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                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 
 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.3-5, тел.факс 989 48 66 

         
    
 

 
             А К Т 

с резултати от извършена проверка 
 

 
АНА КАРАИВАНОВА, главен инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, в изпълнение на заповед № 131 от 01.10.2010г., 
издадена на основание чл. 58 от ЗСВ и чл. 18 от Правилника за 
организацията на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и 
на експертите и във връзка с жалби вх. рег.№ 134 от 09.02.2010 г. и 
вх.рег.№ към 134/10 от 24.08.2010 г., извърших проверка по образуването и 
движението на гр.д. 3953/2004 г. по описа на Софийски градски съд, ІІ-А 
състав. 

За подпомагащи главния инспектор са определени експертите 
Николета Павлова и Николета Петкова. Проверката по делото е извършена 
в СГС на 27-ми и 28-ми септември 2010 г., а във Върховния касационен 
съд -  на 7-ми октомври 2010 г.  

Първата жалба е подадена от д-р Б. М., гражданин на Израел, живущ 
в гр. Т. А., ул. „З.” № *, който е въззивник по гр.д. № 3953/2004 г. на СГС. 
Жалбоподателят поддържа оплаквания по хода на въззивното дело, което е 
образувано преди 6 години и към момента на иницииране на проверката 
продължава да е във фазата на изясняване на спора от фактическа страна. 
Посочва конкретния повод за сезирането на Инспектората – писмо № 
9533/06.12.2007 г., с което делото, обявено към тази дата за решаване и в 
процедура по чл. 187 и сл. от ГПК (отм.), е било изискано от Върховния 
касационен съд във връзка с постъпила молба от В.Б.П. Господин  М. 
свързва това според него нерегламентирано вмешателство по 
неприключило с решение дело с последвалите процесуални действия на 
въззивния съд: отмяна на определението за даване ход по съществото на 
спора и връщането на производството във фазата на събиране на 
доказателства, многократно отлагане на делото във връзка с 
доказателствени искания на въззиваемите, служебно спиране на делото във 
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връзка с висящо производство по тълкувателно дело № 1от 2009 г., поради 
преюдициалното според съда  значение на поставените за тълкуване 
въпроси за изхода на спора. Молителят прави искане пред ИВСС за 
преустановяване на неправомерната намеса по висящото въззивно дело 
чрез административни мерки.   

Във втората жалба, вх.рег.№ към 134/10 от 24.08.2010 г., подадена от 
адв. А.Б. и адв. С.Д., процесуални представители на д-р Б.М. в 
производството по посоченото дело, освен че отново се поставя 
оплакването от вмешателството на Върховния касационен съд, се изразява 
недоволство и от първоначалното становище на Инспектората към ВСС, 
изх. 1327/21.05.2010 г. Излагат се твърдения за непълнота на проверката,  
противоречиви правни изводи и превишаване от страна на проверяващия 
инспектор на вменените му от закона правомощия. Прави се искане за 
допълнителни проучвания и промяна на становището на Инспектората.  

 
КОНСТАТАЦИИ 
І. Констатации от проверката по гр.д. № 3953/2004 г. в Софийски 

градски съд. 
 Гражданско дело № 3953/2004 г. по описа на СГС, Гражданска 
колегия, ІІ-а състав, е образувано на 12.11.2004 г.: 

- по въззивна жалба на д-р Б. М. от Израел, конституиран по делото 
като въззивник; обжалвал е решението  в частта, с която е осъден да 
заплати обезщетение за извършени подобрения в реституирания му имот в 
размер на 35095 лв.;  

- и по въззивна жалба на ответниците по иска по чл. 108 ЗС – Б.П. и 
Н.П., конституирани като въззиваеми; обжалвали са първоинстанционното 
решение изцяло. 

По делото, като трето лице - помагач на страната на ответниците е 
привлечена А.М.Н. от гр.София, ж.к.”Д.” бл.33-А, вх.А, ет.5, ап.14.  

Обжалваното  решение е постановено по гр.д. № 8107/1996 г. 43-ти 
състав по описа на СРС с правно основание чл. 108 ЗС, предявен въз 
основа на уважен иск по чл. 7 от ЗВСОНИ за реституция на недвижим 
имот, одържавен по едрата градска собственост, находящ се в гр. София, 
бул.”Р” № *. Спорът по чл. 7 от ЗВСОНИ е разглеждан по гр.д. № 
1118/1993 г. по описа на Софийски районен съд, 40-ти състав, което е 
извън обхвата на настоящата проверка. 

Няма конкретни оплаквания по движението на гр.д. № 3953/2004г., 
но се акцентира на общата продължителност на въззивното производство. 
 Проверяващият екип установи, че по делото са проведени 16 
(шестнадесет)  заседания: 
 

11.04.2005 г.   10.03.2008 г. 
17.10.2005 г.                23.06.2008 г. 
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02.03.2006 г.   15.12.2008 г. 
05.06.2006 г.   16.04.2009 г. 
07.12.2006 г.   04.06.2009 г. 
23.04.2007 г.   02.07.2009 г. 
18.06.2007 г.   08.10.2009 г. 
12.11.2007 г.   26.11.2009 г. 
Следващото, седемнадесетото заседание е насрочено за 16.12.2010 г. 

    
 На откритото съдебно заседание, състояло се на 12.11.2007 г., делото 
е обявено за изяснено, даден е ход по съществото на спора и е 
предоставена възможност на страните да представят писмени бележки.  
 Преди постановяване на решението, с писмо вх.№ 9533/06.12.2007 г. 
на Върховния касационен съд (вх. рег. № 30792/10.12.2007 г. при 
Софийски градски съд), е направено искане за изпращане на делото 
във ВКС. Писмото е подписано от административния секретар 
Р.Томбушева и се позовава на разпореждане на заместник - председателя 
на Върховния касационен съд и председател на Гражданска колегия, във 
връзка с постъпила молба от В. П. 
 Върху това писмо има изписани две разпореждания от закрити 
заседания.  

- Първото, на 12.12.2007 г., в което се разпорежда да се изпрати 
писмо до ВКС с молба да се уточни дали искат делото за справка, 
прилагане или друга причина. Обръща се внимание, че делото не е 
приключило – даден е ход по същество и е в процедура по чл. 187 и сл. от 
ГПК (отм.). Писмо с това съдържание с изх. № 3953/2004 г. е изготвено и 
приложено по делото, но и двата екземпляра - лист 188 и лист 189 са 
неподписани и няма данни да е изпратено до ВКС. Такова писмо няма 
приложено към канцеларската преписка във ВКС, и не е регистрирано в 
техния  входящ дневник и електронната им деловодна система. 

В хронологичен ред, между първото и второто разпореждане, 
цитирани по-горе, на 20.12.2007 г. е постановено определение в закрито 
заседание, с което ходът по същество по гр.д. № 3953/2004 г. е отменен и 
делото е върнато във фазата на събиране на доказателства. Насрочено е за 
10 март 2008 г. Уважено е доказателственото искане на адв.Т., направено в 
с.з. на 12.11.2007 г., първоначално отхвърлено от съда с протоколно 
определение от същата дата: относно изясняване на факта за 
гражданството на праводателя на ищеца – д-р Л. М., към момента на 
одържавяването на имота.    

- С второто разпореждане в з.з. от 03.01.2008 г., написано върху 
писмото на ВКС,  се указва делото да се изпрати на ВКС по това тяхно 
искане, с молба за своевременното му връщане. Отбелязва се, че 
определението за ход по същество е отменено, че делото е насрочено за 10 
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март 2008 г., и изпращането във ВКС следва да се осъществи след издаване 
на исканото от Н. П. съдебно удостоверение. 
 Данни за изпращането на делото във ВКС има само в Наръчника 
на ІІ-А въззивно отделение за 2004 г. с отбелязване „по молба на ВКС, 
22.01.2008г.” По делото липсват други отбелязвания, както и 
съпроводителни писма за изпращането на делото във ВКС. Такава 
информация няма вписана и в електронната деловодна система на СГС, 
разпечатка от която е предоставена при проверката. В. П. не е страна по 
делото, а е баща на въззиваемите Б. П. и Н. П.  
 След връщането на делото от ВКС, за датата на което също няма 
данни по делото, са проведени 8 (осем) заседания, за събиране на 
доказателства: дали праводателят на ищеца д-р Л. М. е бил швейцарски 
гражданин към момента на национализацията на спорния апартамент, 
както и относно вида и обема на извършените подобрения и сумата, на 
която възлизат. От процесуалните представители на ищеца- въззивник са 
правени възражения за недопустимостта на разглеждането на въпроса за 
гражданството на Л. М., обосновани с аргумента, че той е относим към 
спора по чл. 7 от ЗВСОНИ и не следва да бъде предмет на обсъждане в 
производството по чл. 108 от ЗС. В заседанието на 12.11.2007г. тези 
възражения първоначално са приети от съдебния състав и делото е обявено 
за решаване. Отмяната на определението за хода по същество, обаче, се 
базира именно на това доказателствено искане, което първоначално е 
отхвърлено, и са предприети процесуални действия за изясняване на този 
факт.   
 Служебно, с протоколно определение, постановено в съдебното 
заседание на 26.11.2009 г., делото е спряно на основание чл. 182, ал.1, б.”г” 
от ГПК (отм.) до приключване на Тълкувателно дело № 1 от 2009 г. на 
ОСГК на ВКС. Съдът приема, че тълкувателното решение има 
преюдициално значение за изхода на спора по чл. 108 от ЗС – относно 
противопоставимостта на решението по чл. 7 от ЗВСОНИ на 
неучаствалото в делото трето лице, придобило имота преди предявяването 
на иска, както и на нормата на чл. 5,ал.2 ЗВСОНИ  по отношение на трети 
добродсъвестни лица, които в производството по чл. 108 от ЗС се 
позовават на изтекла придобивна давност. 
 Тълкувателното решение № 1/2009 г. е прието от ОСГК на ВКС на 
02.06.2010г. На основание разпореждане на съдията-докладчик от 
04.06.2010г. е изпратено запитване от СГС с писмо изх.№ гр.д. № 
3953/2004 г., ІІ-А състав от 04.06.2010 г. до ВКС по този въпрос. В 
резултат от положителния отговор и изпратеното от ВКС заверено копие 
от тълкувателното решение, с определение от 09.07.2010 г. гр.д. № 
3953/2004 г. е възобновено и е насрочено за 16.12.2010 г.  Допусната е 
отново техническа експертиза относно подобренията. 
 ІІ. Констатации от проверката във Върховния касационен съд. 
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 Във връзка с повдигнатото в двата сигнала оплакване, свързано с 
изискването на висящото пред СГС гр.д. № 3953/2004 г. за справка във 
ВКС и въз основа на Заповед № 131/1.10.2010 г., на 7 октомври 2010 г. е 
извършена проверка и във Върховния касационен съд, както е отбелязано 
по-горе.  
 Проучена е канцеларската преписка, съдържаща кореспонденцията 
по изискването, проверката и връщането на висящото дело в СГС и са 
получени заверени копия от наличните документи. 
 Установи се, че във ВКС е постъпила молба вх.№ 682 от 14.11.2007 г. 
от г-н В. Б. П., с постоянен адрес в София, бул.”Ц.О.” № *, регистрирана 
във ВКС под № 9533 от 14.11.2007 г. Молителят заявява, че е баща на 
въззиваемите Б. и Н. П., ответници по иска по чл. 108 от ЗС, предявен от д-
р Б. М. – т.е., не е страна по делото. В.П. излага опасенията си, че 
въззивното дело, на което към момента на подаване на молбата му до ВКС, 
е даден ход по същество, може да бъде решено в полза на ищеца – 
реституирания собственик. Счита, че такъв изход на делото би 
противоречал на общите принципи на гражданското право, би бил 
житейски несправедлив по отношение на ответниците и няма да бъде 
съобразен с установената практика на Съда в Страсбург по тези дела. 
Прилага извлечение от делото на Великови и други, образувано в съда в 
Страсбург, по аналогичен според него спор. Споделя растящата си тревога 
от липсата на сигурност за постигане на справедливостта, за която 
молителят и неговите деца се борили от години. Прави предложение за 
тълкувателно решение за уеднаквяване на практиката на българските 
съдилища по тези въпроси. 
 Подаването на молбата на В.П. е регистрирано във ВКС в дневник 
„Молби” на датата 14.11.2007 г. под № 9533, и фигурира в компютърната 
разпечатка от деловодната система на ВКС за 2008 г. 
 В тази разпечатка е отразено движението на гр.д.№ 3953/2004 г. от 
СГС до ВКС и обратно. Видно е, че на 23.01.2008 г. въззивното дело е 
постъпило във ВКС със забележка, че е на доклад при заместник – 
председателя  на  ВКС и председател на Гражданската колегия г-н 
С.Чаначев. При постъпването му във ВКС делото е регистрирано под № 
1014/2008г. С писмо от същата дата – 23.01.2008 г. е изготвен отговор до  
В.П., с който исканията му се отклоняват. В писмото се обръща внимание, 
че молителят не е страна по делото и че поставените въпроси  по 
упражняване на контрол върху правилността на осъществените от съда 
процесуални действия са извън правомощията на председателя на съда (в  
случая се има предвид, че молбата е подадена по висящо пред СГС 
производство, извън реда на инстанционния контрол, от чуждо на спора 
лице). Напомня се също, че този ред за сезиране на ВКС за приемане на 
тълкувателно решение по формулираните въпроси, не е предвиден в 
закона. 
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 Съгласно данните от компютърната разпечатка, преписката вх.№ 
9533/2007 на В.П. е върната от доклад в деловодството на 28.01.2008 г. На 
същата дата (28.01.08) гр. дело № 3953/2004 г., ведно с приложените към 
него и описани други дела: гр.д. 8107/96 на СРС, 43 с-в, ч.гр.д. № 123/02, 
ч.гр.д. № 4237/01, ч.гр.д. № 1118/93 г., е върнато на Софийски градски съд, 
ІІ-А г.о. със съпроводително писмо вх.№ 1014/2008г.   

Във ВКС описаните документи са предоставени на проверяващия 
екип в оригинал, и са изготвени заверени копия от тях. Разпореждането на 
заместник-председателя на ВКС от 06.12.2007г., въз основа на което е 
съставено писмото вх.№ 9533/06.12.2007 г. до СГС за изискване на 
въззивното дело, фигурира на писмена бележка върху молбата, чийто текст 
гласи „ Да се провери за дело във ВКС и СГС, да се изискат и докладват”. 
В предоставената компютърна разпечатка на деловодната система на ВКС 
не е регистрирано писмото на административния секретар Р.Томбушева, от 
6.12.2007 г., с което е изискано първоначално делото, изготвено според 
съдържанието на молбата на В.П., без посочване на номер, година, състав. 
Двете писма – за изискването на делото и съпроводителното за връщането 
му в СГС, носят различни „входящи” номера:  първото, № 9533/6.12.2007 г 
по номера на молбата на В.П.;  второто – № 1014/2008г., по номера, с 
който е регистрирано дело № 3953/2004 г. на СГС.  
 Както се отбеляза в Раздел І на констатациите, по гр.д. № 3953/2004г.  
в Софийски градски съд липсват съпроводителните писма за изпращане и 
връщане на делото и данни за Разпореждането от 06.12.2007 г. 
 
 ИЗВОДИ 
 Въз основа на изложените констатации от извършената проверка, 
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет прави следните изводи: 
 І. Относно проверката в СГС по гр.д. № 3953/2004 г. 
 1. Допуснато е съществено забавяне на разумните срокове при 
насрочването и движението на делото. 
 - Делото е образувано на 12.11.2004 г.  

- Насрочено е за първо заседание след 5 месеца – на 11.04.2005г. 
- Следващото заседание е след 6 месеца – на 17.10.2005 г.     
- Шестмесечен е срокът и между заседанията на 05.06.2006 г. и 

07.12.2006 г., както и между тези на 23.06.2008 г. и 15.12.2008 г. 
Независимо, че тези по-продължителни периоди обхващат и лятната 

ваканция, следва да се вземе под внимание, че по закон същата е от 15 юли 
до 1 септември – чл.329 ЗСВ. Нарушена е нормата на чл. 6, § 1 от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека. Не е съобразена 
постоянната  практика на ЕСПЧ, според която натовареността на един 
магистрат не е основание за нарушаване на разумния срок.   

 2. Съдебният състав, който не е един и същ от образуването на 
делото до момента на извършване на проверката, не е проучвал делото в 



 7

достатъчна степен и не е  подготвял надлежно съдебните заседания, 
поради което е допускал процесуално разточителство при насрочването на 
съдебните заседания: 

- Съдът не е следял за процесуалната дисциплина на страните, като е 
допускал многократното поставяне на еднакви доказателствени искания, за 
доказване на един и същ факт – размера на подобренията, извършени в 
спорния имот. Съдебните заседания са отлагани многократно за събиране 
на доказателства във връзка с едни и същи твърдения на страните, с което е 
нарушена разпоредбата на чл. 7 от ГПК, според нормата на който съдът 
служебно извършва необходимите процесуални действия по движението и 
приключването на делото и съдейства на страните за изясняване на делото 
от фактическа и правна страна.  

Така са създадени условия за процесуално разточителство, 
умишлено повтаряне на извършени действия по събиране на 
доказателствата – многократно преизчисляване на размера на 
подобренията, до евентуалното постигане на търсения резултат. 

- Съдебният състав е обявил делото за изяснено и е дал ход по 
същество на заседанието, състояло се на 12.11.2007 г. След 1 месец и 8 
дни, с определение в закрито заседание от 20.12.2007 г. е отменил 
определението за даване ход по същество и е върнал делото във фазата на 
събиране на доказателства за изясняване на твърдения, които в 
предходното заседание е приел, че са неотносими към спора. Това, освен 
като израз на незадълбочено познаване на делото, съставлява и нарушение 
на основния принцип, въведен с чл. 235 от ГПК (чл. 186 от ГПК отм.), 
според който устните състезания се приключват и се пристъпва към 
постановяване на решение, когато съдът счете, че делото е напълно 
разяснено. Това процесуално действие може да бъде изтълкувано и 
като начин за шиканиране на процеса.  

- Ненадлежно, без да се спазват изискванията на нормативните 
разпоредби, е подготвяна съдебната поръчка до Министерство на 
правосъдието, Министерство на външните работи, Швейцарската 
конфедерация. Това е станало причина за връщане на поръчката като 
нередовно предявена. Издаването на удостоверенията за снабдяване с 
документи, доказващи гражданството на д-р Л.М. е допуснато на 
03.01.2008 г., а удостоверението от компетентните органи на 
Швейцарската конфедерация за липса на швейцарско гражданство е 
представено в съдебното заседание на 03.06.2009 г. – след 1 година и 6 
месеца.  

3. Дело № 3953/2004 г. е  ненадлежно комплектовано. Делото не  е 
изпратено във ВКС при спазване на изискванията на ПАРОАВАС. Липсва  
съставена и приложена документация по изпращането на делото във ВКС, 
и за връщането му след послужването за проверката, както и други 
отбелязвания в тази връзка. Това движение, и то в едната посока, е 
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отразено единствено в Наръчника на ІІ-а състав на СГС за 2004 г., за 
изпращането на делото на 22.01.2008 г. на ВКС, „по молба”. Нарушени са: 

 - изискването на чл. 38 и 39 от ПАРОАВАС  за водене на входящия 
и изходящия дневник; 

- чл. 49, ал.1,т.11 , според който текст служба „Съдебно деловодство” 
е длъжна да отразява в електронната папка и на хартиен носител 
съответния статус и местоположение на делото;  

- чл. 49, ал.2 съгласно която норма  от изходящите документи се 
оставят преписи, които се съхраняват към съответните съдебни дела. 

Писмо изх.№ 3953/2004 г. от 12.12.2007 г., което е приложено по 
делото (в два екземпляра, лист 188 и лист 189) е неподписано и няма данни 
да е изпратено до ВКС. Както е отразено в Раздел І и ІІ от констатациите, 
такова писмо не е регистрирано и във входящия дневник и електронната 
деловодна система на ВКС и не е приложено по канцеларската преписка 
вх. № 9533/2007 г. Това налага извода, че такъв документ не е изпратен във 
ВКС, с което не е изпълнено и разпореждането на съдията – докладчик от 
12.12.23007 г.  

Неспазването на правилата за движението на делото и за 
прилагане на изходящата и входяща документация, свързана с 
изпращането на делото във ВКС и неговото връщане, освен че 
представляват нарушение на установения ред, дават повод и основание за 
съмненията на жалбоподателите, че по делото е упражнено 
неправомерно влияние.   
 

ІІ. Относно проверката във Върховния касационен съд 
Преписката вх.№ 9533/2007г. е комплектована. Налице са 

документите: молбата вх.№ 9533/14.11.2007 г. на В.П., с която ВКС е 
сезиран, регистрирана в „Дневник „молби””; писмото № 9533/2007 г. от 
06.12.2007 г., с което гр.д. № 3953/2004 г. е изискано от СГС за справка 
(което, обаче, не е отразено в електронния дневник на ВКС); записите в 
електронната деловодна система на ВКС; отговорът до молителя В.П. № 
9533/2007 г от 23.01.2008 г. изходящото съпроводително писмо вх.№ 
1014/2008 г. от 28.01.2008 г.  
 

ПРЕПОРЪКИ  
Предвид изложеното и на основание чл. 58, ал.2 от Закона за 

съдебната власт, Инспекторатът към ВСС прави следните препоръки: 
Препоръчва на г-н ГЕОРГИ КОЛЕВ, председател на Софийски 

градски съд: 
1. Да обърне внимание на въззивните състави, разглеждали гр.д. № 

3953/2004 г. ІІ-а,  Гражданска колегия на СГС: 
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- Да проучват делата, разпределени на техен доклад и да  подготвят 
заседанията, като не допускат многократното им отлагане с оглед 
шиканиране на процеса; 

- Да насрочват съдебните заседания в разумни срокове, с което да 
осигурят движението на делата в разумни срокове, с оглед разпоредбата на 
чл. 13 от ГПК;  

-   Да съблюдават задължението, произтичащо от нормата на чл. 235 
от ГПК (чл. 186 от ГПК отм.) – да  приключват устните състезания и 
пристъпват към постановяване на решение, когато счетат, че делото е 
напълно разяснено. 

2. Да осигури спазването на изискванията на нормите на 
ПАРОАВАС, във връзка с констатациите за СГС и изводите в раздел І.3 от 
акта, като за целта обърне внимание на съответните служебни лица. 

 
На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляри от акта да се връчат на  

проф.Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд и на г-н 
Георги Колев, председател на Софийски градски съд.  

На основание чл. 58, ал.2 и 4 от ЗСВ, в срок до 30 ноември 2010 г. 
председателят на СГС г-н Георги Колев да уведоми главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за предприетите мерки за 
изпълнение на препоръките. 

На основание чл. 54,ал.1,т.7 от ЗСВ, актът да се изпрати на Висшия 
съдебен съвет.  

Копие от акта да бъде изпратено и на жалбоподателките – адв. А. Б. и 
адв. С. Д., на посочените от тях служебни адреси. 

 
 
 

НХП     ИЗГОТВИЛ АКТА: 
       АНА КАРАИВАНОВА 
       ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  
 
  
   
 
 
 
 

 
 
 


