007г.
5. 3337/2008г.
6. 5327/2009г.
7. 437/2009г.
8. 8655/2009г.
9. 1721/2008г.
10. 4890/2009г.
11. 6808/2009г.
12. 10472/2009г.
13. 1839/2008г.
14. 4977/2009г.
15. 5922/2009г.
16. 10272/2009г.
17. 4591/2009г.
18. 2767/2007г.
19. 2379/2008г.
20. 7181/2009г.
21. 7540/2009г.
22. 8471/2009г.
23. 162/2008г.
24. 7344/2009г.
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ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-В
ІV-Б
ІV-Б

25. 8822/2002г.
26. 9979/2009г.
27. 9504/2009г.
28. 12813/2009г.
29. 1571/2007г.
30. 3414/2008г.
31. 2404/2009г.
32. 8791/2009г.
33. 3277/2009г.
34. 6534/2009г.
35. 119/2008г.
36. 10232/2009г.

Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова

15.03.2010г
15.03.2010г.
18.03.2010г.
18.03.2010г.
29.03.2010г.
29.03.2010г.
29.03.2010г.
29.03.2010г.
29.03.2010г.
17.02.2010г.
15.04.2010г.
15.04.2010г.

ІV-Б

37.

2788/2009г.

Здравка Иванова

26.04.2010г.

ІV-Б

38.

5949/2009г.

Здравка Иванова

29.04.2010г.

ІV-Б

39.

80/2010г.

Здравка Иванова

29.04.2010г.

ІV-Б

40.

3824/2008г.

Здравка Иванова

03.05.2010г.

ІV-Б

41. 10893/2009г.

Здравка Иванова

03.05.2010г.

ІV-Б
ІV-Б

42. 11554/2009г.
43. 11259/2009г.

Здравка Иванова
Здравка Иванова

13.05.2010г.
27.05.2010г.

ІV-Б

44.

2355/2008г.

Здравка Иванова

27.05.2010г.

ІV-Б

45.

4024/2007г.

Здравка Иванова

31.05.2010г.

ІV-Б
ІV-Б

46.
47.

3300/2009г.
628/2010г.

Здравка Иванова
Здравка Иванова

31.05.2010г.
07.06.2010г.

22.07.2010г.
11.08.2010г.
06.08.2010г.
26.07.2010г.
08.09.2010г.
19.08.2010г.
22.07.2010г.
08.09.2010г.
08.09.2010г.
02.08.2010г.
04.10.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
28.09.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
04.10.2010г.
Не е
постановено

Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца

Над 4 месеца

Над 4 месеца
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ІV-Б

48.

2007/2010г.

Здравка Иванова

07.06.2010г.

ІV-Б

49.

9247/2009г.

Здравка Иванова

07.06.2010г.

ІV-Б

50. 12452/2009г.

Здравка Иванова

07.06.2010г.

ІV-Б

51.

3512/2008г.

Здравка Иванова

21.06.2010г.

ІV-Б

52. 11842/2009г.

Здравка Иванова

21.06.2010г.

ІV-Б

53.

4802/2010г.

Здравка Иванова

21.06.2010г.

ІV-Б

54. 12458/2009г.

Здравка Иванова

21.06.2010г.

ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

1839/2004г.
3095/2007г.
1841/2008г.
1915/2009г.
2426/2009г.
3990/2007г.
2045/2008г.
2348/2007г.
2737/2008г.
2962/2009г.
703/2008г.
194/2007г.
6874/2009г.
3884/2007г.
2779/2009г.
2612/2008г.
3727/2008г.
926/2007г.
3555/2009г.
3768/2007г.
3938/2004г.

Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова

15.10.2009г.
15.10.2009г.
22.10.2009г.
26.10.2009г.
26.10.2009г.
29.10.2009г.
29.10.2009г.
09.11.2009г.
09.11.2009г.
09.11.2009г.
12.11.2009г.
16.11.2009г.
16.11.2009г.
16.11.2009г.
19.11.2009г.
23.11.2009г.
26.11.2009г.
07.12.2009г.
10.12.2009г.
10.12.2009г.
14.12.2009г.

решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 06.10.10г./
12.03.2010г.
15.03.2010г.
17.02.2010г.
05.03.2010г.
24.02.2010г.
24.02.2010г.
26.02.2010г.
10.05.2010г.
05.03.2010г.
05.03.2010г.
09.03.2010г.
09.03.2010г.
12.04.2010г.
19.03.2010г.
01.03.2010г.
23.03.2010г.
25.03.2010г.
07.04.2010г.
07.04.2010г.
12.04.2010г.
20.04.2010г.

Над 4 месеца
5 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
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ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

76.
77.
78.
79.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

2646/2005г.
3766/2009г.
879/2008г.
3944/2009г.

Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова
Здравка Иванова

14.12.2009г.
14.12.2009г.
17.12.2009г.
17.12.2009г.

14.04.2010г.
31.03.2010г.
29.04.2010г.
29.04.2010г.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

1013/2008г.
2534/2006г.
569/2007г.
1287/2008г.
1899/2008г.
4010/2000г.
1239/2008г.
76/2006г.
666/2007г.
1372/2008г.
1661/2008г.
1748/2008г.
698/2007г.
1164/2007г.
2014/2008г.
4207/2006г.
2187/2008г.
2196/2008г.
3974/2007г.
4096/2007г.
2356/2008г.
2784/2008г.
337/2007г.
3234/2000г.
2569/2008г.
3994/2006г.
2034/2007г.
1515/2007г.
2050/2007г.
623/2008г.
3189/2008г.
2030/2007г.
3121/2008г.
930/2007г.
3955/2008г.
3228/2008г.
3455/2008г.
3174/2008г.
1248/2008г.
697/2007г.

Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов
Валентин Бойкинов

05.03.2009г.
05.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
16.03.2009г.
19.03.2009г.
30.03.2009г.
30.03.2009г.
30.03.2009г.
30.03.2009г.
06.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
16.04.2009г.
11.05.2009г.
11.05.2009г.
14.05.2009г.
14.05.2009г.
14.05.2009г.
16.05.2009г.
16.05.2009г.
28.05.2009г.
28.05.2009г.
01.06.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
08.06.2009г.
08.06.2009г.
08.06.2009г.
11.06.2009г.
11.06.2009г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
13.11.2009г.
01.10.2009г.
29.07.2009г.
01.10.2009г.
16.07.2009г.
29.07.2009г.
06.08.2009г.
16.10.2009г.
12.10.2009г.
06.08.2009г.
06.08.2009г.
10.11.2009г.
22.02.2010г.
26.01.2010г.
17.07.2009г.
22.02.2010г.
22.02.2010г.
17.07.2009г.
26.01.2010г.
26.01.2010г.
06.08.2009г.
06.08.2009г.
01.10.2009г.
17.03.2010г.
26.01.2010г.
26.01.2010г.
26.01.2010г.
13.11.2009г.
19.10.2009г.
14.04.2010г.
26.01.2010г.
13.11.2009г.
28.10.2009г.
17.03.2010г.
13.11.2009г.
13.11.2009г.
13.11.2009г.
26.01.2010г.
26.01.2010г.
14.04.2010г.

4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Срок, в който
е постановено
решението
Над 8 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
7 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
Над 10 месеца
Над 9 месеца
Над 3 месеца
Над 10 месеца
Над 10 месеца
Над 3 месеца
Над 9 месеца
Над 9 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 10 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 10 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 9 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 10 месеца
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ІV –Б
ІV –Б
ІV –Б
ІV –Б

1.
2.
3.
4.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

2579/2007г.
2306/2007г.
2539/2007г.
3665/2006г.

Галя Митова
Галя Митова
Галя Митова
Галя Митова

17.04.2008г.
17.04.2008г.
17.04.2008г.
17.04.2008г.

Дело №

1.

3824/2008г.

2.

2035/2007г.

3.

2570/2005г.

4.

7193/2007г.

5.

2459/2007г.

6.

775/2008г.

7.
8.

Съдия-докладчик

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
21.01.2010г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
05.08.2008г.
29.07.2008г.
29.07.2008г.
05.08.2008г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество

01.04.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
03.05.2010г.
11.02.2010г.
14.05.2010г. – отменен
Мария Яначкова
ход по същество, делото
е насрочено за
18.10.2010г.
12.04.2010г.
13.09.2010г. – отменен
Рени Коджабашева
ход по същество, делото
е насрочено за
03.02.2011г.
13.05.2010г.
07.06.2010г. – отменен
Здравка Иванова
ход по същество, делото
е насрочено за
10.02.2011г.
31.05.2010г.
09.08.2010г. – отменен
Рени Коджабашева
ход по същество, делото
е насрочено за
22.11.2010г.
07.06.2010г.
13.09.2010г. – отменен
Рени Коджабашева
ход по същество,
производството по
делото е спряно.
За 2009г. – отменен ход по същество по 9 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 7 бр. дела.
Здравка Иванова

● След образуването на делата, съдът е постановявал актовете си по
редовността на въззивните жалби в срокове от 3 до 15 дни, почти 2 месеца в. гр. д. № 12620/2009 г. – съдия , 22 дни - в. гр. д. № 2291/2008 г.
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● Съдебните заседания са отлагани през 5 - 8 м. По-дълги са периодите
на отлагане при - в. гр. д. № 1161/2008 г. / 11 месеца/, в. гр. д. № 2798/2009 г.
/9 месеца/.
 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са
свързани с искания на страните за събиране на доказателства или поради
нередовно призоваване на страните.
 По-голяма част от спрените дела са администрирани редовно.
 По в.гр.д.№2333/1994г. – в проведеното на 25.01.1996г. открито
съдебно заседание е разпоредено изпращане на делото на СО – Район Нови
Искър за изпълнение на процедурата по чл.61 ЗТСУ, и докладване на делото
за насрочване след приключване на процедурата и връщане на делото. Едва с
определение от 19.03.2010г., постановено от съдия Коджабашева, след
като е установено, че от момента на преустановяване на процесуалните
действия по настоящето дело – м. януари 1996г. до м.март 2010г. е
изтекъл продължителен период от време, през който е възможно да са
настъпили изменения в регулационния статут на делбения имот и
респективно страните да са уредили отношенията си извънсъдебно, на
страните е указано да заявят изрично с писмени молби до датата на
насроченото открито съдебно заседание дали поддържат подадените през
м. май 1994г. жалби.
 В определени случаи не е извършвано задълбочено проучване на
това, дали са налице предпоставките за спиране на производството по делото.
Производството по в.гр.д. № 3864/1996 г. е спряно с протоколно определение
от 12.05.1997 г. на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./ като резултат
от изявленията на пълномощника на ищеца, без да е изследван действително
въпросът дали другото производство има преюдициален характер.
 Констатирани са висящи въззивни дела, образувани през 1994г.,
1996г., 1999г. и 2000г., производството по които продължава повече от
шестнадесет, четиринадесет и т.н. години.
 Проверката на редовността на касационните жалби е извършвана в
повечето случаи в срок от 2 до 6 дни, както и в по-продължителни периоди от
време – 23 дни – в.гр.д.№7026/2009г., почти 2 месеца - в.гр.д.№6808/2009г..
 Броят на делата с отменен ход по същество не е голям – за 2008г. – 7,
за 2009г. – 9, за 2010г. – 6.
●
Съдебните решения са постановявани при неспазване на
разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК.
Съдия Рени Коджабашева е просрочила за период от над 3 до над 10
месеца постановяването на решения по 102 бр. дела.
Съдия Мария Яначкова е просрочила за период от над 3 до 5 месеца
постановяването на решения по 109 бр.
Съдия Здравка Иванова е просрочила за период от над 3 до над 6
месеца постановяването на решения по 79 бр.
Съдия Валентин Бойкинов е просрочил за период от над 3 до над 10
месеца постановяването на решения 40 бр.
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Съдия Рени Коджабашева – за 2010г. от 21.01.2010г. до 24.06.2010г. има 62 дела обявени за решаване:
- постановени 7 решения - и седемте решения са постановени в срок подълъг от 3 месеца;
- по 3 дела – отменен ход по същество;
- по 52 дела, обявени са решаване към 05-06.10.2010г. не са постановени
решения.
Съдия Здравка Иванова към момента на извършване на проверката не
е постановила решения по 17 бр. дела.
● По молби с правно основание чл. 390 от ГПК в повечето случаи
съдът се е произнасял в срок до три дни от датата на образуване на делото. 6
дни - ч. гр. д. № 2/2010 г. съдия Рени Коджабашева.
 По ч. гр. д. № 412/2010 г. – след повече от девет месеца след
допускане на обезпечение с определение от 15.01.2010 г. към момента на
извършване на проверката липсват доказателства за предявяване на бъдещите
искове, както и за предприемане на действия от страна на съда за отмяна на
допуснатото обезпечение в съответствие с чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК.
● Книжата по делата са подреждани в хронологичен ред. По в. гр. д. №
4203/2010 г. липсва списък на лицата, за които са изготвени и изпратени
съобщения, както и върнати призовки, поради което не може да се направи
извод за момента, към който жалбоподателят е уведомен за дадените
указания.
● Съобщенията до страните са изготвени своевременно в деня на
постановяването на съдебния акт, или до три дни след тази дата.
Констатирани са и случаи, в които съобщенията са изготвени в
продължителен период след постановяването на съдебния акт: от 1 месец в.гр.д.№5021/2009г., почти петнадесет дни - в.гр.д.№2402/2009г. и др.
● Средна месечна натовареност на състава за 2008г.- 18 дела, за
2009г.- 15 дела;
 Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2008год. е
54.58%, а за 2009 год.- 44.73 %;

8. ІV - В въззивен състав – Ерик Василев, Геновева Николаева,
Неда Табанджова /младши съдия/
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 12201/2009 г. е образувано на 07.12.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 04.12.2009 г. Делото, докладвано от съдия Ерик
Василев, е образувано по реда на ГПК /отм./. С резолюция от 15.12.2009 г.,
положена върху списъка на лицата за призоваване, с която делото е
насрочено в открито съдебно заседание за 07.04.2010 г. Съобщения изпратени
на 16.12.2009 г. В съдебно заседание делото, докладвано от съдия Владимир
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Йорданов, е отложено за 07.10.2010 г. /след 6 месеца/, за събиране на
доказателства. Приложените по делото документи са класирани
хронологично и страниците номерирани.
- в. гр. д. № 10543/2009 г. е образувано на 30.10.2009 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС, постъпила в СГС на 29.10.2009 г. С резолюция
от 10.11.2009 г. върху списъка на лицата за призоваване делото е насрочено в
открито съдебно заседание за 21.01.2010 г. От разпореждането на съда не
става ясно кой е съдията, администрирал делото. Съобщения на страните са
изпратени на 16.11.2009 г. За събиране на доказателства делото, докладвано
на тази дата от съдия Василев, е отложено за 14.04.2010 г. На следващо
съдебно заседание делото е докладвано от съдия Николаева, съдът, след като
е счел, че исковата молба, с която СРС е сезиран, е нередовна в съответствие
с т. 7 от ТР № 2 по гр. д. № 2/2004 г. на ОСГК на ВКС, е отменил
определението си за даване ход на делото, дал указания на ищеца и отложил
делото за 20.10.2010 г. /след 6 месеца/.
- в. гр. д. № 2507/2010 г. е образувано на 05.03.2010 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС, постановено по гр. д. № 25749/2008 г.,
депозирана в СГС на 04.03.2010 г. В печата за образуване на делото е
отбелязано, че същото се разпределя на доклад на младши съдия, като същият
не е конкретизиран. С разпореждане от 17.03.2010 г., оформено като
самостоятелен документ, съдът е насрочил делото в открито съдебно
заседание за 10.06.2010 г. На тази дата делото, докладвано от мл. съдия
Табанджова, е отложено за 03.10.2010 г., поради нередовна процедура по
призоваване.
- в. гр. д. № 609/2010 г. е образувано на 19.01.2010 г. по въззивна
жалба, депозирана в СГС на 18.01.2010 г. Делото разпределено на доклад на
съдия Ерик Василев. С разпореждане от 03.02.2010 г. върху първата
страница от делото съдът е насрочено за 21.04.2010 г. Съобщения за страните
изпратени на 04.02.2010 г. За събиране на доказателства делото, докладвано
от съдия Геновева Николаева, е отложено за 27.10.2010 г. /след 6 месеца/. С
разпореждане от 02.07.2010 г., постановено в закрито съдебно заседание
съдът е оставил без уважение искане на страна за спиране на производството
по делото на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./.
- в. гр. д. № 10769/2009 г. е образувано на 05.11.2009 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 04.11.2009 г. В печата за образуване на делото
като докладчик е посочен съдия Ерик Василев. С разпореждане от 11.11.2009
г. върху списъка на лицата за призоваване съдът е насрочил делото за
17.03.2010 г. От акта на съда не става ясно от кой съдия е постановен. В
съдебно заседание от 17.03.2010 г. делото е докладвано от съдия Джулиана
Петкова, като съдия Ерик Василев изобщо не е част от съдебния състав. В
същото заседание делото е отложено за 06.10.2010 г. /след повече от 6
месеца/. С разпореждане от 27.05.2010 г. съдия Геновева Николаева е оставил
без движение въззивната жалба, за внасяне на държавна такса. Указанията
изпълнени с молба от 10.06.2010 г.
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Спрени дела
- в. гр. д. № 3710/2007 г. е образувано на 28.11.2007 г. По делото е
депозирана молба с искане за спиране на производството и съдебно
удостоверение за наличие на преюдициален правен спор. Същата е
докладвана в съдебно заседание от 21.02.2008 г. и с протоколно определение
съдът е спрял производството на основание чл. 182, ал. 1, б. „ г” от ГПК
/отм./. Справки за хода на преюдициалното производство са изисквани с
писма от 14.01.2009 г. и 12.01.2010 г., като по второто писмо няма върната
информация.
- в. гр. д. № 3533/2008 г. е образувано на 18.11.2008 г. С протоколно
определение от 12.03.2009 г. съдът е спрял производството по делото, на
основание чл. 182, ал. 1, б. „д” от ГПК /отм./, до приключване на пр. пр. №
44588/2006 г., по която е образувано дело в СРС. С писмо от 30.06.2010 г. е
изискана справка, изпратена на 08.07.2010 г., по което няма върнат отговор.
- в. гр. д. № 2704/2010 г. е образувано на 09.03.2010 г. В съдебно
заседание, проведено на 17.06.2010 г., съдът е спрял производството по
делото на основание чл. 637, ал. 1 от ТЗ.
Без движение
- в. гр. д. № 1299/2010 г. е образувано на 05.02.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 04.02.2010 г. Делото, образувано по реда на ГПК
/отм./, е разпределено на доклад на съдия Анжелина Христова. С определение
от 04.03.2010 г. съдът е оставил без движение въззивната жалба, като е указал
на жалбоподателя в 7-дневен срок да конкретизира в какво се състои
незаконосъобразността на обжалваното решение. Определението на съда,
свързано с администрирането на въззивната жалба е постановено след един
месец. Същото е оформено като самостоятелен документ по делото.
Съобщение е изпратено на 05.03.2010 г., получено лично на 21.05.2010 г.
/призовката е връчена след повече от един месец/. Ново напомнително
съобщение до жалбоподателя е изпратено на 19.05.2010 г., получено отново
на 21.05.2010 г. Двете съобщения, изпратени в рамките на повече от един
месец, са получени на една и съща дата-второто два дни след изпращането
му. По депозирана пред СРС на 30.10.2009 г. молба за освобождаване от
държавна такса, районният съдия е постановил разпореждане от 06.11.2009 г.,
че по направеното искане следва да се произнесе СГС, предвид деволутивния
ефект на въззивната жалба. В този смисъл докладчикът е постановил
Разпореждане на 08.06.2010 г., като е указал на жалбоподателя да представи
декларация за имотно и здравословно състояние. От направените
отбелязвания на гърба на разпореждането, може да бъде направен извод, че
на жалбоподателя са изпратени две съобщения – от 09.06.2010 г. и 24.08.2010
г. Към момента на извършване на проверката по делото липсва върнати
съобщения, от които да е видно, че указанията са доведени до знанието на
жалбоподателя. В конкретния случай съдът е забавил произнасянето си
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по направеното искане пред СРС, за освобождаване от държавна такса, с
което съдът не е изпълнил своевременно и пълноценно задължението си
за проверка на жалбата и проучване на делото.
Заб. Настоящият съдебен състав, към момента на извършване на
проверката, има само едно дело, по което производството е оставено без
движение.
- в. гр. д. № 520/2006 г. /съдия Ерик Василев/. Компютърната
разпечатка на делото не отразява точно и вярно извършените от съда
процесуални действия. В разпечатката е отразено разпореждане за
образуване от 21.02.2006 г. и след това 29.10.2008 г. /2 г. и 8 м./ - сякаш не
са извършвани процесуални действия по движението, а в действителност
е насрочено съдебно заседание за 09.06.2006 г., в което въззивната жалба
е оставена без движение. Проведено ново съдебно заседание на 04.10.2007
г., отложено поради нередовно призоваване на страна за 26.03.2008 г. и за
29.10.2008 г. – все по причина нередовно призоваване.
- в. гр. д. № 607/2008 г. /младши съдия Цветана Бенина/. По делото се
установява честа смяна на докладчиците по делото-Цветана Бенина,
Радостина Даналиова, Златка Чолева, Владимир Йорданов, Златка Чолева.
● честа причина за забавеното движение е оставянето без движение на
въззивната жалба за внасяне или недовнесена държавна такса.
Решени дела
- в. гр. д. № 3068/2010 г. е образувано на 19.03.2010 г. /съдия Ерик
Василев/. С разпореждане от 20.04.2010 г. делото е насрочено в открито
съдебно заседание за 23.09.2010 г. В съдебно заседание от тази дата е даден
ход на устните състезания и делото е обявено за решаване. Решение
постановено на 01.10.2010 г., каквато дата на обявяване е отразено и в
книгата за открити съдебни заседания. Към момента на проверката тече
процедура по уведомяване на страните за постановения съдебен акт.
- в. гр. д. № 3245/2010 г. е образувано на 23.03.2010 г. /съдия Ерик
Василев/. С разпореждане от 30.03.2010 г. делото е насрочено в открито
съдебно заседание за 05.05.2010 г. В съдебно заседание от 16.06.2010 г. е
даден ход по същество. Съдебно решение е постановено на 21.06.2010 г. и
обявено на същата дата в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения
са изпратени на 21.06.2010 г. Една от призовките, адресирана до
процесуалния представител на жалбоподателя, се е върнала в цялост с
отбелязване от пълномощника, че пред въззивната инстанция не представлява
въззивника. За това обстоятелство съдът е бил информиран с изрична
молба, докладвана още в първото открито съдебно заседания, а в
последствие и с молба от 01.06.2010 г., но не е било взето предвид при
уведомяването на страните. До момента, по делото, липсват данни за
извършено редовно уведомяване на въззивника.
- в. гр. д. № 4887/2010 г. е образувано на 28.04.2010 г. /съдия Ерик
Василев/. С разпореждане от 05.05.2010 г. делото е насрочено в открито
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съдебно заседание за 16.06.2010 г. На тази дата съдът е дал ход на устните
състезания и обявил делото за решаване. Съдебно решение е постановено на
21.06.2010 г., на която дата е обявено в книгата за открити съдебни заседания.
Съобщения за страните изпратени на същия ден, едното от които е получено
на 15.09.2010 г.
- в. гр. д. № 764/2010 г. е образувано на 25.06.2010 г. /младши съдия
Неда Табанджова/. С определение по чл. 267 от ГПК, на което липсва дата на
постановяването му, съдът се е произнесъл по доказателствените искания и
насрочил делото в открито съдебно заседание за 17.03.2010 г. В съдебно
заседание от 10.06.-2010 г. е даден ход по същество и делото обявено за
решаване. Съдебно решение е постановено на 24.06.2010 г., на която дата е
обявено и в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения са изпратени
на 25.06.2010 г. На 30.08.2010 г. е депозирана касационна жалба. С
разпореждане от 14.09.2010 г. съдът е оставил същата без движение, като е
указал внасяне на държавна такса в 1-седмичен срок. Указанията са съобщени
на 24.09.2010 г.
- в. гр. д. № 11482/2009 г. е образувано на 19.11.2009 г. /младши съдия
Неда Табанджова/. С определение от 27.11.2009 г. съдът се е произнесъл по
доказателствените искания и насрочил делото в открито съдебно заседание за
17.03.2010 г. На 10.06.2010 г. е даден ход по същество и делото обявено за
решаване. Съдебно решение е постановено на 30.07.2010 г., обявено в книгата
за открити съдебни заседания на 03.08.2010 г. Към момента няма върната
призовка, от която да е видно, че въззиваемият е редовно уведомен за
постановения съдебен акт.
- в. гр. д. № 13008/2009 г. е образувано на 23.12.2009 г. /младши съдия
Неда Табанджова/. С подробно определение от 13.01.2010 г. /младши съдия
Валерия Братоева/, на основание чл. 267 от ГПК, съдът се е произнесъл по
доказателствените искания и насрочил делото в открито съдебно заседание за
07.04.2010 г. На тази дата е даден ход на устните състезания и делото обявено
за решаване. Съдебно решение е постановено на 10.05.2010 г., на която дата е
обявено в книгата за открити съдебни заседания. Съобщения за страните са
изпратени същия ден. Касационна жалба е депозирана на 02.07.2010 г. С
разпореждане от 15.07.2010 г. съдът е оставил жалбата без движение и дал
указания, за които страната е уведомена на 02.08.2010 г. С определение от
15.09.2010 г. съдът е върнал касационната жалба, поради неотстраняване на
констатираните нередовности. Към момента производството е в процедура по
уведомяване на последния акт на съда.
- в. гр. д. № 13005/2009 г. е образувано на 23.12.2009 г. /съдия
Геновева Николаева/. С подробно определение /съдия Е. Василев/, на
основание чл. 262, ал. 1 от ГПК, съдът е оставил без движение въззивната
жалба и дал указания. С подробно определение /съдия Стела Кацарова/, на
основание чл. 267 от ГПК, съдът се е произнесъл по доказателствените
искания и насрочил делото за 22.04.2010 г. На 03.06.2010 г. е даден ход на
делото по същество. Решение по делото е постановено на 02.07.2010 г.,
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обявено в книгата за открити съдебни заседания на 12.07.2010 г. Съобщения
за страните са изпратени на тази дата, едно от които е получено на 20.09.2010
г.
- в. гр. д. № 6396/2009 г. е образувано на 01.07.2009 г. /съдия Геновева
Николаева/. Делото е насрочено с резолюция от 07.09.2009 г. в открито
съдебно заседание за 10.02.2010 г. Проведен три открити съдебни заседания,
като ход по същество е даден на 16.06.2010 г. Постановено съдебно решение
на 24.06.2010 г., в книгата за открити съдебни заседания обявено на
28.06.2010 г. Касационна жалба е депозирана по делото на 03.09.2010 г.,
администрирана с разпореждане от 13.09.2010 г., с което жалбата е оставена
без движение. Указанията изпълнени на 27.09.2010 г. ново разпореждане по
администрирането на жалбата от 29.09.2010 г., за изпращане на преписи за
другата страна.
- в. гр. д. № 10037/2009 г. е образувано на 20.10.2009 г. /съдия
Геновева Николаева/. С резолюция от 26.10.2009 г. съдът е насрочил делото
за 10.03.2010 г. В съдебно заседание, проведено на 17.06.2010 г., съдът е дал
ход по същество и обявил делото за решаване. Съдебно решение е
постановено на 21.06.2010 г. Обявено в книгата за открити съдебни заседания
на 24.06.2010 г. Съобщения за страните са изпратени на същия ден. На
19.08.2010 г. е депозирана касационна жалба, която, с определение от
07.09.2010 г., е оставена без движение.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч. гр. д. № 355/2010 г., IV В състав /първоначално разпределено на
съдия Борис Илиев, съдия Анжелина Христова/ е образувано на 13.01.2010 г.
Произнасяне с определение от 14.01.2010 г. Молбата по чл. 390 от ГПК е за
обезпечаване на бъдещ иск за сума в размер на 54 768, 99 лв., като със същата
се иска да бъде допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху 4
недвижими имоти, запор върху две банкови сметки и запор върху
дружествени дялове от капитала на дружеството. С определение от
14.01.2010 г. на съдия Борис Илиев съдът е допуснал частично обезпечение
чрез налагане на възбрана само върху един от имотите, собственост на
ответното дружество. Определен е 7 дневен срок за представяне на
доказателство за предявяване на бъдещите искове. Обезпечителна заповед е
получена на 26.01.2010 г. С молба от 30.03.2010 г. молителят сам е десезирал
съда, поради постигнато споразумение. Съдът не е предприел служебно
действие преди това за отмяна допуснатото обезпечение, макар в
указания срок да не са представени доказателства за предявяване на
бъдещите искове.
Частни въззивни производства
- ч. гр. д. № 8955/2010 г., ІV В /младши съдия Неда Табанджова/.
● образувано 2 дни след постъпването;
● постановено определение в 2-месечен срок от образуването;
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● съобщения изпратени на следващия ден след постановяване на акта.
- ч. гр. д. № 8675/2010 г., ІV В /съдия Геновева Николаева/.
● разпореждане по редовността е постановено 1м. и 15 дни след
образуване на делото;
● изготвено съобщение 7 дни след постановяване на разпореждането,
че частната жалба е оставена без движение;
● към момента на извършване на проверката не са отстранени
нередовностите.
- ч. гр. д. № 7025/2010 г., IV В /съдия Ерик Василев/.
● образувано на следващия ден;
● постановено определение в 13-дневен срок;
● съобщения за съдебния акт са изготвени на следващия ден.
● изготвено съобщение в 5-дневен срок от постановяването му.
Открити съдебни заседания на състава
Към 05.10.2010г.
За периода 21.01.2010г. – 30.09.2010г. са проведени 407 съдебни заседания.
През месец август 2010г. не са провеждани открити съдебни заседания.
януари – 3 заседателни дни
февруари – 6 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 6 заседателни дни
май - 3 заседателни дни
юни - 4 заседателни дни
юли – 1 заседателен ден
септември - 3 заседателни дни
За периода – 32 заседателни дни. В един заседателен ден за разглеждани от
15 до 30 дела.
Дела с отменен ход по същество
Дело №

Съдия-докладчик

1.

7967/2009г.

Светослав Василев

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
27.01.2010г.

2.

6399/2009г.

Светослав Василев

25.02.2010г.

3.

3810/2008г.

Светослав Василев

18.03.2010г.

Дата на постановяване на
определението за отмяна
на хода по същество

02.07.2010г. – отменен ход
по същество, делото е
насрочено за 01.12.2010г.
20.07.2010г. – отменен ход
по същество.
Отменен ход по същество,
делото е насрочено за
18.11.2010г.
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4.
5.
6.

6253/2009г.

03.08.2010г. – отменен ход
по същество.
За 2009г. – отменен ход по същество по 6 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 8 бр. дела.

Неда Табанджова

19.05.2010г.

● След образуването на делата, съдът е постановявал актовете си по
редовността на въззивните жалби в срокове от 6 до 15 дни, 1 месец - в. гр. д.
№ 1299/2010 г.
● Съдебните заседания са отлагани през 2 - 6 м.
 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са
свързани с искания на страните за събиране на доказателства или нередовно
призоваване на страните по делата.
 Спрените дела са администрирани редовно. Редовно са извършвани
справки за хода на преюдициалното производство, в случаите на спиране на
производството по делото на основание чл.182, ал.1 б. „г” и „д” от ГПК /отм./
 Проверката на редовността на касационните жалби е извършвана в
срок до 15 дни.
 Броят на делата с отменен ход по същество е малък – за 2008г. – 8, за
2009г. – 6, за 2010г. – 4.
● Съдебните решения са постановявани в съответствие с разпоредбата
на чл. 235, ал. 5 от ГПК. Не са констатирани дела, решенията по които да са
постановени в срок по-дълъг от разумния тримесечен срок.
 По молби с правно основание чл. 390 от ГПК съдът се е произнасял в
срок до три дни от датата на образуване на делото. По ч. гр. д. № 355/2010 г.
- съдът не е предприел служебно действие, преди това за отмяна допуснатото
обезпечение, макар в указания срок да не са представени доказателства за
предявяване на бъдещите искове.
● Книжата по делата са подреждани в хронологичен ред.
● Съобщенията до страните са изготвени своевременно в деня на
постановяването на съдебния акт, или до три дни след тази дата. В изолирани
случаи в срок до 10 дни.
 По четири от проверените дела на настоящия съдебен състав за
първоначален докладчик, е определян съдия Ерик Василев. В хода на
съдебните заседания съдебните състави са от съдии, измежду които не е
първоначално определения за докладчик. По делата не се констатират факти,
от които да става ясно, че е извършвана промяна в съдебните състави,както и
на съдията докладчик. Липсва изричен акт по делата за преразпределянето им
на нови докладчици и определяне на състави с нови член-съдии.
 По в. гр. д. № 520/2006 г. /съдия Ерик Василев/ е констатирано, че
компютърната разпечатка от деловодната система не отразява точно
извършените от съда процесуални действия.
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 По в. гр. д. № 1299/2010 г. съдът е забавил произнасянето си по
направеното искане пред СРС, за освобождаване от държавна такса, с което
съдът не е изпълнил своевременно и пълноценно задължението си за
проверка на жалбата и проучване на делото.
● Средна месечна натовареност на състава за 2008г.- 19 дела, за
2009год. -16 дела;
 Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2008год. е
70.57%, а за 2009год. – 74.15%;

9. ІV - Г въззивен състав – Милен Василев-председател, А.
Христова.
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 6479/2009 г. /съдия Вл. Йорданов/ е образувано на
06.07.2009 г. по въззивна жалба, постъпила в СГС на 03.07.2009 г.
Разпореждане по редовността на въззивната жалба от 07.09.2009 г., за внасяне
на държавна такса, е постановено 2 месеца след образуване на делото.
Съобщение е изготвено на 07.09.2009 г. С определение от 03.11.2010 г. по чл.
205, ал. 1 от ГПК /отм./ делото е насрочено в открито съдебно заседание за
23.03.2010 г. На тази дата е отложено за 26.05.2010 г., поради нередовна
процедура по призоваване на страна. Разпоредбата на чл. 51 от ГПК /отм./
приложена в съдебно заседание от тази дата. Следващо насрочване за
26.10.2010 г. поради нередовно призоваване. Районен съд-София е
администрирал въззивната жалба 8 месеца /от датата на подаването й в СРС
до получаване в СГС/
- в. гр. д. № 1106/2008 г. /разпределяно на младши съдия/.
● съдебните заседания са насрочвани през 6 месеца;
● администриране на молбите в 5 дневен срок от датата на
постъпването им;
● отлагането поради нередовна процедура по призоваване на страна по
делото;
● образуване на делото в 3-дневен срок от датата на постъпването му;
● произнасяне по редовността на въззивната жалба и по насрочване на
делото – в 14 дневен срок от датата на образуването му.
- в. гр. д. № 7447/2009 г. /съдия Пламен Колев/.
● делото е образувано на следващия ден от постъпване на делото;
● резолюция за насрочване на делото 3 месеца след неговото
образуване;
● делото е насрочено в открито съдебно заседание след 9 месеца от
датата на образуването му;
● резолюцията по насрочване е кратка писмена с подпис на съдия, без
име и поставена дата;
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● с разпореждане от 02.02.2010 г., съдържащо само подпис без
посочено име, са дадени указания за внасяне на държавна такса и представяне
на доказателства;
Заб. Не става ясно кой се произнася по редовността на въззивните
жалби-председателят на състава или съдията-докладчик. На 30.03.2010 г.
пълномощник на страна по делото подава молба, с която иска за търсените от
съда доказателства да му бъдат издадени съдебни удостоверения. Резолюция
без дата, само с подпис, е: „Да се издаде след като се уточни всяко отделно
искане за удостоверение”. Съдебно заседание от 13.04.2010 г. е отложено
след 6 месеца /за 13.10.2010 г./, с мотиви: „Да се представи проект на
съдебно удостоверение, съобразно молбата от 30.03.2010 г. като определя
краен срок за събиране на доказателства следващо съдебно заседание”.
- в. гр. д. № 1729/2010 г. /съдия Пламен Колев/.
● резолюция за насрочване на делото в 7-дневен срок от образуването
му;
● насрочване в 1-месечен срок от образуване на делото;
● изготвяне на съобщения и призовки в деня на постановяване на
резолюцията;
● отложено поради нередовна процедура по призоваване-от 23.03.2010
г. за 05.10.2010 г. /след 7 месеца/.
- в. гр. д. № 1532/2008 г. /разпределяно на младши съдия/.
● образувано в 7-дневен срок от датата на постъпването;
● разпореждане от 04.08.2008 г. по насрочване на 21.04.2009 г. /след
повече от 8 месеца след преценка по редовността на въззивната жалба/;
● призовките изготвени на следващия ден, след датата на
постановяване на резолюцията;
● връчването на призовките 3 месеца след изготвянето им;
● съдебното заседание е отложено за след 6 месеца, поради нередовна
процедура по призоваването на страна;
● ново отлагане, поради нередовно призоваване, след 5 месеца. Съдът е
изискал обяснение от началника на Бюро „Призовки”;
● администриране на молбите по хода на делото – 4 дни след
постъпването им;
● делото отлагано за 24.03.2010 г.и 12.04.2010 г., по направени
доказателствени искания на страна и наложена санкция по чл. 65, ал. 1 от
ГПК /отм./;
● недобра организация по подреждането и класирането на книжата по
делата –прикачени към молби призовки, върнати в цялост, бели листове, на
които изписвано с молив цифри, правени отбелязвания или написани
резолюции и разпореждания.
Спрени дела
- в. гр. д. № 2843/2007 г. е образувано на 01.10.2007 г. С протоколно
определение от 15.04.2008 г. производството е спряно на основание чл. 182,
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ал. 1, б. „г” от ГПК. Правени справки за хода на делото, послужило като
основание за спиране на настоящото. В закрито съдебно заседание от
01.04.2010 г. съдът, на основание чл. 183 от ГПК, е възобновил
производството и насрочил за 08.06.2010 г. На тази дата, с оглед направени
изявления и представените доказателства, съдът, на основание чл. 195, ал. 2
от ГПК /отм./, е отменил определението си от 01.04.2010 г., за възобновяване
на производството, и отново го е спрял.
- в. гр. д. № 2766/2007 г. е образувано на 25.09.2007 г. С определение,
постановено в съдебно заседание от 12.11.2008 г., съдът е спрял
производството, поради наличие на преюдициален спор, като е указал на
жалбоподателя да представи удостоверение от СГС за състоянието на делото.
Справка е изискана на 15.01.2010 г.
- в. гр. д. № 3361/2008 г. /съдия Вл. Йорданов/ - спряно на основание
чл. 637, ал. 1 от Търговския закон.
Без движение
- в. гр. д. № 6156/2010 г. е образувано на 28.05.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила на 27.05.2010 г. Делото е разпределено за разглеждане от
съдия Милен Василев. С разпореждане от 03.06.2010 г. върху списъка с
лицата за призоваване съдът е оставил производството по делото без
движение и дадени указания на въззивника. Съобщение, изпратено на
04.06.2010 г. на жалбоподателя чрез процесуалния му представител, е
върнато в цялост. Ново съобщение на друг адрес е изпратено на 19.07.2010 г.
и получено от пълномощника на 09.08.2010 г. Към момента на проверката
липсва данни за предприети процесуални действия, от страна на
жалбоподателя, в изпълнение на дадените от съда указания, както и от страна
на съда.
- в. гр. д. № 4206/2010 г. е образувано на 14.04.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в съда на 13.04.2010 г. Делото разпределено за разглеждане
от съдия Владимир Йорданов. С разпореждане от 16.04.2010 г. върху списъка
на страните съдът е оставил производството по делото без движение и дал
указания на жалбоподателя. Съобщение, изпратено на жалбоподателя, чрез
процесуалния й представител, е получено на 10.05.2010 г. В изпълнение на
указанията е постъпила молба от пълномощника, с която е поискано
удължаване на срока за част от указанията на съда. С разпореждане от
19.07.2010 г., постановено върху гърба на страница от документ по делото,
съдът е изменил предходното си разпореждане, с което е определен размера
на държавната такса, и указал 7-дневен срок за представяне на доказателство
за внасянето й по сметка на СГС. По делото липсват данни за последващи
процесуални действия на страната и съда. Липсват данни и последното
разпореждане да е доведено до знанието на страната.
Стари дела, висящи
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- в. гр. д. № 3870/2003 г. е образувано на 17.09.2003 г. Производството
по делото е спряно с определение от 23.09.2003 г., на основание чл. 182, ал. 1,
б. „г” от ГПК /отм./. редовно правени справки за хода на преюдициалното
производство.
- в. гр. д. № 5045/2003 г. е образувано на 21.11.2003 г., с предмет по чл.
59 от ЗЗД. По делото са проведени 3 открити съдебни заседания.
Производството е спряно с протоколно определение от 22.05.2005 г., на
основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Производството е спряно от
2005 г., правени са редовно справки за движението на преюдициалното
производство.
- в. гр. д. № 5217/2003 г. е образувано на 03.12.2003 г. Първо открито
съдебно заседание е проведено на 05.10.2004 г., на което е даден ход по
същество. С определение, постановено в закрито заседание на 18.10.2004 г.,
съдът, след като служебно е констатирал наличието на преюдициален спор, е
отменил определението си за даване ход по същество и спрял производството
на основание чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./. Съдът е сезиран с молба от
16.06.2010 г., депозирана от процесуален представител, с искане за
прекратяване на делото, поради смърт на ищеца. Съдът е предприел
служебно действия по установяване на наследници на ищеца.
Решени дела
- в. гр. д. № 5893/2009 г. /съдия Владимир Йорданов/.
● образувано в 2-дневен срок от датата на постъпване на въззивната
жалба;
● насрочено в първо открито съдебно заседание 7 месеца след
образуване на делото;
● съобщенията и призовките изготвени в 4-дневен срок от датата на
разпореждането, с което делото е насрочено;
● постановено решение в 1-месечен срок от съдебното заседание, в
което е даден ход по същество;
● изготвени съобщения за страните, за постановения съдебен акт, в 8дневен срок от посочената в решението дата за постановяването му;
- в. гр. д. № 5604/2009 г. /съдия Владимир Йорданов/.
● делото е образувано на следващия ден от постъпването на въззивната
жалба;
● първо открито съдебно заседание е насрочено за след 8 месеца от
постъпването му;
● решението постановено в 1-месечен срок от съдебно заседание, в
което е даден ход по същество;
● съобщения за страните са изготвени в 3 дневен срок от
постановяването на съдебния акт, получени в 1-месечен срок.
- в. гр. д. № 1567/2009 г. /съдия Владимир Йорданов/.

111

● забавено произнасяне по движението и насрочването на делото, което
обстоятелство не може да бъде конкретно установено, тъй като
разпореждането за насрочване няма дата /повече от 2 месеца/;
● разпореждания написани на ръка, някои от които с молив, без да е
отразено името на съдията, постановил акта;
● няма определения за отменен ход по същество;
● няма много проведени съдебни заседания, насрочвани за събиране на
доказателства.
- в.гр.д.№3746/2010г. – /Милен Василев/ е образувано на 01.04.2010г.
по жалба от 18.01.2010г. срещу решение на СРС от 29.12.2009г. по
гр.д.№13751/2009г., постъпила в СГС на 13.03.2010г. С разпореждане от
07.04.10г. делото е насрочено за 25.05.10г. В проведеното на 25.05.10г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 18.06.2010г. В книгата за открити съдебни заседания
отбелязването за постановяване на решението е от 18.06.2010г.
Жалбоподателят е уведомен на 19.07.10г. със съобщение от 21.06.10г.
Извършено е отбелязване за изпращане на ново съобщение на 23.09.10г.
- в.гр.д.№5804/2010г. – /Милен Василев/ е образувано на 18.05.2010г.
по жалба от 16.03.2010г. срещу решение на СРС от 26.02.2010г. по
гр.д.№52656/2009г., постъпила в СГС на 17.05.2010г. С разпореждане от
25.05.10г. делото е насрочено за 22.06.10г. В проведеното на 22.06.10г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 09.07.2010г. В книгата за открити съдебни заседания
отбелязването за постановяване на решението е от 09.07.2010г. Страните са
уведомени със съобщения от 09.07.10г. съответно на 19.07.10г. и 28.07.10г.
Касационна жалба срещу постановеното решение е постъпила на 24.08.10г. С
разпореждане от 26.08.10г. е разпоредено изпращане на препис от
касационната жалба на насрещната страна.
- в.гр.д.№12114/2009г. – /Милен Василев/ е образувано на 02.12.2009г.
по жалба от 26.08.2009г. срещу решение на СРС от 06.08.2009г. по
гр.д.№407/2008г., постъпила в СГС на 01.12.2009г. С разпореждане от
16.12.09г. делото е насрочено за 26.05.10г. В проведеното на 26.05.10г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 25.06.2010г. В книгата за открити съдебни заседания
отбелязването за постановяване на решението е от 25.06.2010г. Страните са
уведомени със съобщения от 28.06.10г. съответно на 21.07.10г. и 13.09.10г.
- в.гр.д.№12829/2009г. – /Анжелина Христова/ е образувано на
21.12.2009г. по жалба от 10.03.2009г. срещу решение на СРС от 09.02.2009г.
по гр.д.№18270/2008г., постъпила в СГС на 18.12.2009г. С разпореждане от
29.01.10г. делото е насрочено за 15.06.10г. В проведеното на 15.06.10г.
открито съдебно заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е
решение от 14.07.2010г. В книгата за открити съдебни заседания
отбелязването за постановяване на решението е от 16.07.2010г. Страните
са уведомени със съобщения от 16.07.10г. съответно на 09.08.10г. и 07.09.10г.
112

- в.гр.д.№1161/2010г. – /Анжелина Христова/ е образувано на
02.02.2010г. по жалба от 08.07.2009г. срещу решение на СРС от 05.06.2009г.
по гр.д.№25276/2008г., постъпила в СГС на 18.12.2009г. С разпореждане от
23.02.10г. съдът е допуснал СТЕ и делото е насрочено за 16.06.10г. В
проведеното на 16.06.10г. открито съдебно заседание на делото е даден ход
по същество. Постановено е решение от 12.07.2010г. В книгата за открити
съдебни заседания отбелязването за постановяване на решението е от
16.07.2010г. Жалбоподателят е уведомен на 28.07.10г. със съобщение от
19.07.10г. Извършено е отбелязване за изпращане на ново съобщение на
15.09.10г.
- в.гр.д.№2725/2008г. – /Анжелина Христова/ е образувано на
21.08.2008г. по жалба от 22.10.2007г. срещу решение на СРС постановено по
гр.д.№22371/2003г., постъпила в СГС на 20.08.2008г. С разпореждане от
10.10.08г. делото е насрочено за 17.03.09г. Проведени са открити съдебни
заседания на 17.03.09г., 07.10.09г., 09.12.09г., в които делото е отлагано за
събиране на доказателства. В проведеното на 15.06.10г. открито съдебно
заседание на делото е даден ход по същество. Постановено е решение от
15.07.2010г. В книгата за открити съдебни заседания отбелязването за
постановяване на решението е от 16.07.2010г. На 21.07.10г. е постъпила
молба за издаване на изпълнителен лист. С разпореждане от 23.07.10г. е
разпоредено издаването на изпълнителен лист. Извършено е отбелязване от
26.07.10г. за издаването на изпълнителен лист и от 03.09.10г. за неговото
получаване.
Други частни производства
- ч. гр. д. № 0157/2010 г., IV Г състав /съдия Любка Бакърджиева/.
● образувано на следващия ден след постъпването;
● постановено определение в 6-дневен срок от образуването на делото;
● изготвени съобщения в деня на постановяване на определението.
- ч. гр. д. № 2210/2010 г., IV Г състав /съдия Ася Събева/ е образувано
на 26.02.2010 г. С молбата е поискано спиране на изпълнително дело на ЧСИ,
рег. № 781 на КЧСИ. С определение от 26.02.2010 г. съдът е оставил без
уважение молбата. Съобщение за акта на съда е изпратено на молителя на
01.03.2010 г. и получено на 10.03.2010 г.
Въззивни частни производства
- в. ч. гр. д. № 366/2010 г., IV Г състав /съдия Пламен Колев/ е
образувано на 13.01.2010 г., след като е изпратено преди това от СРС по
компетентност. С определение от 14.01.2010 г. съдът е прекратил
производството, след като е обсъдил в констативно-съобразителната част на
съдебния акт, че на съда е служебно известно, че преди това същият молител
е депозирал идентична молба в СГС, със същите искания, основана на същите
обстоятелства, по която има постановено определение от 10.12.2009 г.
Молителят е уведомен на 25.01.2010 г.
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- ч. гр. д. № 6599/2010 г. , ІV Г /съдия Анжелина Христова/.
● образувано 3 дни след постъпването;
● постановено определение 2 месеца след образуване на делото;
- ч. гр. д. № 8503/2010 г., IV Г /съдия Пламен Колев/.
● постановено определение в 1-месечен срок от образуването;
● съобщения изготвени в 4 дневен срок от постановяване на
определението.
● определение е постановено в 2-месечен срок от датата на образуване;
● изготвени съобщения 1 месец след постановяване на определението.
- ч. гр. д. № 6689/2010 г., IV Г /съдия Милен Василев/.
● образувано на следващия ден след постъпване на въззивната жалба;
● постановено определение 20 дни след образуването на делото;
● съобщения за акта изготвени на следващия ден.
ІV-Г въззивен състав – за 2009 г. проведени 46 открити съдебни
заседания. През месеците юли, август, септември и половината от месец
декември и януари няма насрочвани съдебни заседания. През 2009 г.
съдебният състав е разгледал общо 815 съдебни заседания. Средно в един
заседателен ден съставът е разглеждал 14-17 дела. Дела, приключили с
решение или определение за прекратяване, общо 450 броя, а 20 броя решения
са постановени във връзка с молби за поправка на очевидни фактически
грешки, или общо 470 броя съдебни актове.
Открити съдебни заседания на състава
Към 06.10.2010г.
За периода 20.01.2010г. – 29.09.2010г. са проведени 540 съдебни заседания.
През месеците юли и август 2010г. не са провеждани открити съдебни
заседания.
януари – 2 заседателни дни
февруари – 6 заседателни дни
март – 6 заседателни дни
април - 6 заседателни дни
май - 6 заседателни дни
юни - 5 заседателни дни
септември - 2 заседателни дни
Срочност на постановените актове

ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В

1.
2.
3.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

2168/2002г.
5022/2002г.
1331/2009г.

Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев

05.02.2010г.
05.02.2010г.
05.02.2010г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
07.07.2010г.
07.07.2010г.
07.07.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
5 месеца
5 месеца
5 месеца
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ІІ-В
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

450/2008г.
3664/2008г.
3785/2008г.
3844/2008г.
2406/2009г.
5105/2009г.
3708/2009г.
5621/2009г.
8064/2009г.
7319/2009г.
1197/2008г.
2783/2009г.
5395/2009г.
5615/2009г.
1168/2008г.
5937/2009г.
2929/2007г.
2410/2007г.
805/2008г.
1425/2008г.
1757/2008г.
1955/2008г.
2000/2008г.
2327/2006г.
3486/2007г.
2058/2008г.
3292/2007г.
528/2007г.
3669/2007г.
1937/2005г.
1898/2007г.
1675/2008г.
1727/2008г.
3742/2005г.
152/2008г.
1619/2008г.
2107/2008г.
3862/2007г.
2262/2008г.
1696/2008г.
2070/2007г.
2288/2008г.
4050/2006г.
1594/2008г.
1880/2008г.
2227/2008г.
1568/2008г.
2354/2008г.
400/2008г.
4313/2004г.

Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев

05.02.2010г.
02.02.2010г.
02.02.2010г.
03.02.2010г.
03.02.2010г.
03.02.2010г.
16.02.2010г.
24.02.2010г.
24.02.2010г.
16.03.2010г.
16.03.2010г.
16.03.2010г.
17.03.2010г.
17.03.2010г.
23.03.2010г.
23.03.2010г.
23.03.2010г.
24.03.2010г.
24.03.2010г.
21.01.2009г.
28.01.2009г.
28.01.2009г.
28.01.2009г.
28.01.2009г.
28.01.2009г.
03.02.2009г.
03.02.2009г.
03.02.2009г.
04.02.2009г.
04.02.2009г.
04.02.2009г.
18.02.2009г.
18.02.2009г.
18.02.2009г.
18.02.2009г.
24.02.2009г.
24.02.2009г.
24.02.2009г.
25.02.2009г.
25.02.2009г.
17.03.2009г.
17.03.2009г.
17.03.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
24.03.2009г.
24.03.2009г.

23.06.2010г.
01.06.2010г.
13.05.2010г.
08.06.2010г.
02.08.2010г.
18.06.2010г.
31.05.2010г.
01.06.2010г.
09.06.2010г.
09.08.2010г.
10.08.2010г.
06.08.2010г.
17.08.2010г.
06.08.2010г.
17.08.2010г.
06.08.2010г.
13.08.2010г.
17.08.2010г.
17.08.2010г.
30.06.2009г.
30.06.2009г.
15.06.2009г.
05.06.2009г.
15.06.2009г.
03.08.2009г.
06.07.2009г.
06.07.2009г.
10.07.2009г.
30.06.2009г.
18.09.2009г.
03.08.2009г.
06.07.2009г.
03.08.2009г.
19.06.2009г.
10.07.2009г.
30.06.2009г.
30.06.2009г.
30.06.2009г.
10.07.2009г.
30.06.2009г.
14.08.2009г.
06.08.2009г.
09.09.2009г.
03.08.2009г.
03.08.2009г.
23.07.2009г.
23.10.2009г.
03.08.2009г.
23.07.2009г.
10.07.2009г.

Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
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ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

2159/2008г.
2365/2008г.
2422/2008г.
2813/2008г.
918/2007г.
2138/2008г.
2482/2008г.
2587/2008г.
45/2008г.
894/2007г.
4130/2007г.
54/2008г.
340/2008г.
2056/2007г.
1215/2007г.
3000/2007г.
3338/2008г.
1215/2008г.
651/2008г.
2267/2007г.
3221/2008г.
898/2008г.
3389/2008г.
2926/2007г.
3478/2008г.
2967/2007г.
958/2008г.
3086/2008г.
3183/2008г.
3525/2008г.
3279/2008г.
1326/2008г.
3402/2008г.
3855/2008г.
2015/2008г.
3965/2008г.
3557/2008г.
3793/2008г.
3814/2008г.
3956/2008г.
52/2009г.
2209/2008г.
37/2009г.
2665/2006г.
3045/2008г.
807/2008г.
2386/2007г.
1807/2006г.
2765/2008г.
560/2009г.

Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев

25.03.2009г.
25.03.2009г.
25.03.2009г.
25.03.2009г.
31.03.2009г.
31.03.2009г.
31.03.2009г.
14.04.2009г.
15.04.2009г
15.04.2009г
15.04.2009г
21.04.2009г
21.04.2009г
21.04.2009г
21.04.2009г
28.04.2009г
28.04.2009г
28.04.2009г
29.04.2009г.
29.04.2009г.
29.04.2009г.
29.04.2009г.
29.04.2009г.
12.05.2009г.
12.05.2009г.
12.05.2009г.
19.05.2009г.
19.05.2009г.
19.05.2009г.
19.05.2009г.
20.05.2009г.
26.05.2009г.
26.05.2009г.
09.06.2009г.
09.06.2009г.
09.06.2009г.
10.06.2009г.
10.06.2009г.
10.06.2009г.
10.06.2009г.
10.06.2009г.
16.06.2009г.
17.06.2009г.
17.06.2009г.
17.06.2009г.
06.10.2009г.
13.10.2009г.
14.10.2009г.
14.10.2009г.
14.10.2009г.

03.08.2009г.
24.07.2009г.
14.08.2009г.
03.08.2009г.
03.08.2009г.
12.08.2009г.
23.07.2009г.
18.09.2009г.
03.09.2009г.
18.09.2009г.
18.09.2009г.
15.09.2009г.
15.09.2009г.
15.09.2009г.
15.09.2009г.
25.09.2009г.
13.10.2009г.
08.10.2009г.
15.08.2009г.
15.09.2009г.
25.09.2009г.
05.10.2009г.
25.09.2009г.
15.09.2009г.
08.10.2009г.
23.10.2009г.
08.10.2009г.
25.09.2009г.
25.09.2009г.
25.09.2009г.
23.10.2009г.
15.09.2009г.
15.09.2009г.
08.10.2009г.
25.09.2009г.
18.09.2009г.
25.09.2009г.
19.10.2009г.
23.10.2009г.
13.10.2009г.
05.10.2009г.
08.10.2009г.
23.10.2009г.
19.10.2009г.
05.10.2009г.
18.01.2010г.
04.02.2010г.
11.03.2010г.
04.03.2010г.
04.03.2010г.

Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
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ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

2946/2008г.
2596/2008г.
866/2007г.
3301/2009г.
3018/2008г.
4637/2003г.
1028/2007г.
2389/2006г.
2762/2006г.
2248/2007г.
1270/2007г.
1499/2007г.
2088/2004г.
1992/2007г.
1543/2007г.
1724/2006г.
1243/2007г.
1646/2007г.
1912/2005г.
1670/2007г.
2716/2007г.
1414/2007г.
1782/2004г.
1123/2007г.
1792/2007г.
3168/2005г.
3365/2005г.
2150/2007г.
2454/2007г.
2118/2007г.
177/2007г.
2015/2007г.
2201/2007г.
2357/2007г.
2411/2007г.
4222/2004г.
2594/2007г.
2547/2007г.
230/2007г.
1859/2007г.
2606/2007г.
1865/2006г.
3653/2006г.
4253/2006г.
3286/2005г.
1669/2006г.
2183/2006г.
2757/2007г.
2826/2007г.
2876/2007г.

Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев

14.10.2009г.
27.10.2009г.
03.11.2009г.
01.12.2009г.
02.12.2009г.
05.02.2008г.
06.02.2008г.
06.02.2008г.
06.02.2008г.
06.02.2008г.
20.02.2008г.
20.02.2008г.
20.02.2008г.
26.02.2008г.
27.02.2008г.
27.02.2008г.
05.03.2008г.
05.03.2008г
05.03.2008г
05.03.2008г
05.03.2008г
18.03.2008г.
18.03.2008г.
18.03.2008г.
19.03.2008г.
19.03.2008г.
19.03.2008г.
25.03.2008г
25.03.2008г
26.03.2008г
01.04.2008г.
01.04.2008г.
01.04.2008г.
01.04.2008г.
02.04.2008г
02.04.2008г
15.04.2008г.
15.04.2008г.
15.04.2008г.
16.04.2008г.
16.04.2008г.
22.04.2008г.
22.04.2008г.
23.04.2008г.
23.04.2008г.
23.04.2008г.
23.04.2008г.
13.05.2008г.
13.05.2008г.
13.05.2008г.

17.02.2010г.
17.02.2010г.
08.04.2010г.
09.03.2010г.
25.03.2010г.
21.07.2008г.
03.06.2008г.
01.07.2008г.
03.06.2008г.
16.06.2008г.
04.06.2008г.
25.07.2008г.
29.09.2008г.
17.07.2008г.
07.11.2008г.
14.07.2008г.
12.08.2008г.
26.06.2008г.
14.08.2008г.
25.07.2008г.
25.07.2008г.
04.07.2008г.
12.08.2008г.
08.08.2008г.
17.07.2008г.
08.10.2008г.
08.08.2008г.
25.07.2008г.
17.07.2008г.
17.07.2008г.
03.10.2008г.
07.11.2008г.
23.09.2008г.
23.09.2008г.
23.09.2008г.
08.10.2008г.
23.09.2008г.
23.09.2008г.
23.09.2008г.
23.09.2008г.
04.11.2008г.
25.11.2008г.
07.11.2008г.
07.11.2008г.
29.09.2008г.
07.11.2008г.
31.10.2008г.
01.12.2008г.
30.10.2008г.
08.12.2008г.

Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
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ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

1111/2004г.
3163/2007г.
3235/2007г.
504/2007г.
820/2007г.
1575/2006г.
3331/2007г.
3022/2007г.
3058/2007г.
3092/2007г.
3373/2007г.
3542/2007г.
797/2007г.
3081/2006г.
3484/2007г.
3823/2007г.
2161/2007г.
3492/2007г.
3563/2007г.
3731/2007г.
3732/2007г.
3118/2007г.
3353/2007г.
702/2006г.
2162/2006г.
4154/2007г.
3596/2007г.
341/2007г.
182/2008г.
3874/2007г.
208/2008г.
266/2008г.
2328/2007г.
3514/2005г.
3605/2007г.
4023/2007г.
93/2008г.
99/2008г.
4039/2007г.
4224/2007г.
631/2007г.
129/2008г.
4571/2006г.
1144/2007г.
319/2008г.
2303/2006г.
3811/2006г.
1460/2007г.
537/2008г.
1417/2007г.

Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев

13.05.2008г.
14.05.2008г.
14.05.2008г.
14.05.2008г.
20.05.2008г.
20.05.2008г.
20.05.2008г.
21.05.2008г.
21.05.2008г.
21.05.2008г.
21.05.2008г.
21.05.2008г.
21.05.2008г.
27.05.2008г.
27.05.2008г.
27.05.2008г.
27.05.2008г.
28.05.2008г.
28.05.2008г.
10.06.2008г.
10.06.2008г.
11.06.2008г.
11.06.2008г.
17.06.2008г.
17.06.2008г.
17.06.2008г.
17.06.2008г.
17.06.2008г.
18.06.2008г.
18.06.2008г.
25.09.2008г.
25.09.2008г.
25.09.2008г.
30.09.2008г.
30.09.2008г.
01.10.2008г.
07.10.2008г.
07.10.2008г.
07.10.2008г.
07.10.2008г.
07.10.2008г.
08.10.2008г.
08.10.2008г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.
15.10.2008г.
15.10.2008г.

22.12.2008г.
20.10.2008г.
01.12.2008г.
23.10.2008г.
29.12.2008г.
08.12.2008г.
20.10.2008г.
29.12.2008г.
08.12.2008г.
27.11.2008г.
20.10.2008г.
27.11.2008г.
20.10.2008г.
20.10.2008г.
01.12.2008г.
20.10.2008г.
29.12.2008г.
28.11.2008г.
10.10.2008г.
22.12.2008г.
29.12.2008г.
12.12.2008г.
08.12.2008г.
22.12.2008г.
29.12.2008г.
28.11.2008г.
22.12.2008г.
29.12.2008г.
29.12.2008г.
12.12.2008г.
11.02.2009г.
11.02.2009г.
09.03.2009г.
11.02.2009г.
09.03.2009г.
18.03.2009г.
20.01.2009г.
23.01.2009г.
16.02.2009г.
16.01.2009г.
31.03.2009г.
02.06.2009г.
11.05.2009г.
30.06.2009г.
11.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
11.05.2009г.
06.04.2009г.
31.03.2009г.

Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
5 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
6 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
6 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 8 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
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204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

470/2008г.
1047/2007г.
1166/2008г.
491/2008г.
603/2008г.
809/2008г.
3780/2007г.
4178/2003г.
734/2008г.
709/2008г.
1771/2007г.
4132/2007г.
3142/2007г.
858/2008г.
1014/2008г.
1381/2007г.
1069/2008г.
2652/2007г.
2000/2007г.
1261/2008г.
1380/2008г.
2860/2007г.
913/2008г.
1730/2007г.
2573/2007г.
2662/2007г.
2464/2007г.
4149/2004г.
3502/2006г.
3868/2006г.
1400/2008г.
3577/2005г.
1300/2008г.
1469/2008г.
1048/2008г.
4358/2006г.

15.10.2008г.
28.10.2008г.
28.10.2008г.
04.11.2008г.
04.11.2008г.
04.11.2008г.
04.11.2008г.
04.11.2008г.
05.11.2008г.
05.11.2008г.
05.11.2008г.
05.11.2008г.
05.11.2008г.
11.11.2008г.
11.11.2008г.
11.11.2008г.
12.11.2008г.
12.11.2008г.
12.11.2008г.
26.11.2008г.
26.11.2008г.
26.11.2008г.
25.11.2008г.
25.11.2008г.
25.11.2008г.
25.11.2008г.
02.12.2008г.
02.12.2008г.
02.12.2008г.
02.12.2008г.
09.12.2008г.
09.12.2008г.
17.12.2008г.
17.12.2008г.
17.12.2008г.
17.12.2008г.

Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев
Пламен Колев

13.04.2009г.
20.03.2009г.
11.05.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
06.04.2009г.
06.04.2009г.
11.05.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
30.04.2009г.
30.04.2009г.
13.04.2009г.
02.06.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
11.05.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
30.04.2009г.
11.05.2009г.
02.06.2009г.
11.05.2009г.
11.05.2009г.
15.05.2009г.
23.03.2009г.
23.03.2009г.
15.05.2009г.
15.05.2009г.
28.05.2009г.
15.05.2009г.
15.05.2009г.
28.05.2009г.
06.04.2009г.

Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
5 месеца
5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца

Дела с отменен ход по същество
Дело №

Съдия-докладчик

1.

325/2009г.

Мария Дончева

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
17.02.2010г.

2.

2851/2008г.

Неда Табанджова

23.02.2010г.

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество

24.02.2010г. – отменен
ход по същество,
производството по
делото е оставено без
движение.
19.03.2010г. – отменен
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3.
4.

ход по същество,
производството по
делото е прекратено.
За 2009г. – отменен ход по същество по 7 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 3 бр. дела.

● След образуването на делата, съдът е постановявал актовете си по
редовността на въззивните жалби в срокове от 3 до 14 дни. Констатирани са
изолирани случаи, в които този срок е изключително продължителен - почти
3 месеца - в. гр. д. № 7447/2009 г., 2 месеца - в. гр. д. № 6479/2009 г., над 2
месеца - в. гр. д. № 1567/2009 г., 8 месеца - в. гр. д. № 1532/2008 г.
● Съдебните заседания са отлагани през 4 - 8 месеца.
 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са
свързани с искания на страните за събиране на доказателства или поради
нередовно призоваване на страните.
 Спрените дела са администрирани редовно.
 Проверката на редовността на касационните жалби е извършвана в
повечето случаи в срок до 2 дни.
 Броят на делата с отменен ход по същество е малък – за 2008г. – 3, за
2009г. – 7, за 2010г. – 2.
● Съдебните решения са постановявани при неспазване на разпоредбата
на чл. 235, ал. 5 от ГПК.
Съдия Пламен Колев е просрочил за период от над 3 до 8 месеца
постановяването на решения по 239 бр. дела. Към момента на извършване на
проверката не са констатирани дела, по които не са постановени решения.

И по трите проверени решени дела със съдия докладчик Милен
Василев прави впечатление, че съдебните заседания са насрочвани в
изключително кратки срокове в сравнение с периодите на насрочване на
делата при останалите съдебни състави, съобщения до страните са
изготвените решения са изпращани в деня на тяхното обявяване и датата на
постановяване на съдебното решение напълно съответства на датата на
обявяване на съдебното решение в книгата за открити съдебни заседания.
 Книжата по делата са подреждани в хронологичен ред. По в. гр. д.
№ 1532/2008 г. - недобра организация по подреждането и класирането на
книжата по делото –прикачени към молби призовки, върнати в цялост, бели
листове, на които изписвано с молив цифри, правени отбелязвания или
написани резолюции и разпореждания.
● Съобщенията до страните са изготвени своевременно в деня на
постановяването на съдебния акт, или до 8 дни след тази дата.
● Средна месечна натовареност на състава за 2008г.-16 дела, а за
2009г.-19 дела;
 Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2008год. е
46.21%, а за 2009год.-55.34%;
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10. ІV - Д въззивен състав – Геника Михайлова-председател,
Цветомира Кордоловска
Висящи дела /насрочени/
- в. гр. д. № 4370/2010 г. е образувано на 19.04.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 16.04.2010 г., срещу решение от 19.01.2009 г. по
гр. д. № 7539/2007 г. на СРС, 49 състав. Жалбата, постъпила на 06.04.2009 г.,
е изпратена в СГС на 16.04.2010 г. За докладчик по делото, на 19.04.2010 г., е
определен съдия Геника Михайлова. С разпореждане от 21.04.2010 г. съдът е
дал указания на въззивника по отстраняване на констатирани нередовности
на жалбата и насрочил делото в открито съдебно заседание за 27.05.2010 г.
Разпореждането е постановено ръкописно върху страницата със списъка на
страните за призоваване и сочи името на съдията, датата, на която е
постановено, и подпис на съдията. В съдебно заседание съдът е констатирал,
че призовката до жалбоподателя не е върната и нередовностите не са
отстранени, с оглед на което е отложил съдебното заседанието за 13.10.2010
г. /след четири месеца и половина/. Нередовностите са отстранени с молба,
постъпила в съда на 02.06.2010 г.
- в. гр. д. № 4356/2010 г. е образувано на 19.04.2010 г. по въззивна
жалба срещу решение по гр. д. № 12860/2004 г. на СРС, 2004 г., постъпила в
СРС на 28.09.2005 г. След администрирането й от първоинстанционния съд,
делото е изпратено на СГС на 16.04.2010 г. Въззивната жалба е
администрирана от СРС почти 5 /пет/ години. Изисквани са обяснения от
служителя на бюро „Призовки”, който е постъпил на работа през 2006 г. С
разпореждане от 21.04.2010 г. съдия докладчикът съдия Г. Михайлова е
насрочила открито съдебно заседание за 20.05.2010 г. Разпореждането е
постановено ръкописно върху страницата със списъка на страните за
призоваване и сочи името на съдията, датата, на която е постановено, и
подпис на съдията. На тази дата, поради нередовно призоваване, съдът е
насрочил делото за 07.10.2010 г.
- в. гр. д. № 1172/2010 г. е образувано срещу решение по гр. д. №
26167/2008 г. на СРС, постановено по иск по чл. 415 от ГПК. Делото е
постъпило в СГС на 01.02.2010 г. и разпределено на съдия Кордоловска. С
разпореждане от 15.02.2010 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно
заседание за 12.04.2010 г. Разпореждането е постановено ръкописно върху
страницата със списъка на страните за призоваване и съдържа само дата и
подпис. На тази дата е отложено за 20.05.2010 г., за събиране на
доказателства, а именно СРС да изпрати издадената заповед за изпълнение.
На 20.05.2010 г. съдът е констатирал, че не са изпратени исканите
доказателства и е отложил делото за 13.10.2010 г.
- в. гр. д. № 338/2010 г. е образувано на 12.01.2010 г. по въззивна
жалба, постъпила в СГС на 11.01.2010 г. Разпределено на съдия Кордоловска.
С разпореждане от 19.01.2010 г. съдът е насрочил делото в открито съдебно
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заседание за 18.03.2010 г. Акта на съда е положен ръкописно върху списъка
на лицата за призоваване и съдържа дата и подпис. На 25.02.2010 г. и
15.03.2010 г. са постъпили молби от ответниците за отлагане за месец
октомври на съдебното заседание, тъй като пълномощникът им отсъства от
България. Приложено като доказателство копие на самолетен билет. С
протоколно определение от 18.03.2010 г. съдът е отложил делото за
20.05.2010 г., след като е констатирал нередовно призоваване на страна в
процеса. На 20.05.2010 г. съставът е оставил без уважение молбите,
депозирани по-рано, за отлагане на делото поради отсъствие на процесуален
представител и дал ход. За събиране на доказателство делото е насрочено за
13.10.2010 г.
- в. гр. д. № 10916/2009 г. е образувано на 10.11.2009 г. по въззивна
жалба срещу решение на СРС, постъпила в СГС на 08.11.2009 г.
Разпределено на съдия Кордоловска, видно от печата на съда за образуване на
делото. С разпореждане от 20.11.2009 г., положено върху списъка на лицата
за призоваване, съдът е дала указания за отстраняване на констатирани
нередовности. Указанията доведени до знанието на страната на 21.12.2009 г.
Молба, в изпълнение на указанията, депозирана на 28.12.2009 г. Върху
същата, на 29.12.2009 г., съдът е постановил разпореждане, с което е
насрочил делото в открито съдебно заседание за 10.03.2010 г. На тази дата е
даден ход на делото, за изслушване на нова тройна СТЕ, производството е
отложено и делото насрочено за 10.05.2010 г. Съдебното заседание е
отложено за събиране на доказателства и насрочено за 23.06.2010 г. На тази
дата съдът е отложил делото за 28.10.2010 г., след като е констатирал
неизготвяне на заключението и неявяване на част от вещите лица. Указал е
вещите лица да бъдат уведомени, като им бъде съобщено, че ако в следващо
съдебно заседание не за изготвили заключението, съдът ще им наложи глоба.
От делото се установява, че съдът своевременно се е произнасял по
процесуалните искания на страните, които са правени извън съдебните
заседания.
Стари дела, висящи
- в.гр.д.№3530/2006г. – /Петко Петков/ е образувано на 27.10.2006г. по
жалба от 28.09.2006г. срещу решение на СРС от 08.09.2006г. по
гр.д.№910/2006г., постъпила в СГС на 26.10.06г. С разпореждане от 06.11.06г.
делото е насрочено за 08.03.07г. Проведено е открито съдебно заседание на
08.03.07г., в което производството по делото е спряно на основание чл.637,
ал.1 ТЗ. С разпореждане от 23.01.09г. е разпоредено да се изиска информация,
за това дали е одобрен списъка на приетите от синдика вземания и дали
вземанията предмет на настоящето производство, попадат в него.
Разпореждане в същия смисъл е постановено и на 12.04.2010г. На 17.05.10г. е
постъпило писмо, с което СГС е уведомен, че вземането не фигурира в
окончателния и допълнителните списъци на приетите и неприети вземания. С
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определение от 02.06.10г. производството по делото е възобновено и делото е
насрочено за 07.10.10г.
- в.гр.д.№2786/2006г. – /Николай Енчев/ е образувано на 29.08.2006г.
по жалба от 08.03.2006г. срещу решение на СРС от 09.02.2006г. по
гр.д.№7606/2005г., постъпила в СГС на 17.08.06г. С разпореждане от
08.09.06г. делото е насрочено за 04.12.06г. Проведено е открито съдебно
заседание на 04.12.06г. В открито съдебно заседание от 05.04.07г.,
производството по делото е спряно на основание чл.637, ал.1 ТЗ в частта на
предявените искове по отношение ЗК „Хилдън” АД, като в частта на главните
искове е даден ход по същество. Постановено е решение от 19.04.07г. С
разпореждане от 23.01.09г. е разпоредено да се изиска информация, за това
дали е одобрен списъка на приетите от синдика вземания и дали вземанията
предмет на настоящето производство, попадат в него. На 07.06.10г. е
постъпило писмо, с което СГС е уведомен, че вземането не фигурира в
окончателния и допълнителните списъци на приетите и неприети вземания. С
определение от 14.09.10г. производството по обратните искове с правна
квалификация чл.409 ТЗ /отм./ е прекратено, тъй като съдът е приел, че
процесуалното условие, при което съдът дължи произнасяне по приетите за
разглеждане обратни евентуални искове – тяхната основателност, е
неосъществимо, с оглед на факта, че с необжалваемо решение от 19.04.07г.
въззивната инстанция е потвърдила постановеното от СРС решение, с което
са отхвърлени първоначалните главни искове.
- в.гр.д.№1636/2006г. – /Татяна Бъчварова/ е образувано на 11.05.2006г.
по жалба от 06.04.2006г. срещу решение на СРС от 14.03.2006г. по
гр.д.№13053/2004г., постъпила в СГС на 09.05.06г. С разпореждане от
05.06.06г. делото е насрочено за 06.11.06г. Проведени са открити съдебни
заседания на 06.11.06г. и 07.03.07г. С определение от 15.10.2007г.
производството по делото е спряно на
основание чл.637, ал.1 ТЗ.
Постановено е решение от 19.04.07г. С разпореждане от 23.01.09г. е
разпоредено да се изиска информация, за това дали е одобрен списъка на
приетите от синдика вземания и дали вземанията предмет на настоящето
производство, попадат в него. Разпореждане в същия смисъл е постановено и
на 12.04.2010г. На 28.05.10г. е постъпило писмо, с което СГС е уведомен, че
вземането не фигурира в окончателния и допълнителните списъци на
приетите и неприети вземания. С определение от 02.06.10г. производството
по делото е възобновено и делото е насрочено за 07.10.10г.
Спрени дела
- в. гр. д. № 2056/2010 г. е образувано на 23.02.2010 г. В съдебно
заседание от 26.05.2010 г., съдът, на основание чл. 182, ал. 1, б. „б” от ГПК
/отм./, е спрял производството по делото и указал 45-дневен срок за
представяне на доказателства за смъртта на ищца и наследници по закон. На
14.09.2010 г. по делото е постъпила молба в изпълнение на дадените от съда
доказателства.
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Решени дела
- в. гр. д. № 2719/2010 г. /съдия Геника Михайлова/.
● образувано в срок-на следващия ден след постъпването му в СГС;
● призовките са изпратени в 15-дневен срок от постановяване на
разпореждането за насрочване на делото в открито съдебно заседание;
● разгледано в едно съдебно заседание, в което е даден ход по
същество;
● решение е постановено в едномесечен срок от провеждане на
заседанието.
● съществува разлика в номера на съдебното решение, изписан на ръка.
- в. гр. д. № 3339/2010 г. /съдия Геника Михайлова/.
● образувано на следващия ден от постъпването му в СГС;
● насочено в 2-месечен срок от образуването му;
● разпореждането за насрочване на делото е постановено в 15-дневен
срок от образуване на делото;
● съобщенията за страните изготвени в 3-дневен срок от постановяване
на разпореждането;
● съдебното заседание отложено поради неспазен срок за връчване на
призовката, за след 6 месеца, когато е даден ход по същество;
● съдебно решение е постановено в 9-дневен срок от провеждане на
съдебното заседание;
● съобщения за съдебния акт са изготвени в 3-дневен срок;
- в. гр. д. № 4578/2010 г. /съдия Геника Михайлова/.
● делото е решено в едно съдебно заседание;
● решение е постановено в 1-месечен срок от провеждане на съдебното
заседание.
- в. гр. д. № 493/2010 г. /съдия Цветомира Кордоловска/.
● образувано на следващия ден от постъпването му в СГС;
● първо открито съдебно заседание е насрочено 2 месеца след
образуването;
● първо открито съдебно заседание е отложено за след 2 месеца, за
събиране на доказателства;
● съдебно решение е постановено в 1-месечен срок от провеждане на
съдебното заседание, в което е даден ход по същество;
● съобщения за съдебния акт са изготвени на следващия ден след
обявяването му;
● администриране на касационната жалба в 4-дневен срок от датата на
постъпването й
- в. гр. д. № 4800/2010 г. /съдия Цветомира Кордоловска/.
● делото е образувано и приключило в 3-месечен срок-от 27.04.2010
г. до 07.07.2010 г.
- в. гр. д. № 12014/2009 г. /съдия Цветомира Кордоловска/.
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● съдебните заседания отлагани през 2 месеца за събиране на
доказателства.
Обезпечение на бъдещ иск
- ч.гр.д.№441/2010г., ІV Д – /съдия Цветомира Кордоловска/ Делото
е образувано на 15.01.2010г. по молба за обезпечение на бъдещ иск,
постъпила на 14.01.2010г. С определение с посочена дата 11.12.09г. молбата
за допускане на обезпечение е оставена без уважение, след като съдът е
приел, че от представените доказателства не може да се направи извод за
вероятната основателност на бъдещите искове.
Други частни производства
- ч. гр. д. № 0157/2010 г., IV Д състав /съдия Мая Дамянова/.
● образувано на следващия ден;
● постановено определение в 7-дневен срок от образуване на делото;
● изготвени съобщения в деня на постановяване на определението.
- ч. гр. д. № 361/2010 г., IV Д състав /съдия Геновева Николаева/ е
образувано на 13.01.2010 г. Молбата е оставена без уважение с определение
от 13.01.2010 г., за което молителят е уведомен на 25.01.2010 г.
- ч. гр. д. № 0640/2010 г., IV Д състав /съдия Драгомир Драгнев/.
● образувано в 3-дневен срок от постъпването;
● постановено определение в 4-дневен срок от образуването.
- ч. гр. д. № 9707/2010 г., IV Д състав /младши съдия Диляна
Господинова/.
● образувано на следващия ден след постъпването;
● администрирано в 20-дневен срок след образуването – изискано
изпълнително дело от ЧСИ; не е определен срок, в който ЧСИ да изпрати
заверено копие на изпълнителното дело. ЧСИ е получил писмото на
23.09.2010 г. и към момента на проверката /07.10.2010 г./ препис от
изпълнителното дело не е изпратен;
● да се определя срок за представяне на исканите доказателства.
Въззивни частни производства
- ч. гр. д. № 8555/2010 г., ІV Д /съдия Цветомира Кордоловска/.
● образувано в 2-дневен срок от постъпването на въззивната жалба;
● разпореждане по редовността, постановено 1 месец и 15 дни след
образуването;
- ч. гр. д. № 8627/2010 г., ІV Д /съдия Геника Михайлова/.
● образувано 2 дни след постъпването;
● постановено определение 1 месец и 15 дни след образуването;
● изготвени съобщения за определението в 3-дневен срок от
определението.
Открити съдебни заседания на състава
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Към 06.10.2010г.
За периода 28.01.2010г. – 30.09.2010г. са проведени 289 съдебни заседания.
През месец август 2010г. не са провеждани открити съдебни заседания.
януари – 1 заседателен ден
февруари – 6 заседателни дни
март - 6 заседателни дни
април - 5 заседателни дни
май - 7 заседателни дни
юни - 4 заседателни дни
юли – 3 заседателни дни
септември - 2 заседателни дни
За периода – 34 заседателни дни. В един заседателен ден са разглеждани от 5
до 8 дела;
Дела с отменен ход по същество

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Дело №

Съдия-докладчик

7660/2009г.

Геновева
Николаева

Дата на
съдебното
заседание, в
което делото е
обявено за
решаване
25.03.2010г.

Дата на постановяване
на определението за
отмяна на хода по
същество

29.04.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
26.05.2010г.
12278/2009г. Геника Михайлова
15.04.2010г.
03.05.2010г. – отменен
ход по същество.
895/2010г.
22.04.2010г.
04.05.2010г. – отменен
Цветомира
ход по същество.
Кордоловска
6410/2009г. Геника Михайлова
04.05.2010г.
04.06.2010г. – отменен
ход по същество, делото
е насрочено за
30.09.2010г.
3764/2010г. Геника Михайлова
13.05.2010г.
14.06.2010г. – отменен
ход по същество.
За 2009г. – отменен ход по същество по 7 бр. дела.
За 2008г. – отменен ход по същество по 14 бр. дела.

● След образуването на делата, съдът е постановявал актовете си по
редовността на въззивните жалби в срокове от 3 до 15 дни.
● Съдебните заседания са отлагани през 1 - 5 месеца, прави
впечатление, че периодите на отлагане са значително по-кратки в сравнение с
другите съдебни състави.
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 Най-честите причини за отлагането на съдебните заседания са
свързани с искания на страните за събиране на доказателства или поради
нередовно призоваване на страните.
 Спрените дела са администрирани редовно.
 Проверката на редовността на касационните жалби е извършвана в
повечето случаи в срок до 4 дни.
 Броят на делата с отменен ход по същество не е голям – за 2008г. –
14, за 2009г. – 7, за 2010г. – 2.
● Съдебните решения са постановявани при спазване на разпоредбата
на чл. 235, ал. 5 от ГПК. Не е констатирано нито едно дело, по което
съдебното решение да е постановено в срок по-дълъг от разумния тримесечен
срок.
 Книжата по делата са подреждани в хронологичен ред.
 Съобщенията до страните са изготвени своевременно в деня на
постановяването на съдебния акт, или до 15 дни след тази дата.
 По в. гр. д. № 4370/2010 г., образувано на 19.04.2010 г., е
констатирано, че въззивната жалба, постъпила в СРС на 06.04.2009 г., е
изпратена в СГС едва на 16.04.2010 г.
 По в. гр. д. № 4356/2010 г. , образувано на 19.04.2010 г., е
констатирано, че въззивната жалба е администрирана от СРС почти 5
години.
● Средна месечна натовареност на състава за 2008г.- 20 дела, а за
2009год. -15 дела;
 Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой
приключили дела с решение или определение/ на състава за 2008год. е
84.85%, а за 2009год. 81.57%;
Срочност на постановените актове - Младши съдии

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А

1.
2.
3.
4.

2287/2008г.
1964/2008г.
2917/2007г.
2176/2007г.

Лора Митанкина
Лора Митанкина
Лора Митанкина
Лора Митанкина

09.02.2009г.
12.02.2009г.
23.02.2009г.
09.10.2008г.

ІІ-А
ІІ-А
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

5.
6.
7.
8.
9.

2033/2006г.
3612/2007г.
1090/2008г.
1092/2008г.
3564/2008г.

Лора Митанкина
Лора Митанкина
Лора Митанкина
Лора Митанкина
Лора Митанкина

04.12.2008г.
18.12.2008г.
21.01.2009г.
21.01.2009г.
21.01.2009г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
29.05.2009г.
29.05.2009г.
11.06.2009г.
Няма
постановено
решение.
/ към 07.10.10г./
20.03.2009г.
15.04.2009г.
28.05.2009г.
21.05.2009г.
14.05.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца

Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
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ІІ –А
ІІ –А

1.
2.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

303/2008г.
326/2008г.

Мила Лазарова
Мила Лазарова

Съдия-докладчик

Дело №

16.10.2008г.
16.10.2008г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
30.04.2009г.
30.04.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 6 месеца
Над 6 месеца

Дата на

Дата на

Срок, в

последното
заседание

постановяване
на съдебното

който е
постановено

решение

решението

ІІ –Д

1.

3187/2008г.

Енчо Симеонов

08.05.2009г.

02.10.2009г.

Над 4 месеца

ІІ –Д

2.

2677/2008г.

Енчо Симеонов

30.06.2009г.

05.01.2010г.

Над 6 месеца

ІV –А

3.

4242/2004г.

Енчо Симеонов

02.04.2009г.

05.11.2009г.

Над 7 месеца

ІV –А

4.

5392/2009г.

Енчо Симеонов

30.04.2009г.

02.09.2009г.

Над 4 месеца

ІV –А

5.

952/2008г.

Енчо Симеонов

18.05.2009г.

02.09.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

6.

967/2008г.

Енчо Симеонов

18.05.2009г.

13.10.2009г.

Над 4 месеца

ІV –А

7.

1004/2008г.

Енчо Симеонов

18.05.2009г.

24.09.2009г.

Над 4 месеца

ІV –А

8.

3075/2002г.

Енчо Симеонов

25.05.2009г.

28.09.2009г.

Над 4 месеца

ІV –А

9.

3840/2003г.

Енчо Симеонов

25.05.2009г.

26.11.2009г.

6 месеца

ІV –А

10.

681/2007г.

Енчо Симеонов

25.05.2009г.

02.09.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

11. 1424/2007г.

Енчо Симеонов

25.05.2009г.

24.09.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

12.

881/2008г.

Енчо Симеонов

25.05.2009г.

14.09.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

13. 3766/2008г.

Енчо Симеонов

01.06.2009г.

14.09.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

14. 3845/2008г.

Енчо Симеонов

01.06.2009г.

14.09.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

15. 3862/2008г.

Енчо Симеонов

01.06.2009г.

16.11.2009г.

Над 5 месеца

ІV –А

16.

333/2009г.

Енчо Симеонов

01.06.2009г.

08.10.2009г.

Над 4 месеца

ІV –А

17. 3723/2008г.

Енчо Симеонов

04.06.2009г.

30.12.2009г.

Над 6 месеца

ІV –А

18. 3743/2008г.

Енчо Симеонов

04.06.2009г.

30.11.2009г.

Над 5 месеца

ІV –А

19. 3791/2008г.

Енчо Симеонов

04.06.2009г.

10.12.2009г.

Над 6 месеца

ІV –А

20. 3954/2008г.

Енчо Симеонов

04.06.2009г.

16.09.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

21. 1164/2008г.

Енчо Симеонов

15.06.2009г.

10.12.2009г.

Над 5 месеца

ІV –А

22. 1177/2008г.

Енчо Симеонов

15.06.2009г.

02.11.2009г.

Над 4 месеца

ІV –А

23. 1263/2008г.

Енчо Симеонов

15.06.2009г.

15.12.2009г.

6 месеца

ІV –А

24. 1506/2008г.

Енчо Симеонов

15.06.2009г.

22.12.2009г.

Над 6 месеца

ІV –А

25.

7/2009г.

Енчо Симеонов

15.06.2009г.

08.10.2009г.

Над 3 месеца

ІV –А

26.

73/2009г.

Енчо Симеонов

15.06.2009г.

16.11.2009г.

5 месеца

128

ІV –А

27. 1177/2008г.

Енчо Симеонов

15.06.2009г.

02.11.2009г.

Над 4 месеца

ІV –А

28. 4047/2006г.

Енчо Симеонов

18.06.2009г.

14.12.2009г.

Над 5 месеца

ІV –А

29. 1395/2007г.

Енчо Симеонов

18.06.2009г.

30.12.2009г.

Над 6 месеца

ІV –А

30. 2554/2007г.

Енчо Симеонов

22.06.2009г.

30.12.2009г.

Над 6 месеца

ІV –А

31. 3426/2008г.

Енчо Симеонов

22.06.2009г.

18.12.2009г.

Над 5 месеца

ІV-Б

32.

Енчо Симеонов

24.01.2008г.

09.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

33. 1733/2005г.

Енчо Симеонов

24.01.2008г.

09.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

34.

709/2007г.

Енчо Симеонов

04.02.2008г.

15.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

35.

755/2007г.

Енчо Симеонов

04.02.2008г.

22.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

36. 1639/2007г.

Енчо Симеонов

04.02.2008г.

29.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

37. 1785/2005г.

Енчо Симеонов

04.02.2008г.

12.06.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

38. 3106/2005г.

Енчо Симеонов

07.02.2008г.

29.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

39.

994/2007г.

Енчо Симеонов

11.02.2008г.

26.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

40.

595/2007г.

Енчо Симеонов

11.02.2008г.

22.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

41. 3021/2006г.

Енчо Симеонов

11.02.2008г.

29.05.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

42. 3503/2005г.

Енчо Симеонов

11.02.2008г.

24.06.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

43. 1361/2006г.

Енчо Симеонов

14.02.2008г.

15.07.2008г.

5 месеца

ІV-Б

44. 3485/2006г.

Енчо Симеонов

14.02.2008г.

09.06.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

45. 1124/2007г.

Енчо Симеонов

14.02.2008г.

05.06.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

46. 1269/2007г.

Енчо Симеонов

18.02.2008г.

07.07.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

47.

867/2007г.

Енчо Симеонов

18.02.2008г.

08.07.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

48.

965/2007г.

Енчо Симеонов

18.02.2008г.

08.07.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

49. 1054/2007г.

Енчо Симеонов

21.02.2008г.

30.06.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

50. 1816/2007г.

Енчо Симеонов

21.02.2008г.

30.06.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

51. 4367/2006г.

Енчо Симеонов

31.03.2008г.

18.07.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

52. 2561/2006г.

Енчо Симеонов

03.04.2008г.

22.07.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

53. 1984/2007г.

Енчо Симеонов

03.04.2008г.

10.09.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

54. 1964/2005г.

Енчо Симеонов

07.04.2008г.

10.09.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

55. 2138/2006г.

Енчо Симеонов

07.04.2008г.

10.09.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

56. 2246/2007г.

Енчо Симеонов

07.04.2008г.

18.07.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

57. 2791/2007г.

Енчо Симеонов

10.04.2008г.

15.09.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

58.

904/2007г.

Енчо Симеонов

14.04.2008г.

22.07.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

59. 2436/2007г.

Енчо Симеонов

14.04.2008г.

10.09.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

60. 3777/2007г.

Енчо Симеонов

14.04.2008г.

10.09.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

61.

414/2006г.

Енчо Симеонов

17.04.2008г.

15.09.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

62. 2449/2003г.

Енчо Симеонов

17.04.2008г.

15.09.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

63. 3706/2005г.

Енчо Симеонов

08.05.2008г.

30.10.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

64. 1481/2003г.

Енчо Симеонов

15.05.2008г.

15.09.2008г.

4 месеца

8/2007г.

129

ІV-Б

65.

966/2007г.

Енчо Симеонов

15.05.2008г.

10.09.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

66. 1749/2006г.

Енчо Симеонов

15.05.2008г.

23.09.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

67. 2498/2007г.

Енчо Симеонов

17.05.2008г.

15.09.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

68.

264/2007г.

Енчо Симеонов

17.05.2008г.

15.09.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

69. 1831/2006г.

Енчо Симеонов

17.05.2008г.

30.09.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

70. 1487/2007г.

Енчо Симеонов

26.05.2008г.

10.09.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

71. 1775/2007г.

Енчо Симеонов

26.05.2008г.

13.11.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

72. 1516/2007г.

Енчо Симеонов

29.05.2008г.

28.10.2008г.

5 месеца

ІV-Б

73. 2901/2007г.

Енчо Симеонов

29.05.2008г.

13.10.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

74.

829/2007г.

Енчо Симеонов

29.05.2008г.

13.10.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

75. 3453/2006г.

Енчо Симеонов

29.05.2008г.

13.10.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

76. 1352/2007г.

Енчо Симеонов

29.05.2008г.

18.09.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

77. 1692/2007г.

Енчо Симеонов

02.06.2008г.

30.12.2008г.

Над 6 месеца

ІV-Б

78. 3242/2007г.

Енчо Симеонов

02.06.2008г.

09.12.2008г.

Над 6 месеца

ІV-Б

79. 4052/2006г.

Енчо Симеонов

02.06.2008г.

28.10.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

80. 3004/2007г.

Енчо Симеонов

05.06.2008г.

31.10.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

81.

981/2007г.

Енчо Симеонов

05.06.2008г.

17.11.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

82. 1055/2007г.

Енчо Симеонов

05.06.2008г.

31.10.2008г.

Над 4 месеца

ІV-Б

83. 2200/2007г.

Енчо Симеонов

05.06.2008г.

15.09.2008г.

Над 3 месеца

ІV-Б

84. 4098/2007г.

Енчо Симеонов

05.06.2008г.

17.11.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

85. 2978/2007г.

Енчо Симеонов

05.06.2008г.

17.12.2008г.

Над 6 месеца

ІV-Б

86. 3527/2007г.

Енчо Симеонов

09.06.2008г.

24.11.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

87. 3725/2006г.

Енчо Симеонов

09.06.2008г.

24.11.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

88. 4168/2007г.

Енчо Симеонов

12.06.2008г.

30.12.2008г.

Над 6 месеца

ІV-Б

89. 1756/2004г.

Енчо Симеонов

12.06.2008г.

09.12.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Б

90. 3625/2007г.

Енчо Симеонов

12.06.2008г.

09.12.2008г.

Над 5 месеца

ІV-Г

91. 1086/2008г.

Енчо Симеонов

14.04.2009г.

28.07.2009г.

Над 3 месеца

ІV-Г

92. 1512/2008г.

Енчо Симеонов

14.04.2009г.

28.07.2009г.

Над 3 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

215/2008г.
885/2008г.
1300/2007г.
254/2008г.
291/2008г.
1306/2003г.
920/2006г.

Силвия Цепова
Силвия Цепова
Силвия Цепова
Силвия Цепова
Силвия Цепова
Силвия Цепова
Силвия Цепова

19.11.2008г.
19.11.2008г.
10.03.2008г.
20.11.2008г.
20.11.2008г.
20.11.2008г.
20.11.2008г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
10.03.2009г.
10.03.2009г.
23.06.2008г.
05.03.2009г.
05.03.2009г.
23.03.2009г.
23.03.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца

ІІ –В
ІІ –В
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

ІІ –А
ІІ –А
ІІ –А
ІІ –А
ІІ –А
ІІ –А
ІІ –А
ІІ –А
ІІ –А
ІІ –Д
ІV –А
ІV –А
ІV –А
ІV-Г
ІV-Г

ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В

8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1122/2008г.
2889/2005г.
2777/2006г.
1951/2006г.

Силвия Цепова
Силвия Цепова
Силвия Цепова
Силвия Цепова

03.02.2009г.
18.02.2009г.
01.10.2008г.
17.12.2008г.

14.05.2009г.
28.05.2009г.
12.03.2009г.
15.05.2009г.

Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

4399/2009г.
1936/2009г.
5900/2009г.
2500/2008г.
1232/2008г.
3564/2007г.
36/2008г.
1335/2004г.
3975/2007г.
2787/2007г.
196/2001г.
2930/2007г.
2079/2007г.
1310/2007г.
2580/2007г.

Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева
Албена Ботева

15.02.2010г.
18.02.2010г.
25.02.2010г.
09.03.2009г.
23.03.2009г.
26.03.2009г.
13.04.2009г.
11.06.2009г.
02.11.2009г.
04.11.2008г.
10.03.2008г.
31.03.2008г.
16.10.2008г.
22.04.2008г.
22.04.2008г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
27.07.2010г.
06.07.2010г.
25.06.2010г.
15.07.2009г.
10.07.2009г.
31.07.2009г.
24.07.2009г.
25.11.2009г.
04.03.2010г.
20.02.2009г.
10.07.2008г.
10.07.2008г.
03.02.2009г.
12.08.2008г.
12.08.2008г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 5 месеца
Над 4 месеца
4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

Срок, в който
е постановено
решението

294/2008г.
1852/2007г.
3300/2006г.
2080/2007г.
2810/2007г.
4038/2006г.
2785/2006г.
493/2008г.
441/2008г.
2453/2007г.
358/2008г.
645/2008г.
762/2008г.
518/2008г.
3724/2006г.

Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина

24.09.2008г.
24.09.2008г.
26.09.2008г.
01.10.2008г.
01.10.2008г.
01.10.2008г.
03.10.2008г.
03.10.2008г.
10.10.2008г.
10.10.2008г.
10.10.2008г.
24.10.2008г.
24.10.2008г.
29.10.2008г.
31.10.2008г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
23.01.2009г.
16.02.2009г.
24.07.2009г.
24.07.2009г.
23.02.2009г.
08.06.2009г.
06.07.2009г.
23.08.2009г.
06.07.2009г.
06.07.2009г.
24.07.2009г.
16.02.2009г.
16.02.2009г.
19.06.2009г.
06.07.2009г.

Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 9 месеца
Над 9 месеца
Над 4 месеца
Над 8 месеца
Над 9 месеца
Над 10 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 9 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
Над 8 месеца
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ІІ-В
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

835/2008г.
2065/2007г.
498/2007г.
2408/2006г.
1672/2007г.
1459/2007г.
1189/2007г.
900/2006г.
2753/2006г.
3526/2006г.
1539/2007г.
3731/2006г.
1610/2007г.
1666/2007г.
3651/2006г.
3946/2006г.
3568/2005г.
1627/2007г.
1744/2007г.
1791/2007г.
1860/2007г.
1729/2007г.
1930/2007г.
2048/2007г.
2183/2007г.
509/2007г.
2266/2007г.
2327/2007г.
2352/2007г.
2235/2007г.
2468/2007г.
763/2006г.
1081/2007г.
2099/2007г.
2450/2007г.
42/2007г.
2514/2007г.
2806/2007г.
2872/2007г.
2915/2007г.
232/2006г.
651/2007г.
504/2007г.
2987/2007г.
3069/2007г.
205/2007г.
929/2007г.
3148/2007г.
1349/2006г.
2202/2007г.

Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина

31.10.2008г.
13.03.2008г.
13.03.2008г.
13.03.2008г.
13.03.2008г.
13.03.2008г.
23.01.2008г.
30.01.2008г.
19.02.2008г.
19.02.2008г.
20.02.2008г.
20.02.2008г.
26.02.2008г.
26.02.2008г.
27.02.2008г.
27.02.2008г.
27.02.2008г.
05.03.2008г.
05.03.2008г.
05.03.2008г.
05.03.2008г.
05.03.2008г.
19.03.2008г.
25.03.2008г.
25.03.2008г.
26.03.2008г.
26.03.2008г.
26.03.2008г.
26.03.2008г.
01.04.2008г.
01.04.2008г.
02.04.2008г.
02.04.2008г.
02.04.2008г.
02.04.2008г.
15.04.2008г.
15.04.2008г.
16.04.2008г.
16.04.2008г.
16.04.2008г.
13.05.2008г.
13.05.2008г.
14.05.2008г.
14.05.2008г.
14.05.2008г.
20.05.2008г.
20.05.2008г.
20.05.2008г.
21.05.2008г.
27.05.2008г.

16.02.2009г.
18.07.2008г.
24.07.2008г.
22.07.2008г.
22.07.2008г.
21.07.2008г.
16.05.2008г.
29.07.2008г.
30.06.2008г.
20.06.2008г.
30.05.2008г.
17.06.2008г.
14.07.2008г.
14.07.2008г.
25.06.2008г.
02.07.2008г.
02.07.2008г.
29.07.2008г.
25.06.2008г.
31.10.2008г.
10.07.2008г.
30.06.2008г.
18.08.2008г.
17.11.2008г.
03.10.2008г.
25.07.2008г.
23.09.2008г.
27.11.2008г.
25.07.2008г.
13.02.2009г.
05.08.2008г.
23.09.2008г.
03.10.2008г.
08.01.2009г.
19.09.2008г.
03.10.2008г.
23.09.2008г.
05.08.2008г.
11.08.2008г.
11.08.2008г.
26.09.2008г.
21.01.2009г.
23.10.2008г.
21.01.2009г.
29.12.2008г.
20.02.2009г.
16.10.2008г.
19.09.2008г.
29.12.2008г.
26.09.2008г.

Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
5 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
4 месеца
Над 5 месеца
8 месеца
4 месеца
Над 10 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
6 месеца
Над 8 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
9 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
4 месеца

132

ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

3433/2007г.
3458/2007г.
3478/2007г.
1611/2005г.
3513/2007г.
3539/2009г.
3585/2007г.
3637/2007г.
3745/2007г.
3801/2007г.
128/2008г.
772/2007г.
844/2007г.
2394/2007г.
3994/2007г.
979/2007г.
3034/2007г.

Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина
Цветанка Бенина

27.05.2008г.
27.05.2008г.
27.05.2008г.
28.05.2008г.
28.05.2008г.
28.05.2008г.
28.05.2008г.
10.06.2008г.
10.06.2008г.
10.06.2008г.
11.06.2008г.
11.06.2008г.
11.06.2008г.
17.06.2008г.
17.06.2008г.
17.06.2008г.
25.09.2008г.

03.10.2008г.
23.09.2008г.
15.01.2009г.
27.11.2008г.
23.10.2008г.
31.10.2008г.
02.12.2008г.
23.09.2008г.
21.01.2009г.
27.11.2008г.
29.12.2008г.
16.10.2008г.
20.02.2009г.
29.12.2008г.
02.12.2008г.
03.04.2009г.
23.01.2009г.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
30.06.2010г.
20.07.2010г.
30.06.2010г.
Няма
постановено
решение.
01.09.2010г.
01.09.2010г.
01.09.2010г.
01.09.2010г.
25.08.2010г.
20.09.2010г.
20.09.2010г.
20.09.2010г.
20.09.2010г.
Няма
постановено
решение.
Няма
постановено
решение.
Няма
постановено
решение.
Няма
постановено
решение.

ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А

1.
2.
3.
4.

3082/2009г.
3552/2009г.
1603/2009г.
7346/2009г.

Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева

18.03.2010г.
18.03.2010г.
22.03.2010г.
22.03.2010г.

ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2247/2006г.
10905/2009г.
11754/2009г.
12126/2009г.
2014/2009г.
5593/2009г.
756/2010г.
1158/2010г.
1443/2010г.
3750/2009г.

Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева
Слава Гьошева

16.04.2010г.
23.04.2010г.
11.05.2010г.
19.05.2010г.
19.05.2010г.
21.05.2010г.
04.06.2010г.
09.06.2010г.
09.06.2010г.
16.04.2010г.

ІІ-Д

15.

4068/2004г.

Слава Гьошева

21.04.2010г.

ІІ-Д

16.

233/2010г.

Слава Гьошева

01.06.2010г.

ІІ-Д

17.

911/2010г.

Слава Гьошева

09.06.2010г.

Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
6 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 8 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 9 месеца
Над 3 месеца

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца

Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
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ІІ-Д

18.

3334/2007г.

Слава Гьошева

11.06.2010г.

ІІ-Д

19.

2548/2009г.

Слава Гьошева

18.06.2010г.

ІІ-Д

20.

2147/2008г.

Слава Гьошева

18.06.2010г.

ІV-Д

21.

5022/2009г.

Слава Гьошева

02.06.2010г.

ІІ-А
ІІ-А
ІІ-А

1.
2.
3.

830/2006г.
9976/2009г.
9172/2009г.

Диляна Господинова
Диляна Господинова
Диляна Господинова

08.04.2010г.
08.04.2010г.
08.04.2010г.

ІІ-А

4.

1929/2009г.

Диляна Господинова

15.04.2010г.

Дата на
постановяван
е на съдебното
решение
20.07.2010г.
20.07.2010г.
Не е посочена
дата на
постановяване
на решението.
23.07.2010г.

ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Д
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

3940/2008г.
1599/2008г.
397/2008г.
6422/2009г.
11762/2009г.
11802/2009г.
11550/2009г.

Диляна Господинова
Диляна Господинова
Диляна Господинова
Диляна Господинова
Диляна Господинова
Диляна Господинова
Диляна Господинова

29.03.2010г.
30.03.2010г.
17.03.2010г.
24.03.2010г.
24.03.2010г.
24.03.2010г.
24.03.2010г.

16.07.2010г.
16.07.2010г.
09.07.2010г.
09.08.2010г.
02.08.2010г.
02.08.2010г.
02.08.2010г.

ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

Няма
постановено
решение.
Няма
постановено
решение.
Няма
постановено
решение.
20.09.2010г.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

1315/2008г.
3582/2006г.
1494/2008г.
3416/2007г.
1517/2008г.
893/2008г.
1677/2008г.
2004/2005г.
3937/2007г.
1909/2008г.
1930/2008г.
2189/2004г.
4184/2007г.

Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков

26.01.2009г.
26.01.2009г.
27.01.2009г.
27.01.2009г.
02.02.2009г.
03.02.2009г.
03.02.2009г
03.02.2009г
17.02.2009г.
23.02.2009г.
23.02.2009г.
24.02.2009г.
27.10.2008г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
28.07.2009г.
26.06.2009г.
29.05.2009г.
28.07.2009г.
04.08.2009г.
28.07.2009г.
28.07.2009г.
15.05.2009г.
20.07.2009г.
10.07.2009г.
04.08.2009г.
04.08.2009г.
13.02.2009г.

Над 3 месеца

Срок, в който
е постановено
решението

Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца

Над 3 месеца
Над 3 месеца

Над 3 месеца

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
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ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-В
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

2501/2007г.
143/2005г.
632/2008г.
675/2008г.
2447/2007г.
2551/2006г.
2756/2007г.
50/2007г.
1282/2002г.
957/2008г.
1034/2008г.
1035/2008г.
779/2004г.
1679/2006г.
3169/2007г.
439/2007г.
1163/2008г.
979/2008г.
1790/2007г.
1217/2008г.
3274/2007г.
3883/2006г.
1388/2008г.
1394/2008г.
1925/2008г.
1835/2008г.
527/2008г.
638/2008г.
426/2007г.
3133/2008г.
1181/2007г.
2797/2007г.
931/2008г.
3013/2008г.
1546/2008г.
1638/2008г.
540/2008г.
583/2008г.
676/2008г.
1254/2006г.
1439/2006г.
1776/2008г.
1350/2008г.
2751/1991г.
2903/2004г.
3085/2008г.
3171/2008г.
1697/2008г.
1998/2008г.
2237/2008г.

Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков

28.10.2008г.
10.11.2008г
10.11.2008г
10.11.2008г
10.11.2008г.
11.11.2008г.
11.11.2008г.
18.11.2008г.
18.11.2008г.
24.11.2008г.
25.11.2008г.
25.11.2008г.
08.12.2008г.
15.12.2008г.
15.12.2008г.
16.12.2008г
07.11.2008г.
07.11.2008г.
07.11.2008г.
26.11.2008г.
26.11.2008г.
26.11.2008г.
10.04.2009г.
10.04.2009г.
10.04.2009г.
10.04.2009г.
27.03.2009г.
27.03.2009г.
27.03.2009г.
17.04.2009г.
17.04.2009г.
17.04.2009г.
17.04.2009г.
17.04.2009г.
05.06.2009г.
05.06.2009г.
06.11.2008г.
06.11.2008г.
06.11.2008г.
05.03.2009г.
05.03.2009г.
09.03.2009г.
09.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
12.03.2009г.
16.03.2009г.
16.03.2009г.
16.03.2009г.

13.02.2009г.
19.06.2009г.
24.04.2009г.
20.02.2009г.
13.04.2009г.
22.05.2009г.
27.03.2009г.
17.07.2009г.
26.06.2009г.
20.03.2009г.
03.07.2009г.
06.03.2009г.
15.05.2009г.
20.07.2009г.
28.07.2009г.
24.04.2009г.
18.06.2009г.
13.03.2009г.
12.05.2009г.
02.04.2009г.
15.04.2009г.
15.04.2009г.
17.07.2009г.
17.07.2009г.
17.07.2009г.
12.10.2009г.
09.07.2009г.
09.07.2009г.
14.07.2009г.
21.10.2009г.
09.09.2009г.
23.09.2009г.
30.07.2009г.
21.10.2009г.
21.10.2009г.
23.09.2009г.
25.03.2009г.
02.04.2009г.
25.03.2009г.
31.08.2009г.
11.09.2009г.
02.09.2009г.
20.08.2009г.
29.09.2009г.
15.09.2009г.
26.06.2009г.
29.09.2009г.
09.09.2009г.
15.09.2009г.
14.09.2009г.

Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
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ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-В

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

1879/2006г.
3594/2007г.
3559/2008г.
3147/2008г.
2182/2008г.
2205/2008г.
2387/2008г.
2542/2008г.
3438/2008г.
2435/2008г.
2939/2008г.
3679/2007г.
1314/2009г.
2957/2008г.
4205/2007г.
167/2008г.
1134/2009г.
970/2008г.
2100/2008г.
3056/2008г.
4046/2007г.
1889/2008г.
3414/2008г.
3820/2006г.
2300/2008г.
3009/2008г.
3296/2008г.
1044/2009г.
3964/2006г.
396/2008г.
2161/2008г.
1296/2006г.
3524/2008г.
3406/2008г.
3582/2008г.
2367/2005г.
165/2007г.
2465/2008г.
3604/2008г.
3700/2008г.
3731/2008г.
3737/2008г.
3826/2008г.
59/2009г.
331/2009г.
1308/2008г.
3893/2008г.
3973/2008г.
460/2009г.
550/2007г.

Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков

19.03.2009г.
19.03.2009г.
19.03.2009г.
19.03.2009г.
30.03.2009г.
30.03.2009г.
30.03.2009г.
30.03.2009г.
30.03.2009г.
02.04.2009г.
02.04.2009г.
02.04.2009г.
06.04.2009г.
06.04.2009г.
06.04.2009г.
06.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
09.04.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
13.04.2009г.
16.04.2009г.
11.05.2009г.
11.05.2009г.
11.05.2009г.
11.05.2009г.
11.05.2009г.
14.05.2009г.
28.05.2009г.
28.05.2009г.
28.05.2009г.
28.05.2009г.
01.06.2009г.
01.06.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
04.06.2009г.
08.06.2009г.
08.06.2009г.
08.06.2009г.
11.06.2009г.
11.06.2009г.
11.06.2009г.
24.01.2008г.

16.09.2009г.
16.09.2009г.
18.09.2009г.
06.08.2009г.
01.10.2009г.
01.10.2009г.
26.09.2009г.
26.09.2009г.
24.09.2009г.
10.11.2009г.
08.10.2009г.
01.10.2009г.
23.10.2009г.
13.10.2009г.
01.10.2009г.
07.10.2009г.
15.12.2009г.
06.01.2010г.
09.10.2009г.
13.10.2009г.
15.12.2009г.
28.10.2009г.
13.11.2009г.
23.10.2009г.
13.11.2009г.
04.12.2009г.
20.11.2009г.
31.08.2009г.
24.11.2009г.
04.01.2010г.
15.12.2009г.
25.03.2010г.
22.12.2009г.
21.01.2010г.
04.01.2010г.
06.01.2010г.
23.02.2010г.
18.09.2009г.
10.02.2010г.
16.02.2010г.
16.02.2010г.
17.03.2010г.
25.03.2010г.
04.02.2010г.
30.03.2010г.
17.03.2010г.
23.10.2009г.
30.03.2010г.
25.03.2010г.
30.06.2008г.

Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 5 месеца
6 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
6 месеца
Над 6 месеца
Над 8 месеца
Над 6 месеца
7 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
7 месеца
Над 9 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 8 месеца
Над 8 месеца
Над 7 месеца
Над 9 месеца
Над 8 месеца
Над 4 месеца
Над 9 месеца
Над 9 месеца
Над 5 месеца
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ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

808/2007г.
2149/2006г.
3442/2007г.
3942/2006г.
83/2007г.
1447/2007г.
2431/2007г.
3951/2006г.
2088/2007г.
3508/2006г.
1895/2007г.
3581/2005г.
1086/2006г.
2175/2007г.
2326/2007г.
1314/2007г.
1844/2007г.
2124/2007г.
2217/2007г.
2045/2006г.
3238/2007г.
1471/2007г.
2403/2007г.
2638/2007г.
2691/2007г.
2755/2007г.
106/2008г.
2873/2007г.
3172/2007г.
642/2007г.
1308/2006г.
3461/2007г.
3523/2007г.
3913/2007г.
3465/2007г.
3586/2007г.
3618/2007г.
1034/2007г.
3425/2006г.
3658/2007г.
1560/2007г.
2783/2007г.
3730/2007г.
1513/2007г.
4156/2007г.
3817/2007г.
416/2008г.
3933/2007г.
3840/2006г.
3891/2007г.

Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков

24.01.2008г.
24.01.2008г.
24.01.2008г.
30.01.2008г.
31.01.2008г.
31.01.2008г.
31.01.2008г.
31.01.2008г.
31.01.2008г.
13.02.2008г.
13.02.2008г.
14.02.2008г.
20.02.2008г.
20.02.2008г.
20.02.2008г.
21.02.2008г.
21.02.2008г.
21.02.2008г.
21.02.2008г.
27.02.2008г.
28.02.2008г.
28.02.2008г.
12.03.2008г.
20.03.2008г.
20.03.2008г.
20.03.2008г.
27.03.2008г.
27.03.2008г.
10.04.2008г.
10.04.2008г.
16.04.2008г.
16.04.2008г.
16.04.2008г.
16.04.2008г.
16.04.2008г.
17.04.2008г.
17.04.2008г.
24.04.2008г.
24.04.2008г.
24.04.2008г.
14.05.2008г.
14.05.2008г.
14.05.2008г.
15.05.2008г.
21.05.2008г.
21.05.2008г.
22.05.2008г.
22.05.2008г.
04.06.2008г.
04.06.2008г.

13.05.2008г.
30.06.2008г.
21.05.2008г.
08.07.2008г.
26.06.2008г.
11.07.2008г.
27.06.2008г.
04.07.2008г.
17.09.2008г.
17.09.2008г.
17.09.2008г.
17.09.2008г.
05.06.2008г.
24.09.2008г.
01.10.2008г.
06.10.2008г.
01.10.2008г.
19.09.2008г.
01.10.2008г.
21.10.2008г.
14.10.2008г.
06.06.2008г.
24.06.2008г.
18.09.2008г.
18.09.2008г.
23.09.2008г.
07.07.2008г.
31.10.2008г.
07.11.2008г.
31.10.2008г.
19.11.2008г.
19.11.2008г.
19.11.2008г.
19.11.2008г.
19.11.2008г.
02.12.2008г.
02.12.2008г.
01.12.2008г.
07.11.2008г.
01.12.2008г.
31.10.2008г.
06.10.2008г.
16.10.2008г.
20.10.2008г.
23.10.2008г.
16.01.2009г.
03.11.2008г.
14.11.2008г.
08.01.2009г.
19.11.2008г.

Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 5 месеца
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ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-В
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

925/2008г.
485/2007г.
4139/2007г.
613/2008г.
49/2008г.
4421/2006г.
146/2008г.
189/2008г.
2656/2007г.
1686/2008г.
1065/2007г.
4209/2007г.
83/2008г.

Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков
Методи Шушков

04.06.2008г.
05.06.2008г.
05.06.2008г.
11.06.2008г.
12.06.2008г.
12.06.2008г.
18.06.2008г.
18.06.2008г.
18.06.2008г.
19.06.2008г.
07.10.2008г.
07.10.2008г.
07.10.2008г.

01.12.2008г.
16.01.2009г.
13.10.2008г.
08.12.2008г.
30.12.2008г.
16.12.2008г.
16.01.2009г.
16.10.2008г.
05.01.2009г.
29.12.2008г.
09.04.2009г.
27.01.2009г.
12.03.2009г.

Над 5 месеца
Над 7 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 6 месеца
6 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
25.06.2010г.
26.06.2010г.
12.02.2010г.
Няма
постановено
решение.
/към 07.10.10г./
Няма
постановено
решение.
/към 07.10.10г./
10.11.2008г.
10.11.2008г.
13.07.2009г.
13.07.2009г.
01.07.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
5 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
23.07.2010г.
20.05.2010г.
05.07.2010г.
31.05.2010г.
18.08.2010г.
28.06.2010г.
30.06.2010г.
18.08.2010г.
26.07.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца

ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б
ІІ-Б

1.
2.
3.
4.

206/2009г.
4880/2009г.
71/2009г.
559/2009г.

Атанас Маджев
Атанас Маджев
Атанас Маджев
Атанас Маджев

26.01.2010г.
16.02.2010г.
13.10.2009г.
20.10.2009г.

ІІ-Б

5.

1983/2008г.

Атанас Маджев

16.11.2009г.

ІІ-В
ІІ-В
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д

6.
7.
8.
9.
10.

2858/2007г.
2922/2007г.
2614/2006г.
2203/2008г.
2226/2008г.

Атанас Маджев
Атанас Маджев
Атанас Маджев
Атанас Маджев
Атанас Маджев

11.04.2008г.
11.04.2008г.
13.03.2009г.
13.03.2009г.
13.03.2009г.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

3391/2007г.
3455/2009г.
1492/2007г.
3781/2008г.
1992/2008г.
4970/2009г.
6240/2009г.
797/2009г.
2676/2008г.

Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова

22.03.2010г.
03.02.2010г.
19.02.2010г.
19.02.2010г.
05.03.2010г.
05.03.2010г.
05.03.2010г.
10.03.2010г.
12.03.2010г.

ІІ-Б
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7 месеца
7 месеца
4 месеца
4 месеца
Над 3 месеца
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ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г

10. 4749/2009г.
11. 11766/2009г.
12. 6407/2009г.
13. 4130/2006г.
14. 2932/2008г.
15. 6977/2009г.
16. 11811/2009г.
17. 3680/2008г.
18. 12121/2009г.
19. 148/2009г.
20. 3325/2009г.
21. 1473/2008г.

Дело №

ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8976/2009г.
1.
9080/2009г.
2.
500/2008г.
3.
9496/2009г.
4.
3314/2008г.
5.
16/2008г.
6.
2617/2008г.
7.
9113/2009г.
8.
9882/2009г.
9.
10. 10786/2009г.
11. 2095/2003г.
12. 1752/2008г.
13. 3463/2008г.
14. 2976/2009г.
15. 4072/2009г.
16. 3047/2007г.
17. 3880/2009г.
18. 4425/2009г.
19. 1296/2007г.

Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова
Даяна Цветанова

12.03.2010г.
17.03.2010г.
19.03.2010г.
19.03.2010г.
19.03.2010г.
19.03.2010г.
19.03.2010г.
31.03.2010г.
31.03.2010г.
07.04.2010г.
17.04.2010г.
28.04.2010г.

08.07.2010г.
09.07.2010г.
18.08.2010г.
18.08.2010г.
18.08.2010г.
21.07.2010г.
26.07.2010г.
18.08.2010г.
28.07.2010г.
18.08.2010г.
18.08.2010г.
18.08.2010г.

Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева
Мария Дончева

12.03.2010г.
12.03.2010г.
24.03.2010г.
24.03.2010г.
28.01.2010г.
11.02.2010г.
25.02.2010г.
22.03.2010г.
22.03.2010г.
25.03.2010г.
29.03.2010г.
29.03.2010г.
29.03.2010г.
01.04.2010г.
01.04.2010г.
19.04.2010г.
19.04.2010г.
22.04.2010г.
26.04.2010г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
30.06.2010г.
29.06.2010г.
17.08.2010г.
17.08.2010г.
21.06.2010г.
19.07.2010г.
21.06.2010г.
02.08.2010г.
02.08.2010г.
28.07.2010г.
20.09.2010г.
23.07.2010г.
23.07.2010г.
13.09.2010г.
25.08.2010г.
25.08.2010г.
28.07.2010г.
02.08.2010г.
02.08.2010г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

7313/2009г.
7452/2009г.
6535/2009г.
1812/2008г.
9828/2009г.
10629/2009г.

Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев

27.01.2010г.
27.01.2010г.
28.01.2010г.
10.02.2010г.
10.02.2010г.
11.02.2010г.

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
18.06.2010г.
18.06.2010г.
14.07.2010г.
18.06.2010г.
02.07.2010г.
19.07.2010г.

Срок, в който
е постановено
решението
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
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ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3268/2008г.
10069/2009г.
9277/2009г.
4023/2009г.
9984/2009г.
9491/2009г.
10274/2009г.
10768/2009г.
11034/2009г.
2729/2008г.

Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев

17.02.2010г.
17.02.2010г.
18.02.2010г.
24.02.2010г.
24.02.2010г.
25.02.2010г.
25.02.2010г.
10.03.2010г.
10.03.2010г.
10.03.2010г.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1157/2010г.
1173/2008г.
3105/2008г.
3309/2008г.
3053/2008г.
746/2008г.
2574/2006г.
1964/2007г.
2063/2008г.
804/2008г.
469/2005г.
3871/2008г.
79/2009г.
4370/2006г.
2409/2008г.
3166/2008г.
2257/2008г.
3780/2003г.
124/2008г.
289/2008г.
1466/2008г.
2469/2008г.
2693/2008г.
1769/2009г.
3668/2008г.
1128/2008г.

Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев
Светослав Василев

18.03.2010г.
01.04.2009г.
01.04.2009г.
01.04.2009г.
01.04.2009г.
01.04.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
17.06.2009г.
17.06.2009г.
17.06.2009г.
05.10.2009г.
15.10.2009г.
15.10.2009г.
15.10.2009г.
15.10.2009г.
19.02.2009г.
19.02.2009г.
19.02.2009г.
19.02.2009г.
19.02.2009г.
15.04.2009г.
15.04.2009г.
15.04.2009г.

Дело №

Съдия-докладчик

Дата на
последното
заседание

ІV –В

1.

238/2010г.

Неда Табанджова

08.04.2010г.

ІV –В

2.

1448/2001г.

Неда Табанджова

15.04.2010г.

14.07.2010г.
19.07.2010г.
13.07.2010г.
20.07.2010г.
14.07.2010г.
20.07.2010г.
19.07.2010г.
28.07.2010г.
20.07.2010г.
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
20.07.2010г.
23.07.2009г.
23.07.2009г.
23.07.2009г.
23.07.2009г.
23.07.2009г.
30.07.2009г.
30.07.2009г.
30.07.2009г.
30.07.2009г.
29.09.2009г.
29.09.2009г.
29.09.2009г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
05.06.2009г.
05.06.2009г.
01.06.2009г.
01.06.2009г.
01.06.2009г.
12.08.2009г.
12.08.2009г.
12.08.2009г.
Дата на
постановяване
на съдебното
решение
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено

Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца

Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Срок, в
който е
постановено
решението
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ІV –В

3. 12457/2009г.

Неда Табанджова

21.04.2010г.

ІV –В

4.

3756/2009г.

Неда Табанджова

22.04.2010г.

ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Г
ІІ-Д
ІІ-Д
ІІ-Д
ІV-А
ІV-А
ІV-А
ІV-Б
ІV-Б
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дело №

Съдиядокладчик

Дата на
последното
заседание

1495/2009г.
992/2009г.
3152/2008г.
1715/2009г.
1621/2009г.
2789/2009г.
3473/2008г.
3288/2009г.
1142/2008г.
2802/2008г.
2802/2008г.
3759/2009г.
2415/2008г.
2468/2008г.
2351/2008г.
717/2008г.
3629/2008г.
4597/2005г.
3675/2006г.
3962/2006г.
1148/2008г.
1479/2008г.
3024/2007г.
1141/2008г.
1408/2008г.
9308/2007г.
1482/2008г.
3893/2007г.
2627/2007г.
1123/2008г.
1486/2008г.
1499/2008г.
2325/2005г.
1496/2008г.
1760/2008г.
3/2009г.

Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова

20.01.2010г.
20.01.2010г.
20.01.2010г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
02.02.2010г.
02.02.2010г.
03.02.2010г.
03.02.2010г.
03.02.2010г.
03.02.2010г.
29.03.2009г.
29.03.2009г.
29.03.2009г.
03.12.2009г.
03.12.2009г.
03.12.2009г.
20.03.2008г.
20.03.2008г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
18.03.2009г.
24.03.2009г.
24.03.2009г.
24.03.2009г.
25.03.2009г.
25.03.2009г.
25.03.2009г.
31.03.2009г.
31.03.2009г.
31.03.2009г.
31.03.2009г.
22.04.2009г.
22.04.2009г.
28.04.2009г.

решение.
/към 05.10.10г./
Не е
постановено
решение.
/към 05.10.10г./
30.08.2010г.

Над 4 месеца

Дата на
постановяване
на съдебното
решение
18.05.2010г.
05.05.2010г.
31.05.2010г.
10.05.2010г.
10.05.2010г.
10.05.2010г.
10.05.2010г.
25.05.2010г.
16.06.2010г.
25.05.2010г.
10.05.2010г.
10.05.2010г.
30.07.2009г.
30.07.2009г.
30.07.2009г.
26.04.2010г.
26.04.2010г.
26.04.2010г.
11.07.2008г.
11.07.2008г.
06.08.2009г.
06.08.2009г.
09.10.2009г.
12.08.2009г.
10.07.2009г.
12.08.2009г.
12.08.2009г.
22.07.2009г.
12.08.2009г.
10.07.2009г.
10.07.2009г.
28.07.2009г.
12.08.2009г.
12.08.2009г.
12.08.2009г.
06.08.2009г.

Срок, в
който е
постановено
решението
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 6 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
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ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г
ІV-Г

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

1530/2008г.
2811/2008г.
2847/2008г.
1846/2007г.
2877/2008г.
2853/2008г.
3102/2008г.
1102/2008г.
1091/2008г.
3535/2008г.
3060/2008г.
3368/2008г.
3318/2008г.
3744/2008г.
3882/2008г.
2143/2008г.
1115/2008г.
3853/2008г.
1318/2009г.
1138/2009г.
769/2009г.
2155/2009г.
1129/2008г.
2164/2009г.
2458/2008г.
2069/2009г.
876/2009г.
3913/2006г.
1784/2007г.
1902/2007г.
3612/2005г.
4336/2006г.

Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова
Галя Вълкова

20.05.2009г.
09.06.2009г.
16.06.2009г.
17.06.2009г.
17.06.2009г.
06.10.2009г.
06.10.2009г.
13.10.2009г.
28.10.2009г.
28.10.2009г.
04.11.2009г.
04.11.2009г.
10.11.2009г.
25.11.2009г.
25.11.2009г.
01.12.2009г.
01.12.2009г.
01.12.2009г.
01.12.2009г.
02.12.2009г.
02.12.2009г.
08.12.2009г.
08.12.2009г.
08.12.2009г.
09.12.2009г.
09.12.2009г.
16.12.2009г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.
14.10.2008г.

05.10.2009г.
23.10.2009г.
23.10.2009г.
19.10.2009г.
23.10.2009г.
27.01.2010г.
27.01.2010г.
16.02.2010г.
12.02.2010г.
12.02.2010г.
15.03.2010г.
14.04.2010г.
25.03.2010г.
15.03.2010г.
14.04.2010г.
07.04.2010г.
14.04.2010г.
07.04.2010г.
07.04.2010г.
09.04.2010г.
07.04.2010г.
07.04.2010г.
09.04.2010г.
07.04.2010г.
07.04.2010г.
07.04.2010г.
14.04.2010г.
27.04.2009г.
21.05.2009г.
28.04.2009г.
27.04.2009г.
21.05.2009г.

Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 5 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 4 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 3 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца
Над 6 месеца
Над 6 месеца
Над 7 месеца

За 2008, 2009 и 2010г. следните съдии нямат нито едно решение
постановено в срок по-дълъг от 3 месеца:
 Розинела Янчева
 Ралица Димитрова
 Мая Дамянова
 Драгомир Драгнев
 Албена Александрова
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Справка към месец октомври 2010г.
2008г.

ІІ - А
ІІ - Б
ІІ - В
ІІ - Г
ІІ - Д
ІV - А
ІV - Б
ІV - В
ІV - Г
ІV - Д

2009г.

2010г.

Общ брой Общ брой дела, Общ брой Общ брой дела, Общ брой Общ брой дела,
проведени
по които са
проведени
по които са
проведени
по които са
открити
постановени
открити
постановени
открити
постановени
съдебни
решения/
съдебни
решения/
съдебни
решения/
заседания производството заседания производството заседания производството
е прекратено в
е прекратено в
е прекратено в
открито
открито
открито
съдебно
съдебно
съдебно
заседание.
заседание.
заседание.
887
281 - 32%
1007
380 - 38%
546
681
347 – 51 %
733
376 – 51 %
567
945
357 – 38 %
895
467 – 52 %
512
854
432 – 51 %
875
390 – 45 %
476
838
403 – 48 %
843
437 – 52 %
483
701
346 – 49 %
827
453 – 55 %
392
956
441 – 46 %
944
424 – 45 %
444
734
444 – 60%
714
366 – 51 %
407
842
374 – 44 %
815
472 – 58%
540
856
530 289
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Открити съдебни заседания - 2010г.

Брой разгледани
дела в един
заседателен ден

Брой заседателни
дни

Брой проведени
заседания

0

ІІ-А
ІV-Г

ІІ-Б
ІV-Д

100

ІІ-В

200

ІІ-Г

300

ІІ-Д

400

500

600

ІV-А

ІV-Б

ІV-В

ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ
СЪД, ВЪЗЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ:
1. По образуването на делата.
● Делата са образувани в деня или най-късно на следващия ден от
постъпването на въззивните жалби в Софийски градски съд;
● Освобождаването от внасяне на държавна такса се извършва от
зам.председателите на СГС. В случаите, в които има направено искане от
някоя от страните с правно основание чл. 83, ал.2 от ГПК, своевременно
съдията-докладчик, съответно съдебният състав е разпореждал докладването
на делото на зам.председателя на СГС, за произнасяне по направеното
искане;
● По редовността на въззивните жалби различните състави са се
произнасяли в различни срокове - от 2 дни до 1 месец, отчетени конкретно за
във изводите за всеки един от съставите в обстоятелствената част на акта. В
изолирани случаи съдебните състави са извършвали администриране в срок и
по-голям от 1 месец – в. гр. д. № 7045/2010 г., ІV-а състав, в. гр. д. №
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12620/2009 г., ІV-Б състав /2 месеца/, и в. гр. д. № 7447/2009 г., ІV-Г състав /3
месеца/;
2. По движението на делата.
● Разпорежданията, с които са насрочвани делата в първо открито
съдебно заседание, често се изписвани ръкописно върху други документи
/списъка на лицата за призоваване/ от делата; не сочат имената на
съдията/съдиите, постановили съдебния акт, а в някои случаи не отразяват и
датата на постановяване /в. гр. д. № 1221/2010 г., ІІ-Г състав/;
● Делата са насрочвани в първо открито съдебно заседание в периоди
от 4-10 месеца, най-чести са периодите между 5-8 месеца;
● Делата, в случаите в които са отлагани, са насрочвани в нови открити
съдебни заседания в периоди от 1 до 11 месеца, най-често са пренасрочвани
между 5-8 месеца;
● В определени случаи не е извършвано задълбочено проучване дали са
налице предпоставките за спиране на производството по делото – в. гр. д. №
3864/1996 г., ІV-Б състав; в. гр. д. № 5281/1991 г., ІV-А състав е спряно за
период от почти 18 /осемнадесет/ години, като с разпореждане от 22.12.2009
г. съдът е изискал информация от ответника дали това е правилния номер на
делото, до чието приключване е спряно настоящото;
● Към момента на проверката не се установява наличие на голям брой
дела, производствата по които са оставени без движение; някои от въззивните
състави изобщо нямат такива производства, а други-само с по едно дело. Найчестите случаи на дела, оставени без движение, са такива, образувани през
2010 г., по които съдът е давал указания за отстраняване на констатирани
нередовности;
● Постъпилите касационни жалби срещу решенията на Въззивно
отделение се администрират в различни срокове – между 2 и 17 дни, като в
изолирани случаи и след по-продължителен период от време - в. гр. д. №
7026/2009 г., ІV-Б състав - 23 дни; в. гр. д. № 6808/2009 г., ІV.Б състав – 2
месеца;
● По голямата част от делата, образувани във въззивно отделение на
СГС, движението и приключването изначално е било забавено, с оглед
големите периоди от време, в които са насрочвани в първо открито
съдебно заседание.
 Констатира се противоречива практика във връзка с
администрирането на делата – в едни случаи делото е администрирано от
съдията – докладчик, а в други – актовете са подписвани от всички членове.
 Противоречива практика се констатира и при постановяване на
самите разпореждания за насрочване – кратки резолюции, обикновено на
списъка с лицата за призоваване или нарочен и подробен съдебен акт.
3. Спрени дела.
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● От проверените дела на ІІ-Д; ІV-Б; ІV-В; ІV-Г и ІV-Д състави се
установяват редовно правени справки за движението на преюдициалните
дела;
● Установяват дела, по които не са извършвани редовно справки по
отношение на обстоятелствата, послужили като основания за тяхното
спиране, поради което не са били своевременно констатирани предпоставките
за възобновяване на делата – в. гр. д. № 165/2005 г. и в. гр. 480/2002 г. на ІVА състав; в. гр. д. № 2764/2004 г., ІІ-Г състав, останало спряно поради тази
причина за период от 3 години;
● Най-честите хипотези на спиране на производствата е на основание
чл. 182, ал. 1, б. „г” от ГПК /отм./, съответно чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК /в сила
от 01.03.2008 г./.;
4. Стари неприключили дела, образувани до 31.12.2007 г.
● По отношение на старите висящи дела, образувани във Въззивно
отделение до 31.12.2007 г., се констатира, че преимуществено са
производства, които са с предмет по чл. 32, чл. 108 и чл. 109 от ЗС.
Обичайният случай е, че са образувани и се администрират по реда на ГПК
/отм./. По тези дела са провеждани множество съдебни заседания,
пренасрочвани между 5-9 месеца; отлагани за събиране на доказателства,
някои от които поради несвоевременно правени доказателствени искания от
страните; спирани за продължителни периоди от време /13 г. в. гр. д. №
5084/1990 г., ІІ-А състав/; - все предпоставки, които са довели до забавяне
движението и приключването им;
5. По приключването на делата.
● За всички състави на Въззивно отделение се констатира наличие на
не съвсем малък брой дела, по които съдът, в срока за постановяване на
съдебно решение, е отменял определението си за даване ход по същество;
всички случаи са конкретизирани в обстоятелствената част на настоящия акт
за всеки един от съдиите. Делата, по които е отменян хода по същество,
следва да бъдат разделени на две групи:
1. Такива, по които съдът с определението за отмяна хода по същество е
оставял без движение производствата;
2. Дела, по които съдът е отменял определенията за даване ход по
същество и е насрочвал производствата в открити съдебни заседания за
събиране на доказателства. Действията на съставите по тази група дела
следва да бъдат отчетени като такива, които са довели до забавяне
движенията и приключването на производствата. Отмяната на определенията
за даване ход по същество се дължи както на смяна на членовете на
съдебните състави, така и на късно установена непълнота на събраните по
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делата доказателства, като и в двата случая е налице недостатъчно
проучване и подготовка по делата.
● Налице са висящи въззивни граждански дела, производствата, по
които не са приключили след 15, 16, 17, 18, 20 г., отразени конкретно за
всеки съдебен състав;
● В хода на проверката се констатира съществено неспазване на
сроковете, предвидени в чл. 190 от ГПК /отм./, съответно чл. 235, ал. 5 от
ГПК, при постановяване на съдебните актове от съдии-докладчици на
отделните състави, част от които са постановявали съдебни решения над
разумния тримесечен срок. Съществени просрочия се констатират и за част
от младшите съдии, участвали в различните състави на Въззивно отделение
за периода от 2008г. до приключване на проверката, някои от които са
постановили съдебни решения над 3 месечен срок, подробно отчетени в
обстоятелствената част на акта.
 В хода на проверката се констатира съществено просрочие при
постановяване на съдебните актове. Част от членовете на някои от съдебните
състави постановяват решенията си извън едномесечния срок, регламентиран
с разпоредбите на чл. 190 от ГПК /отм./ и чл. 235, ал. 5 от ГПК /в сила от
01.03.2008 г./, и извън разумния тримесечен срок.
Съществено забавяне при постановяване на съдебните актове по над 20
дела за периода на проверката – 2008 г., 2009 г., месец октомври 2010 г., се
установява за:
1. Соня Найденова, член-съдия от ІІ-А състав, постановила
решения по 117 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в
обстоятелствената част на акта;
2. Златка Чолева, председател на ІІ-В състав, постановила решения
по 49 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в обстоятелствената част на
акта;
3. Боян Цонев, член-съдия в ІІ-В състав, постановил решения по 29
дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в обстоятелствената част на акта;
4. Рени Коджабашева, председател на ІV-Б състав, постановила
решения по 102 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в
обстоятелствената част на акта;
5. Мария Яначкова, член-съдия в ІV-Б състав, постановила
решения по 109 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в
обстоятелствената част на акта;
6. Здравка Иванова, член-съдия в ІV-Б състав, постановила
решения по 79 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в
обстоятелствената част на акта;
7. Валентин Бойкинов, участвал като член-съдия в ІV-Б състав,
постановил решения по 40 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в
обстоятелствената част на акта;
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8. Пламен Колев, участвал като член-съдия в ІV-Г състав,
постановил решения по 239 дела в срок над 3 месеца, конкретизирани в
обстоятелствената част на акта;
6.Обезпечителни производства.
Констатира се относително своевременно произнасяне по делата,
образувани по реда на чл. 390 от ГПК. В някои случаи съдията-докладчик не
е следил за предявяване на бъдещите искове в определените срокове,
съответно не са предприемани действия за служебна отмяна на допуснатите
обезпечения – ч. гр. д. № 6/2010 г., ІІ-Г състав; ч. гр. д. № 412/2010 г., ІV-Б
състав. Неспазване на чл. 390, ал.3 от ГПК.
7. Натовареност на съдиите в отделението.
Най – висока средна месечна натовареност през 2008 г. имат ІІ – г
състав и ІV – д състав - по 20 средно месечно решени дела, следван от ІV – в
състав - 19 дела, следвани от ІV – б състав - 18 дела, следвани от ІІ – д и ІV-г
състави - 16 дела, ІV-а състав и ІІ-б състав – 15 дела. Най-ниска през 2008г. e
натовареността на ІІ-а състав – 10 дела и ІІ – в състав – 14 дела.
Най – висока средна месечна натовареност през 2009 г. имат ІІ – в
състав, ІІ – г състав и ІV – г състав - по 19 средно месечно решени дела,
следвани от ІІ – д състав и ІV-а състав - 18 дела, следвани от ІІ – б състав,
ІV- в състав- 18 дела, следвани от ІІ – д и ІV-г състави - 16 дела, ІV-а състав
и ІІ-б състав – 16 дела. Най-ниска през 2009г. e натовареността на ІІ-а състав,
ІV – б състав и ІV-д състав –15 дела.
8. Ефективността на дейността на съставите в отделението.
Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой
приключили дела с решение или определение/ на съставите на отделението
за 2008год. е както следва: Най –висока- 84, 85% за ІV-д състав и найниска – 38, 02% за ІІ-а състав.
Ефективността на дейността /съотношение брой висящи дела, брой
приключили дела с решение или определение/ на съставите на отделението
за 2008год. е както следва: Най –висока- 81, 57% за ІV-д състав и найниска – 44, 73% за ІV-б състав.
9. Причини, водещи в определени случай до забавено движение и
приключване на делата.
При проверката на висящите въззивни дела, образувани в периода
1991г. – 2001г. се констатира, че основна причина за изключително
продължителното производство по тези дела, което продължава по някои от
делата в периоди от почти деветнадесет години, в част от случаите, когато
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производството по делата е било спряно на основание чл.182, ал.1 б. „г” и „д”
от ГПК /отм./, неизвършването в продължителни периоди от време на
справки за движението на преюдициалното производство / например по
в.гр.д.№480/2002г. не са извършвани справки в периода от 08.01.07г. до
04.01.2010г. /почти три години/. В някои случаи наличието на предпоставките
за възобновяване на производството по делата не е констатирано
своевременно
11. Административно-деловодната дейност на съда.
● По-голяма част от книжата, които постъпват или се съставят по
делата, са прикрепени последователно по делата и са номерирани.
Неспазването на изискванията на чл. 92, ал.2 и ал.6 от ПАРОАВАС, се
констатира само в изолирани случаи.
● При голяма част от деловодствата, организиращи деловодната
дейност на съответните състави, се установява своевременно изготвяне и
изпращане на съобщения.
 От служба „Деловодство” се водят редовно всички деловодни книги
по смисъла на чл.55 и сл. от ПАРОАВАС.
 По някои от делата се констатира несъответствие между датата на
постановяване на съдебното решение, посочена в самото решение и датата на
обявяване на постановеното решение в книгата за откритите съдебни
заседания.
 Ръководителят на служба „Деловодство” е изпълнявал своевременно
задълженията си по чл. 18 от ПАРОВАС, като е поддържал нормална
организация в работата на службата.
12. Случаен принцип на разпределение на делата.
От 02.07.2009год. до момента на извършване на проверката месец
октомври на 2009 г. образуваните въззивни дела са разпределяни между
съставите на отделенията в съответствие с принципа, определен
с
разпоредбата на чл.9 от ЗСВ. Налице са протоколи по разпределението на
делата на електронен и хартиен носител.
С Акт за резултатите от извършена проверка, съставен на основание на
Заповед №139/14.10.2010 г. на Главния инспектор на ИВСС, са констатирани
известни нарушения на принципа за случайното разпределение на делата. В
акта са направени конкретни препоръки към административния ръководител
на СГС за тяхното преодоляване.
На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на Софийски
градски съд:
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I. Административният ръководител на Софийски градски съд да
упражни правомощията си по чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ като:
1. Следи за насрочването и отлагането на въззивните граждански дела
в разумни срокове и предприеме мерки по преодоляване на изводите на
настоящия акт за отлагане на делата през периоди по-дълги от четири
месеца;
2. Предприеме конкретни мерки по движението и приключването на
делата в отделението, висящи десет и повече години;
3. Осъществява своевременно контрол върху работата на съдиите от
различните състави, при които с настоящия акт се констатират постановени
съдебни актове, извън разумния тримесечен срок. В случай на продължаваща
подобна практика да упражни правомощията си по чл.327 от ЗСВ;
4. Предприеме конкретни мерки по отношение натовареността на
младшите съдии в отделението като им осигури възможност и контрол за
срочното постановяване на съдебните актове;
II. На основание чл. 314 ал. 1 от ЗСВ административния ръководител
на СГС да ангажира дисциплинарната отговорност на съдиите от
съставите на Въззивно гражданско отделение , за които в т.3 от акта са
констатирани съществени дисциплинарни нарушения по чл.307,ал.4, т.1
от ЗСВ.
III. На основание чл.312, ал.1, т. 3 от ЗСВ ИВСС да направи
предложение до ВСС за ангажиране на дисциплинарната отговорност на
съдията Пламен Колев за налагане на дисциплинарно наказание по чл.308,
ал. 1, т. 4 –понижаване в ранг в същия орган на съдебната власт за срок от
една година за извършено дисциплинарно нарушение по чл.307,ал.4, т.1 от
ЗСВ - постановил съдебните актове по 239 /двеста тридесет и девет/
въззивни граждански дела в периода от началото на 2008г. до м. октомври на
2010год. над тримесечния разумен срок, конкретизирани в обстоятелствената
част на настоящия акт, и по 10 /десет/ дела, подробно описани по номер на
дело и срока на просрочието в Акт за резултати от извършена проверка на
Търговско отделение на СГС.
Средната месечна натовареност на съдиите във въззивния състав на
съдията Пламен Колев за 2008г./16 дела/ и 2009год./19 дела/ не е висока,
особено ако същата я сравним със средната месечна натовареност на съдиите
в Търговското и Първо гражданско отделение на СГС. При ангажирането на
дисциплинарната отговорност на съдията Пламен Колев ще следва да
отчетем, че съдии в същото отделение при по-висока средна месечна
натовареност, както и съдии в Търговско и Първо гражданско отделение са
постановявали съдебните си актове в законово определения едномесечен
срок. Ефективността на дейността на състава, чиито член е бил през
проверявания период съдията Колев, е измежду една от най-ниските във
Въззивното, Търговското и Първо гражданско отделение на СГС - за 2008г. –
46, 21%, за 2009г. – 55, 34%.
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В двумесечен срок от получаване на настоящия акт, административният
ръководител на Софийски градски съд да предприеме мерки за изпълнение на
дадените препоръки, за които следва да уведоми Главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет.
На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от настоящия акт и акта за
Търговско отделение да се изпрати на съдия Пламен Колев – председател на
VІ-12 състав, Търговско отделение на СГС, считано от 29.03.2010 г.
На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на
административния ръководител на Софийски градски съд, на
административния ръководител на Апелативен съд гр.София, и на Висшия
съдебен съвет.

ИНСПЕКТОР:
/НЕЗАБРАВКА СТОЕВА/
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