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Проверката в ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД по гражданските и 

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

78/01.10.2015г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

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

съобразно Плана за провеждане на комплексни планови проверки на ИВСС за 

2015г. 

Същата бе извършена в периода 05.10.2015г. – 09.10.2015г. от инспектор 

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА, експерт ДИАНА ИВАНОВА и експерт АННА 

САПУНДЖИЕВА. 

 

Обхватът на проверката включва дейността на Окръжен съд – 

Благоевград по образуването, движението и приключването на гражданските и 

търговските дела за периодите  01.01.2013г. - 31.12.2013г.,  01.01.2014г. - 

31.12.2014г. и 01.01.2015г. – 30.09.2015г. и до приключване на проверката на 

място – 09.10.2015г.  

Метод на проверката - непосредствена проверка на гражданските и 

търговските дела, деловодните книги, анализ на документацията, 

индивидуални разговори. 

На проверяващия екип бяха предоставени изготвените от Окръжен съд - 

Варна справки, съобразно писмо изх. № И-01-58/12.05.2015г. на ИВСС, 

извлечения от електронната деловодна система, заповеди, годишният доклад 

на съда за 2014г., ненасрочените дела, делата, по които производството е 

спряно, делата с отменен ход по същество, насрочени дела, деловодни книги и 

регистри, както и др. произволно посочени граждански и търговски дела.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

  

Окръжен съд - Благоевград е поместен в сградата на Съдебна палата 

Благоевград, заедно с Районен съд Благоевград, Районна и Окръжна 

прокуратура Благоевград, Централен регистър за особени залози, Служба по 

вписванията и ОЗ “Охрана” Благоевград. 

Материалните условия са добри, 14 от съдиите работят по 1 в кабинет и 8 

съдии работят по двама в кабинет, а младшите съдии и съдебните помощници 

работят в един кабинет, обособен с четири работни места. Съдебните 

служители ползват помещения, както следва: един кабинет от съдебния 

администратор и началник служба;  наказателно деловодство с обособени – 5 

работни места; гражданско деловодство – 5 работни места; съдебните 

секретари се помещават в съвещателните стаи между първа и втора зала с 

обособени съответно  с 5 работни места и другото помещение е с 6 работни 

места; един от съдебните секретари е с постоянно работно място в трета зала. 

Служителите от регистратурата са разположени на партера и ползват общо 
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помещение със служителите от районния съд; служителите от архив ползват 

едно помещение и едно архивохранилище, служителят от фирмено отделение е 

заедно със служителят от архив по наказателни дела; системните 

администратори са в едно помещение със системния администратор на 

Районен съд - Благоевград. Съдът разполага с 4 бр. съдебни зали, които са 

оборудвани с озвучителна техника и две от залите разполагат с електронни 

табла.  

ОС-Благоевград е снабден  с необходимата техника и софтуерни продукти 

в кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Служителите са оборудвани с 

компютърни конфигурации, имат достъп до интернет и работят в мрежа.  

През периодите на проверката – 2013г., 2014г. и м.януари 2015г. – м. 

септември 2015г. в ОС - Благоевград функционира Автоматизирана програма 

за управление на делата /АСУД/, въведена  от 2003г. и одобрена от ВСС с 

Решение от 29.10.2009г. Съдът прилага принципа за случайния подбор чрез 

електронно разпределение на делата от 2006 г., съгласно програма АСУД. ОС - 

Благоевград е един от първите окръжни съдилища в страната, в който е 

внедрена АСУД и към този момент чрез програмата в съда е изградена единна 

информационна структура, в рамките на окръжния съд. В електронен вариант 

се генерират и съхраняват и деловодните книги. В програмата съществува 

възможност за разпределяне на преписки и дела в съдебната система на  

принципа  на случайния избор - разпределение на делата по докладчици според 

поредността на образуване на делата и списъка на съдиите по състави и 

отделения, като се отчита вида и тежестта на делото,  според статистическия 

шифър. 

Председателят на съда, със заповед № 235/09.11.2009г., е регламентирал 

начина за достъп до публикуваните в Интернет страницата съдебни актове на 

ОС-Благоевград. Със заповед № 228/26.07.2010 г. са утвърдени и Вътрешни 

правила за публикуване на съдебните актове, като последната актуализация на 

същите е утвърдена със Заповед № 32/20.01.2014 г. В хода на извършената 

комплексна планова проверка, започна да функционира нововъведената 

програма за разпределение на делата на случаен принцип. Със заповед 

№210/22.08.2011г. на Председателя са утвърдени Вътрешни правила за 

класифициране на съдебни дела и работа с материали, съдържащи 

класифицирана информация, актуализирани със Заповед № 409/12.08.2013 г. 

В съда са внедрени следните програмни продукти: 

 - “Law Choice” – програма за случайно разпределение на фирмените 

дела, предоставена от ВСС, която функционира от м. ноември 2010 г.,  

съгласно Заповед № 298/01.11.2010 г. От м.януари 2014 г. фирмените дела се 

разпределята чрез АСУД; “Law Choice” се използва за избор на случаен 

принцип на докладчик по преписките във връзка с работата на Комисията по 

професионална етика при Окръжен съд - Благоевград. 

 - АСУД,  която функционира от м. януари 2003 г.; 

 - АЛАДИН за «Човешки ресурси» и работна заплата, която функционира 

от м. януари 1998 г.; 
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 - КОНТО, която функционира от м. януари 2010 г.  за нуждите на 

счетоводството; 

 - Правно-информационна система „АПИС”. 

 

Окръжен съд - Благоевград има въведени писмени правила за управление 

на информацията и IT технологиите. Вътрешните правила са утвърдени от 

10.07.2009 г. и актуализирани със Заповед №  700/19.11.2014 г. Сигурността на 

информацията в локалната мрежа се осигурява от използването на 

антивирусен лицензиран програмен продукт „panda", предоставен от 

Министерство на правосъдието. 

Всички съдии и служители работят с MS Office, MS Word, Internet 

Explorer, Outlook Express, а деловодителите и c Adobe Acrobat Reader. 

Работните места са оборудвани с компютърна техника, свързани  са в локална 

компютърна мрежа с 3 бр. сървъра. От 2006 г. е била внедрена в експлоатация 

деловодната програма "АСУД", която се използва от съдеиите и от съдебните 

служители. 

Съдът използва правно - информационните продукти „Апис" – “Апис – 

право”, “Апис-практика”, “Апис- процедури” “Апис – европраво” и “Апис- 

Финанси”. Правно - информационните продукти са мрежови вариант и са 

достъпни от всички работни места. 
Web - сайтът на Окръжен съд - Благоевград се поддържа ежедневно в 

актуално състояние. 

В съдебните зали се ползва звукозаписна техника и специализиран 

софтуер за звукозапис, с оглед улесняване работата на съдебните секретари и 

създаване на точен,  достоверен запис на съдебното заседание. 

В АСУД се изгражда електронна папка, съдържаща както 

първоинстанционното, така и въззивното дело. Продължава и създадената от 

години практика за обмен на информация между Окръжния съд и Окръжна 

прокуратура с регламентирани нива на достъп чрез създадена физическа и 

логическа връзка между двете локални мрежи. От 2013г. информацията и по 

фирмените дела се въвежда в АСУД, като и през 2014г. е продължил процеса 

на въвеждане данните по фирмените дела, образувани и в по-стар период. 

 Автоматичното разпределение на докладчиците по делата на принципа 

на случайния избор, както и на съдебните заседатели, се осъществява 

посредством вграден модул в АСУД. Протоколът за избора на съдията - 

докладчик е прикачен към всяко дело и е достъпен за четене и печат във всеки 

един момент от потребителите на системата. Протоколът съдържа подробни 

данни за извършения избор.  

 Продължава да функционира и ежедневно да се обновява  Интернет 

страницата на съда, където гражданите могат да получават актуална 

информация  за дейността на съда, а страните по делата да правят справки за 

състоянието и движението на съдебните дела. Там е поместена актуална 

информация за работата на съда и  за услугите, които могат да получат 

гражданите. В раздела «Справки по делата» може да се провери статуса на 
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всяко дело /с изключение на делата, съдържащи конфиденциална информация/. 

Тук страните по делата могат да проверяват датите на насрочените заседания, 

докладчиците на делата и постановените съдебните актове – присъди, решения 

и определения. Те се публикуват на следващия ден след постановяването им, 

със заличени лични данни и в съответствие с нормативните разпоредби. 

 В края на 2014г. е сключен договор за осигуряване на безжичен достъп 

на интернет в сградата на Съдебната палата и от началото на годината се 

предоставя безплатен такъв за посетителите в съда – адвокати, страни по 

делата, граждани. 

В ОС - Благоевград и в целия съдебен регион работи Единен портал за 

предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Чрез него 

всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, може да прави 

справки по електронните досиета на делата си в реално време посредством 

интернет. Броят на адвокатите, заявили достъп до този портал, непрекъснато се 

увеличава, което доказва необходимостта и навременността на тази електронна 

услуга. От друга страна, по електронен път се изпращат и незаверени съдебни 

актове до страните и пълномощниците по делата, които са заявили, че искат да 

ползват тази услуга. В новооткритата адвокатска стая са инсталирани 2 броя 

компютри с достъп до интернет, както и принтер, предназначени за ползване 

от адвокатите. 

Следва да се отбележи, че компютърната  и комуникационна техника, 

използвана от ОС, се нуждае от  периодично обновяване, поради моралното и 

физическо изхабяване на компютърната и периферна техника, за което са 

необходими следства. По искане на съда, с Решение № 44/30.07.2015 г. и 

Решение № 45/13.08.2015г. на  ВСС са отпуснати такива и предстои закупуване 

на техниката. 

През месец септември 2015 г. пред залите са поставени електронни 

информационни табла, за разглежданите дела в първа и втора зала.  

 

2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО. 

 

В ОС- Благоевград считано от м. януари 2012 г., е утвърден щат от 74 

души, от които 27 щ. бр. съдии  и 47 щ. бр. съдебни служители. С Решение по 

протокол № 2/15.01.2015 г. е увеличена щатната численост на Окръжен съд -

Благоевград с 1 щатна бройка за «чистач», във връзка със становище на 

Службата по трудова медицина. През 2015 г. щатната численост на персонала е 

75, от които 27 щатни бройки за съдии и 48 щатни бройки за съдебни 

служители. 

 Административното ръководство на ОС – Благоевград се осъществява от 

Административен ръководител – председател на съда – Катя Бельова, от 2-ма 

Заместник административни ръководители – заместник-председатели на ОС  - 

Лилия Масева и Татяна Андонова, съдебен администратор - Елка Димитрова и 

административен секретар – трансформирана в длъжност “началник служба” – 

Василка Георгиева. 
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 Катя Николова Бельова е назначена  на длъжност “административен 

ръководител – председател” на ОС Благоевград с решение на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 38 от 21.10.2010 г. и е встъпила в длъжност на 

02.11.2010г.  

 Лилия Владимирова Масева е назначена на длъжност “съдия” в ОС 

Благоевград с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 5 от 

02.02.2012 г. и е встъпила в длъжност на 14.02.2012 г. Съгласно решение на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 12 от 22.03.2012 г. е назначена за 

Заместник административен ръководител – заместник-председател на ОС – 

Благоевград и е встъпила в длъжност на 22.03.2012г.  

  Татяна Антонова Андонова е назначена на длъжност «съдия» в ОС 

Благоевград с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/12.04.2006 

г. и е встъпила в длъжност на 03.05.2006 г. Съгласно решение на Висшия 

съдебен съвет по протокол № 4/31.01.2013 г. е назначена за заместник 

административен ръководител – заместник председател на ОС – Благоевград и 

е встъпила в длъжност на 04.02.2013 г. 

 Елка Христова Димитрова е преназначена на длъжност “съдебен 

администратор”, с придобито висше образование, по специалност 

“Счетоводство и контрол” с допълнително споразумение, считано от 

18.04.2005г., след проведен конкурс. 

 Василка Костадинова Георгиева е преназначена  на длъжност 

“административен секретар”, с придобито средно образование,  считано от 

01.07.1996 г. Със Заповед № 249/28.09.2007 г. длъжността е трансформирана в 

началник служба и същата е преназначена, считано от 01.10.2007 г., с 

придобито висше образовение, специалност «Публична администрация». 

Председателят на съда е регламентирал разпределението на функциите на 

заместник - административните ръководители на ОС-Благоевград, съгласно 

издадени заповеди № № 163/19.04.2012 г. и 71/12.02.2013 г. - за съдия Масева и 

заповеди №№ 66 и 67/11.02.2013 г. - за съдия Андонова,  а за съдебния 

администратор и началник служба, съгласно утвърдените индивидуални 

длъжностни характеристики. 

През отчетните периоди съдиите и съдебните състави, разглеждащи 

граждански и търговски дела, са както следва:       

Общ брой – 27 съдии по щат, от които към 30.09.2015 г. заети 23 бр./12 

граждански съдии и 11 бр. наказателни съдии/, в това число 2 бр. мл. съдии. 

Командировани съдии в  ОС са - 1бр. (Гюлфие Яхова – младши съдия от ОС 

Смолян за срок от 01.01.2013 до 01.12.2013 г.; Атанас Кобуров – съдия от РС 

Петрич за срок от 9 месеца -  13.01.2014 до 14.10.2014 г.; Магдалена Жбантова 

– съдия от РС Гоце Делчев – за срок от 3 месеца – 12.05.2014 г. – 12.08.2014 г.; 

Владимир Ковачев – съдия от РС Благоевград от 06.10.2014 г. до 08.12.2014 г., 

след която дата встъпва като съдия в Окръжен съд Благоевград; Вера Коева – 

съдия от РС Благоевград е командирована само за довършване на 

неприключилите дела на съдия Величка Борилова от 05.11.2014 г.; Стоян 

Хаджиев – съдия от РС Гоце Делчев от 04.05.2015 г. до 04.08.2015 г. и   Стойка 

Мирчева – Янева – съдия от РС Сандански от 11.05.2015 – 11.08.2015 и 
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продължено командироване от 12.08.2015 г. – 12.02.2016 г.), командировани 

съдии от ОС  Благоевград (Росен Златков Василев – ВАС от 26.05.2014 г. и 

продължава до настоящия момент; Величка Симеонова Борилова – САС от 

03.11.2014 г. и продължава и до настоящия момент ). Съдебните помощници са 

2 бр. 

Гражданско отделение: 

Първоинстанционни съдии: 

за 2013г. 
име на съдия                     състав                     период                             

Катя Бельова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Лилия Масева – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Росен Василев - 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Надя Узунова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Петър Узунов – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Миглена Йовкова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Величка Борилова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Румяна Бакалова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Емилия Топалова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Николай Грънчаров – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Анета Илинска – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

 

за 2014г. 
име на съдия             състав                     период        

Катя Бельова – първи  - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Лилия Масева – втори - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Надя Узунова – трети –  01.01.2014-31.12.2014 г. 

Петър Узунов – четвърти - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Миглена Йовкова – пети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Величка Борилова – шести - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Румяна Бакалова – седми - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Емилия Топалова – осми - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Николай Грънчаров – девети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Анета Илинска – десети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Росен Василев - 01.01.2014-26.05.2014 г. 

Атанас Кобуров – 13.01.2014 – 14.10.2014 г. 

Владимир Ковачев – единадесети – 06.10.2014 – 31.12.2014 г. 

Магдалена Жбантова – 12.05.2014 г. – 12.08.2014 г. 
 

                       

за периода на 2015г. 
име на съдия             състав                     период                              

Катя Бельова – първи  - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Лилия Масева – втори - 01.01.2015-30.09.2015 г.  

Надя Узунова – трети –  01.01.2015- 30.09.2015 г. 

Петър Узунов – четвърти - 01.01.2015- 30.09.2015 г.  

Миглена Йовкова – пети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Величка Борилова – шести - 01.01.2015-30.09.2015 г. 
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Румяна Бакалова – седми - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Емилия Топалова – осми - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Николай Грънчаров – девети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Анета Илинска – десети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Владимир Ковачев – единадесети  -  01.01.2015 – 30.09.2015 г. 

Стоян Хаджиев – дванадесети – 04.05.2015 – 04.08.2015 г. 

Стойка Мирчева – Янева – тринадесети – 11.05.2015 – 30.09.2015 г.  

 

Въззивни съдии и състави: 

-за 2013г.: 

съдия Катя Бельова - председател, съдия Лилия Масева, съдия Анета 

Илинска- първи състав 

съдия Росен Василев- председател, съдия Величка Борилова, съдия 

Николай Грънчаров – втори състав 

съдия Петър Узунов - председател, съдия Емилия Топалова, мл.съдия 

Емилия Дончева Дончева – трети състав 

съдия Надя Узунова – председател, съдия Миглена Йовкова, съдия Румяна 

Бакалова – четвърти състав 

 

        -за 2014г. 

съдия Катя Бельова – председател, съдия Лилия Масева, съдия Анета 

Илинска- първи състав 

съдия Катя Бельова – председател, съдия Лилия Масева, съдия Анета 

Илинска, съдия Магдалена Жбантова - първи състав /12.05.2014 – 12.08.2014 г./ 

съдия Надя Узунова - председател, съдия Миглена Йовкова, съдия Румяна 

Бакалова - втори състав 

съдия Петър Узунов - председател, съдия Емилия Топалова, мл.съдия 

Мария Шейтанова и Димитър Беровски- трети състав 

съдия Росен Василев- председател, Величка Борилова, съдия Николай 

Грънчаров – четвърти състав – до 25.09.2014 г.  

съдия Величка Борилова – председател, съдия Николай Грънчаров и съдия 

определен със заповед от председателя – четвърти състав – до 06.10.2014 г. 

съдия Величка Борилова – председател, съдия Николай Грънчаров,съдия 

Владимир Ковачев – до 03.11.2014 г.  

съдия – Николай Грънчаров, съдия Владимир Ковачев и съдия определен 

със заповед от председателя – четвърти състав – до 31.12.2014 г. 

 

          -за периода на 2015г. 

съдия Катя Бельова - председател, съдия Лилия Масева, съдия Анета 

Илинска – първи състав 

съдия Надя Узунова - председател, съдия Миглена Йовкова, съдия Румяна 

Бакалова - втори състав 

съдия Петър Узунов, съдия Емилия Топалова, съдия Димитър Беровски - 

трети състав – до 24.06.2015 г. и от 24.06.2015 и мл.съдия Гергана Симеонова – 

до 01.09.2015 г. 
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съдия Петър Узунов – председател, съдия Емилия Топалова, Стойка Янева 

и  мл.съдия Гергана Симеонова – трети състав от 01.09.2015 г. 

съдия – Николай Грънчаров, съдия Владимир Ковачев и съдия определен 

със заповед от председателя – четвърти състав – до 04.05.2015 г. 

съдия Николай Грънчаров, съдия Владимир Ковачев, съдия Стоян 

Хаджиев – четвърти състав – до 04.08.2015 г. 

съдия Николай Грънчаров – председател, съдия Владимир Ковачев, мл. 

съдия Димитър Беровски – четвърти състав – 01.09.2015 – 30.09.2015 г. 

 

Търговско отделение:  В Окръжен съд Благоевград няма обособено 

търговско отделение. Търговските дела се разглеждат от съдиите в Гражданско 

отделение. 

 

Наказателно отделение 

за 2013г. 
име на съдия             състав                     период                             

Татяна Андонова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Росица Бункова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Красимир Аршинков – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Маргарита Коцева – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Атанас Маскръчки – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Илияна Стоилова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Атанаска Китипова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Петър Пандев – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Диана Узунова – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Иво Харамлийски – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

Величка Пандева – 01.01.2013-31.12.2013 г. 

 

за 2014г. 
име на съдия             състав                     период        

Татяна Андонова – първи - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Росица Бункова – втори - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Красимир Аршинков – трети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Маргарита Коцева – четвърти - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Атанас Маскръчки – пети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Илияна Стоилова – шести - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Атанаска Китипова – седми - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Петър Пандев – осми - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Диана Узунова – девети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Иво Харамлийски – десети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 

Величка Пандева – единадесети - 01.01.2014-31.12.2014 г. 
                       

за периода на 2015г. 
име на съдия             състав                     период                              

Татяна Андонова – първи - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Росица Бункова – втори - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Красимир Аршинков – трети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 
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Маргарита Коцева – четвърти - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Атанас Маскръчки – пети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Илияна Стоилова – шести - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Атанаска Китипова – седми - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Петър Пандев – осми - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Диана Узунова – девети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Иво Харамлийски – десети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

Величка Пандева – единадесети - 01.01.2015-30.09.2015 г. 

 

І състав – Росица Бункова - председател, Атанаска Китипова, Иво 

Харамлийски – 01.01.2013 – 31.12.2013 г. 

 ІІ състав – Красимир Аршинков - председател, Диана Узунова, Атанас 

Маскръчки – 01.01.2013 – 31.12.2013 г. 

 III състав – Маргарита Коцева - председател, Илияна Стоилова, Величка 

Пандева – 01.01.2013 – 31.12.2013 г. 

 IV състав – Петър Пандев, Татяна  Андонова, младши съдия – 01.01.2013 

– 31.12.2013 г. 

 

І състав – Татяна Андонова - председател, Петър Пандев, мл.съдия  - 

01.01.2014 – 31.12.2014 г. 

 ІІ състав – Росица  Бункова – председател , Атанаска Китипова, Иво 

Харамлийски – 01.01.2014 – 31.12.2014 г. 

III състав – Красимир Аршинков - председател, Диана Узунова, Атанас 

Маскръчки – 01.01.2014 – 31.12.2014 г. 

IV състав – Маргарита Коцева - председател, Илияна Стоилова, Величка 

Пандева – 01.01.2014 – 31.12.2014 г. 

 

І състав – Татяна Андонова- председател,Петър Пандев, мл.съдия- 

01.01.2015 – 30.09.2015 г. 

ІІ състав – Росица Бункова - председател, Атанаска  Китипова, Иво 

Харамлийски – 01.01.2015 – 30.09.2015 г. 

III състав –Красимир Аршинков- председател, Диана Узунова, Атанас 

Маскръчки – 01.01.2015 – 30.09.2015 г. 

IV състав – Маргарита Коцева- председател, Илияна Стоилова, Величка 

Пандева – 01.01.2015 – 30.09.2015 г. 

 

Младши съдии:   
име                   период                             

Катя Стайкова – 01.01.2013 – 22.10.2013 г. - /ползва отпуск по 

майчинство/ 

Емилия Дончева – 01.01.2013 – 20.10.2013 г. 

Гюлфие Яхова – командирована от ОС Смолян – 01.01.2013 – 01.12.2013г. 

Мария Шейтанова – 25.06.2013 г. – 25.06.2015 г. 

Димитър Беровски – 24.06.2014 г. – 30.09.2015 г. 

Гергана Симеонова  - 24.06.2015 – 30.09.2015 г. 
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Съдебни помощници в Гражданско отделение са Йордан Патонов 

(02.01.2014 г. – 30.09.2015 г.) и Аспарух Христов (08.01.2014 – 30.09.2015 г.). 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБИ  

    СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 

 

Към 30.09.2015г. в Окръжен съд-Благоевград е утвърдено щатно 

разписание с 48 бр. съдебни служители, съгласно последна актуализация със 

Заповед № 66/28.01.2015 г. Администрацията на ОС- Благоевград е обща и 

специализирана, в това число 1 съдебен администратор и 1 началник служба. 

Общата администрация се състои от 4 бр. служители по отдели или сектори и 

длъжности, както следва:  

"Финансова дейност и снабдяване" - 2 бр., от които 1 главен счетоводител 

и 1 младши спeциалист счетоводител-касиер; 

"Информационно обслужване, статистика и информационни технологии"- 

2 бр. – системни администратори. 

  

В специализираната администрация работят общо 40 бр. служители, 

организирани в служби и длъжности, както следва: 

„Регистратура”- 2 бр., от които 1 бр. – завеждащ служба “Регистратура” и 

1 съдебен деловодител. 

„Съдебно деловодство”- 8 съдебни деловодители - 4 бр. за гр. дела, 4.бр. 

за наказателни дела. Към гражданско деловодство работи 1 съдебен служител 

на длъжност “Ръководител сектор Деловодство”, а в наказателно деловодство – 

1 съдебен служител на длъжност – Главен експерт “ССА”. 

Фирмено отделение – 1 бр. съдебен деловодител; 

„Съдебни секретари” - 13 бр.,от които 1 е Ръководител сектор “Съдебни 

секретари”;  

„Архив”- 3 бр., от които 1  е завеждащ служба “Регистратура”;  

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

Служител по сигурността на информацията 1 бр.; 

„Съдебни помощници” – 2 бр. 

 

Техническите длъжности са общо 6 бр. – 4 чистачки  1 бр. – работник по 

поддръжката той и огняр и 1 бр. шофьор.  

Длъжностните лица, съвместяващи длъжности са: 

Началник служба “Административна” съвместява и длъжността “Човешки 

ресурси”. Служителите от  “Регистратура” съвместяват и длъжностите  на 

“Регистратура за класифицирана информация”. Главният счетоводител 

съвместява и длъжността за стопанисване и управление на сградата. Работник 

по поддръжката съвмества, огняр и куриер. 

В съда се водят следните книги: 
На книжен носител: 
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Входящ дневник, Изходящ дневник, Книга /върнати, отменени и 

постановени съдебни актове по дела от горната инстанция/, Регистър по чл. 251 

ал.3 АПК, Регистър на заявленията за достъп до обществена информация 

На електронен носител: 

 Входящ дневник по постъпили документи образувани в дела по АСУД 

Азбучник за граждански дела, Азбучник за търговски дела, Азбучник за 

наказателни дела, Азбучник за административните дела, (на електронен  и 

хартиен носител), Книга за служебната поща.  

В регистратурата за класифицирана информация се водят следните 

регистри по ЗЗКИ на книжен носител: 

Входящ регистър за документи и материали по ЗЗКИ, Изходящ регистър 

за документи и материали по ЗЗКИ, Регистър за отчетни документи или 

сборове от документи, Регистър за регистрация на делата по проучване, 

Регистър за отчет на проведено обучение в областта на сигурността на лицата, 

допуснати за работа с класифицирана информация, Регистър за водене на 

служители, допуснати до работа с материали съдържащи класифицирана 

информация, Регистър за отчет на литературата, съдържаща класифицирана 

информация, Регистър за регистрация на делата по проучване, Регистър за 

отчет на печатите и щемпелите, Регистър за отчет на работните тетрадки, 

съдържащи класифицирана информация, Регистър за отчет на 

експедиционните писма, Регистър за отчет на носители за многократен запис , 

съдържащи класифицирана информация, Регистър за материали с гриф за 

сигурност „строго секретно“. 

В Бюро “Призовки”  се води  Книга за получени и върнати призовки и 

съдебни книжа. 

В Гражданско деловодство  се водят  следните книги: 

-На книжен и електронен носител:  Описна книга за граждански дела – 

първа инстанция,  Описна книга за административните дела,  Описна книга за 

търговски дела първа инстанция,  Описна книга за граждански дела – втора 

инстанция,  Регистър на съдебните решения по чл. 235  ал.5 ГПК,   Книга по чл. 

634 “в” от ТЗ, Срочна книга за всеки състав.  

-На електронен носител:  Азбучник за гражданските дела,  Азбучник за 

търговските дела,  Азбучник за административните дела,  Регистър на 

върнатите дела от горна инстанция, Регистър на спрените дела, Регистър на 

делата оставени без движение. 

При съдебните секретари  се водят следните книги и регистри: 

На хартиен и електронен носител: 

Срочна наказателна книга –първа инстанция; 

Срочна наказателна книга – втора инстанция; 

Срочна гражданска книга – първа инстанция; 

Срочна гражданска книга – втора инстанция; 
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Срочна търговска книга – първа инстанция; 

Книга за закрити заседания – граждански дела; 

Книга за закрити заседания – наказателни дела; 

Книга за закрити заседания – търговски дела. 

 

Във фирмено отделение се водят следните книги и регистри: 

 -На хартиен и електронен носител - Книга опис за фирмените дела,  

Книга закрити заседания по фирмените дела; 

 - На електронен носител  се води Входящ дневник. 

 

В служба Архив  - водят се: 

- Книги на електронен носител: Архивна гражданска книга, Архивна 

наказателна книга,  Архивна търговска книга, Архивна административна книга,  

Азбучник за граждански дела, Азбучник за търговски дела, Азбучник за 

наказателни дела, Азбучник по административни дела. 

 - Книги на електронен и книжен носител -Книга за изпълнение на 

присъдите. 

 - Книги само на книжен носител - Изходящ дневник, Наръчник за 

извадени от архива дела или изпратени за послужване, Разносна книга. 

 Регистърът по чл. 235, ал. 5 от ГПК се води на хартиен носител, считано 

от 2008г. по реда, определен в Заповед № 98/17.04.2008 г. Регистърът на 

хартиен носител съдържа следните данни: вид и номер на делото, номер и дата 

на акта и диспозитив. Длъжностното лице, отговорно за осъществяване на 

контрола по водене на Регистъра, е ръководител сектор “Деловодство” Милена 

Самарджиева, определена със Заповед № 484/28.12.2012 г. 

Номерата на съдебните актове по всички граждански дела се получават 

автоматично от деловодната програма АСУД. 

Всички дела, образувани след 01.01.2003г., са въведени във 
функциониращата деловодна програма АСУД, както и всички дела преди 

01.01.2003 г., които към момента на въвеждане на данните са били висящи.  
С оглед ефективно функиониране на дейността по образуване, 

разпределение, движение и приключване на делата и регламентиране 

задълженията на съдебните служители, са приети следните вътрешни актове: 

Вътрешни правила за случайното разпределение на делата, Вътрешни правила 

за подбор на съдебните служители, Вътрешни правила за компютърното 

оборудване и достъпа до него, достъп до информацията, защита и съхраняване 

на информацията в Окръжен съд-Благоевград, Вътрешни правила във връзка с 

производството по влезли в сила съдебни актове и тяхното администриране, 

Вътрешни правила за съдебните заседатели, Вътрешни правила за вещите лица, 

Вътрешни правила за регистриране, използване, съхраняване и унищожаване 

на печати, Вътрешни правила относно процедурата за сканиране на документи, 

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове, Правилник за работата 

на медиационния център, Вътрешни правила за трудовите досиета, Харта на 

потребителите на административни услуги, Вътрешни правила за реда за 
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запознаване с делата, издаване на съдебни удостоверения, преписи, копия и 

извлечения от приложените към делата книжа, Вътрешни правила за работа на 

Комисията по професионална етика на съдебните служители, Стратегия за 

управление на риска, Вътрешни правила за сигурност, задължителни за 

служителите, оторизирани с достъп до регистри с лични данни, Вътрешни 

правила за приемане, отчитане, разпределяне, раздаване, събиране и 

съхраняване на материалите, съдържащи класифицирана информация, Правила 

за работа с АСУД, Правила за предоставяне на съдебни услуги на хора с 

увреждания, План с мерки за отстраняване на проблемите при движението на 

делата, администрирането им и приключването им в разумни срокове, 

Медийна стратегия, Вътрешни правила за създаване на организация и вземане 

на мерки при получен сигнал за поставено взривно устройство в сградата на 

съдебната палата, Вътрешни правила за организацията на работа на Служба 

“Връчване на призовки и съдебни книжа”, Вътрешни правила за осигуряване 

на достъп до обществена информация, Вътрешни правила за изпращане на 

съобщения и призовки по електронна поща от Окръжен съд-Благоевград са 

обявени на сайта на съда. 

За периодите на проверката, се водят следните деловодни книги и 

регистри, част от които бяха проверени: 

- Азбучен указател за образуваните граждански дела – ежегодно, на 

електронен носител; 

- Описна книга за гр.дела първа инстанция – за  2013г. – 1 том, за 2014 г. - 

1том, за 2015г. – 1 том;  

- Описна книга за гр.дела втора инстанция – за  2013г. - 1том, за 2014 г. - 

1том, за 2015г. – 1 том; 

- Книга за открити заседания - гр. дела – първа инстанция за  2013г.- 1том,  

2014г. -1 том, за 2015 г. 1 том; 

- Книга за открити заседания - гр. дела – втора инстанция за  2013г.- 1том,  

2014г. -1 том, за 2015 г. 1 том; 

- Книга за открити заседания – търговски дела за 2014 г. – 1 том; за 2015 г. 

– 1 том. 

-Книга за закрити и разпоредителни заседания – граждански дела първа и 

вотра инстанция – за  2013г. – 4 тома, за 2014г. – 4 тома, за 2015г. – 4 тома; 

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – търговски дела – за 

2014г. – 1 том; за 2015 г. – 1 том; 

- Книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа се 

води от призовкарите в Бюро “Призовки” 

- Регистър на съдебните решения по чл. 235,ал.5 ГПК - за периода 2008 г. 

до 2015г., води се от деловодителите в гражданско отделение; за граждански 

дела първа инстанция за 2013 г. – 1 том; за 2014 г. – 1 том и за 2015 г. – 1 том. 

За въззивни граждански дела втора инстанция – за 2013 г. – 1 том; за 2014 г. – 1 

том и за 2015 г. – 3 тома. За търговските дела – за 2014 г. – 1 том и за 2015 г . – 

1 том. 
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- Регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси и суми, 

присъдени в полза на съдебната власт - за периода 2014 и 2015 г. се води на 

електронен носител. Регистърът е в АСУД. 

- Книга на заявленията за достъп до обществена информация  се води от 

завеждащ служба «Регистратура» от 2009 г. до настоящия момент – 1 том. 

От 2015 г. се води Регистър за върнатите дела за администриране от горна 

инстанция. Регистърът се води както за дела на Окръжен съд - Благоевград, 

така и за дела на всички районни съдилища от Благоевградски съдебен окръг, 

върнати за администриране от Окръжния съд. 

Със заповед № 99/01.04.2011г. са утвърдени Вътрешни правила за 

изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес.  

Председателят на съда, е упълномощил със заповед № 494/23.09.2013г.  

служители - Десислава Николова – съдебен деловодител, Милена Самарджиева 

– Ръководител сектор «Деловодство», Стойна Начева – съдебен секретар, 

Мариела Палова – съдебен секретар и Мая Димитрова – съдебен секретар, 

които разполагат с електронен подпис и съобразно разпоредбите на Наредба № 

14/18.11.2009 г. на МП за реда и начина за предоставяне достъп на органите на 

съдебната власт до Национална база данни „Население” извършват справките, 

за което има предоставен достъп . 

Проверката установи следното: 

- Описна книга за гр. и търговски дела: водят се отделно търговски дела и  

първоинстанционни / въззивни гр.дела - по 1 том. Книгите са класьори с 

разпечатки от деловодната програма, прилагани ежедневно. Проверявани са от 

ръководител сектор”Деловодство”, което е удостовярявано с подпис и дата;  

-Книга за открити заседания – считано от 2014г. книгите се водят отделно,   

първоинстанционни гр.дела, въззивни гр.дела и търговски дела. Книгите 

представляват класьори с разпечатки от деловодната програма, правени 

ежедневно. Проверявани са от съдебен служител, удостоверено с дата и 

подпис. По гр.дело № 272/2013г. – стр.228 на Книгата за гр. дела І инстанция 

2013г.  не са посочени страните, а в графа за резултата на делото е посочено 

“искът е уважен”. Не се вписва диспозитива на съдебния акт - посочено е 

“отхвърля иска”, или “иска е частично уважен”.  

- Книга за закрити и разпоредителни заседания – води се на хартиен 

носител, проверява се периодично (удостоверено с подпис и дата), а в графата 

за резултата се вписват подробно диспозитивите.  

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа – води се на 

хартиен носител от всички призовкари - не е номерирана и подпечатана, а най-

отпред се съдържа текст Софийски градски съд; 

- Регистър на заявленията за достъп до обществена информация – книгата 

е номерирана, подпечатана, прошнурована, води се от 2009г., от завеждащ 

служба регистратура и до момента на проверката съдържа общо 21 заявления; 

- Изходящ и входящ дневник - води се на електронен и хартиен носител от 

служителите в служба «Регистратура»;  

- Регистър на съдебните решения по чл.235, ал.5 от ГПК – води се на 

хартиен носител, отделно за граждански дела І инстанция, въззивните и 
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считано м. март 2014г. и регистър на решенията по търговските дела. 

Проверяват се от съдебен служител , много добре водени. 

- Регистър за предоставени данни от НБД „Население” – води се на 

електронен носител, всяка година, от упълномощените служители. Съдържа 

пореден номер, дата на справката, номер на делото, по което ще се извърши 

справката, лицето, за което е справката, име на служителя и името на 

служител, получил справката. Регистърът е номериран, води се точно и 

прегледно;  

- Книгата по чл. 634в от ТЗ - води се на електронен носител и края на 

годината се отпечатва, като иинформацията се допълва при всяко следващо 

действие на съда или на участниците, от деловодителите на състава.  

- Регистърът за юридическите лица с нестопанска цел -  за 2013г. 1 том, за 

2014г. е 1 том и за 2014г. 1 том. Води се от деловодител във Фирмено 

отделение, четливо. Регистърът е номериран, прошнурован и подпечатан. 

На случаен принцип бяха проверени няколко съдебни акта по датата, 

вписана в съдебния акт по делото, датата в книгата за открити заседания -  

(вписаната дата на на съдебния акт и на предаване на делото в деловодството 

на съда) и вписаната дата в Регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 

ГПК: решение по гр. дело № 64/2014г., (датите са идентични); решение по 

гр.дело № 34/2014г.  (актът е с вписана дата 06.02.2014г., а в книгата за открити 

заседания е вписана дата на връщане на делото в деловодството - 12.02.2014г.); 

решение по гр.дело № 18/2014г. (датите са идентични); решение по гр.дело № 

53/20913г., (актът е с вписана дата 05.02.2013г., а в книгата за отрити заседания 

е посочано дата на връщане на делото в деловодството - на 08.02.2013г.); 

решения по въззивни гр.дела: №№ 733/2014г. (датите са идентични), 495/2014г. 

– актът по делото е с дата 03.07.2014г., а в книгата е посочено, че делото е 

върнато на 08.07.2014г. и в регистъра на съдебните решения е посочена дата 

08.07.2014г., 1104/2013г. (датите са идентични) - 19.02.2014г., 297/2014г.  - 

разликата е  1 ден – решението е с дата 14.05.2014г., делото е върнато в 

деловодството на 15.05.2014г. и в регистъра е посочена дата 15.05.2014г., 

376/2013г. – в акта е вписана дата 26.06.2013г., делото е върнато в 27.06.2013г. 

и на тази дата е вписано в регистъра на съдебните решения. 

 

Проверката установи по няколко от случайно избраните дела, че е 

допуснато несъответствие между 1 и 6 дни, между датата на акта, съдържащ се 

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

връщане на делото в деловодството на съда, посочена в Книгата за открити 

заседания и датата на акта в регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 

ГПК. Това изключение е препоръчително да не се допуска в бъдеще.  

С оглед на констатираното в този пункт, ще бъдат направени съответните 

изводи и препоръки. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И ДВИЖЕНИЕТО НА 

ДЕЛАТА 
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1. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

В ОС-Благоевград гражданските и търговските дела се образуват в деня 

на постъпване на книжата в съда, от разпределящия – съдия Петър Узунов, 

като техническата част по образуване на делата се извършва от служителите в 

регистратурата, съгласно заповед № 389/30.12.2010 г. Разпределението на 

делата на принципа на случайния подбор, се извършва от 2006 г. и към 

настоящия момент, в изпълнение на чл. 9 от ЗСВ,  случайният избор се 

осъществява чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата 

АСУД. 

Председателят на съда е утвърдил със заповед Вътрешни правила за 

случайно разпределение на делата в ОС – Благоевград, като последната 

актуализиця е съгласно Заповед № 604/30.07.2015 г. Разпределението се 

извършва от Петър Узунов – съдия при Окръжен съд Благоевград, а в неговото 

отсътвие от друг упълномощен съдия, съгласно издадена заповед и се отразява 

в протокол, подписан от съдията и приложен по всяко дело. Определен е и 

процентът на натовареност на съдебните състави – 100 % на съдиите, 70% на 

Председателя на съда за  всички видове дела и 60 %  по делата за обезпечение 

на иск по шифър 0812; 100% на зам.председателя на съда. 

Случайният принцип, съобразно утвърдените правила, се прилага за 

всички видове дела. Във Вътрешните правила за случайното разпределение на 

делата, в частта за разпределение на гражданските дела, са предвидени 

особените хипотези, при които не се прилага принципа на случайното 

разпределение. Молбите за обезпечения по чл. 390 ГПК се разпределят 

автоматично между всички граждански съдии, като се изключват отсъстващите за 

деня съдии.  

Достъп до програмата за случайно разпределение на делата има съдията 

упълномощен да разпределя, а в негово отсъствие с изрична заповед е 

определен друг съдия, който извършва разпределението на делата. На 

проверяващите бяха предоставени заповеди № № 85/24.03.2011 г.; 

186/19.04.2013 г.; 231/18.05.2013 г.; 284/17.06.2013 г.; 340/11.07.2013 г.; 

465/16.09.2013 г.;  527/08.10.2013 г.; 534/11.10.2013 г.; 627/20.11.2013 г.;  

722/20.12.2013 г.; 369/04.07.2014 г.; 597/08.10.2014 г.; 598/08.10.2014 г.; 

680/12.11.2014 г.; 822/18.12.2014 г.; 247/06.04.2015 г.; 304/27.04.2015 г.; 

483/22.06.2015 г.; 502/25.06.2015 г.; 515/29.06.2015 г.; 720/16.09.2015 г.,  за 

определяне на съдия, който да извършва случайния избор на делата, в 

отсъствието на административния ръководител. 

Технически процесът по образуване и разпределение на постъпващите в 

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

извършва в следната последователност:  

След постъпване на книжата в служба „Регистратура”, същите се 

входират от съдебните служители в “Регистратурата” по деловодната програма 

– АСУД. На първия документ се поставя печат, на който се отразява входящия 

номер, който се генерира автоматично от програмата и се подписва от 

съдебния служител. След това, се поставя печат в зависимост от вида на делото 

и се докладва на съдията, разпределящ гражданските и търговските дела. 
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Съдията определя шифъра и под негов контрол, техническата част се извършва 

от служителя в регистратурата за образуване на делото, като номера се 

генерира автоматично от програмата АСУД. На следващия ден, служителите 

от деловодството докладват на съдиите - докладчици. На печата за образуване 

на делото се подписва съдията, определил шифъра и разпределил делото. 

В съда не се утвърждава график на дежурствата, тъй като всички дела се 

разпределят на случаен принцип. Има утвърден график за дежурство 

единствено за дела, по които съдия докладчик е командирован или ползва 

продължителен отпуск /платен, неплатен, отпуск по майчинство или отсъства 

повече от 30 работни дни/. 

 Дежурните  съдии, по утвърдения график, се произнасят  по  постъпилите 

в  периода на съответното дежурство искания, както следва:  

 При постъпване на молба, касационна жалба, искане за поправка на ЯФГ 

или молби касаещи администриране на дела, по които има постановен съдебен 

акт, но съдията докладчик отсъства /преминал в друг орган на съдебната власт, 

отпуск по майчинство или в отпуск повече от 30 дни/ същата се докладва на 

дежурния съдия, съгласно предварително изготвен График. Графикът се 

изготвя от началник служба при Окръжен съд Благоевград, като същият се  

съставя по седмица и азбучен ред на съдията, след което се утвърждава от 

Председателя на съда. Всички такива молби, които постъпват в петък се 

докладват на дежурния граждански съдия определен като такъв за следващата 

седмица. При дежурство на младши съдията, ако постъпилата молба е по 

първоинстанционно дело, то се докладва на Председателя на съда, в случай, че 

отсъства - на зам.председателя – Ръководител «Гражданско отделение». 

На наказателните съдии не се разпределят граждански, търговски и 

административни дела. В случай на отвод на всички граждански съдии по 

гражданско дело, разпределението се извършва измежду съдиите от 

наказателното отделение, като производството продължава под същия номер. 

При постъпване на нов съдия /независимо дали е старши, младши или 

командирован/ са предприемани мерки за спазване принципа за случайното 

разпределение чрез въвеждане на допълнителна корекция /кухи дела/ по 

отделни шифри съобразно явния алгоритъм за това - на новия съдия се 

поставят висящи толкова брой дела (кухи), колкото имат всички останали, за 

да се изравни процентната натовареност. С оглед спазване на случайния 

принцип за разпределение на делата, е създадена специална книга за отводи, 

книга за участие на всеки конкретен съдия в заседание или в друг състав. Това 

съдейства и за постигане на равномерна натовареност.  

Поддържа се активен диалог и общи мероприятия със студентите по 

право, студенти от специалността “Социална педагогика”, факултета по 

“Педагогика”  в ЮЗУ “Н.РИЛСКИ” Благоевград, ученици, провеждат се и 

симулативни процеси. По инициатива на ръководството на Окръжен съд - 

Благоевград е сключено Споразумение с ПИФ при ЮЗУ “Неофит Рилски” 

Благоевград относно провеждането на двуседмичните стажове на студентите – 

четвърти курс по специалността “Право”. 
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2. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

Общи данни за ОС-Благоевград за периода 01.01.2013г.-30.09.2015г. 

През 2013 г. в ОС -  Благоевград са постъпили общо 1691 бр. дела (в това 

число 315 бр. първоинстанционни гр. дела, 532 бр. въззивни гр. дела, 166 бр. 

първоинстанционни търговски дела, 0 бр. въззивни търговски дела, 677 бр. 

частни гр. дела, 0 бр. частни търговски дела и 1 бр. административни дела), 

останали несвършени от минали години – 472 бр. дела или общо за 

разглеждане  – 2163 бр.  дела. От тях  свършени през 2013г. са 1627 бр. дела (в 

това число 304 бр. първоинстанционни гр. дела, 526 бр. въззивни гр. дела, 134 

бр. първоинстанционни търговски дела, 0 бр. въззивни търговски дела, 661 бр. 

частни гр. дела, 0 бр. частни търговски дела и 2 бр. административни дела). 

През 2014 г. в ОС -  Благоевград са постъпили общо 1580 бр. дела (в това 

число 220 бр. първоинстанционни гр. дела, 477 бр. въззивни гр. дела, 168 бр. 

първоинстанционни търговски дела, 0 бр. въззивни търговски дела, 715 бр. 

частни гр. дела, 0 бр. частни търговски дела и 0 бр. административни дела), 

останали несвършени от минали години – 550 бр. дела или общо за 

разглеждане – 2130 бр.  дела. От тях  свършени през 2014 г. са 1613 бр. дела (в 

това число 248 бр. първоинстанционни гр. дела, 506 бр. въззивни гр. дела, 155 

бр. първоинстанционни търговски дела, 0 бр. въззивни търговски дела, 704 бр. 

частни гр. дела, 0 бр. частни търговски дела и 0 бр. административни дела). 

За периода 01.01.2015г. – 30.09.2015 г. в ОС -  Благоевград са постъпили 

общо 1256 бр. дела (в това число 237 бр. първоинстанционни гр. дела, 351 бр. 

въззивни гр. дела, 145 бр. първоинстанционни търговски дела, 0 бр. 

въззивни търговски дела, 523 бр. частни гр. дела, 0 бр. частни търговски дела и 

0 бр. административни дела), останали несвършени от минали години – 521 бр. 

дела или общо за разглеждане – 1777 бр.  дела. От тях  свършени през периода 

на 2015 г. са 1200 бр. дела (в това число 237 бр. първоинстанционни гр. дела, 

305 бр. въззивни гр. дела, 138 бр. първоинстанционни търговски дела, 0 бр. 

въззивни търговски дела, 520 бр. частни гр. дела, 0 бр. частни търговски дела и 

0 бр. административни дела). 

Като  материя  от гражданските дела по общия исков ред преобладават 

делата по следните закони: Закона за задълженията и договорите, Кодекса за 

застраховането, Семейния кодекс, ГПК, Закона за наследството, по частните 

гр. дела  -  ГПК,  по търговските дела – по Търговския закон. 

                         

Натовареност на съдебните състави - по щат и действителна 

натовареност в ОС - Благоевград /граждански, търговски и наказателни съдии/. 

 

Обща натовареност 
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Общата натовареност по щат и действителна натовареност 

(граждански/търговски и наказателни дела) в Окръжен съд – Благоевград е 

както следва: 

за 2013 г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 10.44; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 8.28; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 11.58; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 9.19. 

за 2014 г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 9.94; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 7.85; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 11.34; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 8.96. 

 

Натовареност – граждански и търговски дела: 

за 2013г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 13.39; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 10.15; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 15.63; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 11.84. 

за 2014г. 

Натовареност по щат към дела за разглеждане – 13.17; 

        Натовареност по щат към свършени дела – 10.02; 

        Действителна натовареност към дела за разглеждане – 14.10; 

        Действителна натовареност към свършени дела – 10.72. 

 

 

Разпределени спрямо свършени дела по съдии и процент на натовареност 

при разпределение на постъпващите дела  за 2014г., в това число на 

Председателя и на Зам.-председателите: 
 

     Съдия  Разпределен

и 

Граждански 

дела 

гр. дела 

 

решени                  

прекратени 

              частни 

гр.дела 

 

решени                

прекратени 

Общо 

свърш

ени 

% натовареност 

Анета Илинска 111 47 12 40 15 114 100 

Атанас Кобуров 

/командирован/ 97 32 9 40 12 93 

100 

Величка Борилова 78 39 8 33 11 91 100 

Вера Коева 

/командирована/ 14 3 0 0 1 4 

0 

Владимир Ковачев 51 13 8 11 2 34 100 

Димитър Беровски 51 13 1 14 14 42 100 

Емилия Топалова 111 53 12 43 14 122 100 

Катя Бельова- 

Председател на 

БлОС 66 34 8 24 9 75 60 

Лилия Масева-  113 58 4 49 15 126 100 
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     Съдия  Разпределен

и 

Търговски 

дела 

т. дела 

 

решени                  

прекратени 

частни т.дела 

 

решени                    

прекратени 

общо % натовареност 

Анета Илинска 16 6 7 0 0 13 100 

Атанас Кобуров 

/командирован/ 6 4 2 

0 0 

6 
100 

Величка Борилова 6 6 5 0 0 11 100 

Вера Коева 

/командирована/ 4 0 0 
 

0 

 

0 0 
0 

Владимир Ковачев 13 2 2 0 0 4 100 

Димитър Беровски 0 0 0 0 0 0 100 

Емилия Топалова 16 9 4 0 0 13 100 

Катя Бельова- 

Председател на 

БлОС 7 6 4 

 

 

0 

 

 

0 10 60 

Лилия Масева-  

Зам.- председател 

на БлОС 17 9 3 

 

 

0 

 

 

0 12 

100 

Магдалена 

Жбантова 

/командирована/ 4 1 3 

 

 

0 

 

 

0 4 

100 

Мария Шейтанова 0 0 0 0 0 0 100 

Миглена Йовкова 15 7 8 0 0 15 100 

Надя Узунова 14 5 7 0 0 12 100 

Николай 

Грънчаров 16 11 4 

 

0 

 

0 15 
100 

Петър Узунов 14 9 5 0 0 14 100 

Росен Василев 5 8 2 0 0 10 100 

Румяна Бакалова 15 9 7 0 0 16 100 

Саша Алексова 

/командирована/ 0 0 0 

 

0 

 

0 0 
 
0 

 

          Съгласно Решение по Протокол № 22/29.05.2014 г., ВСС е приел за 

окръжните съдилища, при щатна численост на персонала от 20-40 съдии и над 

45 до 60 съдебни служители, минималната натовареност по всички групи дела 

– 50% натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-

председателите. Процентната натовареност на Председателя на ОС-

Благоевград е по-висока, както и на двамата заместник-председатели. Със 

Заповед № 302/11.06.2014 г. на Председателя е определен 60% натовареност 

при разпределението на всички граждански дела и 50% натовареност при 

Зам.- председател на 

БлОС 

Магдалена 

Жбантова 

/командирована/ 26 9 0 17 1 27 

100 

Мария Шейтанова 86 47 2 37 10 96 100 

Миглена Йовкова 115 48 14 37 16 115 100 

Надя Узунова 122 46 12 41 16 115 100 

Николай Грънчаров 113 51 12 45 4 112 100 

Петър Узунов 117 59 8 34 19 120 100 

Росен Василев 36 29 7 18 10 64 100 

Румяна Бакалова 105 48 6 43 9 106 100 

Саша Алексова 

/командирована/ 0 2 0 0 0 2 

 

0 
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разпределението на делата за обезпечение на иск по шифър 0812 и 100% при 

разпределението на фирмените дела. 

 Със Заповед № 289/22.04.2015 г. на Председателя на Окръжен съд 

Благоевград е променен процентът на натовареност от 60%  на 70% при 

разпределението на всички граждански дела и от 50% на 60% при 

разпределението на делата за обезпечение на иск по шифър 0812 и 100 % при 

разпределението на фирмените дела.  

Двата зам.председатели са със 100 % натовареност при разпределението 

на всички групи дела. 

 

                                     НАСРОЧЕНИ ДЕЛА 

 

Бяха изискани и проверени следните насрочени за м. октомври/ноември 

2015 г. граждански дела І-ва инстанция, въззивни граждански дела и търговски 

дела, както следва:  

 

- граждански дела І-ва инстанция 

1. Гр.дело № 132/2015 г. - съдия Катя Бельова (1 състав);  

2. Гр.дело № 268/2014 г. - съдия Лилия Масева (2 състав); 

3. Гр.дело № 61/2015 г. - съдия Надя Узунова (3 състав); 

4. Гр.дело № 142/2015 г. - съдия Петър Узунов (4 състав); 

5. Гр.дело № 84/2015 г. - съдия Миглена Йовкова (5 състав); 

6. Гр.дело № 89/2015 г. - съдия Румяна Бакалова (7 състав); 

7. Съдия Емилия Топалова ( 8 състав) няма насрочени гр. дела І инст. за 

периода м. октомври/ ноември 2015 г.; 

8. Гр.дело № 269/2015 г. - съдия Николай Грънчаров (9 състав); 

9. Гр.дело № 246/2014 г. - съдия Анета Илинска (10 състав); 

10. Гр.дело № 133/2015 г. - съдия Владимир Ковачев (11 състав); 

11. Гр.дело № 110/2015 г. - съдия Стойка Янева-Мирчева (13 състав) 

 

Всички проверени първоинстанционни граждански дела, насрочени за м. 

октомври/ноември 2015 г., са били образувани в деня на постъпване на 

исковата молба и разпределени на следващия ден работен ден. Протоколът за 

избор на докладчик е приложен на стр.1 по делата. Разпределението се е 

извършвало измежду 10 - 13 окръжни съдии, от съдия Петър Узунов – 

упълномощен с нарочна заповед на Председателя на Окръжен съд – 

гр.Благоевград. 

Делата са администрирани своевременно, с изключение на гр.дело № 

269/2014 г., по което указанията за изпълнение на процедурата по чл.131 от 

ГПК са били дадени 27 /двадесет и седем/ дни след датата на образуването му. 

По всички дела е била извършена проверка за редовността и допустимостта на 

иска. Когато е даван срок за отстраняване на нередовности по исковата молба, 

разпорежданията по чл.131 от ГПК са постановявани най-късно до 7 /седем/ 

дни, след изпълнение указанията на съда, с някои изключения (напр. - по 

гр.дело № 246/2014 г., съдът е дал указания по чл.131 от ГПК 24 /двадесет и 
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четири/ дни след отстраняване на нередовностите.). Актовете по гр.дело № 

268/ 2014 г., гр.дело № 61/ 2015 г., гр.дело №  142/2015 г., гр.дело № 84/ 2015 

г., гр.дело № 89/ 2015 г. и гр.д. № 246 / 2014 г., с които са давани указания за 

връчване на препис от исковата молба и доказателствата на ответника/ците/ за 

отговор са ръкописни. 

След изтичане на едномесечния срок за отговор по исковата молба на 

ответника са изготвяни определения по чл.140 от ГПК, но по гр.дело № 

61/2015 г., гр.дело № 142/2015 г. гр.дело № 84/2015 г., гр.дело № 133/2014 г. и 

гр.дело № 110/2015 г., съдът се е произнесъл по всички предварителни въпроси 

и е приел доказателствата. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1 от ГПК - 

„съдът се произнася … по допускане на доказателствата“. По гр.дело № 

89/2015 г. съдията-докладчик с разпореждане е насрочил о.с.з., без да се 

произнесе по предварителните въпроси и по допускане на доказателствата, а по 

гр.дело № 60/20215 г. липсва разпореждане за насрочване на първото съдебно 

заседание (видно от призовките приложени към делото то е било насрочено за 

24.09.2015 г.). 

По гр.дело № 269//2015 г. бе констатирано, че с определение № 4222, 

постановено на 24.09.2015 г., съдът е указал исковата молба, ведно с 

приложенията към нея да се изпрати на ответника, който в едномесчен срок да 

подаде писмен отговор и в същото време е насрочил о.с.з. за личното 

изслушване на ответника на 19.10.2015 г., т.е. преди да е изтекъл срокът за 

отговор. По гр.дело № 132/2015 г. с определение № 4351 от 01.10.2015 г. по 

искане на страните производството е било спряно.  

По всички дела съдебните заседания са насрочвани ритмично в рамките от 

два до три месеца. 

 

- въззивни граждански дела 

1. В.гр.дело № 764/2015 - съдия К. Бельова(1 в. гр. състав ); 

2. В.ч.гр.дело № 641/2015 - съдия Л. Масева (1 в. гр. състав ); 

3. В.гр.дело № 742/2015 - съдия Н. Узунова (2 в. гр. състав); 

4. В.гр.дело №694/2015 - съдия П. Узунов (3 в. гр. състав ); 

5. В.гр.дело № 628/2015 - съдия М. Йовкова (2 в. гр. състав); 

6. В.гр.дело № 676/2015 - съдия Р. Бакалова (2 в. гр. състав);  

7. В.гр.дело № 639/2015 - съдия Ем. Топалова (3 в. гр. състав ); 

8. В.гр.дело № 696/2015 - съдия Н. Грънчаров (4 в. гр. състав); 

9. В.гр.дело № 618/2015 - съдия Анета Илинска (1 в. състав); 

10. В.гр.дело № 659/2015 - съдия Вл. Ковачев (4 в. гр. състав); 

11. В.гр.дело № 586/2015 - съдия Ст. Янева- Мирчева (3 в. гр. състав); 

12. В.гр.дело № 804/2015 - съдия Д. Беровски (3 в. гр. състав); 

13. В.гр.дело № 638/2015 - съдия Г. Симеонова (3 в. гр. състав) 

 

Въззивните дела са били образувани в деня на постъпване на въззивната 

жалба в съда и разпределени на следващия работен ден. Администрирането се 

е извършвало в периода от една до три седмици. В.гр.дело № 659/2015 г. е 

администрирано 30 /тридесет/ дни след образуването му, но в периода от 
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17.08.2015 г. до 04.09.2015 г. на съдията-докладчик е бил разрешен платен 

годишен отпуск, съгласно заповед № 365/14.08.2015 г., а в.гр.дело № 696/2015 

г. – 24 /двадесет и четири/ дни след образуването му. Съдебните заседания са 

били насрочени ритмично и пред разумни интервали от време, с определения 

по чл.267 от ГПК. По в.гр.дело № 764/2015 г., в.гр.дело № 676/2015 г. и 

в.гр.дело № 618/2015 г. липсва произнасяне по допускане на посочените от 

страните нови доказателства, както и акт за насрочване за разглеждане в 

открито заседание. И по трите дела, в кориците на делото е приложен списък 

на призованите лица, от което е видно, че е насрочено с.з., но директно в 

системата. 

В.гр.дело № 764/2015 г. вече е обявено за решаване в с.з. от 06.10.2015 г. 

 

- търговски дела 

1. Т.дело по н. № 124/2014 - съдия К. Бельова (1 състав); 

2. Т.дело № 2/2015 - съдия Л. Масева (2 състав); 

3. Т.дело № 79/2015 - съдия Н. Узунова (3 състав ); 

4. Т.дело № 32/2015 - съдия П. Узунов (4 състав); 

5. Т.дело № 34/2015 - съдия М. Йовкова (5 състав); 

6. Т.дело по н. № 76/2015 - съдия Р. Бакалова (7 състав); 

7. Т.дело № 52/ 2015 - съдия Ем. Топалова (8 състав); 

8. Т.дело № 66/ 2015 - съдия Н. Грънчаров (9 състав); 

9. Т.дело № 115/ 2014 - съдия Ан. Илинска (10 състав); 

10. Т.дело № 98/ 2015 - съдия Вл. Ковачев (11 състав); 

11. Т.дело № 83/ 2015 - съдия Ст. Янева- Мирчева (13 състав) 

 

Насрочените за м. октомври/ноември търговски дела са били образувани и 

разпределени в деня на постъпване на исковата молба или на следващия ден 

работен ден. Делата са администрирани своевременно, голяма част от актовете 

са ръкописни. Нееднаква е практиката при размяната на книжа по търговски 

дела, която е извършвана по реда на чл.131 от ГПК, както и по реда на глава 

тридесет и втора от ГПК. С определението за насрочване съдът е обявявал на 

страните проекто-доклада си, произнасъл се е по допустимостта на 

доказателствата и доказателствените искания и е насрочвал о.с.з. в рамките от 

един до три месеца. По т. дело № 79/2015г. съдът с разпореждане е насрочил 

съдебното заседание. Следващите открити съдебни заседания са насрочвани в 

рамките на два месеца, с изключение на т.дело № 115/2015 г., по което второто 

съдебно заседание е насрочено след повече от три месеца. 

По всички насрочени граждански и търговски дела, страните са уведомени 

своевремено и не бе констатирано отлагане, поради нередовна процедура на 

призоваване.  

  

 

              НЕНАСРОЧЕНИ към 30.09.2015г. ГРАЖДАНСКИ И 

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА  

 



 25 

Ненасрочените дела към 30.09. 2015 г. гр. дела са общо 152 бр., в това 

число 97 бр. граждански (62 бр. първоинстанционни и 35 бр. въззивни дела) и 

55 бр. търговски дела. 

Съдия Анета Илинска - 17 бр. гр.дела, едно търговско дело; 

Съдия Владимир Ковачев - 3 бр. гр.дела, 4 бр. търговски дела; 

Съдия Гергана Симеонова - 2 бр. гр.дела; 

Съдия Димитър Беровски - едно гр.дело; 

Съдия Емилия Топалова - 7 бр. гр.дела, 5 бр. търговски дела; 

Съдия Катя Бельова - 3 бр. гр.дела, 3 бр. търговски дела; 

Съдия Лилия Масева - 12 бр. гр.дела, 9 бр. търговски дела; 

Съдия Миглена Йовкова - 4 бр. гр.дела, 6 бр. търговски дела; 

Съдия Надя Узунова - 3 бр. гр.дела, 3 бр. търговски дела; 

Съдия Николай Грънчаров - 10 бр. гр.дела, 5 бр. търговски дела; 

Съдия Петър Узунов - 9 бр. гр.дела, 3 бр. търговски дела; 

Съдия Румяна Бакалова - 15 бр. гр.дела, 8 бр. търговски дела; 

Съдия Стойка Янева-Мирчева /командирована/  - 11 бр. гр.дела, 8 бр. 

търговски дела. 

 

В посочения брой ненасрочени дела не са включени 57 бр. спрени 

производства, включително и спрените производствата по част четвърта от ТЗ 

„Несъстоятелност”. 

 

Към датата на проверката, от изисканите за преглед на случаен принцип 

дела, ненасрочените първоинстанционни граждански дела са общо 9 броя, от 

които две са образувани през м. декември 2014 г., едно - през м. април 2015 г., 

две - през м. май 2015 г., две - през м. юни 2015 г., едно - през м. юли 2015 г. и 

едно през м. август 2015 г. Гр.д. № 96/2015г. и  гр. дело № 140/2015г. са били 

насрочени с определения от 05.10.2015г. 

 

Проверени бяха следните дела: 

на доклад на съдия Катя Бельова (1 състав) 

Гр.дело № 97/2015 г. е било образувано на 05.05.2015 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.135 ЗЗД. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 07.05.2015 г., съгласно който е определен 

съдия Стоян Хаджиев. Изборът е извършен електронно между 12 съдии, 

разпределящият съдия е Петър Узунов. 

С разпореждане № 2043/15.05.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение, а на 10.07.2015 г. срокът за отстраняване на нередовности е бил 

удължен. 

С разпореждане № 3162/16.07.2015 г. е определена цената на иска и 30-

дневен срок за внасяне на държавна такса. 

С протокол за избор на докладчик от 16.09.2015 г. за докладчик по делото 

е определена съдия Бельова, поради приключване на командировката на съдия 

Хаджиев. 
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на доклад на съдия Лилия Масева (2 състав) 

Гр. дело № 304/2014 г. е било образувано на 30.12.2014 г. по искова молба 

от същата дата, за прогласяване нищожност на договори за продажба на 

дружествени дялове, съставляващи 60 % от капитала, без съгласието на 

собственика, както и евентуален иск за изплащане на печалбата от дейността 

на дружеството в периода от 2008 г. до 2011 г. По делото е приложен протокол 

за избор на докладчик от 30.12.2014 г. Изборът е извършен електронно между 

10 съдии, разпределящият съдия е Лилия Масева. 

С разпореждане от 30.12.2014 г., исковата молба е била оставена без 

движение. С разпореждане № 795/19.02.2015 г., след внесена поправена молба, 

искът отново е оставен без движение за уточнение кой от двата иска се 

поддържа – този по чл.26, ал.2, предл.2 от ЗЗД, или този с правна 

квалификация чл.124, ал.1 от ГПК. С определение № 1324/25.03.2015 г. 

особеното искане за обезпечение на иска е било оставено без уважение, което е 

било обжалвано пред Софийски апелативен съд. Искането на ищеца, направено 

с молба от 23.04.2015 г., е било отхвърлено с определение № 1738/23.04.2015 г.  

Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК са били дадени 

на 15.06.2015 г. На 15.07.2015 г. е депозиран отговор от трима от ответниците, 

а на 15.07.2015 г. е указано делото да се докладва след изтичане срока по 

отношение на всички ответници. С Определение № 3744/17.08.2015 г. 

производството е прекратено по главния иск с правно основание чл.124, ал.1 

ГПК, като недопустим, а в частта по иска с правно основание чл.26, ал.2, 

предл.2 от ЗЗД е оставено без движение, като на ищеца е указано да изложи 

обстоятелствата на които се основава исковата претенция. Съобщението е 

връчено на 25.09.2015 г. 

 

на доклад на съдия Надя Узунова (3 състав) 

Гр. дело № 140/2015 г. е било образувано на 17.06.2015 г по изпратено по 

подсъдност гр.дело № 526/15 г. по описа на Районен съд – гр.Сандански, 

искова молба, с правно основание чл.135 ЗЗД. По делото е приложен протокол 

за избор на докладчик от 18.06.2015 г., съгласно които е определен съдия 

Стоян Хаджиев. Изборът е извършен електронно от съдия е Петър Узунов. 

С разпореждане № 2711/19.06.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение. На 02.07.2015 г. срокът за отстраняване на нередовности е бил 

удължен, а предписанията на съда са изпълнени на 14.07.2015 г. Указания за 

изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК са били дадени с разпореждане 

№ 3157/16.07.2015 г. С протокол за избор на докладчик от 16.09.2015 г. съдия 

Стоян Хаджиев е заменен със съдия Надя Узунова, поради приключване на 

командировката на съдия Хаджиев. С определение № 4352/01.10.2015 г. е 

обявен проекто- доклада на страните. От списъка за призованите лица е видно, 

че има насрочено о.с.з. за 05.11.2015 г. 

 

на доклад на съдия Петър Узунов ( 4 състав) 

Гр.дело №  299/2014 г. е било образувано на 22.12.2014 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.27 от ЗЗД и чл.55 във вр. чл.55, ал.1 от 
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ЗЗД. По делото е приложен надлежно изготвен протокол за избор на докладчик 

от 23.12.2014 г. С разпореждане № 499/02.02.2015 г. исковата молба е била 

оставена без движение, а с определение № 1014/05.03.15 г. срокът за 

отстраняване на нередовности е бил удължен. Предписанията на съда са 

изпълнени на 16.03.2015 г. С определение № 1942/11.05.2015 г. производството 

по делото е било прекратено. В периода от 02.06.2015 г. до 03.08.2015 г. делото 

е било в САС за произнасяне по частната жалба против определението за 

прекратяване. С разпореждане № 4280/28.09.2015 г. исковата молба отново е 

била оставена без движение. 

 

Съдия Миглена Йовкова (5 състав) - няма ненасрочени 

първоинстанционни граждански дела 

 

на доклад на съдия Румяна Бакалова ( 7 състав) 

Гр.дело № 125/2015 г. е било образувано на 28.05.2015 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.135 от ЗЗД. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 29.05.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Петър Узунов. С 

определение № 2371/02.06.15 г. исковата молба е била оставена без движение, 

а на  15.06.2015 г. срокът за отстраняване на нередовности е бил удължен. 

Указания за изпълнение на процедурата по чл.131 от ГПК са били дадени на 

25.06.15 г. Отговор по исковата молба е постъпил от трима от ответниците, но 

според призовките, срокът за отговор е изтекъл на 30.09.2015 г. предстой ново 

произнасяне. 

 

на доклад на съдия Емилия Топалова ( 8 състав) 

Гр.дело № 130/2015 г. е било образувано на 04.06.2015 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.124 и сл. от ГПК. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 05.06.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Петър Узунов. 

С разпореждане № 2576/11.06.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение, а нередовността е отстранена на 23.06.2015 г. С разпореждане № 

2829/26.06.2015 г. са дадени указания по чл.131 от ГПК, а призовките са 

изпратени за връчване от кмета с. Яворница. На 07.08.2015 г. му е изпратено 

напомнително писмо и повторно съобщение за връчване на ответника, а на 

20.08.2015 г. е уведомен и по телефона. На 23.09.2015 г. е изискана справка от 

НБД от оторизиран служител за личните данни на кмета, за налагане на глоба. 

С определение № 4244/25.09.2015 г. на Кмета на с.Яворница е наложена глоба 

от 150 лв., а на 01.10.2015 г. отново му е изпратено напомнително писмо. 

 

на доклад на съдия Николай Грънчаров (9 състав) 

Гр.д. № 215/2015 г. е било образувано на 21.07.2015 г. по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл.87, ал.1 от ЗЗД и чл.227, ал.1, б.В от ЗЗД. 

По делото е приложен протокол за избор на докладчик от 22.07.2015 г. Изборът 

е извършен електронно от съдия е Петър Узунов. 
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С определение № 3421/28.07.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение. На 05.08.2015 г. са дадени указания за изпълнение на процедурата 

по чл.131 от ГПК. На 24.08.2015 г. съобщението е върнато в цялост с 

отбелязване, че лицето е напуснало посочения адрес. На 26.08.2015 г., съдът е 

указал да се изиска справка за постоянен и настоящ адрес. 

На 31.08.2015 г. е записано „изпълнено”, а на 01.10.2015  г. е изпратено 

повторно съобщение на адреса от справката. 

 

на доклад на съдия Анета Илинска (10 състав) 

Гр.дело № 91/2015 г. е било образувано на 29.04.2015г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.62, ал.1 от СК. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 30.04.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 10 съдии, разпределящият съдия е Лилия Масева. Указания 

за размяната на книжа са дадени, на 14.05.2015 г., а отговорът е депозиран на 

26.05.2015 г. След четири месеца, с определение № 4285/28.09.2015 г. на детето 

е назначен особен представител и е указано да се изпрати писмо до АК – 

Благоевград, на ищеца е указано да внесе определената от съда сума и е 

конституирана като заинтересована страна ДСП – отдел Закрила на детето. На 

30.09.2015 г. е изпратено писмо до АК – гр.Благоевград. 

 

на доклад на съдия Владимир Ковачев (11 състав) 

Гр. дело № 257/2015 г. е било образувано на 07.08.2015 г. по искова молба 

от 06.08.2015 г., с правно основание чл.5 от ЗЛС, във вр. с чл.336 от ГПК. По 

делото е приложен протокол за избор на докладчик от 07.08.2015 г. Изборът е 

извършен електронно между 11 съдии, разпределящият съдия е Румяна 

Бакалова. С разпореждане № 3685/11.08.2015 г. исковата молба е била оставена 

без движение. Съобщението е връчено на 14.08.2015 г., а държавната такса е 

внесена на 19.08.2015 г. Със заповед № 365/14.08.15 г. на съдията-докладчик е 

разрешен платен годишен отпуск от 17.08.2015 – 04.09.2015 г. С разпореждане 

№ 3991/08.09.2015 г. са били дадени указания по чл.131 от ГПК, а съобщението 

е връчено на 14.09.2015 г. 

 

на доклад на съдия Стойка Янева- Мирчева (13 състав) 

Гр.дело № 96/2015 г. е било образувано на 13.05.2015 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.62, ал.2 от СК. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 14.05.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Петър Узунов. 

С разпореждане № 2148/21.05.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение, а нередовностите са отстранени на 02.06.2015 г. 

С определение № 2420/04.06.2015 г. на детето е назначен особен 

представител, а ищцата е задължена да внесе определената от съда сума, по 

делото е конституирана СДП – отдел Закрила на детето и са били дадени 

указания копие от исковата молба да се изпрати на единия от ответниците. 

С определение № 2780/24.06.2015 г. за представител на детето е назначен 

адв. Росен Михайлов. В същото са дадени указания по чл.131 от ГПК. На 



 29 

25.06.2015 г. съобщението е било връчено и на двамата ответници. На 

29.06.2015 г. е депозиран социален доклад, а на 29.07.2015 г. е постъпил 

отговор от процесуалният представител на детето. С определение № 

4417/05.10.2015 г. е насрочено о.с.з. за 30.10.2015 г. и са дадени указания на 

страните.  

 

Ненасрочените въззивни граждански дела, според справката, са 35 броя. В 

хода на проверката, четири от тях са насрочени в открити съдебни заседания: 

 

Бяха проверени следните дела, по съдии: 

 

на доклад на съдия Катя Бельова (1в.гр.състав); 

В.гр.дело № 774/2015 г. е било образувано на 16.09.2015 г. по постъпила 

на същата дата чрез Районен съд – гр.Разлог, въззивна жалба срещу решението, 

постановено по гр.дело № 1050/2013 г. По делото е приложен протокол за 

избор на докладчик от 17.09.2015 г.  

В листа за проверка на редовността и допустимостта, от 18.09.2015 г. е 

отразено, че следва да се довнесе държавна такса, а на 23.09.2015 г. е указано 

„без движение съобразно т.6”. Съобщенията са изпратени за връчване на 

23.09.15 г. 

 

на доклад на съдия Лилия Масева (1 в.гр.състав); 

В.ч.гр.дело № 303/2015 г. е било образувано на 06.04.2015 г., по 

постъпило на същата дата решение № 42/01.04.2015 г., постановено по гр.дело 

№ 5385/2015 г. по описа на ВКС, с което е обезсилено въззивно решение № 

1907/30.04.2014 г. по в.гр.дело № 185/2014 г. на Окръжен съд – гр.Благоевград 

и делото е върнато на въззивната инстанция за разглеждане от друг състав при 

съобразяване на указанията, обективирани в мотивите на касационния съдебен 

акт. По делото е приложен протокол за избор на докладчик от 07.04.2015 г.  

С определение № 1618/15.04.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение, с подробни указания за конкретизиране на исковата претенция. След 

представена молба, на 04.05.2015 г., с определение № 3764/18.08.2015 г. на 

ищците отново е дадена възможност да депозират нова, поправена искова 

молба, а на 09.09.2015 г., срокът е продължен с 30 дни. 

 

Съдия Надя Узунова (2 в.гр.състав) няма ненасрочени въззивни 

граждански дела към момента на проверката; 

 

на доклад на съдия Петър Узунов (3 в.гр.състав); 

В.гр.дело № 785/2015 г. е било образувано на 17.09.2015 г., по постъпила 

на същата дата чрез Районен съд – гр.Разлог въззивна жалба срещу решението, 

постановено по гр.дело  № 1006/2014 г. По делото е приложен протокол за 

избор на докладчик от 18.09.2015 г.  

С определение № 4357/01.10.2015 г. е даден ход на въззивната жалба и е 

насрочено о.с.з. за 22.10.2015 г. 
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на доклад на съдия Миглена Йовкова (2 в.гр.състав); 

В.гр.дело № 722/ 2015 г. е било образувано и разпределено на 04.09.2015 

г., по постъпила на същата дата чрез Районен съд – гр.Гоце Делчев въззивна 

жалба срещу решението, постановено по гр.дело  № 398/2015 г.  

На 23.08.15 г. на последната страница на листа за проверка по редовността 

и допустимостта са дадени указания „да се уведоми жалбоподателя за 

нередовностите на жалбата му, както и за последиците от неотстраняване им”, 

т.е. за внасяне на държавна такса. Съобщението е изпратено за връчване на 

24.09.2015 г. 

 

на доклад на съдия Румяна Бакалова (2 в.гр.състав);  

В.гр.дело № 715/2015 г. е било образувано на 02.09.2015 г., по постъпила 

на същата дата чрез Районен съд – гр.Благоевград въззивна жалба срещу 

решението, постановено по гр.дело  № 891/2015 г. Протоколът за избор на 

докладчик е от 03.09.2015 г.  

На 03.09.2015 г., на зелено лепещо листче, поставен върху писмото от 

първата инстанция е указано - „ДТ в размер на 74,40 лв. е наредена по сметка в 

Асет Банк, която е закрита”. 

В листа за проверка по редовността и допустимостта, от 04.09.2015 г., е 

посочено, че следва да се довнесе държавна такса, за което е изпратено 

съобщение на 05.10.2015 г.  

 

на доклад на съдия Емилия Топалова (3 в.гр.състав) 

В. гр. д. № 681/ 2015 г. е било образувано на 21.08.2015 г., по постъпила 

на същата дата чрез Районен съд – гр.Сандански въззивна жалба срещу 

решението, постановено по гр.дело № 1104/2014 г. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 24.08.2015 г.  

С определение № 3444/30.09.2015 г. е насрочено о.с.з. за 05.11.2015 г. 

 

на доклад на съдия Николай Грънчаров (4 в.гр.състав) 

В.гр.дело № 809/2015 г. е било образувано на 25.09.2015 г., по постъпила 

на същата дата чрез Районен съд – гр.Гоце Делчев въззивна жалба срещу 

решението, постановено по гр.дело  № 557/2014 г. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 28.09.2015 г.  

С определение № 4384/02.10.2015 г. е насрочено о.с.з. за 05.11.2015 г. и са 

приети доказателствата, представени с жалбата. 

 

на доклад на съдия Анета Илинска (1 в.състав) 

В.гр.дело № 62/2015 г. е било образувано на 20.01.2015 г., след постъпило 

на същата дата решение № 238/15.01.2015 г., постановено по гр.дело № 

1880/2014 г. по описа на ВКС, с което е отменено въззивното решение № 

5050/16.12.2013 г. по в.гр.дело № 648/2013 г. на Окръжен съд – гр.Благоевград, 

а делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда. По делото е 

приложен протокол за избор на докладчик от 21.01.2015 г. 
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С писмо от 10.02.2015 г. делото е било изискано от ВКС и на 16.02.2015 г. 

е изпратено за послужване. Три месеца след връщането му, на 16.03.2015 г., с 

определение № 2533/11.06.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение за отстраняване на констатирани нередовности, а предписанията на 

съда са били изпълнени на 25.06.2015 г. След почти месец, на 21.07.15 г. е 

указано „да се изпрати препис от поправената искова молба на ответната 

страна, като се дадат указанията по чл.131 от ГПК”. На 25.08.2015 г. е 

постъпил отговор, но той не е пришит към делото. Информацията досежно 

забавата е за ползван от докладчика отпуск през м. септември 2015г. 

 

Съдия Вл. Ковачев (4 в. гр. състав) - няма ненасрочени въззивни 

граждански дела. 

 

на доклад на съдия Димитър Беровски ( 3 в.гр.състав) 

В.гр.дело №  806/2015 г. е било образувано на 24.09.2015 г. по постъпила 

на същата дата чрез Районен съд – гр.Разлог, въззивна жалба срещу решението, 

постановено по гр.дело  № 547/2014 г. По делото е приложен протокол за избор 

на докладчик от 25.09.2015 г.  

С определение № 4390/02.10.15 г е насрочено о.с.з. за 05.11.2015 г. 

 

на доклад на съдия Стойка Янева-Мирчева (3 в.гр.състав) 

В.гр.дело № 677/2015 г. е било образувано на 21.08.15 г. по постъпила на 

същата дата чрез Районен съд – гр.Благоевград, въззивна жалба срещу 

решението, постановено по гр.дело  № 820/2015 г. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 24.08.2015 г.  

 

на доклад на съдия Гергана Симеонова (3 в.гр.състав) 

В.гр.дело № 815/2015 г. е било образувано на 25.09.2015 г. по постъпила 

на същата дата чрез Районен съд – гр.Благоевград, въззивна жалба срещу 

решението, постановено по гр.дело  № 4259/01.06.15 г. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 28.09.2015 г.  

Към делото е приложен лист за проверка на допустимостта и редовността 

на въззивната жалба от 29.09.2015 г. 

 

В срока на изготвяне на настоящия акт след допълнителна информация от 

Окръжен съд – гр.Благоевград, по в.гр.дело № 677/2015 г. и в.гр.дело № 

815/2015 г. са насрочени о.с.з., с изрични актове на докладчиците от 15.10.2015 

г. Поради ползването на платен годишен отпуск от съдията докладчик, 

определението за насрочване по в.гр.дело № 815/2015 г. е било постановено 

след повече от един месец. 

 

Ненасрочени търговски дела:  
От изисканите 11 ненасрочени търговски дела - два са образувани през м. 

май 2015 г., шест - през м.юни 2015 г. и три - през м.август 2015 г. Десет от тях 

са на етап размяна на книжа, без т.дело № 73/2015 г., което е насрочено за 
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разглеждане в о.с.з. Извършените процесуални действия са в рамките на 

разумния срок.   

 

Проверени бяха следните дела: 

на доклад на съдия Катя Бельова (1 състав) 

Т.дело №  85/2015 г. е било образувано на 02.06.2015 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.258, чл.79 от ЗЗД; чл.61, ал.1 от ЗЗД, във 

вр. с чл.286, ал.1 от ТЗ и чл.86 от ЗЗД. По делото е приложен протокол за избор 

на докладчик от 03.06.2015 г. Изборът е извършен електронно между 12 съдии, 

разпределящият съдия е Петър Узунов. На 09.06.2015 г. на втората страница на 

листа за проверка по допустимостта е изписано „б.д. съобразно становището 

по-горе”. Държавната такса е била внесена на 23.06.2015 г. С разпореждане № 

2851/29.06.2015 г. са дадени указания по чл.367 от ГПК. Съобщението е било 

връчено на 19.08.2015 г., а отговор е бил депозиран на 01.09.2015 г. С 

определение № 3940/02.09.2015 г. отговорът е изпратен на ищеца и му е дадена 

възможност да депозира допълнителна писмена молба. Същата е предявена на 

25.09.2015 г., а с разпореждане № 4309/29.09.2015 г. препис от нея е изпратен 

на ответника. 

 

на доклад на съдия Лилия Масева (2 състав) 

Т.дело № 80/2015 г. е било образувано на 26.05.2015 г. по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл.124 от ГПК. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 27.05.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Петър Узунов. В листа за 

проверка на редовност и допустимост на исковата молба е отразено, че не е 

представен документ за внесена ДТ. Няма акт на съда, с който исковата молба 

е била оставена без движение. На 06.07.2015 г. е представено платежно 

нареждане, а на 30.07.2015 г., е указано „по чл.367 ГПК”. На 03.08.2015 г. и на 

04.08.2015 г. на ответниците са връчени съобщения да представят писмен 

отговор, които са били депозирани на 17.08.2015 г. На 02.10.2015 г., е указано 

„по чл.372 ГПК” 

 

на доклад на съдия Надя Узунова (3 състав) 

Т.дело № 93/2015 г. е било образувано на 17.06.2015 г. по постъпило на 

същата дата определение № 10111/05.11.2014 г., постановено по т.дело № 

5344/2014 г. по описа на СГС, с което производството е прекратено и 

изпратено по подсъдност на Окръжен съд – гр.Благоевград (определение № 

10111/05.11.2014 г., постановено по т.дело № 5344/14 г. по описа на СГС е 

било обжалвано пред САС, който с определение № 667/06.03.2015 г., 

постановено по ч.гр.дело № 889/2015 г. е потвърдил съдебния акт на първата 

инстанция, а с определение № 317/09.06.2015 г. по ч.т.дело № 1472/2015 г., 

състав на ВКС не е допуснал касационно обжалване). По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 18.06.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Петър Узунов. 
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Процедурата по връчването на исковата молба и доказателствата е 

осъществена от СГС. В листа за редовност и допустимост, с дата 19.06.2015 г., 

е отразено, че следва да се даде възможност на ищеца да депозира 

допълнителна искова молба. На 20.07.2015 г. му е връчено съобщение, а 

допълнителната искова молба е била депозирана на 04.08.2015 г. 

Дадени са указания „да се изпрати препис от ДИМ на ответника по реда на 

чл.373 от ГПК”. Съобщението е било връчено на 24.08.2015 г. 

С определение № 4415/05.10.2015 г. е бил изготвен проектодоклад; поради 

направен отказ от ищеца на част от претендираните суми, в тази му част 

производството е прекратено, по искането за спиране е указано, че съдът ще се 

произнесе след представяне на писмени доказателства, а представените 

доказателства са били приети по делото. 

 

на доклад на съдия Петър Узунов (4 състав) 

Т.дело № 123/2015 г. е било образувано на 20.08.2015 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.422 от ГПК. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 21.08.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 11 съдии, разпределящият съдия е Надя Узунова. 

На 14.09.2015 г. е указано да се изпрати препис на ответника за отговор по 

чл.367 от ГПК. Съобщението е било връчено на 30.09.2015 г. 

 

на доклад на съдия Миглена Йовкова (5 състав) 

Т.дело № 95/2015 г. е било образувано на 26.06.2015 г. по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл.422 от ГПК. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 29.06.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Лилия Масева. 

С разпореждане № 2893/01.07.2015 г. на ищеца е било указано да 

представи поправена искова молба, като изложените обстоятелства се отразят 

и в петитума. На 21.07.2015 г., е указано исковата молба да се връчи на 

ответника по реда на чл.367 от ГПК. След изпълнение на предписанията, на 

12.08.2015 г., отново на 25.08.2015 г., е указано отговора да се изпрати на 

ищеца по реда на чл.372 от ГПК. Съобщението е връчено на 01.09.2015 г. 

 

на доклад на съдия Румяна Бакалова (7 състав) 

Т.дело № 94/2015 г. е било образувано на 22.06.2015 г. по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл.415, ал.1 във вр. чл.422, във вр. Чл.365, т.1 

от ГПК и чл.86, ал.1 от ЗЗД. По делото е приложен протокол за избор на 

докладчик от 23.06.2015 г. Изборът е извършен електронно между 12 съдии, 

разпределящият съдия е Петър Узунов. 

С определение № 2835/26.06.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение за внасяне на държавна такса. Съобщението е връчено на 16.07.2015 

г., а указанията на съда са били изпълнени на 10.07.2015 г. 

На 13.07.2015 г., са били дадени указания препис от исковата молба да се 

изпрати на ответника за отговор по реда на чл.365 ГПК. Съобщението е 
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върнато в цялост с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес, но 

ответниците са уведомени на 09.09.2015 г.  

 

на доклад на съдия Емилия Топалова (8 състав) 

Т.дело № 111/2015 г. е било образувано на 07.08.2015 г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.265, ал.2 от ЗЗД във вр. с чл.55, ал.1, 

предл.3 от ЗЗД и при условията на евентуалност иск с правно основание 

чл.265, ал.1 от ЗЗД. По делото е приложен протокол за избор на докладчик от 

10.08.2015 г. Изборът е извършен електронно между 11 съдии, разпределящият 

съдия е Емилия Топалова. 

С разпореждане № 3699/12.08.2015 г. препис от исковата молба с 

приложенията й са изпратени на ответника за отговор /чл.367 от ГПК/. 

Отговорът е депозиран на 23.09.2015 г., а на 24.09.2015 г., е указано препис от 

него да се връчи на ищеца, който може да подаде допълнителна искова молба, 

съгласно чл.372, ал.1 от ГПК. 

 

на доклад на съдия Николай Грънчаров (9 състав) 

Т.дело № 30/2015 г. е било образувано на 05.06.2015 г. по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл.124 от ГПК, чл.29, ал.1 и ал.2 от ЗТР и 

чл.71 от ТЗ. По делото е приложен протокол за избор на докладчик от 

06.03.2015 г. Изборът е извършен електронно между 10 съдии, разпределящият 

съдия е Петър Узунов. На 09.03.2015 г. от ищеца е представен актуален адрес 

за призоваване на ответника. На 16.03.2015 г. са били дадени указания да се 

довнесе държавна такса., на 02.04.2015 г. е било указано исковата молба и 

доказателствата да се връчат на ответната страна за отговор по реда на чл.367 

от ГПК. Многократно са правени опити за връчване на съобщение на 

ответника, но призовките са връщани в цялост с отбелязване, че на адреса няма 

офис на тази фирма. На 25.05.2015 г. съобщението е било връчено. Отговорът е 

депозиран на 08.06.2015 г.На 03.07.2015 г. е указано да се изпрати на ищеца 

отговора, както и възможността му за представяне на допълнителна искова 

молба. Съобщено на 13.07.15 г. изпълнено на 28.07.2015 г.С указания от 

29.07.2015 г. на ответника е указана възможността му да депозира отговор по 

допълнителната искова молба. Съобщението е било връчено на 30.09.2015 г. 

 

на доклад на съдия Анета Илинска (10 състав) 

Т.дело № 91/2015 г. е било образувано на 15.06.2015 г. по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл.517, ал.4 от ГПК. По делото е приложен 

протокол за избор на докладчик от 15.06.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Петър Узунов. С 

определение № 2628/15.06.2015 г. е било допуснато обезпечение на предявения 

иск, като е наложена възбрана на два недвижими имоти. Съобщено е на 

02.07.2015 г. На 21.07.2015 г. е било указано „да се изпрати препис от ИМ и 

доказателствата на ответната страна, с указанията по чл.367 от ГПК”. 

Многократно адресът е посещаван, но призовките са върнати в цялост с 

отбелязване,че на адреса няма офис и служители на фирмата. 
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на доклад на съдия Владимир Ковачев (11 състав) 

Т.дело № 127/2015 г. е било образувано на 26.08.2015  г. по искова молба 

от същата дата, с правно основание чл.318, ал.1 от ТЗ, във с чл.183 от ЗЗД, вр. 

чл. 200, ал.1 и чл.86 от ЗЗД. По делото е приложен протокол за избор на 

докладчик от 27.08.2015 г. Изборът е извършен електронно между 11 съдии, 

разпределящият съдия е Миглена Йовкова. Със заповед № 365/14.08.2015 г. на 

докладчика е разрешен платен годишен отпуск от 17.0815 до 04.09.15 г. С 

разпореждане № 4012/09.09.2015 г. исковата молба е била оставена без 

движение за внасяне на държавна такса. С разпореждане № 4370/01.10.2015 г. 

са били дадени указания по чл.367 от ГПК. 

 

на доклад на съдия Стойка Янева- Мирчева ( 13 състав) 

Т. д. № 73/2015 г. е било образувано на 11.05.15 г. по искова молба от 

същата дата, с правно основание чл.422, вр. чл.415, ал.1 от ГПК. По делото е 

приложен протокол за избор на докладчик от 12.05.2015 г. Изборът е извършен 

електронно между 12 съдии, разпределящият съдия е Петър Узунов. 

На 19.05.15 г. е указано да се изиска заверен препис на материалите по 

ч.гр.дело № 205/2015 г. по описа на Районен съд – гр.Петрич. С разпореждане 

№ 2323/29.05.2015 г. са били дадени указания по чл.367 от ГПК. Съобщението 

е било връчено на 03.06.2015 г., а отговорът е депозиран на 18.06.2015 г. 

С определение № 2781/24.06.2015 г. е бил изпратен препис от писмения 

отговор на ищеца и му е указана възможността за допълнителна искова молба. 

Съобщението е било връчено на 30.06.2015 г., а допълнителната искова молба е 

предявена на 09.07.2015 г. На 07.08.2015 г. е указано да се изпрати препис от 

нея на ответника за отговор. Съобщението е било връчено на 13.08.2015 г. С 

определение № 4399/02.10.2015 г. са били допуснати и приети представените 

доказателства, назначена е разширена СТЕ и ССчЕ, на страните е обявен 

доклада и е назначено о.с.з. за 06.11.2015 г. 

 

Направените, въз основа на констатациите по този вид дела, изводи и 

препоръки, ще бъдат отразени в  т. ІV и т. V от настоящия Акт. 

 

 

      ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО 

 

Делата, по които производството е спряно към 30.09. 2015 г. са общо 43 

бр., в това число 33 бр. граждански дела (25 бр. първоинстанционни и 8 бр. 

въззивни дела), 9 бр. търговски дела и 1 адм. дело, по съдии както следва: 

Съдия Анета Илинска - 2 гр.дела, 2 търговски дела; 

Съдия Величка Борилова - 2 гр.дела; 

Съдия Вера Коева /командирована/ - 1 търговско дело; 

Съдия Владимир Ковачев - 2 гр.дела; 

Съдия Гергана Симеонова – няма; 

Съдия Димитър Беровски - няма; 



 36 

Съдия Емилия Топалова - 1 гр.дело; 

Съдия Катя Бельова - 1 гр.дело, 1 търговско дело; 

Съдия Лилия Масева - 4 гр.дела,1 търговско дело; 

Съдия Мария Шейтанова - 1 гр.дело; 

Съдия Миглена Йовкова - 4 гр.дела; 

Съдия Надя Узунова - 3 гр.дела, 2 търговски дела; 

Съдия Николай Грънчаров - 3  гр.дела; 

Съдия Петър Узунов - 2 гр.дела, 1 търговско дело; 

Съдия Росен Василев – 1 гр.дело; 

Съдия Румяна Бакалова - 6 гр.дела, 1 адм. дело; 

Съдия Стойка Янева-Мирчева /командирована/  - няма; 

Съдия Стоян Хаджиев /командирован/  - 1 гр.дело, 1 търговско дело. 

 

Проверени бяха всички граждански дела първа инстанция, по които 

производството е спряно:  

 

Гр.д. № 432/2002 год., на доклад на съдия Бакалова, е спряно с 

протоколно определение от 24.03.2010г., на основание чл. 182,ал.1,б.“г“ ГПК 

(отм.) – до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело № 645/2010г. на 

РС-Благоевград. Делото е администрирано многократно. По разпореждане на 

съдията –докладчик са извършвани справки, за които са правени надлежни 

отбелязвания. Към момента на проверката, видно от съдържащата се по делото 

информация от съдебен деловодител, преюдициалният спор е висящ пред ВКС. 

Гр.д. №641/2004 год.,  на доклад на съдия Илинска, е спряно с 

определение от 21.10.2009г. , на основание чл. 637,ал.1 ТЗ.  Разпореждането на 

съда след изпращане на т.д./н/ № 19/2008г. е да се приложат обявените и 

влезли в сила актове. С определение от 06.10.2015г. производството по делото 

е възобновено и прекратено, съобразно чл. 637,ал.2 ТЗ. 

Гр.д. № 2/2008 год., на доклад на съдия Узунова, е спряно с протоколно 

определение на 21.10.2009г.,  на основание чл. 637,ал.1 ТЗ - поради открито 

производство по несъстоятелност срещу ответника.  С определение № 

4373/02.10.2015г., производството по делото е прекратено, съобразно чл. 637, 

ал.3 ТЗ. 

Гр.д. № 107/2015 год., на доклад на съдия Хаджиев, е спряно на 

02.07.2015г.,  на основание чл. 637, ал.1 ТЗ - поради открито производство по 

несъстоятелност срещу ответника. По ч.жалба делото е изпратено в САС. 

Гр.д. №486/2010 год., на доклад на съдия Василев, е спряно с протоколно 

определение на 03.10.2011г.,  на основание чл. 637,ал.1 ТЗ - поради открито 

производство по несъстоятелност срещу ответника.   Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител. Видно от последната по делото справка от м. 

септември 2015г., вече е постановен съдебен акт на САС, който все още не е 

влязъл в сила.  

Гр.д. №47/2011 год., на доклад на съдия Йовкова, е спряно с определение 

на 02.05.2011г.,  на основание чл. 637, ал.1 ТЗ - поради открито производство 

по несъстоятелност срещу ответника. Правени са периодични справки от 
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съдебен деловодител, с ясна и точна информация, дата и  подпис. Видно от 

последната справка от м. септември 2015г., има постановен съдебен акт на 

САС, който все още не е влязъл в сила.  

Гр.д. № 364/2011 год., на доклад на съдия Йовкова, е спряно с 

определение от 15.12.2011г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител. Видно от последната по делото 

справка от м. декември, преюдициалният спор не е приключил. На 

последващите писма от м. май, м. юли и м. септември 2015г. до СРС, относно 

висящността на преюдициалното дела, отговори не са постъпили. Необходимо 

е отново да се изиска актуална информация дали са отпаднали пречките за 

движението на спряното производство.  

Гр.д. № 464/2011 год., на доклад на съдия Узунова, е спряно с протоколно 

определение от 06.12.2012г.,  на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител. Видно от отговора от СРС по 

последното писмо за информация, преюдициалтният спор не е приключил. 

Гр.д. № 477/2012 год.,  на доклад на съдия Грънчаров, е спряно с 

определение от 29.01.2013г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител и с определение от 02.10.2015г. 

производството по делото е възобновено, поради отпадане на пречките за 

движението му. 

Гр.д. № 481/2012 год.,  на доклад на съдия Узунова, е спряно с 

определение от 25.04.2013г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . 

септември 2015г. информация, преюдициалният спор е във ВКС и все още не е 

приключил с влязъл в сила съдебен акт. 

Гр.д. № 109/2013 год.,  на доклад на съдия Илинска, е спряно с 

определение от 25.04.2013г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . 

септември 2015г. информация, преюдициалният спор е висящ в САС. 

Гр.д. № 197/2013 год., на доклад на съдия Йовкова, е спряно с 

определение от 03.02.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . 

септември информация, преюдициалният спор не е приключил с влязъл в сила 

съдебен акт. 

Гр.д. № 273/2013 год., на доклад на съдия Масева, е спряно с определение 

от 10.07.2013г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . септември 

информация, преюдициалният спор в висящ в САС. 

Гр.д. №371/2013 год., на доклад на съдия Грънчаров, е спряно с 

определение от 01.06.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, от последната от които е видно, 

че преюдициалният спор е висящ пред САС. 

Гр.д. №436/2013 год., на доклад на съдия Бельова, е спряно с определение 

от 04.03.2014г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 
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справки от съдебен деловодител, видно от които преюдициалният спор не е 

приключил с влязъл в сила съдебен акт; 

Гр.д. №574/2013 год.,  на доклад на съдия Бакалова, е спряно с 

определение от 19.03.2014г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, с подпис на съдията-докладчик, в 

отговор на които СГС е уведомил ОС-Благоевград, че приюдициалният спор не 

е приключил. 

Гр.д. №35/2014 год.,  на доклад на съдия Борилова, е спряно с 

определение от 12.03.2014г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, с подпис на съдията-докладчик, 

от които е видно, че преюдициалният спор е висящ в САС; 

Гр.д. №58/2014 год. на доклад на съдия Узунов, е спряно с определение от 

27.03.2014г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител, с подпис на съдията-докладчик, от които е 

видно, че преюдициалният спор е висящ във ВКС; 

Гр.д. № 126/2014 год., на доклад на съдия Масева, е спряно с определение 

от 21.04.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . септември 

2015г. информация, преюдициалният спор е висящ в СРС. 

Гр.д. № 161/2014 год., на доклад на съдия Ковачев, е спряно с 

определение от 01.12.2014г.,  на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . 

септември 2015г. информация, преюдициалният спор е висящ в ОС-

Благоевград. 

Гр.д № 174/2014 год. на доклад на съдия Ковачев, е спряно с определение 

от 08.08.2014г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . септември 

2015г. информация, преюдициалният спор не е приключил с влязъл в сила 

съдебен акт. 

Гр.д. № 191/2014 год.,  на доклад на съдия Бакалова, е спряно с 

определение от 08.06.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са 

периодични справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м . 

септември 2015г. информация, преюдициалният спор не е приключил с влязъл 

в сила съдебен акт. 

Гр.д. №249/2014 год., на доклад на съдия Бакалова, е спряно с 

определение от 31.03.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.2 ГПК. В момента тече 

даденият от съда срок за посочване на имената и актуалните адреси на 

правоприемниците на починала страна. 

Гр.д.№ 305/2014 год.,  на доклад на съдия Масева, е спряно с определение 

от 25.03.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м. септември 

2015г. информация, преюдициалният спор не е приключил с влязъл в сила 

съдебен акт.  

Гр.д. №32/2015 год.,  на доклад на съдия Йовкова, е спряно с определение 

от 21.07.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК – по взаимно съгласие на 
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страните. Към момента на проверката тече 6-месечният срок, с оглед 

изискването по чл. 231,ал.1 ГПК. 

 

Проверени бяха всички въззивни граждански дела, по които 

производството е спряно:  

 

В.гр.д. №200/2011 год., на доклад на съдия Бакалова, е спряно на 

основание чл. 182,ал.1,б.“е“ ГПК (отм.) с определение от 11.04.2011г. Видно от 

вписаната информация от деловодителя, преюдициалният спор е висящ пред 

САС. 

В.гр.д. №  1035/2011 год., на доклад на съдия Грънчаров, е спряно с 

определение от 02.11.2012г., на основание § 5 от ПЗР на ЗТР, до 2017г., с оглед 

изискванията на законодателя за пререгистръция на търговец. 

В.гр.д. № 76/2012 год., на доклад на съдия Масева, е спряно на основание 

чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични справки от съдебен деловодител, 

като видно от актуалната към м. септември 2015г. информация, 

преюдициалният спор е висящ в САС.  
В.гр.д. № 77/2012 год., на доклад на съдия Бакалова, с спряно на 

основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични справки от съдебен 

деловодител, като видно от актуалната към м. септември 2015г. информация, 

преюдициалният спор е висящ в САС. 

В.гр.д. № 78/2012 год.,  на доклад на съдия Борилова, с спряно на 

основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични справки от съдебен 

деловодител, като видно от актуалната към м. септември 2015г. информация, 

преюдициалното дело е висящо в СГС. 

В.гр.д. № 135/2014 год., на доклад на съдия Шейтанова, е спряно на 

основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични справки от съдебен 

деловодител, като видно от актуалната към м. септември 2015г. информация, 

преюдициалното дело е висящо в РС-Благоевград, като срещу постановеното 

решение е подадена въззивна жалба. 

В.гр.д. № 18/2015 год., на доклад на съдия Узунов, е спряно с определение 

от 28.05.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК – по взаимно съгласие на 

страните. Към момента на проверката тече 6-месечният срок, с оглед 

изискването по чл. 231,ал.1 ГПК. 
В.гр.д. №472/2015 год., на доклад на съдия Топалова, е спряно на 

основание чл. 229,ал.1т.3 ГПК. Към момента на проверката – 07.10.2015г., 

видно от информацията от ОП-Благоевград преписката е разпределена на 

прокурор Арабаджиева и по нея се работи. 

 

Проверени бяха всички търговски дела, по които производството е 

спряно:  

 

Т.д. № 142/2012 год., на доклад на съдия Узунов, е спряно с определение 

от 09.05.2012г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК.  Правени са периодични 
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справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м. септември 

2015г. информация, преюдициалното дело е висящо в САС. 

Т.д. № 199/2013 год., на доклад на съдия Узунов, е спряно с определение 

от 29.11.2013г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител, като видно от актуалната към м. септември 

2015г. информация, преюдициалният спор е висящ в СГС, не е приключил с 

влязъл в сила съдебен акт.  

Т.д. № 232/2013 год.,  на доклад на съдия Бельова, е спряно с определение 

от 09.06.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК (в изготвената справка и в 

протоколното определение за спиране на производството е посочено грешно 

основание – чл. 229,ал.1,т.4 ГПК, което бе корегирано в хода на проверката). 

Към момента тече 6-месечният срок, съобразно чл. 231,ал.1 ГПК. 

Т.д. № 93/2014 год., на доклад на съдия Илинска, е спряно с определение 

от 04.11.2014г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични 

справки от съдебен деловодител, последната от които е от м. февруари 2015г. 

Видно от събраната информация, пречките за движение на делото са 

отпаднали. Производството е възобновено, след бележка на проверяващия 

екип, с определение от 07.10.2015г. 
Т.д. №479/2013 год., на доклад на съдия Илинска, е спряно с определение 

от 14.05.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК  – по взаимно съгласие на 

страните. Към момента на проверката тече 6-месечният срок, съобразно чл. 

231,ал.1 ГПК. 

Т.д. № 69/2014 год., на доклад на съдия Масева, е спряно с определение от 

07.11.2014г., на основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Видно от изготвената справка 

от м. май  2015г., делото е висящо пред САС и насрочено за 11.10.2015г. 

Т.д. № 65/2014 год., на доклад на съдия Коева, е спряно с определение от 

29.04.2015г., на основание чл. 229,ал.1,т.1 ГПК  – по взаимно съгласие на 

страните. Към момента на проверката тече 6-месечният срок, съобразно чл. 

231,ал.1 ГПК. 

Т.д. № 87/2015 год., на доклад на съдия  Хаджиев, е спряно на основание 

чл.- 536,ал.1,т.1 ТЗ. Делото е изпратено по ч. жалба на САС, на 12.08.2015г.  

Т.д.№ 159/2014 год., на доклад на съдия Узунова, е спряно с определение 

от 29.09.2015г. 
Спряно е и  адм. дело № 2/ 2011г., на доклад на съдия Бакалова, на 

основание чл. 229,ал.1,т.4 ГПК. Правени са периодични справки, видно от 

които, преюдициалното дело е висящо във ВАС. Пречките за движението му не 

са отпаднали. 

 

Направените в хода на проверката по спрените производства изводи и 

препоръки, ще бъдат включени в т. ІV и т. V от настоящия Акт. 

 

НЕПРИКЛЮЧЕНИ,  към 30.09.2015г., ГР. ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ                

                                            преди 01.01.2013 г. 
 

Съгласно изготвената справка, делата, образувани преди 01.01.2013 г. и 

неприключени към 30.09.2015г. са общо 5 бр., в това число 5 бр. граждански 
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дела (5 бр. първоинстанционни и 0 бр. въззивни дела), 0  бр. търговски дела и 0 

бр. адм. дела, по съдии както следва: 

Съдия Катя Бельова - 1 бр. гр.дела 

Съдия Лилия Масева - 2 бр. гр.дела 

Съдия Николай Грънчаров - 1 бр. гр.дела 

Съдия Румяна Бакалова - 1 бр. гр.дела 

 

В посочения брой стари производства, не са включени спрени 

производства.  
  

Бяха проверени и петте дела. 

Гр. дело № 169/2012г. е образувано на 13.03.2012г., по мотивирано 

искане от Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна 

дейност /КУИППД/, постъпило на 12.03.2012г., с посочено правно основание 

чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД, за отнемане в полза на държавата на имущество от 

четири физически лица, на стойност 992 316.70 лв. Видно от приложения на л. 

1 от делото протокол – история на съдийските назначения, е разпределено, от 

съдия П.Узунов, на доклад на председателя на съда, при участието на всичките  

11 съдии. Разпореждането по чл. 131 ГПК е изготвено на 09.04.2012г., 

наредено е обнародване в ДВ, в изпълнение на изискването на чл. 28, ал. 2 

ЗОПДИППД и първото о.с.з. е насрочено за 23.10.2012г. С определение от 

27.07.2012г. докладчикът е приел приложените с искането писмени 

доказателства, допуснал е изготвянето на оценителни и авто-оценителна 

експертизи, назначил е вещите лица, определил е размер на депозит и е 

допуснал исканите свидетели да разпит. Заседанието е редовно проведено, 

отложено за 04.12.2012г. и оттогава, до настоящия момент, по делото са 

насрочвани над 20 заседания в кратки срокове – през месец, до два месеца, 

някои от които отлагани без даден ход, като страните и вещите лица са били 

задължавани да представят доказателства за наличие на сочените причини за 

отлагането им. Делото вече е в три тома, с многобройни приложения, 

съдържащо голяма част от изисканите и представени доказателства, от 

изготвените експертизи и допълнителни такива, а за депозиране на допусната 

ССчЕ заседанието от 28.07.2015г., е отложено за 27.10.2015г. 

 Гр. дело № 11/2009г. е образувано на 16.01.2009г., също по мотивирано 

искане от Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна 

дейност /КУИППД/, постъпило на 14.01.2009г., с посочено правно основание 

чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД, за отнемане в полза на държавата на имущество от 

две физически лица, (едното от които немски гражданин, осъден и изтърпяващ 

наказание в Германия) и две дружества със седалища в гр. София, на стойност 

19 170 771 лв. Видно от положения печат, за докладчик по делото е бил 

определен съдия Р. Василев,  насрочил с разпореждане от 21.01.2009г. първото 

по делото заседание за 18.05.2009г., в което не е даден ход поради нередовно 

призоваване на ответника М.Д., за което е изготвена съдебна поръчка. След 

постановен на 13.07.2009г. съдебен акт - с отказ да се допусне обезпечение, по 

частна жалба на КУИППД срещу определението на БлОС, делото е било 

изпратено в САС. Ход му е даден, след редовното призоваване на ответника, 
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едва в с.з. на 17.05.2010г., а следващото е проведено на 29.11.2010г., когато 

съдът е оставил без уважение искане на ООД, за встъпване като трето лице-

помагач на ответника М.Д. в производството, възложена е комплексна 

експертиза и е наредено, по постъпила частна жалба на ЕООД, делото отново 

да се изпрати в Апелативен съд – София. Шест насрочени заседания са били 

отложени, тъй като делото се е намирало в САС и ВКС. Ход е даден в с.з. на 

19.03.2012г., в което са изразени становищата на страните, приети са 

доказателства и без възражения доклада на  съда, а по частната жалба на „Е.Б” 

ООД, е наредено делото за пореден път да се изпрати в САС. До връщането на 

делото са отложени насрочени заседания на 04.06.2012г., на 06.08.2012г., на 

08.10.2012г., на 10.12.2012г. В с.з. на 28.01.2013г. е разпоредена размяна на 

книжа и по друга постъпила от трето лице частна жалба, (чието конституиране 

в процеса е било отказано), като о.с.з. е определено за 25.03.2013г. Същото е 

отложено за 20.05.2013г., след това – за 29.07.2013г., последвано от отлагане на 

още 11 заседания, включително и това от  19.01.2015г. На л. 1087 по делото е 

приложен протокол – история на съдийските назначения, за преразпределение 

на делото, с посочена причина за смяна на докладчика – командироване на 

съдия Василев във ВАС и определяне на новия докладчик – съдия Лилия 

Масева, провела с.з. на 09.03.2015г., отложено за 19.05.2015г. по молба на 

вещото лице, неизготвило в срок възложената ССчЕ. С нови молби на 

експерта, обосновани с изключително големия обем на материалите по делото 

и непредставени на нейно разположение документи, са били отложени и с.з. на 

19.05.2015г. и на 07.07.2015г., с насрочване за 27.10.2015г. Изготвена, в обем 

от 123 л. съдебно-счетоводна експертиза, е приложена в том. ІV-ти по делото, 

на 05.10.2015г. 

Гр. дело № 253/2012г. е образувано на 09.05.2012г. пред ОС-

Благоевград, по искова молба, подадена на 05.12.2011г. пред РС-Разлог, на 

основание чл. 24, ал. 4 СК и чл. 33, ал. 2 ЗС. Искането е за прогласяване 

недействителността на договор за покупко-продажба на ½ ид.ч. от недвижим 

имот, самостоятелен обект в сграда в гр. Банско, придобит по време на брака 

между ищцата Р.Р.Л. и шведския гражданин Г.С.Л., продаден от последния на 

втория ответник Ф.У.Д. без участието на ищцата и за признаване на правото за 

изкупуване на въпросната част от жилището. Видно от приложения протокол 

за случайно разпределение от 10.05.2012г., за докладчик е определен съдия 

Николай Грънчаров, изготвил в с.з. на 24.09.2013г. подробен доклад по спора, с 

указания към страните. По делото до настоящия момент са били насрочени 15 

бр. съдебни заседания по доказателствата. Затрудненията по движението му 

произтичат от фактите, че: и двамата ответници са шведски поданици, на които 

се превеждат и връчват книжата, че в  Кралство Швеция се води и друг правен 

спор с имуществен характер, че са били допуснати за разглеждане и 

възражения на основание чл. 23, ал. 1 СК, че са се наложили запитвания чрез 

МП за информация относно чуждестранно законодателство по 12 пункта, както 

и разпити  на свидетели по делегация в Швеция, чрез съдебна поръчка, 

изготвяне на съдебно-правна сравнителна експертиза на чуждо 

законодателство. В последното проведено, по време на настоящата проверка, 
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съдебно заседание – на 05.10.2015г. съдът е докладвал постъпил превод на 

шведския СК от английски език, но е отложено поради неизвършен превод от 

шведски език на изискани от съда в Стокхолм книжа, както и на постъпили 

протоколи от съдебната поръчка. Дадени са указания, обърнато е внимание на 

страните да проявят нужната активност по събирането на доказателствата, като 

заседание е определено за 09.11.2015г. 

Гр. дело № 515/2011г. е образувано на 12.12.2011г., по искова молба от 

М.В., Н.В., и Б.В., срещу община – Банско, по заведен частично иск по чл. 108 

ЗС и чл. 59 ЗЗД, за признаване на собственост и заплащане на обезщетение от 

незаконно лишаване от възможността за ползване на възстановен и отписан от 

актовите книги недвижим имот в гр. Банско, част от който е „къща-музей” на 

Никола Й.Вапцаров. Съгласно протокол за случайно разпределение от 

13.12.2011г. делото е с докладчик съдия Румяна Бакалова. След указания и 

изпълнение на дадени указания за отстраняване на нередовности, с 

определение № 1053 от 09.05.2012г., производството е спряно, на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключването на спора по в.гр.д. № 188/2012г. на 

ОС-Благоевград, респ. гр.д. № 118/2008 г. на РС-Разлог. След редовно и 

ежемесечно извършвани справки за движението на преюдициалния спор, с 

определение № 88/10.01.2014г., производството е било възобновено, исковата 

молба е оставена без движение и са дадани указания за конкретизация на 

претенциите, за което да се представи поправена ИМ, предявена и срещу 

Музеен комплекс гр. Банско, депозирал отговор на 15.07.2014г. С определение 

от 12.08.2014г., съдът е отхвърлил искането на община Банско за 

конституиране на МРРБ, чрез областния управител – Благоевград, като трето 

лице-помагач  по делото и е насрочил о.с.з. за 27.10.2014г. Определението е 

било обжалвано и с определение № 2950/28.11.2014г. по ч.гр.д. № 4273/2014г. 

състав на АпС- София го е потвърдил. След връщането на делото, с 

определение от 11.02.2015г. съдът е отговорил на доказателствени искания, с 

назначаването на две комплексни експертизи, насрочвайки делото в о.с.з. за 

27.04.2015г., в което са изразени становищата на страните, обявен е доклада на 

съда, включително и с възражението за прихващане и е отложено за 

29.06.2015г. Същото е отложено, поради неизготвени експертизи и за 

доказателства, за 05.10.2015г., в което са приети писмени доказателства, но с 

оглед неизготвените експертизи, техническата – и разширена с допълнителен 

специалист, е определено заседание за  23.11.2.15г. 

Гр. дело № 348/2012г. е образувано на 24.07.2012г., по ИМ с посочено 

правно основание чл. 79 ЗЗД, вр. чл. 86 ЗЗД и цена на иска 204 102 лв. 

Съгласно протокол за случайно разпределение от следващия ден, делото е с 

докладчик съдия Лидия Масева, двукратно оставяла ИМ без движение с 

указания за отстраняване на нередовности. Било е проведено и производство 

по чл. 83, ал. 2 ГПК, отказът по което за освобождаване от ДТ е бил потвърден 

от САпС, а ВКС не е допуснал касационно обжалване. С определение 

№.386/29.01.2014г., поради неизпълнените указания, подадената ИМ е  била 

върната и производството – прекратено. С определение № 1016/08.05.2014г. по 

ч.гр.д. № 790/2.14г., поради непроизнасяне по своевременно направено искане 
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по чл. 63 ГПК, прекратителното определение е било отменено и делото – 

върнато за произнасяне по искането за продължаване на срока за изпълнение 

на указанията. Без изричен съдебен акт, със съобщение до ищците, срокът за 

внасянето на ДТ е удължен с една седмица „на основание чл. 63 ГПК и във 

връзка със задължителните указания на САС в тази насока”. Държавната такса 

е била внесена, депозиран е и отговор по ИМ, след което, с определение от 

06.07.2015г. е изготвен проект за доклад по спора, допуснати са писмените 

доказателства и е насрочено о.с.з. 06.10.2015г. В него е даден ход на делото, 

страните са изразили становища, докладът е обявен за окончателен, приети са 

писмените доказателства, дадена е възможност за събиране на гласни 

доказателства, назначена е била и  ССчЕ, с определено в.л. и депозит, а 

следващото с.з. е определено за 03.11.2015г. 

 Направените в хода на проверката по „старите” производства изводи и 

препоръки, ще бъдат изложени в т. ІV и т. V от настоящия Акт. 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ в открито съдебно 

заседание, производствата по които следва да се движат и приключат в 

кратки процесуални срокове 

 

Първоинстанционни дела: 

За 2013г. са образувани общо 27 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Анета Илинска – 2 бр.; 

Съдия Величка Борилова – 2 бр.; 

Съдия Емилия Топалова – 3 бр.; 

Съдия Катя Бельова – 1 бр.; 

Съдия Лилия Масева – 4 бр.; 

Съдия Миглена Йовкова – 1 бр.; 

Съдия Надя Узунова – 3 бр.; 

Съдия Николай Грънчаров – 3 бр.; 

Съдия Петър Узунов – 3 бр.; 

Съдия Росен Василев – 2 бр.; 

Съдия Румяна Бакалова – 3 бр.; 

 

За 2014 г. са образувани общо 29 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Анета Илинска – 1 бр.; 

Съдия Атанас Кобуров – 4 бр.; 

Съдия Величка Борилова – 3 бр. бр.; 

Съдия Владимир Ковачев – 1 бр.;  

Съдия Емилия Топалова – 2 бр.;  

Съдия Катя Бельова - 1 бр.; 

Съдия Лилия Масева – 2 бр.; 

Съдия Магдалена Жбантова – 2 бр.; 

Съдия Миглена Йовкова – 4 бр.; 

Съдия Надя Узунова – 4 бр.; 

Съдия Николай Грънчаров – 3 бр.; 
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Съдия Петър Узунов – 2 бр. 

 

Второинстанционни дела: 

За 2013г. са образувани общо 87 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Анета Илинска – 10 бр.; 

Съдия Величка Борилова – 7 бр.; 

Съдия Гюлфие Яхова – 6 бр.; 

Съдия Емилия Дончева – 4 бр.; 

Съдия Емилия Топалова – 8 бр.; 

Съдия Катя Бельова – 1 бр.; 

Съдия Лилия Масева – 10 бр.; 

Съдия Мария Шейтанова – 5 бр.; 

Съдия Миглена Йовкова – 6 бр.; 

Съдия Надя Узунова – 8 бр.; 

Съдия Николай Грънчаров – 5 бр.; 

Съдия Петър Узунов – 3 бр.; 

Съдия Росен Василев – 8 бр.; 

Съдия Румяна Бакалова – 6 бр. 

 

За 2014 г. са образувани общо 81 бр. дела, по съдии както следва: 

Съдия Анета Илинска – 4 бр.; 

Съдия Атанас Кобуров – 4 бр.; 

Съдия Величка Борилова – 7 бр. бр.; 

Съдия Владимир Ковачев – 1 бр.;  

Съдия Димитър Беровски – 3 бр.; 

Съдия Емилия Топалова – 8 бр.;  

Съдия Катя Бельова - 4 бр.; 

Съдия Лилия Масева – 11 бр.; 

Съдия Магдалена Жбантова – 2 бр.; 

Съдия Мария Шейтанова – 6 бр. 

Съдия Миглена Йовкова – 3 бр.; 

Съдия Надя Узунова – 4 бр.; 

Съдия Николай Грънчаров – 5 бр.; 

Съдия Петър Узунов – 5 бр.; 

Съдия Росен Василев - 5 бр.; 

Съдия Румяна Бакалова – 9 бр. 

 

Проверени на случаен принцип бяха следните дела, с регламентирани 

кратки процесуални срокове: 
 

-  на доклад на съдия Катя Бельова 

Гр.д. № 247/2014 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 

96 СК, постъпила в съда на 15.10.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. Върху 

молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 15.10.2014г. 

Съдебното заседание е насрочено и проведено на 21.10.2014г., преди 
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предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от 

фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил решението  си, 

ведно с мотивите. Съдебният акт е влязъл в сила на 29.10.2014г. 

В.гр.д.№ 283/2013 г.  е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 27.03.2013г., разпределено е на следващия ден, видно от 

положените печати върху придружителното писмо от РС на стр. 1 и протокола 

за разпределение - „история на съдийските назначения“. С разпореждане от 

03.04.2013г. на съдията - докладчик, делото е насрочено в о.с.з. за 30.04.2013г., 

за когато е указано да се призоват страните. Спазено е изискването за 

насрочване в триседмичен срок, съобразно чл. 312, ал.1, т.1, вр. чл. 317 ГПК. 

В проведеното с.з. е приключено съдебното дирене и съдът е обявил, че  

ще се произнесе с решение в срок. Решението е постановено на 09.05.2013г., 

при спазване на двумесечния срок по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Лилия Масева 

Гр.д. № 170/2014 г.  е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 

96 СК, постъпила в съда на 26.06.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. Върху 

молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 26.06.2014г. 

Съдебното заседание е насрочено и проведено на 08.07.2014г., преди 

предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснено от 

фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил решението  си. 

Съдебнитя акт с мотивите е постановен на 09.07.2014г. 

В. гр.д.№ 403/2013 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 09.05.2013г., разпределено е на следващия ден, видно от 

положените печати върху придружителното писмо от РС на стр. 1 и от 

протокола за разпределение. Съдебното заседание е насрочено за 04.06.2013г., 

когато не е даден ход, поради нередовна процедура на призоваване. 

Следващото съдебно заседание е насрочено за 11.06.2013г., когато е даден ход 

по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният 

акт е постановен на 17.06.2013г., при спазване на двумесечния срок по чл. 316, 

вр. с чл. 317 ГПК. 

 

- на доклад на съдия Анета Илинска 

Гр.д.№ 64/2014 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 96 

СК, постъпила в съда на 07.03.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия работен ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. 

Върху молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 

07.03.2014г. Делото е насрочено с определение от 08.05.2014г., в с.з. на 

22.05.2014г., в предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. С определението 

са конституирани страните в производството, дадени са указания, посочено е 

изрично, че детето не е навършило 10 годишна възраст и няма да бъде 

изслушано в с.з. и ДСП е била задължена да изготви социален доклад, във 
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връзка с постъпилата молба. Проведени са две с.з., като в с.з. на 19.06.2014г. 

съдът е дал ход на устните състезания, обявил е, че се оттегля на съвещание и 

на същата дата е обявил съдебния акт. Решението е влязло в сила на 

27.06.20134г., видно от положения печат. 

В.гр.д.№ 376/2013 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 26.04.2013г., разпределено е на следващия работен ден, видно от 

положените печати върху придружителното писмо от РС на стр. 1 и от 

протокола за разпределение. С разпореждане в з.з. от 09.05.2013г. на 

докладчика, делото е насрочено в о.с.з. за 28.05.2013г., когато е даден ход по 

същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният 

акт е постановен на 26.06.2013г. -  в едномесечен срок, не в двуседмичен срок, 

съобразно чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. 

 

-  на доклад на съдия Емилия Топалова  

Гр.д. № 34/2014 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 96 

СК, постъпила в съда на 31.01.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия работен ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. 

Върху молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 

31.01.2014г. С разпореждане от 03.02.2014г. съдът е дал указания на ДСП и е 

насрочил делото за 06.02.2014г., преди предвидения 14-дневен срок по чл. 97, 

ал.1 СК. Проведено е едно съдебно заседание, като съдът е обявил решението 

си на страните. 

В. гр.д.№ 1104/2013 г.  е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 21.12.2013г., разпределено е на 27.12.2013г. от съдия Росен 

Василев. С определение от 13.01.2014г. съдията докладчик е дал ход на 

въззивната жалба и е насрочил делото в о.с.з. за 06.02.2014г., при спазване на 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1, вр. чл. 317 ГПК. Проведено е едно с.з., в 

което е приключило съдебното дирене, съдът е дал ход по същество  и е 

обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е посатновен на 

14.02.2014г., при спазване на двуседмичния срок  по чл. 316, вр. с чл. 317 ГПК. 

 

-  на доклад на съдия Миглена Йовкова 

         Гр.д. № 18/2014 г.  е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 

96 СК, постъпила в съда на 15.01.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия работен ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. 

Върху молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 

15.01.2014г. Съдебното заседание е насрочено и проведено на 28.01.2014г., ( в 

предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК),  когато е даден ход по 

същество и съдът е обявил, че се оттегля на съвещание. С решение от същата 

дата, се е произнесъл по молбата за допускане на пълно осиновяване.  

В. гр.д.№ 257/2013 г.  е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 15.03.2013г., разпределено е на следващия работен ден. 
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Съдебното заседание е насрочено и проведено на 07.05.2013г., когато е даден 

ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 

21.05.2013г., от когато тече едномесечен срок за обжалване на акта пред ВКС. 

Решението е постановено по-рано - на 15.05.2013г., при спазване на 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1, вр. чл. 317 ГПК.  

 

-  на доклад на съдия Надя Узунова 

Гр.д. № 89/2014 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 96 

СК, постъпила в съда на 25.03.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия работен ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. 

Върху молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 

25.03.2014г. Съдебното заседание е насрочено и проведено на 10.04.2014г., ( в 

предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК),  когато е даден ход по 

същество и съдът е обявил, че се оттегля на съвещание. С решение от същата 

дата, се е произнесъл по молбата за допускане на пълно осиновяване. 

В. гр.д.№ 317/2013 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 10.04.2013г., разпределено е на следващия ден. С определение от 

12.04.2013г. съдът се е произнесъл по направено с въззивната жалба искане. 

Съдебното заседание е насрочено и проведено на 30.04.2013г., при спазване на 

чл. 312,ал.1,т.1 вр. чл. 317 ГПК. В това с.з. е приключено съдебното дирене и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение на 14.05.2013г. Съдебният акт е 

постановен на 13.05.2013г., при спазване на двуседмичния срок по чл. 316, вр. 

чл. 317 ГПК. 

 

-  на доклад на съдия Николай Грънчаров 

Гр.д.№ 53/2014 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 96 

СК, постъпила в съда на 25.01.2013г. Разпределението е извършено на 

следващия ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. Върху 

молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 25.01.2014г. 

С определение от 29.01.2013г. съдът е конституирал страните, дал е указания, 

изискал е доклад от ДСП, постановил е делото да се гледа при закрити врата и 

е насрочил о.с.з. за 05.02.2013г., преди предвидения 14-дневен срок по чл. 97, 

ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснето от фактическа страна, съдът е дал ход по 

същество и е обявил решението  си.  

 В.гр.д.№ 733/2014 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 13.08.2014г., разпределено е на следващия ден. С определение в 

з.з. от 01.09.2014г. съдът е изготвил подробен доклад по делото и го е насрочил 

в о.з. на 02.10.2014г. Поради нередовна процедура на призоваване, първото 

съдебно заседание е отложено и насрочено за 16.10.2014г., когато е даден хода 

на устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение. 

Съдебният акт, с който е потвърдено решението на първоинстанционния съд,  е 

постановен след близо един месец – на 14.11.2014г. Не са съобразени 

разпоредбите на чл. 312,ал.1,т.1, чл. 315,ал.1, чл. 316, вр. чл. 317 ГПК.  
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-  на доклад на съдия Петър Узунов 

Гр.д. № 179/2014 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 

96 СК, постъпила в съда на 14.07.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. Върху 

молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 14.07.2014г. 

Съдебното заседание е насрочено и проведено на 18.07.2014г., преди 

предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. делото е изяснето от 

фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е обявил решението  с 

мотивите си.  

В. гр.д.№ 758/2013 г.  е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 19.08.2013г., разпределено е на следващия ден. Съдебно 

заседание е насрочено и  проведено на 03.10.2013г. – след месец и половина. В 

това с.з. е даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с 

решение в срок. Съдебният акт е постановен на 15.10.2013г., преди изтичане на 

двуседмичния срок по чл. 316, вр. чл. 317 ГПК. 

 

-  на доклад на съдия Румяна Бакалова 

Гр.д. №  248/2013 г. е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 

96 СК, постъпила в съда на 12.06.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. Върху 

молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 12.06.2014г. 

Съдебното заседание е насрочено и проведено на 29.07.2013г., преди 

предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. Това с.з. е отложено по 

доказателствата за 07.10.2013г., когато, с оглед постъпилата от молителя молба 

за оттегляне на молбата си за непълно осиновяване, съдът е прекратил 

производството по делото.  

В. гр.д.№  297/2014 г.   е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 24.03.2014г., разпределено е на следващия ден. Съдебно 

заседание е насрочено и  проведено на 15.04.2014г., съобразно триседмичният 

срок по чл. 312,ал.1,т.1 вр.чл. 317 ГПК.  В това с.з. е даден ход по същество и 

съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. Съдебният акт е 

постановен на 14.05.2014., след двуседмичния срок по чл. 316, вр. чл. 317 ГПК. 

 

-  на доклад на съдия Владимир Ковачев 

Гр.д. № 278/2014 г.  е образувано по молба за осиновяване по реда на чл. 

96 СК, постъпила в съда на 21.11.2014г. Разпределението е извършено на 

следващия работен ден, видно от протокол за избор, подреден най-отпред. 

Върху молбата е поставен печат за образуване на делото, с посочена дата 

21.11.2014г. С разпореждане в з.з. от 25.11.2014г. съдът е  дал указания да се 

изиска социален доклад от ДСП – Благоевград и е насрочил делото за 

08.12.2014г., преди предвидения 14-дневен срок по чл. 97, ал.1 СК. В това с.з. 
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делото е изяснето от фактическа страна, съдът е дал ход по същество и е 

обявил решението  с мотивите си.  

 

-  на доклад на м. съдия Димитър Беровски 

В. гр.д.№  595/2014 г. е образувано по въззивна жалба срещу решение на 

първоинстанционния съд - трудов спор по КТ. Делото е постъпило в съда и е 

образувано на 25.06.2014г., разпределено е на следващия работен ден. С 

определение в з.з. от 02.07.2014г., съдът е докладвал подробно делото, дал е 

указания, произнесъл се е по доказателствено искане за допускане до разпит на 

двама свиделени, като го е отхвърлил и е насрочил о.с.з. за 25.09.2014г., след 

триседмичния срок по чл. 312,ал.1,т.1, вр.чл.317 ГПК. В проведеното с.з. е 

даден ход по същество и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 

Съдебният акт е постановен на 03.10.2014г., съобразно изискването по чл. 316, 

вр.чл.317 ГПК. 
 

Въз основа на направените констатации по проверените в този пункт дела, 

ще бъдат направени съответните изводи и препоръки в т. ІV и т. V на 

настоящия Акт.  

 

 

ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ ПО ЧАСТ ЧЕТВЪРТА ОТ ТЗ 

„НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ” 
 

Делата, образувани по част четвърта от ТЗ „Несъстоятелност”  

 

Общо образуваните дела за 2013г. - 39 бр., за 2014 г. – 27 бр., по съдии 

както следва:  

Съдия Анета Илинска – 3 бр. за 2013 г. и 2 бр. за 2014 г.; 

Съдия Атанас Кобуров –1 за 2014 г. /преразпределено на съдия Владимир 

Ковачев/; 

Съдия Величка Борилова – 3 бр. за 2013 г. и 2 бр. за 2014 г. 

/преразпределени на съдия Вера Коева/; 

Съдия Емилия Топалова – 5 бр. за 2013 г. и 3 бр. за 2014 г.; 

Съдия Катя Бельова – 3 бр. за 2013 г. и 1 за 2014 г.; 

Съдия Лилия Масева – 3 бр. за 2013 г. и 4 бр. за 2014 г. /1 преразпределено 

на съдия Владимир Ковачев/; 

Съдия Магдалена Жбантова /командирована/ - 3 бр. за 2014 г. /1 

преразпределено на съдия Владимир Ковачев, 1 преразпределено на съдия 

Анета Илинска/; 

Съдия Миглена Йовкова – 4 бр. за 2013 г. и 2 бр. за 2014 г.; 

Съдия Надя Узунова – 3 бр. за 2013 г. и 3 бр. за 2014 г.; 

Съдия Николай Грънчаров – 5 бр. за 2013 г. и 2 бр. за 2014 г.; 

Съдия Петър Узунов – 4 бр. за 2013 г. и 2 бр. за 2014 г.; 

Съдия Росен Василев – 3 бр. за 2013 г. /1 преразпределено 2 пъти – 

съответно на съдия Атанас Кобуров и съдия Владимир Ковачев/; 

Съдия Румяна Бакалова – 3 бр. за 2013 г. и 2 бр. за 2014 г. 
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Приключили производства  
за 2013г. 
 

  

 

 

 

 

за 

2014г. 

 
№ Съдия 

докладчик 

№ на делото Дата на 

подаване на 

молбата 

Дата на 

обявяване на 

делото за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

решението 

1 Анета 

Илинска 

20131200100194  14.5.2013г. 06.3.2014г. 12.05.2014 г. 

 

2 Вера Коева 20141200900033  02.04.2014 г. 12.11.2014г. 26.11.2014г. 

3 Владимир 

Ковачев 

20141200900087  21.07.2014г. 17.11.2014г.      26.11.2014г. 

4 Владимир 

Ковачев 

20141200900112  06.10.2014 г. 28.11.2014г. 01.12.2014г. 

5 Емилия 

Топалова 

20131200100372  23.8.2013г. 27.03.2014г. 15.04.2014г. 

 

6 Емилия 

Топалова 

20131200100440  2.10.2013г. 16.01.2014г.                 21.01.2014г.  

 

7 Катя Бельова 20131200100189  10.5.2013г. 03.12.2013г. 15.01.2014г. 

 

8 Катя Бельова 20131200100480  24.10.2013г. 17.12.2013г. 03.01.2014г. 

 

№ Съдия 

докладчик 

№ на делото Дата на 

подаване на 

молбата 

Дата на 

обявяване за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

решението 

1 Величка 

Борилова 

 20131200100039  16.1.2013г. 18.09.2013г. 26.09.2013г. 

2 Величка 

Борилова 

 20131200100319  22.7.2013г. 04.12.2013 г. 19.12.2013 г. 

3 Величка 

Борилова       

 20131200100140  27.3.2013г. 05.06.2013г.                                   18.06.2013г.                

4 Емилия 

Топалова 

 20131200100038  16.1.2013г. 10.10.2013 г. 22.10.2013г. 

5 Лилия 

Масева 

 20121200100390  10.9.2012г. 29.01.2013 г. 06.03.2013 г. 

6 Миглена 

Йовкова 

 20131200100103  26.2.2013г. 18.06.2013г. 16.07.2013г. 

7 Миглена 

Йовкова 

 20121200100418  28.9.2012г. 16.04.2013 13.05.2013 

8 Миглена 

Йовкова 

 20121200100525  3.12.2012г. 15.07.2013 31.07.2013 

9 Надя Узунова  20131200100220  28.5.2013г. 15.10.2013г. 15.10.2013 г. 

10 Надя Узунова  20121200100421  1.10.2012г. 17.01.2013г. 31.01.2013г. 

11 Николай 

Грънчаров 

 20131200100097  20.2.2013г. 02.04.2013г. 08.05.2013г.  

12 Петър Узунов  20131200100003  4.1.2013г. 12.06.2013г. 04.07.2013г.  

13 Росен 

Василев 

 20131200100055  28.1.2013г. 13.05.2013 г. 28.05.2013 г. 

14 Росен 

Василев        

 20131200100236  5.6.2013г. 23.09.2013 г. 07.10.2013 г. 

15 Румяна 

Бакалова 

 20131200100395  11.9.2013г. 24.10.2013г. 24.10.2013г.  

16 Румяна 

Бакалова 

 20121200100490  15.11.2012г. 06.08.2013г. 06.08.2013г. 
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9 Лилия Масева 20131200100369  22.8.2013г. 11.02.2014 г. 14.02.2014 г. 

 

10 Лилия Масева 20111200100469  16,11,2011г. 11,11,2014 г. 11,12,2014г. 

 

11 Лилия Масева 20131200100054  28.1.2013г. 11.11.2014г.  11.12.2014г. 

 

12 Надя Узунова 20141200900028  18.03.2014 г. 07.07.2014г. 10.07.2014г. 

 

13 Надя Узунова 20131200100461  15.10.2013г. 06.03.2014г. 04.04.2014г. 

 

14 Надя Узунова 20131200100224  31.5.2013г. 20.02.2014г. 24.03.2014г. 

 

15 Николай 

Грънчаров 

20131200100314  17.7.2013г. 19.12.2013г. 05.02.2014г. 

 

16 Николай 

Грънчаров 

20131200100241  7.6.2013г. 18.03.2014г. 15.04.2014г. 

 

17 Николай 

Грънчаров 

20131200100529  27.11.2013г. 04.03.2014г. 15.05.2014г. 

 

18 Петър Узунов 20141200900046  08.05.2014 г. 17.09.2014г. 19.09.2014г. 

 

19 Петър Узунов 20131200100217  27.5.2013г. 08.01.2014г. 23.01.2014г. 

 

20 Румяна 

Бакалова 

20131200100007  7.1.2013г. 07.10.2013г.          15.01.2014 г. 

 

 

За периода 01.01.-2015 – 30.09.2015г. 

 
№ 

по 

ред 

Съдия 

докладчик 

№ на делото Дата на 

подаване на 

молбата 

Дата на 

обявяване на 

делото за 

решаване 

Дата на 

обявяване на 

решението 

1  Анета 

Илинска 

 20141200900051  16.05.2014 г. 02,07,2015 17,08,2015 

2 Анета 

Илинска 

 20141200900073  25.06.2014 г. 28,05,2015г. 24.08.2015г. 

3 Емилия 

Топалова 

 20151200900090  09.06.2015 г. 09.07.2015г. 29.07.2015г. 

4 Емилия 

Топалова 

 20141200900146  08.12.2014 г. 26.03.2015 г. 08.04.2015 г. 

5 Лилия Масева  20141200900110  30.09.2014 г. 26.5.2015г. 25.06.2015 г. 

6 Надя Узунова  20151200900012  30.01.2015 г. 18.06.2015г. 17.07.2015г. 

7 Надя Узунова  20141200900109  25.09.2014 г. 23.04.2015г. 22.05.2015г. 

8 Надя Узунова  20141200900151  17.12.2014 г. 16.04.2015г. 15.05.2015г. 

9 Николай 

Грънчаров 

 20141200900139  28.11.2014 г. 23,04,2015г. 13,05,2015г. 

10 Николай 

Грънчаров 

 20141200900155  23.12.2014 г. 27.04.2015г. 26.05.2015г. 

11 Петър Узунов  20151200900022  18.02.2015 г. 18.06.2015г. 21.07.2015г. 

12 Петър Узунов  20151200900062  27.04.2015 г. 22.07.2015г. 31.07.2015г. 

 

Неприключили производства към 30.09.2015г. 

 

Общ брой - 19 дела и брой дела, по съдии докладчици: 
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Съдия Анета Илинска – 2 бр.; 

Съдия Катя Бельова – 2 бр.; 

Съдия Лилия Масева – 5 бр.; 

Съдия Миглена Йовкова – 1 бр.; 

Съдия Надя Узунова – 2 бр.; 

Съдия Петър Узунов – 3 бр.; 

Съдия Румяна Бакалова – 2 бр.; 

Съдия Стойка Янева-Мирчева – 2 бр.; 

 
№ 

по 

ред 

Съдия           Дело № Дата на 

подаване на 

молбата 

Статус 

1 Анета Илинска 20141200900051 16.5.2014 Насрочено 

2 Анета Илинска 20151200900047 9.4.2015 Насрочено 

3 Катя Бельова 20141200900124 27.10.2014 Дело при вещо лице 

4 Катя Бельова 20151200900069 4.5.2015 Без движение 

5 Лилия Масева 20111200100469 16.11.2011 Спряно 

6 Лилия Масева 20131200100054 28.1.2013 Спряно 

7 Лилия Масева 20141200900110 30.9.2014 Спряно 

8 Лилия Масева 20141200900131 13.11.2014 Насрочено 

9 Лилия Масева 20151200900135 8.9.2015 Размяна на книжа 

10 Миглена Йовкова 20151200900109 3.8.2015 Без движение 

11 Надя Узунова 20141200900109 25.9.2014 Спряно 

12 Надя Узунова 20151200900081 27.5.2015 Насрочено 

13 Петър Узунов 20151200900001 5.1.2015 Насрочено 

14 Петър Узунов 20151200900022 18.2.2015 Спряно 

15 Петър Узунов 20151200900046 9.4.2015 Насрочено 

16 Румяна Бакалова 20141200900136 21.11.2014 Спряно 

17 Румяна Бакалова 20151200900076 13.5.2015 Насрочено 

18 Стойка Янева - Мирчева 20151200900068 4.5.2015 Размяна на книжа 

19 Стойка Янева - Мирчева 20151200900145 29.9.2015 при Съдия - 

докладчик 

 

 

Проверени бяха следните дела: 

- на доклад на съдия Катя Бельова - т. д. /н/ № 124/ 2014г., т. д./н/ № 69/ 

2015г., т. д. /н/ № 480/ 2013г.; 

-  на доклад на съдия Лилия Масева - т. д. /н/ № 469/ 2011г., т. д. /н/ № 54/ 

2013г., т. д. /н/ № 110/ 2014г., т. д. /н/ № 135/ 2015г.; 

- на доклад на съдия Анета Илинска- т. д. /н/ № 47/ 2015г.; 

- на доклад на съдия Миглена Йовкова- т. д. /н/  № 109/ 2015г.; 

на доклад на съдия Надя Узунова - т. д. /н/ № 109/ 2014г., т. д. /н/ № 81/ 

2015г., т. д. /н/ № 416/ 2011г., т. д. /н/ № 151/ 2014г.; 

- на доклад на съдия Петър Узунов - т. д. /н/ № 1/ 2015г., т. д. /н/ № 22/ 

2015г., т. д. /н/ № 46/ 2015г.; 

- на доклад на съдия Румяна Бакалова - т. д. /н/ № 136/ 2014г., т. д. /н/ № 

7/ 2013г.; 

- на доклад на съдия Стойка Янева- Мирчева - т. д. /н/ № 68/ 2015г., т. д. 

/н/ № 145/ 2015г. 
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По отношение на производствата по чл. 625 ТЗ, не бе констатирано 

забавяне, с някои отклонения. Делата по част четвърта от ТЗ 

„Несъстоятелност” са образувани в деня на постъпване на молбите в съда или 

на следващия ден. Повечето от тях са образувани през периода на проверката- 

2013г. – 2015г., с изключение на две от проверените дела, на доклад на съдия  

Масева и съдия Узунова, образувани през 2011г. Молбите не са разглеждани 

незабавно, според чл. 629, ал.1 ТЗ, но първото разпореждане на съда е 

постановявано своевременно, до няколко дни след образуване на делото. По 

т.д./н/ № 1/2015г., съдът в деня на постъпване на молбата я е администрирал, 

оставил я е без движение и е дал указания за кредиторите за отстраняване на 

нередовности. Първото с.з. е насрочвано най-често след около един до три 

месеца. Съобщенията до страните се изпращани също своевременно.  

По т.д./н/ № 22/2015г. от 03.04.2015г. съдът е приел представените 

доказателства, допуснал и назначил е ССЕ, дал е указания на ответника. 

Призовки са изпратени и получени за насрочено с.з. за 29.04.2015г. С 

разпореждане в з.з., съдията-докладчик е отсрочил делото за 20.05.2015г., с 

оглед предстоящ семинар. В с.з. на 18.06.2015г. съдът е дал ход по същество и 

е обявил, че ще се произнесе в срок. С решение от 21.07.2015г. е обявена 

неплатежоспособност на длъжника, открито е производството по 

несъстоятелност, прекратена е дейността му, обявен е в несъстоятелност и е 

спряно производството по несъстоятелност, на основание чл. 632,ал.1 ТЗ. 

Съдебният акт е вписан в търговския регистър. Върху решението е положен 

печат за издаден изпълнителен лист. 

По т.д./н/ № 46/2015г., образувано на 09.04.2015г., са проведени две 

съдебни заседания – на 22.07.2015г. и на 23.09.2015г., когато е възложена 

допълнителна задача на в.л., във връзка с приетата в с.з. ССЕ, делото е 

отложено и  насрочено за 28.10.2015г. 

Делата по несъстоятелност се движат ритмично и за разлика от други 

окръжни съдилища, тук не бе констатирано забавяне на производството и 

продължителност 5, 6, дори повече от 10 години. Когато се е налагало делото 

да бъде отложено, следващото съдебно заседание е насрочвано в рамките от 

един до два месеца. 

По т.д. /н/ № 480/2013г., образувано на 24.10.2013г. и обявено за 

решаване в с.з. на 17.12.2014г., е постановено решение от 03.01.2014г., с което 

е  обявена неплатежоспособност на длъжника, открито е производството по 

несъстоятелност, начначен е временен синдик и е насрочено първото събрание 

на кредиторите. Спазва се разпоредбата на чл. 659,ал.2 ТЗ – представен е отчет 

за работата на временния синдик, за одобрение. 

Т.д./н/ № 69/2015г. е било разпределено първоначално на 

командирования от РС-Гоце Делчев съдия Хаджиев, след което е 

преразпределено на съдия Бельова. Насрочено с определение в з.з. от 

19.08.2015г., за 13.10.2005г., с което са приети писмените доказателства, 

допусната е СФЕ и е обявен проекто-доклад по делото. 



 55 

По т.д./н/ № 480/2013г., с определение от 01.10.2015г. е възобновено 

спряното с решение от 22.10.2014г.  производство, за което на следващия ден е 

изпратено съобщение до Агенцията по вписванията. 

Т.д./н/ № 68/2015г. е образувано на 04.05.2015г. по молба за откриване на 

производство по несъстоятелност срещу  Д. ЕООД. По делото е постъпил 

отговор от ответника и допълнение към отговора на 20.07.2015г. и на 

23.07.2015г. До момента на проверката – 08.10.2014г. (месец  и половина) 

делото не е администрирано. Липсва акт за насрочване в с.з. След бележка на 

проверяващия екип, с определение в з.з. от 14.10.2015г. (предоставено след 

извършването на проверката), съдия Стойка Янева – Мирчева е изготвила 

проект на доклад по делото, произнесла се е по доказателствените искания на 

страните, допуснала е писмени доказателства, дапуснала и назначила е СИЕ и 

в.л., дала е указания и е насрочила делото в с.з. на 27.11.2015г. 

Т.д./н/ № 145/2015г. е образуванов по молба с правно основание чл. 625 

ТЗ на 29.09.2015г. и до 08.10.2015г. не е администрирано, на доклад при 

съдията. След бележка на проверяващия екип, с разпореждане от 13.10.2015г. 

на съдията-докладчик Стойка Янева – Мирчева, молбата за откриване на 

производство по несъстоятелност е оставена без движение, с указание в 

едноседмичен сроко да се отстранят нередовностите по нея (предоставено след 

извършване на проверката). 

По т.д./н/ № 110/2014г. е постановено решение от 26.06.2015г., с което е 

обявена неплатежоспособност на длъжника, открито е производството по 

несъстоятелност, прекратена е дейността му, обявен е в несъстоятелност и е 

спряно производството по несъстоятелност, на основание чл. 632,ал.1 ТЗ. 

Указано е след изтичане на едногодишния срок по чл. 632,ал.2 ТЗ, ако не е 

поискано възобновяване на производството по несъстоятелност, делото да се 

докладва за прекратяване на производството по реда на чл. 632,ал.4 ТЗ. 

По т.д./н/ № 54/2013г. е постановено решение от 11.12.2014г., с което е 

обявена неплатежоспособност на длъжника, открито е производството по 

несъстоятелност, прекратена е дейността му и е спряно производството по 

несъстоятелност, на основание чл. 632,ал.1 ТЗ. Указано е след изтичане на 

едногодишния срок по чл. 632,ал.2 ТЗ, ако не е поискано възобновяване на 

производството по несъстоятелност, делото да се докладва за прекратяване на 

производството по реда на чл. 632,ал.4 ТЗ. 

Търговско дело /н/ № 469/2011г. е обявено за решаване на 11.11.2014г. и 

с решение от 11.12.2014г. е обявена неплатежоспособност на длъжника, 

открито е производството по несъстоятелност, прекратена е дейността му и е 

спряно производството по несъстоятелност, на основание чл. 632,ал.1 ТЗ. 

Указано е след изтичане на едногодишният срок по чл. 632,ал.2 ТЗ, ако не е 

поискано възобновяване на производството по несъстоятелност, делото да се 

докладва за прекратяване на производството по реда на чл. 632,ал.4 ТЗ. 

Т.д./н/ № 54/2013г. е образувано на 08.09.2015г. и по разпореждане на 

съдията-докладчик е изпратено на ответника за отговор, на основание чл. 131 

ГПК. 
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По т.д. /н/ № 109/2015г. с определение в з.з. от 01.10.2015гг. 

производството по делото е прекратено, поради оттегляне на молбата с правно 

основание чл. 625 ТЗ 

По т.д./н/ № 136/2014г. с протоколно определение № 870 от 23.02.2015г. 

производството по делото е спряно до приключване на т.д.№ 22/2015г. по 

описа на ОС-Благоевград.  

По т.д./н/ № 7/2013г. с определение от 04.06.2013г. съдът е приел 

доказателствата по делото, назначил е ССЕ и е насрочил с.з. за 29.07.2013г. С 

определение в з.з. от 16.06.2015г. производството по несъстоятелност е спряно, 

на основание чл. 632,ал.1 ТЗ. 

Т.д./н/ № 47/2015г. - с определение от 24.06.2015г. е обявен проекто- 

доклада на страните, дадени са указания и делото е насрочено в с.з. на 

24.06.2015г. 

По т.д./н/ № 151/2014г. – с решение от 15.05.2015г. е обявена 

неплатежоспособност на длъжника, открито е производството по 

несъстоятелност, прекратена е дейността му и е спряно производството по 

несъстоятелност, на основание чл. 632,ал.1 ТЗ.      

По т.д./н/ № 109/2014г. – с решение от 21.05.2015г. е обявена 

неплатежоспособност на длъжника, открито е производството по 

несъстоятелност, прекратена е дейността му и е спряно производството по 

несъстоятелност, на основание чл. 632,ал.1 ТЗ.      

        По т.д./н/ № 416/2011г. - с решение от 12.03.2015г., на основание чл. 

632,ал.5, вр. ал.1 ТЗ, е спряно производството по несъстоятелност и е указано 

делото да се докладва ако не е искано възобновяване. 

 По т.д./н/ № 81/2011г. - в с.з на 01.10.2015г. делото е отложено и 

насрочено за 05.11.2015г., с оглед изготвяне на ССЕ. 

 

По част от делата съдиите, с определението за насрочване на с.з. са се 

произнасяли по допустимостта на доказателствата по делото и исканата ССЕ 

(т. д. /н/ 136/2014г., т.д./н/ 69/2015г.), а други – са ги приемали (т.д./н/ № 

7/2013г., т.д./н/ № 124/2014г., т.д./н/ 480/2013г., т.д./н/ № 469/2011г., т.д./н/ 

109/2014г., т.д./н/ № 151/2014г., т.д./н/ № 1/2015г.)  Някои съдии насрочват 

делото с подробно определение, с което е обявен проекто доклад на страните -

т.д. /н/ № 136/2014г., т.д./н/ № 110/2014г., т.д./н/ № 69/2015г.,у т.д./н/ 

124/2014г. 

Изискването за надлежна бележка върху съдебния акт при издаване на 

изпълнителен лист (чл. 406, ал. 3 ГПК) е спазвано. 

Съобразно нормата на чл.14 от ЗТР, молбите за откриване на 

производство по несъстоятелност са изпращани за вписване своевременно (на 

следващия ден след разпределение на делата) в търговския регистър. По делата 

са депозирани ежемесечно доклади на синдиците, съобразно изискването по 

чл. 659, ал.2 ТЗ.  

 

Направените изводи и препоръки, въз основа на проверените и описани в 

този пункт дела, ще бъдат включени в т. ІV и т. V от настоящия Акт. 



 57 

            

 

                   ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО /ОХС/ 

 

Делата с отменен ход по същество за периодите 2013г., 2014г. и 

01.01.2015г. – 30.09.2015г. по съдии, са както следва: 

Съдия Анета Илинска - 2 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.; 1 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Атанас Кобуров /командирован/ - 0 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.; 0 

бр. за периода на 2015г.  

Съдия Величка Борилова – 3 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Вера Коева /командирована/ - 2 бр. за 2015 г. 

Съдия Емилия Дончева – 1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Емилия Топалова – 4 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 2 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Катя Бельова – 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 1 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Лилия Масева – 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 4 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Мария Шейтанова – 0 бр. за 2013г.; 3 бр. за 2014г.; 1 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Миглена Йовкова – 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Надя Узунова – 2 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода на 

2015г.  

Съдия Николай Грънчаров – 5 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 3 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Румяна Бакалова – 2 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода 

на 2015г. 

          

          Първоинстанционни граждански дела 

За проверявания период тези дела са 9 на брой: 2 бр. на доклад на съдия 

Емилия Топалова, 2 бр. - на съдия Масева, 2 бр. - на съдия Николай Грънчаров, 

и по едно на доклад на съдиите Бельова, Бакалова и Йовкова. 

Съдиите Илинска, Ковачев, Йовкова, Узунов, Узунова и Мирчева нямат 

дела с отменен ход по същество, както и командированите през периода съдии 

Кобуров и Жбантова. 

 

Гр. дело № 385/2012г. – на доклад на съдия Миглена Йовкова, е с ОХС, 

постановен с определение № 3114/29.07.2013г. С подробни мотиви съдът е 

обосновал извода за недопустимост на предявените искове по чл. 29, ал. 1 ЗТР 

поради липса на правен интерес от воденето им и е прекратил производството 

по делото.  
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Гр. дело № 228/2013г. - на доклад на съдия Емилия Топалова, е с ОХС, 

постановен с определение № 3303/22.07.2015г. В него съдът е обосновал 

извода за недопустимост на предявения установителен иск по чл. 26, ал. 1 ЗЗД, 

за прогласяване на нищожност, (поради противоречие със закона - чл. 31, т. 3 

ЗЮЛНЦ, на акта, с който ищецът е апортирал в капитала на дружеството-

ответник правото на собственост върху недвижим имот в гр. Сандански),  

поради липса на правен интерес и е прекратил производството по делото. 

Срещу съдебния акт са постъпили частна жалба и отговор по нея. 

Гр. дело № 540/2011г., е образувано по мотивирано искане на КУИППД 

(сега КОНПИ), разпределено на доклад на съдия Емилия Топалова, обявено за 

решаване в с.з. на 10.10.2013г. С определение № 5036/13.12.2013г. актът за 

даване ход по същество е бил отменен, възобновено е производството от 

фазата на съдебното дирене и същото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т. 4 

ГПК, до постановяване на тълкувателно решение по т.д. № 7/2013г. на ОСГК. 

Последното касае и въпросът за необходимостта от установяване на връзка 

между конкретната престъпна дейност по смисъла на чл. 3 ЗОПДИППД и 

придобиването на имуществото, предмет на искането за отнемане, който съдът 

е  приел за съществен при разрешаването на спора. Затова и с оглед 

обществената значимост на делата по този закон и сериозния материален 

интерес, съдът е предпочел спирането, пред риска от постановяване на акт при 

неправилно тълкуване  и прилагане на закона. 

С определение от 15.05.2014г., след приемането на ТР № 8/2013г. на 

ОСГК по т.д. № 8/2013г.,(в което е прието, че освен ВКС по-долустоящ по 

степен съд не може да спира процеса поради висящност на тълкувателно дело), 

съдът е възобновил производството, насрочил е о.с.з. за 26.06.2014г. с 

призоваване на страните и е приключил съдебното дирене. Решение № 3409 е 

постановено на 05.08.2014г., влязло е в сила на 18.09.2014г., изменено в частта 

за разноските с определение от 17.10.2014г., издаден е изпълнителен лист, 

уведомена е НАП за предприемане на последващи действия. 

Гр. дело № 173/2011г., е образувано по ИМ с правно основание чл. 422 

ГПК, разпределено на доклад на съдия Масева, обявено за решаване в с.з. на 

19.03.2012г. С определение № 1667/20.07.2012г., актът за даване ход по 

същество е бил отменен и същото е спряно на основание чл. 229, ал.1, т. 6 ГПК, 

до произнасянето на КС на РБ с решение по к.д. № 4/2012г. по допуснатото за 

разглеждане по същество искане за обявяване противоконституционността  на 

разпоредбата на чл. 417, т.2 ГПК. С определение № 2776/13.12.2012г., след 

обнародването в ДВ бр. 79/16.10.2012г. на Решение № 12 по к.д. № 4/2012г., 

съдия Масева е възобновила производството и е насрочила о.с.з. за 

29.01.2013г., в което е даден ход по същество. С определение № 1879 от 

16.05.2013г., след повторна отмяна на хода по същество, производството е 

било прекратено поради недопустимост на иска. Оспорен, съдебният акт е бил 

потвърден с определение № 2395/04.11.2013г. по ч.гр.д. № 3958/2013г. на 

САпС. 

Гр. дело № 73/2014г., е образувано по ИМ с правно основание чл. 422 

ГПК и др., разпределено на доклад на съдия Масева, обявено за решаване в с.з. 
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на 24.03.2015г. С определение № 3325 от з.з. на 23.07.2015г., актът за даване 

ход по същество е бил отменен, възстановена е висящността на 

производството, с оглед констатираната необходимост от поставяне на 

допълнителна задача на вещото лице по изслушаната по делото ССчЕ. Делото 

е насрочено в о.с.з. на 27.10.2015г. Задачата е изпълнена и на 05.10.2015г. по 

делото е представена допълнителната ССчЕ. 

Гр. дело № 14/2012г., е образувано по ИМ с правно основание чл. 26, ал. 

1 ЗЗД, разпределено на доклад на съдия Н.Грънчаров, обявено за решаване в 

с.з. на 30.10.2012г. С определение от з.з. 01.02.2013г., актът за даване ход по 

същество е бил отменен, възстановена е висящността на производството и 

същото е прекратено, поради липса на правен интерес за ищеца от неговото 

завеждане пред съда. С определение № 1510 от 28.06.2013г., постановено по 

гр.д. № 2413/2013г. САпС е отменено и делото е върнато за продължаване на 

процесуалните действия. На 24.09.2013г. съдия Грънчаров е постановил 

решение № 101, уважавайки иска, частично отменен и в друга част – обезсилен 

от въззивния съд, а ВКС не е допуснал касационно обжалване. 

Гр. дело № 323/2013г., е образувано по ИМ на двама британски 

граждани срещу ЕООД със седалище в гр. Разлог, с правно основание чл. 55, 

ал. 1, пр. 3 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 1 ЗЗД, разпределено на доклад на съдия 

Н.Грънчаров, обявено за решаване в с.з. на 21.01.2014г. С определение от з.з. 

20.02.2014г., актът за даване ход по същество е бил отменен и е била 

възстановена висящността на производството, като е осигурена  възможност на 

ответната страна да представи доказателства за наведени в писмения отговор 

фактически твърдения. В проведеното на 25.03.2014г. с.з. е бил даден ход на 

устните състезания и съдът е обявил, че ще се произнесе с решение в 

законоустановения срок. Междувременно, в срока за произнасяне, от 

пълномощника на ответното дружество са представени доказателства за 

открито производство по несъстоятелност. При тези данни и на основание чл. 

637, ал. 1 ТЗ, на 18.06.2014г. съдът е постановил определение № 2600, с което, 

(без да отмени   даденият ход по същество), е спрял производството по делото, 

считано от датата на вписване на съдебното решение в ТР – 24.03.2014г. 

Същото е възобновено с определение от 17.09.2014г., след окончателното 

одобряване на списъка на приетите и неприети вземания и констатацията, че 

претенцията на ищците не е била приета от синдика като вземане по реда на 

ТЗ, в производството по несъстоятелност. Било е насрочено с.з. за 14.10.2014г., 

отложено за 17.11.2014г., в което съдът е обявил делото за решаване. 

Съдебният акт е постановен на 06.01.2015г. 

Гр. дело № 30/2013г., е образувано по ИМ на община – Благоевград,с 

правно основание чл. 212 ГПК, вр. чл. 26, ал. 1 ЗЗД и чл. 124, ал. 1 ГПК, 

разпределено на доклад на съдия Р.Бакалова, обявено за решаване в с.з. на 

10.06.2013г. С определение от з.з. на 05.08.2013г., актът за даване ход по 

същество е бил отменен, възстановена е висящността на производството и 

същото е прекратено, поради липса на правен интерес на ищеца от него. С 

определение № 2272/17.10.2013г., постановено по ч.гр.д. № 3808/2013г., 

прекратяването е било потвърдено. 
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Гр. дело № 453/2012г., е образувано по ИМ на двама граждани на 

Обединеното кралство, срещу ЕООД със седалище в гр. Благоевград, с правно 

основание чл. 87, ал. 2 ЗЗД, чл. 55, ал. 1, 3 ЗЗД и чл. 92, ал. 1 ЗЗД, разпределено 

на доклад на съдия Бельова, спирано на основание чл. 637, ал. 1 ТЗ, 

възобновено на 22.05.2015г. и обявено за решаване в с.з. на 07.07.2015г. С 

определение от з.з. на 28.07.2015г., актът за даване ход по същество е бил 

отменен и производството по делото е било прекратено, с оглед 

доказателствата от откритото производство по несъстоятелност на 

дружеството, че претендираното от ищците вземане не е включено в списъка 

на приетите и неприети вземания – това прави процесуалното право на иск 

погасено, т.е. недопустимо за разглеждане.   

 

Въззивни дела с ОХС 

 

За проверявания период, съгласно изготвената справка, тези дела са 15 на 

брой: по 2 бр. на доклад на съдиите Илинска, Топалова,  Масева,  Шейтанова, 

Грънчаров, и по едно на доклад на съдиите Бельова, Бакалова , Узунова, 

Дончева и Йовкова. 

Съдиите Ковачев, Симеонова, Беровски, Узунов и Мирчева нямат дела с 

отменен ход по същество, както и командированите през периода съдии 

Алексова и Жбантова. 

От общия брой дела с ОХС бяха проверени пет дела, (изискани от РС-

Благоевград), останалите са върнати съответно в РС-Разлог, РС-Сандански, РС-

Г.Делчев и РС-Петрич. 

  

В.гр.дело № 470/2012г. е образувано на 11.06.2012г. по въззивна жалба 

от К.Д.Г., против решението по гр.д. № 1312/2011г. на РС-Благоевград, 

разпределено на следващия ден от съдия Узунов, на доклад на съдия Илинска. 

С определение на състава № 2124/01.10.2012г., в хода на проверката по чл. 267, 

вр. чл. 262 ГПК, е приета  редовност и допустимост на подадената жалба и 

делото е насрочено в о.с.з. за 23.10.2012г. Последното е редовно проведено и с 

оглед обсъденото и прието от въззивната инстанция опущение при 

първоначалното разглеждане на делото - конкретно при извършването на 

доклада по чл. 146 ГПК, е допуснато неговото допълване, разяснена е 

доказателствената тежест, дадени са указания и е осигурена възможност на 

страните да изразят становище по доказателствата и евентуалните процесуални 

действия. С оглед това е насрочено о.с.з. за 11.12.2012г., в което е допуснато 

събирането на гласни доказателства, приети се и приложени писмени такива, 

назначена е повторна СТЕ, с насрочване на с.з. за 05.02.2013г., в което делото е 

обявено за решаване. В срока за произнасяне е постъпила молба от 

пълномощника на ответника, с която е приложил влязло в сила решение на АС-

Благоевград. С оглед преценката за относимост на съдебния акт за правилното 

произнасяне във въззивното производство и на основание чл. 235, ал. 3, вр. чл. 

253 и чл. 273 ГПК, е отменено протоколното определение за даване ход по 

същество, възобновено е производството по делото и е насрочено о.с.з. за 
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25.06.2013г., като са изискани и допълнителни доказателства. Решението е 

постановено на 21.08.2013г. 

В.гр.дело № 403/2012г. е образувано на 12.05.2015г. по въззивна жалба 

от С.В.С. против решението по гр.д. № 2582/2014г. на РС-Благоевград, 

разпределено на следващия ден от съдия Узунов, на доклад на съдия Масева. 

Входящата проверка за редовност на въззивната жалба е извършена от съдебен 

помощник, изразил становище, че са налице условията за насрочване на о.с.з. В 

графата „резолюция на съдия-докладчика” няма отразяване, подпис или акт за 

насрочване, директно в списъка за призоваване е нанесена датата 26.05.2015г. 

Съставът се е произнесъл по направените с жалбата доказателствени искания в 

о.с.з., като е допуснал и назначил СТЕ, определил е в.л., задача, р-р на депозит, 

а част от док.искания са оставени без уважение като преклудирани. 

Следващото с.з. е било проведено на 07.07.2015г., в което, след изслушване и 

приемане на заключението, делото е обявено за решаване. С определение № 

3459/29.07.2015г., протоколното определение за даване ход по същество е 

отменено, възобновена е висящността на производството, тъй като в срока за 

произнасяне съдът е констатирал необходимост от прилагане на писмено 

доказателство – нот. акт, изискано служебно от съда, а с.з. е насрочено за 

06.10.2015г. В него е  прието полученото писмено доказателство и е даден ход 

на делото по същество.  

В.гр.дело № 823/2014г. е образувано на 18.09.2014г., по въззивна жалба 

от В.С.Б., против решението по гр.д. № 2452/2014г. на РС-Благоевград, само в 

частта му досежно присъденото заплащане на разноски. Разпределено е на 

следващия ден от съдия Узунов, на доклад на съдия Йовкова. Входящата 

проверка за редовност на въззивната жалба е извършена от съдебен помощник, 

изразил становище, че са налице условията за насрочване на о.с.з. С  

определение от з.з. на 24.09.2014г., съдът е оставил без уважение искането на 

жалбоподателя за допускане до разпит на свидетел и е насрочил о.с.з. за 

07.10.2014г., за която дата е наредено и призоваването и на ДСП „Закрила на 

детето”-Благоевград. (по това дело е приложена заповед за заместване на 

отсъстващата поради платен отпуск съдия Бакалова – член на въззивния 

състав, да бъде замествана от мл. с-я Димитър Баровски в з.з. по делото. 

Заповедта е 552/24.09.2014г., позована на чл. 86, ал. 1, т.1 и ал. 2 ЗСВ и 

съгласно Дневника за участие по дела при условията на заместване. 

Тази заповед е последвана и от втора такава № 588/06.10.2014г., за 

заместване на съдия Узунова, в насроченото съдебно заседание. В него делото 

е обявено за решаване. В срока за произнасяне, с преценката, че 

администрираната като въззивна жалба всъщност представлява искане, молба 

за изменение в частта за разноските, на постановения съдебен 

първоинстанционен акт, делото е върнато за произнасяне на РС-Благоевград, 

като е прекратено производството по делото. 

В.гр.дело № 967/2012г. е образувано на 05.11.2012г., по въззивна жалба 

от пълномощник на ООД, със седалище в гр. Благоевград, против решението 

по гр.д. № 3836/2011г. на РС-Благоевград. Разпределено е на доклад на съдия 

Грънчаров на следващия ден. С подробно определение от 14.11.2012г., съдът е 
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направил проверка за редовност и допустимост на подадената въззивна жалба, 

на направените оплаквания и становището на ответната по жалбата страна, 

като е насрочил о.с.з. за 13.12.2012г., в което е и даден ход на делото по 

същество. С определение № 88/15.01.2013г., съставът е отменил определението 

за приключване на производството и го е възобновил, констатирайки при 

анализа на събраните по делото доказателства, че е налице процесуален 

пропуск на първоинстанционния съд – да открие производство по реда на чл. 

193 ГПК, за оспорване истинността на представени от ищеца с ИМ писмени 

доказателства. Затова същото е открито от въззивния състав, определена е 

тежестта на доказване, наредено е връчването на страните от определението и е 

насрочено о.с.з. за 07.02.2013г. В него е допусната и назначена СТЕ, 

депозирана и приета в с.з. на 14.03.2013г., в което делото е обявено за 

решаване. Съдебният акт е обявен на 03.04.2013г. 

В.гр.дело № 220/2013г. е образувано на 05.03.2013г., по въззивна жалба 

срещу постановено в делбено производство решение  на РС-Благоевград. 

Разпределено е на доклад на съдия Бакалова, обявено от състава за решаване в 

с.з. на 07.05.2013г. В срока за произнасяне, след констатацията за  

противоречие на застъпеното от РС становище с нормата на чл. 290 ГПК(отм.), 

съдът е постановил ОХС, прекратил е въззивното производство и е върнал 

делото на първоинстанционния съд, за извършване на действията по чл. 289 

ГПК (отм.), съгласно указанията, дадени в определението. 

 

Търговски дела – 6 бр. - по едно на съдиите Борилова, Бельова, Масева 

и Узунова и 2 бр. на доклад на съдия Грънчаров 

 

Т.дело № 227/2010г. е образувано на 16.06.2010г., въз основа на ИМ на 

„С. МС” ООД по чл. 74 ТЗ, за отмяна на приети, на 15.03.2010 г., решения  от 

ОС на акционерите на „С. ВВ” АД. Разпределено е на доклад на съдия Бельова. 

Било е обявено за решаване на 04.12.2012г. С определение от 02.01.2013г., 

ходът по същество е бил отменен и производството по делото – прекратено, 

след като съдът е приел, че ищецът не е носител на членствени права – 

акционер в ответното дружество, не е активно легитимиран за наведената 

претенция. Определението е било отменено по реда на инстанционния контрол 

и след проведено заседание на 23.04.2013г., съдът се е произнесъл по същество 

с решение № 2035 от 28.05.2013г., уважавайки иска. Последното е потвърдено 

с решението на САС по т.д. № 4131/2013г. 

Т.дело № 31/2012г. е образувано на 18.01.2012г., въз основа на ИМ от 

синдика на „Мина-Пирин” ЕАД, (в несъстоятелност), с правно основание чл. 

646, ал. 2, т. 1 ТЗ,  с искане за прогласяване на нищожност на плащания на 

сумите по седем бр. фактури, по отношение на кредиторите на дружеството. 

Разпределено е на доклад на съдия Грънчаров. След две с.з., в които не е даден 

ход, е било проведено редовно с.з. на 18.12.2012г., в което, след подробен 

доклад по делото, е било обявено за решаване. С определение от 11.03.2013г., 

ходът по същество е бил отменен,  след като съдът е обсъдил, че в хода на 

производството е настъпило изменение на нормата на чл. 646, ал. 2, т.1 ТЗ, 
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засягаща пряко правното основание на иска. Затова, след възобновяването на 

висящността на делото, е дадена възможност на синдика, в месечен срок от 

влизане в сила на изменението, извършено с ДВ бр. 20/27.02.2013г., да заяви 

дали ще оттегли, или ще поддържа предявения иск. С молба от 17.04.2013г., 

искът е бил надлежно оттеглен и с определение № 1595/23.04.2013г., 

оттеглянето е допуснато и производството по делото – прекратено. 

Т.дело № 3/2010г. е образувано на 05.01.2010г., по ИМ  от гражданин на 

Руската федерация, с правно основание чл. 74 ТЗ, за отмяна на приети, на 

14.12.2009 г., решения  от ОСС, за изключването на ищеца като съдружник. 

Било е разпределено на доклад на съдия Борилова,  обявено за решаване на 

27.03.2013г. С определение от 25.04.2013г., ходът по същество е бил отменен, 

предявеният иск е бил оставен без разглеждане, поради липса на активна 

процесуална легитимация, а производството по делото е било прекратено. 

Определението е влязло в сила. 

Т.дело № 398/2013г. - е образувано на 13.09.2013г., по ИМ на ЕТ, срещу 

община Симитли, за заплащане на стойността на извършени СМР. 

Разпределено е на доклад на съдия Грънчаров, обявено за решаване на 

27.11.2014г. С определение № 981/04.03.2015г. даденият ход по същество е 

отменен, поради дадена погрешна квалификация на иска, затова и е изменен 

докладът по чл. 146 ГПК на съда,  при условията на чл. 59, ал. 1 ЗЗД, като е 

допълнен същия в този смисъл и са дадени указания към ответната страна по 

доказателствената тежест и е насрочено о.с.з. Към момента на проверката 

делото продължава, изготвят се експертизи, процесът е  утежнен с оглед 

неколкократни смени на вещите лица.  

Т.дело № 445/2013г. е образувано на 03.10.2013 г., по ИМ на ООД със 

седалище в гр. София, с правно основание чл. 422 ГПК,вр. чл. 415, ал. 1 ГПК и 

чл. 124 ГПК, срещу ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Петрич. 

Било е разпределено на доклад на съдия Масева,  обявено за решаване на 

02.12.2014г. С определение № 13/05.01.2015г., по преценена като основателна 

молба от пълномощника на ищеца, съдът е отменил определението за 

приключване на съдебното дирене и е насрочил делото в о.с.з., в което да се 

изслуша в.л. по допусната допълнителна ССчЕ. Срещу постановеното решение 

№ 3410 от 27.07.2015г., администрират се постъпили въззивни жалби. 

Т.дело № 532/2012г. е образувано на 07.12.2012 г., по ИМ от 

пълномощник на ООД със седалище в гр. Благоевград, с правно основание чл. 

327 ТЗ, чл. 79, ал. 1 пр. 2 ЗЗД, вр. чл. 82 ЗЗД, срещу ООД със седалище и адрес 

на управление в гр. Сандански. Било е разпределено на доклад на съдия 

Узунова, обявено за решаване на 11.04.2013г. С определение № 

1784/10.05.2013г., след подадена молба от пълномощника за постигната между 

страните спогодба, съдът е отменил определението за ход по същество и е 

насрочил о.с.з. за 30.05.2013г. в което споразумението е одобрено и 

производството – прекратено. 

Останалите съдии нямат търговски дела с ОХС. 
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Изводите по този вид проверени дела, ще бъдат вкючени в т. ІV от 

настоящия Акт. 

 

                           ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

Проверката установи, че в Окръжен съд – Благоевград има 18 отсрочени 

граждански и търговски дела за проверявания период, главно по здравословни 

причини - ползван отпуск по болест. В някои случаи, причината за 

отсрочването е била участие на докладчика в обучителен семинар или 

конференция. Действително производството по тези дела не е забавено 

съществено, следващите съдебни заседания са проведени до няколко дни, 

максимум до един месец. 

С оглед констатираното, ще бъдат направени и съответните изводи в т.ІV 

от настоящия акт. 

 

                                                 ОТВОДИ 

 

Обобщената информация за периодите на проверката по съдии е следната: 

 

Съдия  Анета Илинска - отводи по 17 бр. дела за 2013г.; по 10 бр. дела за 

2014г.; по 15 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия  Атанас Кобуров - отводи по 0 бр. дела за 2013г.; по 9 бр. дела за 

2014г.; по 0 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Величка Борилова - отводи по 18 бр. дела за 2013г.; по 11бр. дела 

за 2014г.; по 0 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Вера Коева - отводи по 0 бр. дела за 2013г.; по 1 бр. дела за 2014г.; 

по 0 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Владимир Ковачев - отводи по 0 бр. дела за 2013г.; по 5 бр. дела за 

2014г.; по 13 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Гюлфие Яхова - отводи по 1 бр. дела за 2013г.; по 0 бр. дела за 

2014г.; по 0 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Димитър Беровски - отводи по 0 бр. дела за 2013г.; по 4 бр. дела за 

2014г.; по 12 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Емилия Дончева - отводи по 4 бр. дела за 2013г.; по 0 бр. дела за 

2014г.; по 0 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Емилия Топалова - отводи по 15 бр. дела за 2013г.; по 14 бр. дела за 

2014г.; по 13 бр. дела  за периода на 2015г.  

Съдия Катя Бельова - отводи по 15 бр. дела за 2013г.; по 12 бр. дела за 

2014г.; по 14 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Лилия Масева - отводи по 17 бр. дела за 2013г.; по 12 бр. дела за 

2014г.; по 16 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Мария Шейтанова - отводи по 1 бр. дела за 2013г.; по 5 бр. дела за 

2014г.; по 1 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Магдалена Жбантова - отводи по 0 бр. дела за 2013г.; по 4 бр. дела 

за 2014г.; по 0 бр. дела  за периода на 2015г. 
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Съдия Миглена Йовкова - отводи по 20 бр. дела за 2013г.; по 12 бр. дела 

за 2014г.; по 17 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Надя Узунова - отводи по 21 бр. дела за 2013г.; по 14 бр. дела за 

2014г.; по 16 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Николай Грънчаров - отводи по 19 бр. дела за 2013г.; по 9 бр. дела 

за 2014г.; по 15 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Петър Узунов - отводи по 22 бр. дела за 2013г.; по 13 бр. дела за 

2014г.; по 13 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Росен Василев - отводи по 16 бр. дела за 2013г.; по 4 бр. дела за 

2014г.; по 0 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Румяна Бакалова - отводи по 22 бр. дела за 2013г.; по 14 бр. дела за 

2014г.; по 15 бр. дела  за периода на 2015г. 

Съдия Стойка Янева-Мирчева /командирована/ – отводи по 17 бр. дела за 

периода на 2015 г. 

Съдия Стоян Хаджиев /командирован/ – отводи по 14 бр. дела за периода 

на 2015 г. 

 

Проверени бяха наличните в съда, към момента на проверката дела:  

В.ч.гр.дело № 572/15 г. и в.ч.гр.дело № 571/2015 г., по които всички 

съдии в Окръжен съд – гр.Благоевград /наказателни и граждански/ са се отвели 

от разглеждането на делото. Производствата са били образувани по жалби на  

„Ц.” ЕООД, представлявано от М.Д.Д., който е обжалвал действията на ЧСИ Г. 

Ц. Всички определения са постановени на основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК. 

В.гр.дело № 783/15 г. е било образувано по постъпила чрез Районен съд – 

гр.Разлог, въззивна жалба срещу решението, постановено по гр.дело  № 

225/2015г. По делото е приложен протокол за избор на докладчик от 18.09.2015 

г. Изборът е извършен електронно между 13 съдии и е определен съдия 

Николай Грънчаров. С определение № 4231/25.09.2015 г., докладчикът се е 

отвел от разглеждането на делото, което е мотивирал с обстоятелството, че 

съпругата на въззиваемия е личен лекар на родителите му, които живеят в 

същото населено място. 

Делото е преразпределено на 28.09.2015 г. на съдия Анета Илинска.  

В з.з. от 01.10.2015 г. е насрочено о.с.з. за 27.10.2015 г. 

В.гр.д. № 219/2015г. – образувано е по въззивна жалба срещу решението 

по гр.д. № 4130/2011г. на РС-Благоевград. Разпределено е на доклад на съдия 

М.Йовкова. Съдия –докладчикът заседава във ІІ –ри въззивен състав, с 

председател съдия Надя Узунова и член съдия Р.Бакалова, който е провел о.с.з. 

на 28.04.2015г., отложено за 16.06.2015г. 

Съгласно заповед № 464/15.06.2015г. на Зам.председателя на съда – съдия 

Масева, с оглед факта, че съдия Узунова е в платен отпуск на 16.06.2015г., а 

съдия Йовкова е в отпуск по болест за периода 15.06-17.06.2015г., съгласно 

Дневника за участие при заместване са определени: съдия Топалова и съдия 

Мирчева да участват в заседанието на 16.06.2015г. по в.гр.д. № 219/2015г. и 

в.гр.д. № 414/2015г. (също на доклад на съдия Йовкова), а съдия Ковачев в 

същото заседание да замени съдия Йовкова по в.гр.д. № 319/2015г., което е на 
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доклад на съдия Бакалова. По последното дело в първата инстанция се е 

произнасяла съдия Мирчева, затова е заменена от съдия Ковачев за 

разглеждането му. В същия ден е извършено компютърно разпределение на 

делото, между възможните 13 съдии, с изключване от него на 9 съдии, на база 

и с позоваване на тази заповед и на основание чл. 13 от Вътрешните правила, 

както и на съдия Йовкова – поради отпуск по болест и на съдия Узунова – 

отпуск.  

В с.з. на 16.06.2015г. съдебният състав по делото е с председател съдия 

Бакалова и членове съдия Топалова и съдия Мирчева. Ход на делото не е 

даден, тъй като съдия Топалова се е отвела от участие по делото, на основание 

чл. 22, ал. 1, т.6 ГПК, поради участие в разглеждането на гр.д. № 622/2014г. на 

ОС-Благоевград, което е със същия ищец, но с друг ответник, като ищецът се е 

позовал на същите правопораждащи факти. На л. 59 по делото е приложен 

протокол – история на съдийските назначения, с който и на основание чл. 13 от 

Вътрешните правила, делото се връща на първоначалния докладчик, 

посредством ръчно разпределение. Съгласно заповед № 521/29.06.2015г. е 

наредено участие на мл.съдия Гергана Симеонова в разглеждането на делото и 

на още две въззивни дела, насрочени за 30.06.2015г., поради ползването на 

платен отпуск от съдия Узунова от 24.06., до 01.07.2015г. С.з. на 30.06.2015г. 

по делото е проведено от състав съдия М.Йовкова – председател и докладчик и 

членове съдия Бакалова и мл.съдия Г.Симеонова, отложено за 29.09.2015г. На 

28.09.2015г. съдия Узунова с разпореждане се е самоотстранила от участието 

си в състава, „за да не възникнат каквито и да било съмнения и у двете страни” 

по отношение на безпристрастието й, предвид „отвода на съдия Топалова от 

проведеното с.з. на 16.06.2015г., обоснован с участието й в разглеждането на 

в.гр.д. № 622/2014г. (по което има влязъл в сила съдебен акт) в което 

разглеждане „е участвал и съдия П.Узунов”.   

Със заповед № 751/28.09.2015г. съдия Узунова е била заменена с мл.съдия 

Г.Симеонова. Делото е обявено за решаване в с.з. на 29.09.2015г.,  в състав 

съдия М.Йовкова и членове съдия Бакалова и мл.съдия Гергана Симеонова, на 

доклад на председателя. 
 

Със заповед № 310/10.11.2010г. на Председателя на ОС-Благоевград, е 

била назначена Комисия за проверки и анализи на отводите на съдиите и 

съдебните състави, в състав от петима съдии. Комисията е провела заседания 

на 23.07.2014г. (обхващащо проверка на извършените отводи по всички дела, 

за периода 28.03.2011г. – 11.07.2014г.) и на 06.03.2015г. – с извършен преглед 

на постановените съдебни актове за  отвод по дела за 2014г., като за 

констатациите си е изготвила доклад до Председателя на съда.  

Вярно е, че отводът е подчинен на вътрешното убеждение на съдията, но 

следва да се съобрази, че същият, позован на т.6 от чл. 22, ал.1 ГПК, е 

приложим само в хипотезата на поискано от страната отстраняване на съда. В 

този смисъл е и писмо изх. № 236/11.06.2015г. на Председателя на ВКС, 

изпратено до всички съдилища и до ИВСС. 

С оглед немалкия брой отводи в  ОС-Благоевград, е препоръчително в 

бъдеще разпоредбата по чл. 22 ГПК да се прилага само по необходимост и при 
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стриктно спазване на закона, поради опасността от нарушаване на случайния 

избор и дори отказ от правосъдие, каквито практики бяха установени при 

извършените от ИВСС проверки. В тази връзка, ще бъдат направени 

съответните изводи и препоръки в т.ІV и т.V от настоящия акт 

 

             ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

                   ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Частни граждански дела 

Обезпечения по реда на  чл. 390 ГПК за 2013г. и 2014г. по съдии, са както 

следва: 

Съдия Анета Илинска – 8 бр. за 2013г.; 8 бр. за 2014г.;   

Съдия Атанас Кобуров /командирован/ - 0 бр. за 2013г.; 5 бр. за 2014г.;  

Съдия Величка Борилова – 9 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.;   

Съдия Владимир Ковачев – 0 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;   

Съдия Емилия Топалова – 9 бр. за 2013г.; 7 бр. за 2014г.;   

Съдия Катя Бельова – 0 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.;   

Съдия Лилия Масева – 10 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.;   

Съдия Магдалена Жбантова /командирована/ – 0 бр. за 2013г.; 3 бр. за 

2014г.;   

Съдия Миглена Йовкова – 9 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.;   

Съдия Надя Узунова – 9 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.;   

Съдия Николай Грънчаров – 11 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.;   

Съдия Петър Узунов – 8 бр. за 2013г.; 5 бр. за 2014г.;   

Съдия Росен Василев – 12 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;   

Съдия Румяна Бакалова – 8 бр. за 2013г.; 7 бр. за 2014г.;   

 

Частни жалби срещу определения на първоинстанционния съд по реда на 

чл. 396 ГПК за 2013г. и 2014 г. по съдии, са както следва: 

 

Съдия Анета Илинска – 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;   

Съдия Величка Борилова – 2 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.;  

Съдия Гюлфие Яхова – 1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.;   

Съдия Емилия Дончева – 1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.;   

Съдия Лилия Масева – 0 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;   

Съдия Мария Шейтанова – 1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.;   

Съдия Миглена Йовкова – 0 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;   

Съдия Надя Узунова – 3 бр. за 2013г.; 3 бр. за 2014г.;   

Съдия Николай Грънчаров – 1 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.;   

Съдия Петър Узунов – 1 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.;   

Съдия Росен Василев – 1 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.;   

Съдия Румяна Бакалова – 2 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.;   

 

Частни жалби по реда на чл. 413, ал.2 ГПК, чл. 418, ал.4 от ГПК и чл. 419, 

ал.1 ГПК, за 2013г. и 2014г., по съдии, са както следва: 
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Съдия Анета Илинска – 5 бр. за 2013г.; 7 бр. за 2014г.;   

Съдия Атанас Кобуров – 0 бр. за 2013г.; 11 бр. за 2014г.;  

Съдия Величка Борилова – 7 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.;  

Съдия Владимир Ковачев – 0 бр. за 2013г.; 3 бр. за 2014г.;  

Съдия Гюлфие Яхова – 2 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 

Съдия Димитър Беровски – 0 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.;  

Съдия Емилия Дончева - 4 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 

Съдия Емилия Топалова – 5 бр. за 2013г.; 5 бр. за 2014г.; 

Съдия Катя Бельова – 5 бр. за 2013г.; 7 бр. за 2014г.;  

Съдия Лилия Масева – 5 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.;  

Съдия Магдалена Жбантова – 0 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.;  

Съдия Мария Шейтанова – 7 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.;  

Съдия Миглена Йовкова – 5 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.;  

Съдия Надя Узунова – 11 бр. за 2013г.; 4 бр. за 2014г.; 

Съдия Николай Грънчаров – 7 бр. за 2013г.; 9 бр. за 2014г.; 

Съдия Петър Узунов – 8 бр. за 2013г.; 6 бр. за 2014г.; 

Съдия Росен Василев – 5 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 

Съдия Румяна Бакалова – 10 бр. за 2013г.; 5 бр. за 2014г.; 

 

Възражение по реда на чл. 423, ал.1 ГПК срещу определения на 

първоинстанционния съд, по реда на чл. 396 ГПК, за 2013г. и 2014г., по съдии, 

са както следва: 

Съдия Анета Илинска – 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;   

Съдия Гюлфие Яхова – 1 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 

Съдия Димитър Беровски – 0 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;  

Съдия Емилия Дончева - 3 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 

Съдия Емилия Топалова – 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 

Съдия Лилия Масева – 3 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.;  

Съдия Магдалена Жбантова – 0 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.;  

Съдия Надя Узунова – 11 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 

Съдия Николай Грънчаров – 1 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 

Съдия Петър Узунов – 0 бр. за 2013г.; 1 бр. за 2014г.; 

 

Проверени бяха ч.гр.дела, образувани по реда на чл. 390 и сл. ГПК, по 

молби за обезпечение на бъдещи искове, по състави както следва:  

 

- на доклад на съдия Анета Илинска: ч.гр.дело № 57/2013 г. и ч.гр.дело 

№ 37/2014 г. 

И по двете дела исканията за обезпечение на бъдещ иск са оставени без 

уважение. Определението по първото производство е постановено в деня след 

подаване й, а по второто – в същия ден. Определенията не са обжалвани и са 

влезли в сила. 

 

- на доклад на съдия Владимир Ковачев: ч.гр.дело № 287/2014 г.  
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Определението за допускане обезпечението на бъдещи искове е 

постановено в деня на постъпване на молбата. Съдът е определил едномесечен 

срок за предявяване на иска, който започва да тече от деня на постановяване на 

определението, а на молителя е указано, че ако в „тридневен срок от 

изтичането му не представи доказателства”, че е предявил бъдещия иск, 

обезпечението ще бъде отменено служебно. Обезпечителната заповед е 

получена от адвокат П., което е удостоверено с дата и подпис, а определението 

е връчено на 09.12.2014 г. В срока определен от съда са представени 

доказателства за предявен иск. На 19.12.2014 г. определението за допускане на 

обезпечение е било обжалвано пред САС, който го е потвърдил на 24.04.2015г.  

 

- на доклад на съдия Емилия Топалова: ч.гр.дело № 56/2013 г. и ч.гр.дело 

№ 43/2014 г. 

По ч.гр.дело № 56/2013 г. молбата за обезпечаване на бъдещ иск е била 

отхвърлена. Определението е постановено в деня след подаването на молбата, 

не е било обжалвано и е влязло в сила. По ч.гр.дело № 43/2014 г. е допуснато 

обезпечение, определението е било постановено в деня на постъпване на 

молбата. На молителя е бил определен едномесечен срок за предявяване на 

бъдещ иск, който започва да тече от връчването на определението. 

Обезпечителната заповед е получена от адвокат Т., което е удостоверено с дата 

и подпис, а определението е връчено на 20.02.2014 г. В срока определен от 

съда са представени доказателства за предявен иск. 

 

- на доклад на съдия Катя Бельова:  ч.гр.дело № 196/2014 г. и ч.гр.дело 

№ 200/2014 г. 

Ч.гр.дело № 196/2014 г. е било образувано и разпределено на 15.08.2014 г. 

по молба подадена на същата дата. С разпореждане № 3559/15.08.2014 г. е 

оставена без движение за внасяне на дължимата държавна такса. Съобщението 

е било връчено на 01.09.2014 г., но тъй като предписанията на съда не са били 

изпълнени, с разпореждане № 4012 от 26.09.2014 г. молбата е била върната, а 

производството прекратено. Молителят е бил уведомен на 30.09.2014 г.  

По ч.гр.дело № 200/2014 г. молбата за обезпечение на бъдещ иск е била 

уважена. Определението е постановено в деня след подаването й. Съдът е 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от датата на 

получаване на обезпечителната заповед, получена от адвокат Ч., което е 

удостоверено с дата и подпис, а определението е връчено на 11.08.2014 г. С 

определение № 4010/26.09.2014 г. допуснатото обезпечение е било отменено, 

тъй като в срока определен от съда не са били представени доказателства за 

предявен иск. 

 

- на доклад на съдия Лилия Масева: ч.гр.дело № 2/2013 г. и ч.гр.дело № 

160/2014 г. 
Молбата за обезпечаване на бъдещ иск по ч.гр.дело № 2/2013 г. е била 

депозирана пред Районен съд – гр.Благоевград, на 12.12.2012 г. С определение 

от същата дата делото е било изпратено по подсъдност на Окръжен съд – гр. 
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Благоевград. Определението по чл.390 от ГПК е постановено в деня на 

постъпване на делото в съда, а молбата е била оставена без уважение. 

Съобщението е било връчено на 18.04.2013 г.  

По ч.гр.дело № 160/2014 г. определението за обезпечаване на бъдещ иск е 

било постановено в деня на постъпване на молбата. Съдът е определил 

едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от датата на 

постановяване на определението и е указал да се издаде обезпечителна заповед 

по чл.391, ал.2 от ГПК, след представяне на доказателства за внасяне на 

парична гаранция. Определението е връчено на 23.06.2014 г., а 

обезпечителната заповед е получена от В.К., което е удостоверено с дата и 

подпис. В срока определен от съда са били представени доказателства за 

предявен иск. С определение № 4294/15.10.2014 г. по чл.403 от ГПК молбата за 

възстановяване на представената гаранция е била отхвърлена, но последвалата 

молба е била уважена с определение № 5110/04.12.2014 г. по чл.403, ал.2, във 

вр. с чл.402 от ГПК. Съдът е освободил обезпечението, като е указал 

заличаването на възбрана да се извърши след влизане в сила на определението. 

Последното е връчено на 10.12.2014., не е било обжалвано и е влязло в сила. 

 

- на доклад на съдия Миглена Йовкова: ч.гр.дело № 118/2013 г. и 

ч.гр.дело № 52/2014 г. 

И двете дела са били образувани и разпределени в деня на постъпване на 

молбите за обезпечаване на бъдещ иск. По ч.гр.дело № 118/2013 г., с 

разпореждане № 959/12.03.2013 г. молбата е била оставена без движение, с 

указания да се обоснове родовата компетентност на Благоевградския окръжен 

съд, както и пристави удостоверение за данъчна оценка на процесния имот. 

След изпълнение на предписанията на съда, с определение по чл.390 от ГПК, 

молбата е била оставена без уважение, а с определение на САС, постановено на 

24.04.2013 г., определението по ч.гр.дело № 118/2013 г. на БлОС е било 

отменено и допуснато обезпечение, като е бил определен едномесечен срок за 

предявяване на иск, считано от деня на връчване на определението. Указно е да 

се издаде обезпечителна заповед след прилагане на документ за внесена 

парична гаранция. Определението е връчено на 27.05.2013 г. Обезпечителната 

заповед е получена на 14.05.2013 г. от Р.Ч., което е удостоверено с подпис и 

дата. В определения срок пред БлОС са били представени доказателства за 

предявен иск.  

По ч.гр.дело № 52/2014 г. молбата е била оставена без движение в деня на 

постъпването й. Нередовностите са били отстранени в срока определен от съда, 

на 05.03.2014 г., съотв. на 27.03 2014 г. и с определение № 1703/17.04.2014 г. е 

било допуснато обезпечение на бъдещ иск. Съдът е определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещ иск, считано от датата на съобщаване на 

определението. Обезпечителната заповед и обезпечението са получени на 

22.04.2014 г. от адвокат Й., което е удостоверено с дата и подпис. В срока 

определен от съда са представени доказателства за предявен иск. 

 



 71 

- на доклад на съдия Надя Узунова: ч.гр.дело № 112/2013 г. и ч.гр.дело № 

222/2014 г. 
Молбата за обезпечаване на бъдещ иск по първото дело е била депозирана 

пред Районен съд – гр.Сандански, на 31.01.2013 г. С определение № 

274/04.02.2013 г. делото е било изпратено по подсъдност на Окръжен съд – 

гр.Благоевград. Ч.гр.дело № 112/2013 г. е било образувано на 01.03.2013 г. и с 

протокол за разпределение от 04.03.2013 г. за докладчик е определен съдия 

Росен Василев, но още същия ден е бил заменен със съдия Надя Узунова, тъй 

като първоначално определеният е бил в отпуск. Определението по чл.390 от 

ГПК е било постановено на 04.03.2013 г. и е допуснато обезпечение, като е 

определен двуседмичен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от връчване 

на определението. Съобщението е било връчено на 01.04.2013 г. По делото има 

издадена обезпечителна заповед, която не е получена от молителя и липсват 

данни за представени доказателства за предявен иск. Няма нарочен акт на съда 

за отмяна на обезпечението.  

По ч.гр.дело № 222/2014 г. определението е било издадено в деня на 

подаване на молбата. Съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, като е 

определил двуседмичен срок за предявяване на иска, считано от деня на 

връчване на определението. На 24.09.2014 г. В.Ч. е получил обезпечителната 

заповед и се е запознал с определението, което е удостоверено с подпис. 

Молбата за издаване на нова обезпечителна заповед е била отхвърлена с 

определение № 4134/03.10.2014 г. В срока определен от съда са представени 

доказателства за предявен иск. 

 

- на доклад на съдия Николай Грънчаров: ч.гр.дело № 28/2013 г. и 

ч.гр.дело № 144/2014 г. 
И по двете дела исканията за обезпечение на бъдещ иск са оставени без 

уважение. Определението по първото производство е постановено в деня на 

подаване й, а по второто – на следващия. Определението по ч.гр.дело № 

144/2014 г. е било обжалвано пред САС, който го е потвърдил. 

 

- на доклад на съдия Петър Узунов: ч.гр.дело № 239/2013 г. и ч.гр.дело № 

46/2014 г. 

И по двете дела, още с подаването на молбите, молителите са поискали 

издаване на съдебно удостоверение за снабдяване с данъчна оценка. 

Определението по първото дело е постановено в деня в който е представена, а 

по второто – на следващия. И двете молби са били отхвърлени като 

неоснователни. С частна жалба определението по ч.гр.дело № 46/2014 г. е било 

обжалвано пред САС, който го е отменил и е допуснал обезпечение на бъдещи 

искове, като е определил двуседмичен срок за предявяване на бъдещите 

искове. Определението е връчено на 13.06.2014 г. В срока определен от съда са 

представени доказателства за предявен иск. 

 

- на доклад на съдия Румяна Бакалова: ч.гр.дело № 122/2013 г. и 

ч.гр.дело № 13/2014 г. 
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И по двете дела исканията за обезпечение на бъдещ иск са оставени без 

уважение. Определението по първото производство е постановено в деня след 

подаване на молбата, а по второто – в същия ден. Определенията не са 

обжалвани и са влезли в сила. 

 

Проверени бяха и следните въззивни ч.гр.дела, на доклад на :  

 

Съдия Анета Илинска - в. ч. гр. д. № 95/ 2013г., в. ч. гр. д. № 170/ 2014; 

Съдия Емилия Топалова - в. ч. гр. д. № 181/ 2013г., в. ч. гр. д. № 180/ 2014; 

Съдия Катя Бельова - в. ч. гр. д. № 810/ 2013г., в. ч. гр. д. № 51/ 2014; 

Съдия Лилия Масева - в. ч. гр. д. № 430/ 2013г., в. ч. гр. д. № 165/ 2014; 

Съдия Миглена Йовкова - в. ч. гр. д. № 68/ 2013г., в. ч. гр. д. № 172/ 2014; 

Съдия Надя Узунова - в. ч. гр. д. № 144/ 2013г., в. ч. гр. д. № 693/ 2014; 

Съдия Николай Грънчаров - в. ч. гр. д. № 375/ 2013г., в. ч. гр. д. № 237/ 2014; 

Съдия Петър Узунов - в. ч. гр. д. № 788/ 2013г., в. ч. гр. д. № 1064/ 2014; 

Съдия Румяна Бакалова- в. ч. гр. д. № 628/ 2013г., в. ч. гр. д. № 424/ 2014. 

 

Проверените въззивни частни търговски дела са образувани в деня на 

постъпване на ч.в.ж. в съда, разпределени са на случаен принцип и в корицигте 

на делата се съдържа протокол за избор на докладчик (история на съдийските 

назначения). Съдът се е произнесъл по въззивните жалби срещу разпореждане 

на първоинстанционния съд по реда на чл. 407 ГПК или чл. 419 ГПК, като  

определенията са постановени в рамките от 5 дни до 1 месец. По някои от 

проверените дела, първоначално ч. въззивна жалба е оставяна без движение. 

Изключение е констатирано по в.ч.гр.дело № 788/2013г., на доклад на съдия 

Узунов, образувано на 03.09.2013г., по което 3 месеца след образуването му е 

постановено разпореждане (в з.з. на 10.12.2013г.), с което в.ч.ж. е оставена без 

движение, с указания за отстраняване на нередовности. Жалбоподателят е 

уведомен на 02.01.2014г. и впоследствие, с разпореждане от 16.01.2014г., 

съдът е върнал частната жалба, на основание чл. 275, ал.2, вр. чл. 262, ал.2, т.2 

ГПК. 

По в.ч.гр.д. № 170/2014г., образувано на 18.02.2014г., разпределено на 

доклад на съдия Илинска, с определението в з.з. от 25.04.2014г. – след повече 

от два месеца, частната жалба е оставена без разглеждане и върната, а 

производството прекратено. Делото е върнато на РС - Благоевград за 

възстановяване на срока по чл. 64,ал.1 ГПК. 

 

С оглед констатираното, ще бъдат обобщени съответните изводи и 

препоръки в т. ІV и т. V от настоящия акт. 

                                     

ІІІ. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В 

УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ  
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Постановени съдебни решения след едномесечния срок по чл. 235,ал.5 

ГПК 
 

Постановените съдебни решения за 2013 г. са общо 508 броя (в това число 

473 бр. по гр.дела,  34 бр. по търговски дела и 1бр. по адм. дела), за 2014 г. 

-  611 броя (в това число 541 бр. по гр.дела, 70 бр. по търговски дела и 0 бр. по 

адм. дела) и за периода на 2015г. - 448 броя, по съдии както следва: 

Съдия Анета Илинска – 37 бр. за 2013г.; 39 бр. за 2014г.; 39 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Атанас Кобуров /командирован/ - 0 бр. за 2013г.; 26 бр. за 2014г.; 4 

бр. за периода на 2015г.  

Съдия Величка Борилова – 47 бр. за 2013г.; 38 бр. за 2014г.; 0 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Вера Коева /командирована/ - 0 бр. за 2013г.; 3 бр. за 2014г.; 7 бр. 

за периода на 2015г.  

Съдия Владимир Ковачев – 0 бр. за 2013г.; 18 бр. за 2014г.; 35 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Гергана Симеонова - 0бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 1 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Гюлфие Яхова – 24 бр. за 2013г.; 0  бр. за 2014г.; 0 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Димитър Беровски – 0 бр. за 2013г.; 12 бр. за 2014г.; 21 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Емилия Дончева – 27 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Емилия Топалова – 43 бр. за 2013г.; 49 бр. за 2014г.; 32 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Катя Бельова – 21 бр. за 2013г.; 30 бр. за 2014г.; 20 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Лилия Масева – 36 бр. за 2013г.; 56 бр. за 2014г.; 39 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Магдалена Жбантова /командирована/ – 0 бр. за 2013г.; 10 бр. за 

2014г.; 0 бр. за периода на 2015г.  

Съдия Мария Шейтанова - 8 бр. за 2013г.; 39 бр. за 2014г.; 4 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Миглена Йовкова - 44 бр. за 2013г.; 49 бр. за 2014г.; 44 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Надя Узунова – 48 бр. за 2013г.; 49 бр. за 2014г.; 42 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Николай Грънчаров - 34 бр. за 2013г.; 55 бр. за 2014г.; 45 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Петър Узунов - 46 бр. за 2013г.; 53 бр. за 2014г.; 39 бр. за периода 

на 2015г.  

Съдия Росен Василев – 49 бр. за 2013г.; 30 бр. за 2014г.; 0 бр. за периода 

на 2015г.  
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Съдия Румяна Бакалова – 43 бр. за 2013г.; 53 бр. за 2014г.; 54 бр. за 

периода на 2015г.  

Съдия Стойка Янева-Мирчева /командирована/ - 0 бр. за 2013г.; 0 бр. за 

2014г.; 11 бр. за периода на 2015г.  

Съдия Стоян Хаджиев /командирован/ - 0 бр. за 2013г.; 0 бр. за 2014г.; 11 

бр. за периода на 2015г.  

Съдия Саша Алексова /командирована/ - 1 бр. за 2013г.; 2 бр. за 2014г.; 0 

бр. за периода на 2015г.  

 

Постановени съдебни решения след едномесечния срок по чл. 235,ал.5 

ГПК и след двуседмичния срок по чл. 316 ГПК. 

 

 за 2013г. 

 
№ 

по 

ред 

Съдия           Дело № Правно 

основание 

Дата на 

обявяване 

на делото 

за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата 

за 

открити 

съдебни 

заседания 

Забава в 

дни и 

месеци 

1 Анета 

Илинска- 

общо 26 

20121200500445 чл.422 ГПК във 

вр. с чл.415, 

ал.1 ГПК - 9000 

13.11.2012 14.1.2013 1 месец 

2 Анета 

Илинска 

20121200500777 чл.422 от ГПК - 

9000 

13.11.2012 14.1.2013 1 месец 

3 Анета 

Илинска 

20121200500936 чл.329 от КТ - 

9000 

15.11.2012 14.1.2013 29 дни 

4 Анета 

Илинска 

20121200500279 ЧЛ.108 АЛ.1 ЗС 

- 9000 

23.10.2012 17.1.2013 1 м. и 24 д. 

5 Анета 

Илинска 

20121200500533 чл.422 от ГПК - 

9000 

25.9.2012 22.1.2013 2 м. и 26 д. 

6 Анета 

Илинска 

20121200500757 ЧЛ.422 ГПК - 

9000 

18.12.2012 25.1.2013 7 дни 

7 Анета 

Илинска 

20121200500633 чл.274 от КЗ - 

9000 

18.12.2012 8.3.2013 1 м. и 18 д. 

8 Анета 

Илинска 

20121200500184 чл.415 ал.1 ГПК 

във вр. с чл.422 

ал.1 и чл.417 т.2 

ГПК - 9000 

11.12.2012 12.3.2013 1 м. и 29 

дни 

9 Анета 

Илинска 

20131200500079 чл.7 от ЗЗДН - 

9000 

12.2.2013 15.3.2013 2 дни 

10 Анета 

Илинска 

20121200500655 ЧЛ. 108 ОТ ЗС - 

9000 

18.12.2012 19.3.2013 1 м. и 29 д. 

11 Анета 

Илинска 

20121200500894 иск за 7 539лв. - 

9000 

18.12.2012 20.3.2013 1 м. и 30 д. 

12 Анета 

Илинска 

20121200501010 ЧЛ.135 ЗЗД - 

9000 

22.1.2013 11.4.2013 1 м. и 17 д. 

13 Анета 

Илинска 

20131200500026 ЧЛ. 49 ОТ СК 26.2.2013 18.5.2013 1 м. и 19 д. 

14 Анета 

Илинска 

20131200500038 ЧЛ. 57 ОТ ЗЗД 26.3.2013 13.6.2013 1 м. и 17 д. 
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15 Анета 

Илинска 

20121200501103 ЧЛ.34 ЗС 26.3.2013 1.8.2013 3 м. и 4 д. 

16 Анета 

Илинска 

20131200500406 ЧЛ.128 ОТ КТ 18.6.2013 1.8.2013 13 дни 

17 Анета 

Илинска 

20121200501004 чл.108 от ЗС 29.4.2013 13.8.2013 2 м. и 13 д. 

18 Анета 

Илинска 

20131200500476 чл.422 от ГПК 25.6.2013 13.8.2013 18 дни 

19 Анета 

Илинска 

20131200500538 чл.244 от КТ 2.7.2013 16.8.2013 14 дни 

20 Анета 

Илинска 

20131200500249 чл.422 от ГПК 14.5.2013 9.9.2013 2 м. и 25 д. 

21 Анета 

Илинска 

20131200500319 чл.124 от ГПК 25.6.2013 9.9.2013 1 м. и 14 д. 

22 Анета 

Илинска 

20121200500470 ЧЛ.109 ОТ ЗС 25.6.2013 9.9.2013 1 м. и 14 д. 

23 Анета 

Илинска 

20131200500133 чл.108 от ЗС 30.4.2013 9.9.2013 3 м. и 8 д. 

24 Анета 

Илинска 

20131200500286 ЧЛ.108 ОТ ЗС 14.5.2013 9.9.2013 2 м. и 25 д. 

25 Анета 

Илинска 

20131200500647 чл.422 от ГПК 8.10.2013 19.11.2013 11 дни 

26 Анета 

Илинска 

20131200100052 чл. 62,ал.1 от 

СК 

7.11.2013 19.12.2013 11 дни 

27 Величка 

Борилова- 

общо 6 

20121200500998 ЧЛ.422 ГПК - 

9000 

20.12.2012 28.1.2013 8 дни 

28 Величка 

Борилова 

20131200500187 чл.422 ГПК 18.4.2013 21.5.2013 2 дни 

29 Величка 

Борилова 

20131200500268 чл.15 от ТЗ 18.4.2013 22.5.2013 3 дни 

30 Величка 

Борилова 

20131200100138 чл. 301 от ТЗ , 

вр. с чл. 26,ал. 1 

и 2 от ЗЗД във 

вр. с чл. 

137,ал.1 ,т.7 от 

ТЗ/иск за 404 

183,54 лв./ 

30.10.2013 19.12.2013 19 дни 

31 Величка 

Борилова 

20131200500874 ЧЛ.79, АЛ.1, 

ПР.1 ЗЗД 

7.11.2013 27.12.2013 19 дни 

32 Величка 

Борилова 

20131200500908 чл.59 и чл.150 

от СК 

21.11.2013 30.12.2013 8 дни 

33 Гюлфие 

Яхова- 

общо 4 

20121200500588 чл.26 от ЗЗД - 

9000 

17.1.2013 26.2.2013 9 дни 

34 Гюлфие 

Яхова 

20131200500267 чл.124 от ГПК 9.5.2013 13.6.2013 3 дни 

35 Гюлфие 

Яхова 

20131200500192 чл. 108 от ЗС 16.5.2013 21.6.2013 4 дни 

36 Гюлфие 

Яхова 

20131200500732 ЧЛ. 45 ОТ ЗЗД 26.9.2013 31.10.2013 3 дни 

37 Емилия 

Дончева- 

общо 13 

20121200500686 ЧЛ.422 ОТ ГПК 

- 9000 

18.10.2012 17.1.2013 1 м. и 29 д. 
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38 Емилия 

Дончева 

20121200500787 чл.108 и чл.109 

от ЗС - 9000 

25.10.2012 17.1.2013 1 м. и 22 д. 

39 Емилия 

Дончева 

20121200500760 чл.124 от ГПК - 

9000 

1.11.2012 25.1.2013 1 м. и 23 д. 

40 Емилия 

Дончева 

20121200500736 ЧЛ.79, АЛ.1 - 

9000 

29.11.2012 29.1.2013 30 дни 

41 Емилия 

Дончева 

20121200500965 чл. 86 от ЗЗД  - 

9000 

13.12.2012 12.2.2013 30 дни 

42 Емилия 

Дончева 

20121200500876 чл.430 от ТЗ - 

9000 

29.11.2012 14.2.2013 1 м. и 15 д. 

43 Емилия 

Дончева 

20121200500697 ЧЛ.109 ОТ ЗС - 

9000 

29.11.2012 28.2.2013 1 м. и 29 д. 

44 Емилия 

Дончева 

20121200500363 чл.108 от ЗС - 

9000 

11.12.2012 14.3.2013 2 месеца 

45 Емилия 

Дончева 

20131200500039 ИСК ЗА 34 

751,43 ЛВ. - 

9000 

7.3.2013 15.4.2013 8 дни 

46 Емилия 

Дончева 

20121200501035 чл.422 от ГПК 21.2.2013 14.5.2013 1 м. и 20 д. 

47 Емилия 

Дончева 

20121200501026 чл.109 от ЗС 11.4.2013 15.7.2013 2 м. и 2 д. 

48 Емилия 

Дончева 

20131200500234 чл.108 от ЗС 13.6.2013 2.9.2013 2 м. и 19 д. 

49 Емилия 

Дончева 

20131200500713 чл.415 от ГПК 17.10.2013 19.11.2013 2 дни 

50 Емилия 

Топалова- 

общо 2 

20121200500465 ЧЛ.108 ЗС - 

9000 

6.12.2012 10.1.2013 4 дни 

51 Емилия 

Топалова 

20121200500401 против решение 

по 

гр.д.№912/1992 

год. на БРС - 

9000 

15.11.2012 17.1.2013 1 м. и 1 д. 

52 Катя 

Бельова- 

общо 6 

20121200500919 чл.79 от ЗЗД - 

9000 

11.12.2012 18.1.2013 4 дни 

53 Катя 

Бельова 

20121200500959 чл. 124 ,ал. 1 от 

ГПК - 9000 

11.12.2012 25.1.2013 10 дни 

54 Катя 

Бельова 

20121200501007 чл.32 от ЗС - 

9000 

22.1.2013 4.3.2013 7 дни 

55 Катя 

Бельова 

20101200100227 чл.74 от ТЗ 23.4.2013 28.5.2013 1 ден 

56 Катя 

Бельова 

20131200100016 иск за 31 686,59 24.9.2013 1.11.2013 7 дни 

57 Катя 

Бельова 

20131200500812 ЧЛ.69 ОТ ЗН 

ВЪВ ВР. С ЧЛ. 

278 ОТ ГПК 

22.10.2013 3.12.2013 11 дни 

58 Лилия 

Масева- 

общо15 

20121200500656 чл.14, ал.4 

ЗСПЗЗ - 9000 

13.11.2012 14.1.2013 1 месец 
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59 Лилия 

Масева 

20121200500930 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ - 9000 

22.1.2013 1.3.2013 7 дни 

60 Лилия 

Масева 

20131200500012 чл.213 от КЗ - 

9000 

5.2.2013 8.3.2013 3 дни 

61 Лилия 

Масева 

20121200501072 чл. 422 от ГПК - 

9000 

5.2.2013 19.3.2013 11 дни 

62 Лилия 

Масева 

20131200500064 чл. 

344,ал.1,т.1,т.2 

и т.3 от КТ - 

9000 

26.2.2013 8.4.2013 10 дни 

63 Лилия 

Масева 

20131200500140 чл.45 от ЗЗД - 

9000 

12.3.2013 16.4.2013 2 дни 

64 Лилия 

Масева 

20131200500167 чл. 327 от ТЗ 

,чл. 79,ал.1 и чл. 

86 от ЗЗД във 

вр. с чл. 422 от 

ГПК - 9000 

12.3.2013 16.4.2013 1 ден 

65 Лилия 

Масева 

20121200501094 чл.108 от ЗС 12.2.2013 7.5.2013 1 м. и 22 д. 

66 Лилия 

Масева 

20111200100352 чл. 422/1/ от 

ГПК във вр. с 

чл. 415/1/ от 

ГПК 

29.1.2013 16.5.2013 2 м. и 14 д. 

67 Лилия 

Масева 

20121200501025 ЧЛ.134,АЛ.2,Т.2  

ОТ ЗУТ ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 

43,АЛ.3 ОТ 

ЗКИР 

12.3.2013 18.5.2013 1 м. и 5 д. 

68 Лилия 

Масева 

20121200100294 иск за 156 

466,40 лв. /80 

000 евро/ 

23.4.2013 10.6.2013 17 дни 

69 Лилия 

Масева 

20131200500626 чл.422 от ГПК 1.10.2013 12.11.2013 11 дни 

70 Лилия 

Масева 

20131200100106 иск за 20 000 

евро /частична 

сума от общо 

дължими 40 

234,70 евро/ 

8.10.2013 18.11.2013 10 дни 

71 Лилия 

Масева 

20131200500712 чл.415 от ГПК 8.10.2013 20.11.2013 12 дни 

72 Лилия 

Масева 

20131200500836 чл.344 от КТ 29.10.2013 12.12.2013 13 дни 

73 Мария 

Шейтанова- 

общо 2 

20131200500582 ЧЛ.108 ОТ ЗС 10.10.2013 20.11.2013 10 дни 

74 Мария 

Шейтанова 

20131200500590 чл. 79и чл.86 от 

ЗЗД 

17.10.2013 27.11.2013 10 дни 

75 Миглена 

Йовкова- 

общо 11 

20121200500928 чл.200 от КТ - 

9000 

11.12.2012 14.1.2013 1 ден 

76 Миглена 

Йовкова 

20121200500190 чл.108 от ЗС - 

9000 

27.11.2012 18.1.2013 21 дни 

77 Миглена 

Йовкова 

20121200500564 чл. 196/ГПК/ - 

9000 

27.11.2012 7.2.2013 1 м. и 10 д. 
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78 Миглена 

Йовкова 

20121200500952 чл.14, ал.4 от 

ЗСПЗЗ - 9000 

11.12.2012 15.2.2013 1 м. и 4 д. 

79 Миглена 

Йовкова 

20121200500782 чл.232 от ЗЗД - 

9000 

19.3.2013 25.4.2013 6 дни 

80 Миглена 

Йовкова 

20131200500216 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ 

23.4.2013 11.7.2013 1 м. и 17 д. 

81 Миглена 

Йовкова 

20111200100503 чл. 86 от ЗЗД 

/иск за 44 595,22 

лв/ 

24.9.2013 5.11.2013 11 дни 

82 Миглена 

Йовкова 

20121200100181 чл.31 от ЗС за 

40 500 лв. 

24.10.2013 28.11.2013 3 дни 

83 Миглена 

Йовкова 

20131200500743 чл.1 от 

ЗУТОССР 

5.11.2013 6.12.2013 1 ден 

84 Миглена 

Йовкова 

20131200500847 чл.45 от ЗЗД 12.11.2013 17.12.2013 4 дни 

85 Миглена 

Йовкова 

20131200500799 чл.435 ал.1 пр.1 

от ГПК - 

Действия на 

ДСИ при РС 

гр.Благоевград 

по изп.д.№ 

26/13 г. 

12.11.2013 19.12.2013 6 дни 

86 Надя 

Узунова- 

общо 4 

20131200500091 чл.45 от ЗЗД - 

9000 

12.3.2013 15.4.2013 1 ден 

87 Надя 

Узунова 

20121200100356 иск за 119 

738,38 лв. 

25.4.2013 18.6.2013 23 дни 

88 Надя 

Узунова 

20121200100476 чл.422 ал.1 във 

вр. с чл.415 ал.1 

от ГПК за 238 

383,13 лв. 

9.5.2013 5.7.2013 26 дни 

89 Надя 

Узунова 

20121200100100 чл.28 ал.1 от 

ЗОПДИППД за 

272 727,47 лв. 

1.10.2013 5.11.2013 2 дни 

90 Николай 

Грънчаров- 

общо 7 

20121200500978 чл.124 от ГПК - 

9000 

20.12.2012 19.2.2013 30 дни 

91 Николай 

Грънчаров 

20111200500366 чл.108 ЗС 

,чл.431 от ГПК - 

9000 

22.11.2012 22.2.2013 1 м. и 30 д. 

92 Николай 

Грънчаров 

20131200500296 ЗЗД 16.5.2013 18.6.2013 1 ден 

93 Николай 

Грънчаров 

20131200500392 ЧЛ. 19 ОТ ЗГР 6.6.2013 10.7.2013 2 дни 

93 Николай 

Грънчаров 

20131200500780 ЧЛ.49 ОТ СК 3.10.2013 5.11.2013 1 ден 

94 Николай 

Грънчаров 

20131200500765 ЧЛ.124 ОТ ГПК 10.10.2013 12.11.2013 1 ден 

95 Николай 

Грънчаров 

20131200500627 чл.422 от ГПК 26.9.2013 5.12.2013 1 м. и 8 д. 

96 Петър 20121200500632 чл.422 от ГПК - 15.11.2012 25.1.2013 1 м. и 9 д. 
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Узунов- 

общо 22 

9000 

97 Петър 

Узунов 

20121200500962 чл.84 ЗЗД - 9000 6.12.2012 25.1.2013 19 дни 

98 Петър 

Узунов 

20121200500828 чл. 220 от КТ - 

9000 

6.12.2012 25.1.2013 19 дни 

99 Петър 

Узунов 

20121200500944 чл.135 от ЗЗД - 

9000 

6.12.2012 1.2.2013 26 дни 

100 Петър 

Узунов 

20121200500904 чл.341 от ГПК - 

9000 

13.12.2012 8.2.2013 26 дни 

101 Петър 

Узунов 

20111200501023 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ - 9000 

6.12.2012 11.2.2013 1 м. и 5 д. 

102 Петър 

Узунов 

20121200500799 Действия на 

ЧСИ Шукри 

Дервиш по 

изп.д.№811/12 

г. - 9040 

13.12.2012 11.2.2013 29 дни 

103 Петър 

Узунов 

20101200100220 чл. 124 от ГПК 

и чл. 108 от ЗС 

10.4.2013 16.5.2013 3 дни 

104 Петър 

Узунов 

20131200500132 чл.124 от ГПК 21.3.2013 27.5.2013 1 м. и 5 д. 

105 Петър 

Узунов 

20131200500228 чл.30 от ЗС 18.4.2013 27.5.2013 8 дни 

106 Петър 

Узунов 

20111200100198 иск за 360 

660,13 лв. 

10.4.2013 17.6.2013 1 м. и 6 д. 

107 Петър 

Узунов 

20121200100321 чл.415 ал.1 от 

ГПК във вр. с 

чл.79 от ЗЗД, 

чл.84 и чл.86 от 

ЗЗД за 57 126,84 

лв. 

10.4.2013 20.6.2013 1 м. и 9 д. 

108 Петър 

Узунов 

20131200500025 чл. 14,ал.4 от 

ЗСПЗЗ 

9.5.2013 28.6.2013 19 дни 

109 Петър 

Узунов 

20121200100534 чл.26 ал.1 от 

ЗЗД във вр. с 

чл.31 т.3 от 

Закона за 

юридическите 

лица с 

нестопанска 

цел, с цена на 

иска: 1/4 от 233 

753,70 лв. 

17.4.2013 28.6.2013 1 м. и 10 д. 

110 Петър 

Узунов 

20081200500438 чл.108 от ЗС 30.5.2013 4.7.2013 3 дни 

111 Петър 

Узунов 

20131200500264 чл.232 от ЗЗД 30.5.2013 12.7.2013 12 дни 

112 Петър 

Узунов 

20131200100017 чл.422 вр. с 

чл.415 от ГПК 

за 63 490 лв. 

12.6.2013 24.7.2013 11 дни 

113 Петър 

Узунов 

20131200500488 ЧЛ.79 И ЧЛ. 86 

ОТ ЗЗД 

26.9.2013 29.10.2013 1 ден 

114 Петър 

Узунов 

20131200500553 иск 26.9.2013 6.11.2013 10 дни 

115 Петър 

Узунов 

20131200500646 чл.308 от ЗС 10.10.2013 15.11.2013 4 дни 
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116 Петър 

Узунов 

20131200500715 чл. 124 от ГПК  10.10.2013 28.11.2013 18 дни 

117 Петър 

Узунов 

20131200500648 чл.135 от ЗЗД 7.11.2013 16.12.2013 8 дни 

118 Росен 

Василев- 

общо 8 

20121200500873 чл.30 от ЗН - 

9000 

22.11.2012 14.1.2013 22 дни 

119 Росен 

Василев 

20121200500922 чл.87 от ЗЗД - 

9000 

6.12.2012 14.1.2013 8 дни 

120 Росен 

Василев 

20121200500694 ЧЛ.79 ОТ ЗЗД - 

9000 

6.12.2012 17.1.2013 11 дни 

121 Росен 

Василев 

20121200501095 чл.127 от СК - 

9000 

14.2.2013 19.3.2013 3 дни 

122 Росен 

Василев 

20131200500225 чл.232 от ЗЗД 11.4.2013 20.5.2013 8 дни 

123 Росен 

Василев 

20131200500152 чл.109 ЗС 11.4.2013 21.5.2013 9 дни 

124 Росен 

Василев 

20131200500248 чл.213 от КЗ 18.4.2013 22.5.2013 3 дни 

125 Росен 

Василев 

19951200700269 чл. 42, ал. 1 от 

ЗАП /отм./ 

7.11.2013 10.12.2013 1 ден 

126 Румяна 

Бакалова- 

общо 19 

20121200500627 ЧЛ. 200 АЛ.1 

ОТ КТ - 9000 

2.10.2012 7.1.2013 2 м. и 4 д. 

127 Румяна 

Бакалова 

20121200500462 ЧЛ.124, АЛ.1 

ГПК, ЧЛ.537, 

АЛ.2 ГПК - 

9000 

2.10.2012 9.1.2013 2 м. и 6 д. 

128 Румяна 

Бакалова 

20121200500848 чл.150 от СК - 

9000 

6.11.2012 10.1.2013 1 м. и 3 д. 

129 Румяна 

Бакалова 

20121200500908 чл.270 от ГПК - 

9000 

20.11.2012 10.1.2013 20 дни 

130 Румяна 

Бакалова 

20121200500825 чл.128 от КТ - 

9000 

30.10.2012 14.1.2013 1 м. и 14 д. 

131 Румяна 

Бакалова 

20121200500993 чл.344 от КТ - 

9000 

11.12.2012 14.1.2013 1 ден 

132 Румяна 

Бакалова 

20121200500942 ЧЛ.52 ОТ ЗЗД - 

9000 

27.11.2012 21.1.2013 24 дни 

133 Румяна 

Бакалова 

20121200500815 чл.227 и чл.55 

от ЗЗД - 9000 

15.1.2013 21.2.2013 6 дни 

134 Румяна 

Бакалова 

20121200100359 чл. 2,ал.1,т.2 от 

ЗОДОВ / иск за 

57 637,24 лв./ 

29.4.2013 19.6.2013 20 дни 

135 Румяна 

Бакалова 

20131200500272 чл.422 от ГПК 7.5.2013 19.7.2013 1 м. и 11 д. 

136 Румяна 

Бакалова 

20131200500512 чл.11 ал.1 от 

ЗСПЗЗ 

17.9.2013 24.10.2013 6 дни 

137 Румяна 

Бакалова 

20131200100024 чл. 415 от ГПк 

/иск за 21 644,12 

евро/ 

23.9.2013 31.10.2013 7 дни 

138 Румяна 

Бакалова 

20131200500486 ЧЛ. 422 ОТ 

ГПК 

24.9.2013 22.11.2013 28 дни 
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139 Румяна 

Бакалова 

20131200500613 ЧЛ. 216,АЛ.2 

ОТ ДОПК И 

ЧЛ.135,АЛ.1 ОТ 

ЗЗД 

1.10.2013 26.11.2013 25 дни 

140 Румяна 

Бакалова 

20131200500605 ЧЛ. 26 ОТ ЗЗД 

И ЧЛ.108 ОТ ЗС 

1.10.2013 4.12.2013 1 м. и 2 д. 

141 Румяна 

Бакалова 

20131200500677 чл.422 от ГПК 8.10.2013 5.12.2013 27 дни 

142 Румяна 

Бакалова 

20131200500678 чл.55 от ЗЗД 8.10.2013 6.12.2013 28 дни 

143 Румяна 

Бакалова 

20121200501063 чл.108 от ЗС 22.10.2013 14.12.2013 22 дни 

144 Румяна 

Бакалова 

20121200500773 чл. 109 от ЗС 8.10.2013 18.12.2013 1 м. и 9 д. 

 

 

 за 2014г. 

 
№ 

по 

ред 

Съдия  Дело № Правно 

основание 

Дата на 

обявяване 

на делото 

за 

решаване 

Дата на 

обявяване 

на акта в 

книгата за 

открити 

съдебни 

заседания 

Забава в 

дни и 

месеци 

1 Анета 

Илинска- 

Общо 25 

20131200500864 ЧЛ. 40 ОТ 

ЗУЕС 

26.11.2013 5.2.2014 1 м. и 9 д. 

2 Анета 

Илинска 

20131200500640 чл.32 от ЗС 8.10.2013 11.2.2014 3 м. и 2 д. 

3 Анета 

Илинска 

20131200100260 чл. 240 от ЗЗД 

/иск за 18 

500евро/ 

23.1.2014 12.5.2014 2 м. и 13 д. 

4 Анета 

Илинска 

20121200500654 делба 15.4.2014 16.5.2014 1 ден 

5 Анета 

Илинска 

20131200500565 ЧЛ.422 ОТ 

ГПК 

12.11.2013 27.5.2014 5 м. и 10 д. 

6 Анета 

Илинска 

20131200500727 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ 

29.10.2013 27.5.2014 5 м. и 24 д. 

7 Анета 

Илинска 

20131200500742 чл.124 от ГПК 29.10.2013 27.5.2014 5 м. и 24 д. 

8 Анета 

Илинска 

20141200500066 чл.415 от ГПК 18.3.2014 30.5.2014 1 м. и 11 д. 

9 Анета 

Илинска 

20131200500903 чл.143 от СК 21.1.2014 24.6.2014 3 м. и 30 д. 

10 Анета 

Илинска 

20131200500837 иск 26.11.2013 1.7.2014 6 месеца 
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11 Анета 

Илинска 

20131200500858 чл.422 от ГПК 17.12.2013 3.7.2014 5 м. и 12 д. 

12 Анета 

Илинска 

20141200500265 Чл.236 ,ал.2 

от ЗЗД 

15.4.2014 17.7.2014 2 месеца 

13 Анета 

Илинска 

20131200500723 делба 29.10.2013 25.7.2014 6 м. и 21 д. 

14 Анета 

Илинска 

20141200500235 чл.213 от КЗ 15.4.2014 31.7.2014 2 м. и 11 д. 

15 Анета 

Илинска 

20131200501105 ЧЛ.422 ОТ 

ГПК 

18.2.2014 1.8.2014 4 м. и 9 д. 

16 Анета 

Илинска 

20141200500203 чл. 34 от ЗС 17.6.2014 4.8.2014 17 д. 

17 Анета 

Илинска 

20141200500381 Чл.422 от 

ГПК 

17.6.2014 4.8.2014 17 д. 

18 Анета 

Илинска 

20141200500054 чл.108 от ЗС 13.5.2014 8.8.2014 1 м. и 25 д. 

19 Анета 

Илинска 

20141200500414 чл.124 от ГПК 17.6.2014 11.8.2014 24 д. 

20 Анета 

Илинска 

20131200500953 ЧЛ.124 ОТ 

ГПК 

18.3.2014 12.8.2014 3 м. и 23 д. 

21 Анета 

Илинска 

20141200500353 чл.108 от ЗС 24.6.2014 26.8.2014 1 м. и 1 д. 

22 Анета 

Илинска 

20131200100090 иск за 35 

018,23 лв. 

3.7.2014 27.8.2014 24 д. 

23 Анета 

Илинска 

20131200100163 чл. 135 от ЗЗД 26.6.2014 28.8.2014 1 м. и 1 д. 

24 Анета 

Илинска 

20121200100464 чл.49 във вр. с 

чл.45 от ЗЗД 

чл.50 от ЗЗД  

10.7.2014 5.9.2014 26 д. 

25 Анета 

Илинска 

20141200500629 чл.422,ГПК 14.10.2014 26.11.2014 12 д. 

26 Атанас 

Кобуров- 

общо 4 

20141200500236 чл.128 от КТ 26.6.2014 30.7.2014 3 дни 

27 Атанас 

Кобуров 

20141200500264 чл. 124 от 

ГПК 

19.6.2014 31.7.2014 11 д. 

28 Атанас 

Кобуров 

20141200500344 чл.79 от ЗЗД 5.6.2014 17.9.2014 2 м. и 8 д. 

29 Атанас 

Кобуров 

20141200500472 чл.124 от ГПК 26.6.2014 7.11.2014 3 м. и 10 д. 

30 Величка 

Борилова- 

общо 2 

20131200500446 чл.32 от ЗС 5.12.2013 13.1.2014 8 д. 

31 Величка 

Борилова 

20131200500960 чл. 23 от СК 5.12.2013 13.1.2014 8 д. 

32 Емилия 

Топалова- 

20131200500934 чл.45 от ЗЗД 12.12.2013 27.1.2014 15 д. 
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общо 5 

33 Емилия 

Топалова 

20131200500921 чл. 124 от 

ГПК 

12.12.2013 30.1.2014 18 д. 

34 Емилия 

Топалова 

20141200500105 чл.49 от СК 29.5.2014 1.7.2014 1 ден 

35 Емилия 

Топалова 

20141200100085 чл.2 ал.1 т.3 

от ЗОДОВ 

26.6.2014 29.7.2014 1 ден 

36 Емилия 

Топалова 

20111200100540 чл.28 ал.1 от 

ЗОПДИППД 

за 297 900 лв. 

26.6.2014 6.8.2014 10 д. 

37 Катя 

Бельова- 

общо 14 

20121200100407 чл.79 от ЗЗД и 

чл.86 от ЗЗД 

за 288 745,20 

лв. 

1.10.2013 8.1.2014 2 м. и 3 д. 

38 Катя 

Бельова 

20131200500946 чл. 227 от ЗЗД 3.12.2013 22.1.2014 19 д. 

39 Катя 

Бельова 

20131200501013 чл.49 от СК 17.12.2013 27.1.2014 10 д. 

40 Катя 

Бельова 

20021200101220 иск за 31 903 

лв. 

15.10.2013 4.2.2014 2 м. и 16 д. 

41 Катя 

Бельова 

20141200500092 чл.52 от ЗЗД 11.3.2014 14.4.2014 1 ден 

42 Катя 

Бельова 

20141200500238 чл.32 от ЗС 13.5.2014 16.6.2014 1 ден 

43 Катя 

Бельова 

20141200500272 чл.344 от КТ 13.5.2014 16.6.2014 1 ден 

44 Катя 

Бельова 

20131200100459 иск за 

142,962,97 лв. 

8.7.2014 19.9.2014 1 м. и 11 д. 

45 Катя 

Бельова 

20141200900079 чл. 694 от 

Търговския 

закон 

21.10.2014 27.11.2014 6 д. 

46 Катя 

Бельова 

20141200500821 чл.344 от КТ 14.10.2014 28.11.2014 14 д. 

47 Катя 

Бельова 

20141200500524 чл.235 от ГПК 14.10.2014 1.12.2014 17 д. 

48 Катя 

Бельова 

20141200500683 чл.422 от ГПК 14.10.2014 2.12.2014 18 д. 

49 Катя 

Бельова 

20141200500774 чл. 124, ал. 1 

отГПК 

4.11.2014 9.12.2014 3 дни 

50 Катя 

Бельова 

20141200500890 чл.422 ГПК 4.11.2014 9.12.2014 3 дни 

51 Лилия 

Масева- 

общо 27 

20131200100315 чл.25 ал.6 от 

ЗЮЛНЦ 

19.11.2013 9.1.2014 20 д. 

52 Лилия 

Масева 

20131200500889 чл.135, ззд 

във вр. с 

чл.124 гпк 

29.10.2013 13.1.2014 1 м. и 14 д. 

53 Лилия 

Масева 

20131200500785 ЧЛ.341 ОТ 

ГПК 

26.11.2013 14.1.2014 18 д. 

54 Лилия 20131200500945 чл.143 от СК 26.11.2013 15.1.2014 19 д. 
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Масева 

55 Лилия 

Масева 

20131200500931 чл.128 от КТ 26.11.2013 16.1.2014 20 д. 

56 Лилия 

Масева 

20131200500971 чл.226 от КЗ 3.12.2013 17.1.2014 14 д. 

57 Лилия 

Масева 

20131200100037 чл.226 ал.1 вр. 

с чл.257 ал.3 

вр. с чл.267 

ал.1 т.1 от КЗ 

26.11.2013 24.1.2014 28 д. 

58 Лилия 

Масева 

20131200500933 чл.422 от ГПК 26.11.2013 7.2.2014 1 м. и 11 д. 

59 Лилия 

Масева 

20131200500992 иск 21.1.2014 4.3.2014 11 д. 

60 Лилия 

Масева 

20131200500729 чл.128 от КТ 17.12.2013 31.3.2014 2 м. и 8 д. 

61 Лилия 

Масева 

20141200500043 ЧЛ.422 ОТ 

ГПК 

25.2.2014 25.4.2014 28 д. 

62 Лилия 

Масева 

20131200501067 чл.128 от КТ 25.2.2014 29.4.2014 1 м. и 1 д. 

63 Лилия 

Масева 

20141200500179 ЧЛ.49 ,АЛ.1 

И 3 ОТ СК 

18.3.2014 29.4.2014 11 д. 

64 Лилия 

Масева 

20141200500074 чл.53 от ЗКИР 18.3.2014 8.5.2014 20 д. 

65 Лилия 

Масева 

20141200500083 чл.422гпк във 

вр. с чл.415 

гпк 

18.3.2014 12.5.2014 24 д. 

66 Лилия 

Масева 

20141200500302 чл.49 от СК 20.5.2014 24.6.2014 2 дни 

67 Лилия 

Масева 

20141200500341 чл.97 от ГПК 20.5.2014 27.6.2014 7 д. 

68 Лилия 

Масева 

20131200100519 чл.415,ал.1 от 

ГПК във вр. с 

чл. 422,ал.1 от 

ГПК и чл.417 

от ГПК 

27.5.2014 15.7.2014 18 д. 

69 Лилия 

Масева 

20141200500270 чл. 13 от 

ЗУЕС 

20.5.2014 22.7.2014 1 м. и 1 д. 

70 Лилия 

Масева 

20131200100496 чл.422 от ГПК 

във вр. с 

чл.415 ал.1 от 

ГПК за 68 

498,13 лв. 

17.6.2014 23.7.2014 4 дни 

71 Лилия 

Масева 

20121200100185 чл. 108 от ЗС 

и чл.59 от ЗЗД 

20.5.2014 14.8.2014 1 м. и 24 д. 

72 Лилия 

Масева 

20141200500682 чл.26 от ЗЗД 18.9.2014 30.10.2014 11 д. 

73 Лилия 

Масева 

20131200100478 ИСК ЗА 13 

000 ЕВРО 

30.9.2014 5.11.2014 4 дни 

74 Лилия 

Масева 

20141200500697 чл.422 от ГПК 7.10.2014 12.11.2014 3 дни 

75 Лилия 

Масева 

20131200100227 ИСК ЗА 100 

015,70 ЛВ. 

7.10.2014 17.11.2014 10 д. 
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76 Лилия 

Масева 

20141200500646 чл.144 от СК 14.10.2014 26.11.2014 12 д. 

77 Лилия 

Масева 

20141200500481 Чл.203 от КТ 7.10.2014 27.11.2014 20 д. 

78 Магдалена 

Жбантова- 

общо 1 

20141200500465 Делба 24.6.2014 26.8.2014 1 м. и 1 д. 

79 Мария 

Шейтанова

- общо 25 

20131200500991 чл.344 от КТ 5.12.2013 15.1.2014 10 д. 

80 Мария 

Шейтанова 

20131200500598 ЧЛ. 108 ОТ 

ЗСИ ЧЛ.59 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ. 55 ОТ 

ЗЗД 

24.10.2013 6.2.2014 2 м. и 9 д. 

81 Мария 

Шейтанова 

20131200500577 чл.124 от ГПК 24.10.2013 18.2.2014 2 м. и 21 д. 

82 Мария 

Шейтанова 

20131200500680 иск 31.10.2013 19.2.2014 2м. и 15 д. 

83 Мария 

Шейтанова 

20131200500602 чл.34 от ЗС 31.10.2013 24.2.2014 2 м. и 20 д. 

84 Мария 

Шейтанова 

20131200500671 чл.274 от КТ 31.10.2013 27.2.2014 2 м. и 23 д. 

85 Мария 

Шейтанова 

20131200500719 чл.108 от ЗС 7.11.2013 10.3.2014 2 м. и 27 д. 

86 Мария 

Шейтанова 

20131200500930 иск 12.12.2013 25.3.2014 2 м. и 7 д. 

87 Мария 

Шейтанова 

20131200500814 чл.32 от ЗС 12.12.2013 8.4.2014 2 м. и 21 д. 

88 Мария 

Шейтанова 

20131200501062 чл. 18 от 

Закона  за 

защита срещу 

домашното 

насилие 

16.1.2014 8.4.2014 1 м. и 20 д. 

89 Мария 

Шейтанова 

20141200500048 чл.128 от КТ 13.2.2014 22.4.2014 1 м. и 6 д 

90 Мария 

Шейтанова 

20131200501071 ЧЛ.19,АЛ.3 

ОТ ЗЗД 

20.2.2014 12.5.2014 1 м. и 19 д. 

91 Мария 

Шейтанова 

20141200500184 иск  за 516,67 

лв.  

20.3.2014 29.5.2014 1 м. и 8 д. 

92 Мария 

Шейтанова 

20131200500969 чл.127 ал.2 и 

чл.143 ал.1 и 

ал.2 СК във 

вр. с чл.59 

ал.9 СК 

10.4.2014 4.6.2014 24 д. 

93 Мария 

Шейтанова 

20141200500313 чл.8 и чл.5 от 

ЗЗДН 

10.4.2014 11.6.2014 1 месеца 

94 Мария 

Шейтанова 

20141200500059 ЧЛ.108 ЗС 20.3.2014 23.6.2014 2 м. и 2 д. 



 86 

95 Мария 

Шейтанова 

20141200500240 чл.213 от КЗ 17.4.2014 24.6.2014 1 м. и 6 д 

96 Мария 

Шейтанова 

20131200500622 чл.372 от ТЗ 22.5.2014 1.7.2014 9 д. 

97 Мария 

Шейтанова 

20141200500233 чл.357 от КТ 3.4.2014 1.7.2014 1 м. и 27 д. 

98 Мария 

Шейтанова 

20131200500928 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ 

22.4.2014 14.7.2014 1 м. и 21 д. 

99 Мария 

Шейтанова 

20141200500318 чл.79 от ЗЗД 8.5.2014 21.7.2014 1 м. и 12 д. 

100 Мария 

Шейтанова 

20141200500452 чл.40 от ЗУЕС 19.6.2014 22.7.2014 1 ден 

101 Мария 

Шейтанова 

20131200500599 ИСК ЗА 130 

106,19 ЕВРО  

19.6.2014 28.7.2014 8 д. 

102 Мария 

Шейтанова 

20141200500726 чл.415 вр. 

чл.422 ГПК 

9.10.2014 11.11.2014 1 ден 

103 Мария 

Шейтанова 

20141200500768 чл. 208, ал. 1 

от КЗ 

16.10.2014 20.11.2014 3 дни 

104 Миглена 

Йовкова- 

общо 15 

20131200100175 иск за 65 

657,13 лв. 

19.11.2013 31.1.2014 1 м. и 11 д. 

105 Миглена 

Йовкова 

20131200500906 чл.30 от ЗН 19.11.2013 21.2.2014 2 м. и 1 д. 

106 Миглена 

Йовкова 

20131200500982 чл.34 от ЗС 28.1.2014 4.3.2014 1 ден 

107 Миглена 

Йовкова 

20131200500888 ЧЛ.135, ЗЗД 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.124ГПК 

4.2.2014 7.3.2014 3 дни 

108 Миглена 

Йовкова 

20131200500936 чл.34 от ЗС 11.2.2014 17.3.2014 4 дни 

109 Миглена 

Йовкова 

20131200501034 чл.108 от ЗС 18.2.2014 21.3.2014 3 дни 

110 Миглена 

Йовкова 

20141200500023 чл.422 ГПК 25.2.2014 28.3.2014 3 дни 

111 Миглена 

Йовкова 

20131200100124 чл.124 ал.1 от 

ГПК във вр. с 

чл.67 от ЗС за 

107 664,80 лв. 

и чл.92 от ЗС 

да се приложи 

чл.70 ал.3 от 

ГПК 

18.2.2014 30.4.2014 1 м. и 9 д. 

112 Миглена 

Йовкова 

20131200500926 чл.40 ал.1 от 

ЗУЕС 

8.4.2014 12.5.2014 3 дни 

113 Миглена 

Йовкова 

20141200500076 чл. 422 от 

ГПК във вр. с 

чл. 415 от 

ГПК 

8.4.2014 12.5.2014 3 дни 
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114 Миглена 

Йовкова 

20141200500127 ЧЛ. 109 ОТ 

ЗС 

8.4.2014 12.5.2014 3 дни 

115 Миглена 

Йовкова 

20141200500197 чл.422 от ГПК 22.4.2014 23.5.2014 1 ден 

116 Миглена 

Йовкова 

20131200100249 чл.415 ал.1 от 

ГПК във вр. с 

чл.422 ал.1 от 

ГПК и чл.417 

от ГПК за 34 

074,94 лв 

22.4.2014 27.5.2014 3 дни 

117 Миглена 

Йовкова 

20131200100388 ЧЛ. 226 ,АЛ.1 

,ВР.С ЧЛ. 

267,АЛ.1,Т.1 

ОТ КЗ/ИСК 

77 000 ЛВ./ 

29.7.2014 5.9.2014 7 д. 

118 Миглена 

Йовкова 

20141200500530 чл.422 ГПК 23.9.2014 24.10.2014 1 ден 

119 Надя 

Узунова- 

общо 9 

20131200100187 ЧЛ.422 , ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 415 

,АЛ.1 ОТ 

ГПК 

28.11.2013 10.1.2014 12 д. 

120 Надя 

Узунова 

20131200500994 чл. 32,ал.2 от 

ЗС 

17.12.2013 28.1.2014 11 д. 

121 Надя 

Узунова 

20131200500998 чл.34 от ЗС 17.12.2013 28.1.2014 11 д. 

122 Надя 

Узунова 

20131200100391 ИСК ЗА 30 

000 

ЕВРО/ЧЛ.55 

,АЛ.1 ОТ 

ЗЗД/ 

12.12.2013 5.2.2014 24 д. 

123 Надя 

Узунова 

20131200100355 чл.69 от СК 

във вр. с 

чл.104 т.1 

пр.1 от ГПК 

/ДВ бр.59/07 

г./ 

13.3.2014 29.4.2014 16 д. 

124 Надя 

Узунова 

20141200500057 чл.415 от ГПК 11.3.2014 19.5.2014 1 м. и 7 д. 

125 Надя 

Узунова 

20141200500107 чл.124  ГПК 18.3.2014 28.5.2014 1 м. и 9 д. 

126 Надя 

Узунова 

20141200500136 чл.422 от ГПК 25.3.2014 2.6.2014 1 м. и 7 д. 

127 Надя 

Узунова 

20141200500571 чл.422 от ГПК 23.9.2014 24.10.2014 1 ден 

128 Николай 

Грънчаров

- общо 33 

20121200500991 чл. 34 от ЗС 26.9.2013 7.1.2014 2 м. и 7 д. 

129 Николай 

Грънчаров 

20131200500902 чл.222 от КТ 21.11.2013 13.1.2014 22 д. 

130 Николай 

Грънчаров 

20131200500937 чл.45 от ЗЗД 28.11.2013 13.1.2014 15 д. 
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131 Николай 

Грънчаров 

20131200500954 иск 5.12.2013 21.1.2014 16 д. 

132 Николай 

Грънчаров 

20131200500806 ЧЛ. 34 ЗС 17.10.2013 23.1.2014 2 м. и 2 д. 

133 Николай 

Грънчаров 

20131200500932 чл.200 от КТ 28.11.2013 27.1.2014 29 д. 

134 Николай 

Грънчаров 

20131200500996 чл.31ЗС 12.12.2013 27.1.2014 15 д. 

135 Николай 

Грънчаров 

20121200100336 чл. 124 от 

ГПК/частичен 

иск за 12 800 

евро/ 

15.10.2013 31.1.2014 2 м. и 12 д. 

136 Николай 

Грънчаров 

20131200100009 иск за 65 

456,93 лв.  

4.3.2014 7.4.2014 1 ден 

137 Николай 

Грънчаров 

20141200500185 чл.108 от ЗС 27.3.2014 7.5.2014 10 д. 

138 Николай 

Грънчаров 

20141200500104 иск 10.4.2014 22.5.2014 11 д. 

139 Николай 

Грънчаров 

20131200100092 ЧЛ. 694 ОТ тз 

/ИСК ЗА 2 

650,59 ЛВ/ 

27.5.2014 30.6.2014 1 ден 

140 Николай 

Грънчаров 

20141200500394 Чл.135 от ЗЗД 5.6.2014 10.7.2014 3 дни 

141 Николай 

Грънчаров 

20141200900005 чл.517 ал.3 от 

ГПК /за 

прекратяване 

на 

дружеството/ 

10.6.2014 11.7.2014 1 ден 

142 Николай 

Грънчаров 

20141200500408 чл.226 от КЗ 5.6.2014 14.7.2014 8 д. 

143 Николай 

Грънчаров 

20131200500568 делба 3.4.2014 16.7.2014 2 м. и 8 д. 

144 Николай 

Грънчаров 

20141200500218 чл.33 от ЗЗД 22.5.2014 24.7.2014 1 м. и 1 д. 

145 Николай 

Грънчаров 

20131200100497 чл. 415 във вр. 

с чл. 422 от 

ГПК/иск за 

129 763,74 

лв./ 

3.6.2014 29.7.2014 25 д. 

146 Николай 

Грънчаров 

20131200100470 иск за 70 

723,31 лв. 

17.6.2014 1.8.2014 14 д. 

147 Николай 

Грънчаров 

20131200100401 чл.125 от ТЗ 

за 30 000 лв. 

12.6.2014 11.8.2014 29 д. 

148 Николай 

Грънчаров 

20131200100542 чл.45 от ЗЗД 

във вр. чл.441 

от ГПК и 

чл.74 ал.1 от 

ЗЧСИ за 66 

640,05 лв. 

8.7.2014 18.8.2014 10 д. 
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149 Николай 

Грънчаров 

20141200500498 чл.127 ал.2 и 

ал.3 от СК 

3.7.2014 26.8.2014 23 д. 

150 Николай 

Грънчаров 

20141200100115 чл.336 и сл. от 

ГПК 

29.7.2014 30.9.2014 1 м. и 1 д. 

151 Николай 

Грънчаров 

20141200500507 чл.79 от ЗЗД 18.9.2014 30.10.2014 11 д. 

152 Николай 

Грънчаров 

20141200500654 чл.34 от ЗС 25.9.2014 30.10.2014 4 дни 

153 Николай 

Грънчаров 

20141200500668 чл.344 от КТ 25.9.2014 30.10.2014 4 дни 

154 Николай 

Грънчаров 

20141200500703 чл.235 от ГПК 25.9.2014 30.10.2014 4 дни 

155 Николай 

Грънчаров 

20141200500832 чл.8 от ЗЗДН 2.10.2014 6.11.2014 4 дни 

156 Николай 

Грънчаров 

20141200500564 ЧЛ.422 ГПК 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.415 ГПК 

18.9.2014 7.11.2014 19 д. 

157 Николай 

Грънчаров 

20141200500733 чл.128 т.2 КТ 16.10.2014 19.11.2014 2 дни 

158 Николай 

Грънчаров 

20141200500812 чл.2 и др. от 

ЗЗДН 

16.10.2014 5.12.2014 19 д. 

159 Николай 

Грънчаров 

20131200100105 чл. 

422,ал.1,вр. с 

чл. 415,ал.1 от 

ГПК 

23.9.2014 23.12.2014 1 м. и 29 д. 

160 Николай 

Грънчаров 

20131200100305 иск за 68 

001,84 лв. 

25.9.2014 30.12.2014 2 м. и 3 д. 

161 Петър 

Узунов- 

общо 34 

20131200500907 чл.135 от ЗЗД 14.11.2013 13.1.2014 29 д. 

162 Петър 

Узунов 

20131200500964 ЧЛЧ.- 344 ОТ 

КТ 

28.11.2013 15.1.2014 17 д. 

163 Петър 

Узунов 

20131200500525 чл.422 от ГПК 14.11.2013 16.1.2014 1 м. и 1 д. 

164 Петър 

Узунов 

20131200500876 против въвод 

във владение , 

извършен от 

ЧСИ Шукри 

Дервиш по 

изп.д.№1965/

12  

21.11.2013 17.1.2014 26 д. 

165 Петър 

Узунов 

20131200501010 ЧЛ.403 ОТ 

ГПК 

12.12.2013 28.1.2014 16 д. 

166 Петър 

Узунов 

20131200500892 чл.135 от ЗЗД 12.12.2013 17.2.2014 1 м. и 5 д. 

167 Петър 

Узунов 

20131200500651 ЧЛ. 422 ОТ 

ГПК 

12.12.2013 19.2.2014 1 м. и 7 д. 

168 Петър 

Узунов 

20131200501019 ЧЛ. 415 ОТ 

ГПК 

12.12.2013 19.2.2014 1 м. и 7 д. 
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169 Петър 

Узунов 

20131200500620 ЧЛ.124, АЛ.1 

ГПК 

12.12.2013 4.3.2014 1 м. и 20 д. 

170 Петър 

Узунов 

20131200500913 чл.422 от ГПК 12.12.2013 10.3.2014 1 м. и 26 д. 

171 Петър 

Узунов 

20131200100206 чл.87 от ЗЗД 

за 34 000 лв. 

29.1.2014 24.3.2014 23 д. 

172 Петър 

Узунов 

20131200501058 чл.124 ГПК 13.2.2014 30.4.2014 1 м. и 14 д. 

173 Петър 

Узунов 

20131200100492 чл. 422 от 

ГПК /иск за 

45 595,90 лв. 

26.3.2014 15.5.2014 19 д. 

174 Петър 

Узунов 

20121200100472 иск за 197 856 

лв. 

5.3.2014 30.5.2014 1 м. и 24 д. 

175 Петър 

Узунов 

20131200500835 чл.141 от ЗЗД 10.4.2014 17.6.2014 1 м. и 6 д 

176 Петър 

Узунов 

20141200100014 чл. 157 

,ал.1,вр. с чл. 

155,ал.1 ,т.3 

от ТЗ 

16.4.2014 18.6.2014 1 м. и 1 д. 

177 Петър 

Узунов 

20131200100396 ЧЛ. 415 ОТ 

ГПК/ИСК ЗА 

26 911,85 ЛВ./ 

16.4.2014 19.6.2014 1 м. и 2 д. 

178 Петър 

Узунов 

20141200500213 ЧЛ. 415 ВЪВ 

ВР. С ЧЛ. 422 

ОТ ГПК 

10.4.2014 19.6.2014 1 м. и 8 д. 

179 Петър 

Узунов 

20141200500263 чл. 213 ,ал.1 

от КЗ 

24.4.2014 3.7.2014 1 м. и 8 д. 

180 Петър 

Узунов 

20141200500409 чл.317 от ТЗ 22.5.2014 10.7.2014 18 д. 

181 Петър 

Узунов 

20131200100343 чл. 267,ал. 1 

,т.1 от КЗ/иск 

за 100 000 лв 

./ 

30.4.2014 18.7.2014 1 м. и 17 д. 

182 Петър 

Узунов 

20141200500160 ЧЛ.34 ЗС 22.5.2014 18.7.2014 26 д. 

183 Петър 

Узунов 

20141200100012 ЧЛ. 422 ОТ 

ГПК ВЪВ ВР. 

С ЧЛ. 

415,АЛ.1 ОТ 

ГПК/ИСК ЗА 

211 679,37 

ЛВ./ 

28.5.2014 23.7.2014 25 д. 

184 Петър 

Узунов 

20131200100472 чл.5 ал.1 б"в" 

от Регламент 

№ 44/01 г. на 

съвета от 

22,12,2000 г. 

за 91 569,13 

евро 

18.6.2014 30.7.2014 11 д. 

185 Петър 

Узунов 

20131200100374 чл. 74 от ТЗ  25.6.2014 13.8.2014 18 д. 

186 Петър 20141200500622 чл.124 от ГПК 2.10.2014 10.11.2014 8 д. 
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Узунов 

187 Петър 

Узунов 

20141200500721 чл.274 ал.1, 

т.1 КЗ, вр.с 

чл.45 ЗЗД 

2.10.2014 13.11.2014 11 д. 

188 Петър 

Узунов 

20141200500453 чл.40 от ЗУЕС 30.9.2014 17.11.2014 17 д. 

189 Петър 

Узунов 

20141200500690 чл.430 от ТЗ 

във вр. с чл.99 

от ЗЗД 

2.10.2014 20.11.2014 18 д. 

190 Петър 

Узунов 

20141200100142 Чл.108 от ЗС 22.10.2014 28.11.2014 6 д. 

191 Петър 

Узунов 

20141200500780 иск 23.10.2014 5.12.2014 12 д. 

192 Петър 

Узунов 

20141200500790 чл.86 от ЗЗД 23.10.2014 5.12.2014 12 д. 

193 Петър 

Узунов 

20141200500828 чл.34 от ЗС 23.10.2014 5.12.2014 12 д. 

194 Петър 

Узунов 

20141200500709  Чл. 109 ЗС 

 

 чл. 109 от ЗС 
 

30.10.2014 10.12.2014 10 д. 

195 Росен 

Василев- 

общо 5 

20131200100034 чл.227 ал.1 

б"в" от ЗЗД за 

27 280,40 лв. 

28.11.2013 14.1.2014 16 д. 

196 Росен 

Василев 

20131200501060 чл.19,ал.3 от 

ЗЗД 

20.3.2014 29.4.2014 9 д. 

197 Росен 

Василев 

20131200100447 ЧЛ. 72,АЛ.2, 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.69 ОТ СК 

2.6.2014 21.7.2014 18 д. 

198 Росен 

Василев 

20131200100452 иск за 40 021 

лв 

19.6.2014 29.7.2014 9 д. 

199 Росен 

Василев 

20121200100352 чл.647 т.3 от 

ТЗ във вр. с 

чл.537 ал.2 от 

ГПК 

16.6.2014 31.7.2014 14 д. 

200 Румяна 

Бакалова- 

общо 9 

20131200100007 чл. 13,ал. 

1,т.3,б "в" от 

ЗЮЛНЦ, във 

вр. с 

чл.3,ал.10 от 

ЗНАПи с чл. 

607а,ал.1и 

ал.2, във вр. с 

чл. 625 от ТЗ 

7.10.2013 16.1.2014 2 м. и 5 д. 

201 Румяна 

Бакалова 

20121200100355 иск за 123 704 

лв. 

7.10.2013 22.1.2014 2 м. и 11 д. 

202 Румяна 

Бакалова 

20121200100077 чл.26 ал.1 и 2 

от ЗЗД за 1/4 

от 55 759,70 

лв. 

4.11.2013 24.1.2014 1 м. и 19 д. 

203 Румяна 

Бакалова 

20131200500801 против 

действията на 

ЧСИ Цеклеов 

3.12.2013 30.1.2014 27 д. 
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по 

изп.д.№27/13 

година 

204 Румяна 

Бакалова 

20131200500856 чл. 422 от 

ГПК 

19.11.2013 5.2.2014 1 м. и 16 д. 

205 Румяна 

Бакалова 

20131200500880 ЧЛ.226 ОТ КЗ 19.11.2013 10.2.2014 1 м. и 21 д. 

206 Румяна 

Бакалова 

20131200500821 чл.108 от ЗС 21.11.2013 19.2.2014 1 м. и 28 д. 

207 Румяна 

Бакалова 

20131200500901 чл. 32,ал.2 от 

ЗС 

26.11.2013 25.2.2014 1 м. и 29 д. 

208 Румяна 

Бакалова 

20131200500787 чл.32, ал.2 ЗС 3.12.2013 28.2.2014 1 м. и 25 д. 

209 Саша 

Алексова- 

общо 2 

20131200500857 чл. 422 от 

ГПК 

31.10.2013 31.1.2014 1 м. и 30 д. 

210 Саша 

Алексова 

20131200500844 чл.422 от ГПК 31.10.2013 10.2.2014 2 м. и 6 д. 

 

 

 за периода от 1.1.2015г. до 30.09.2015г. 

 

 
№ 

по 

ред 

Съдия 

докладчи

к  

Номер Правно 

основание 

Дата, на 

която 

делото е 

обявено за 

решаване 

Дата на 

обявяван

е на акта  

Забава 

в дни 

и 

месеци 

1 Анета 

Илинска 

20141200900041 Чл.79 отЗЗД - 

0230 

30.10.2014 9.3.2015 3 м. и 6 

дни 

2 Анета 

Илинска 

20141200500754 Въвод във 

владение  - 9040 

4.11.2014 13.1.2015 1 м. и 8 

дни 

3 Анета 

Илинска 

20141200500473 Чл.124 от ГПК - 

9000 

4.11.2014 20.1.2015 1 м. и 

15 дни 

4 Анета 

Илинска 

20141200500872 чл.124 от ГПК - 

9000 

25.11.2014 9.3.2015 2м. и 

11 дни 

5 Анета 

Илинска 

20131200100538 чл.415 във вр. с 

чл.422 от ГПК за 

160 378,98 

франка - 0200 

4.12.2014 15.5.2015 4 м. и 7 

дни 

6 Анета 

Илинска 

20141200500892 чл.344 от КТ - 

9000 

11.11.2014 9.3.2015 2 м. и 

25 дни 

7 Анета 

Илинска 

20141200500804 чл.128 от КТ - 

9000 

25.11.2014 21.1.2015 26 дни 
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8 Анета 

Илинска 

20141200900108 чл.679 във вр. с 

чл.670 ал.3  от 

ТЗ - 0600 

11.12.2014 11.3.2015 1 м. и 

28 дни 

9 Анета 

Илинска 

20141200500919 чл.422 ГПК - 

9000 

20.1.2015 16.3.2015 24 дни 

10 Анета 

Илинска 

20141200500833 чл.49 от СК - 

9000 

2.12.2014 9.3.2015 2 м. и 4 

дни 

11 Анета 

Илинска 

20141200500968 чл.344 от КТ - 

9000 

2.12.2014 9.3.2015 2 м. и 4 

дни 

12 Анета 

Илинска 

20141200500811 чл.59 от ЗЗД - 

9000 

20.1.2015 16.3.2015 24 дни 

13 Анета 

Илинска 

20131200100425 чл.26 ал.1 и ал.2 

от ЗЗД, чл.124 

ал.1 от ГПК за 42 

289,50 лв. - 0300 

16.4.2015 13.8.2015 2 м. и 

26 дни 

14 Анета 

Илинска 

20141200501042 чл.31 от ЗС - 

9000 

24.3.2015 22.6.2015 1 м. и 

28 дни 

15 Анета 

Илинска 

20141200501034 чл.86 от ЗЗД - 

9000 

24.3.2015 19.6.2015 1 м. и 

25 дни 

16 Анета 

Илинска 

20141200501110 чл.34 ЗС - 9000 31.3.2015 23.7.2015 2 м. и 

21 дни 

17 Анета 

Илинска 

20141200501090 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ - 9000 

31.3.2015 6.7.2015 2 м. и 4 

дни 

18 Анета 

Илинска 

20151200500027 чл.108 от ЗС - 

9000 

31.3.2015 19.6.2015 1 м. и 

18 дни 

19 Анета 

Илинска 

20131200100331 чл. 

55,ал.1,предл.3 

от ЗЗД във вр. с 

чл. 88 от 

ЗЗД/ИСК ЗА 59 

400 ЛВ/ - 0230 

2.4.2015 12.8.2015 3 м. и 8 

дни 

20 Анета 

Илинска 

20141200100032 чл.55 от ЗЗД за 

36 769,60 лв. - 

0200 

16.4.2015 12.8.2015 2 м. и 

25 дни 

21 Анета 

Илинска 

20131200100065 чл.45 от ЗЗД за 

38 292 лв. - 0220 

30.4.2015 21.8.2015 2 м. и 

20 дни 

22 Анета 

Илинска 

20151200500118 чл.344 от КТ - 

9000 

24.3.2015 23.6.2015 1 м. и 

29 дни 

23 Анета 

Илинска 

20151200500201 чл.344 КТ - 9000 31.3.2015 7.8.2015 3 м. и 5 

дни 
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24 Анета 

Илинска 

20151200500128 чл. 422 от ГПК - 

9000 

21.4.2015 20.7.2015 1 м. и 

28 дни 

25 Анета 

Илинска 

20151200500143 чл.193 от КЗ - 

9000 

28.4.2015 28.7.2015 1 м. и 

29 дни 

26 Анета 

Илинска 

20131200100541 чл.226 от КЗ и 

чл.45 от ЗЗД за 

119 999,95 лв. - 

0220 

14.5.2015 14.8.2015 1 м. и 

30 дни 

27 Анета 

Илинска 

20141200501007 чл.14 ЗСПЗЗ - 

9000 

28.4.2015 31.7.2015 2 м. и 1 

ден 

28 Анета 

Илинска 

20141200100025 чл.69 от СК - 

0110 

14.5.2015 6.7.2015 22 дни 

29 Анета 

Илинска 

20151200500028 чл.49, ал.1 от СК 

- 9000 

21.4.2015 23.7.2015 1м. и 

31 дни 

30 Анета 

Илинска 

20151200500337 чл.55 и чл.86 от 

ЗЗД - 9000 

9.6.2015 27.7.2015 17 дни 

31 Анета 

Илинска 

20151200500267 чл.53,ал.2 от 

ЗКИР - 9000 

7.7.2015 17.8.2015 10 дни 

32 Атанас 

Кобуров 

20141200500575 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ - 9000 

25.9.2014 26.1.2015 2 м. и 

30 дни 

33 Атанас 

Кобуров 

20141200500586 Чл.55 от ЗЗД - 

9000 

25.9.2014 26.1.2015 2 м. и 

30 дни 

34 Атанас 

Кобуров 

20141200500627 чл.227 от ЗЗД - 

9000 

9.10.2014 30.1.2015 2 м. и 

20 дни 

35 Атанас 

Кобуров 

20141200500685 чл.32 от ЗС - 

9000 

9.10.2014 30.1.2015 2 м. и 

20 дни 

36 Вера 

Коева 

20141200500933 чл.415 ГПК - 

9000 

26.2.2015 21.5.2015 1м. и 

22 дни 

37 Вера 

Коева 

20141200100063 чл. 227 , буква 

"в" от ЗЗД - 0200 

15.7.2015 8.9.2015 23 дни 

38 Владимир 

Ковачев 

20141200100069 чл. 422 ал.1 във 

вр. с чл. 365-378 

от ГПК - 0200 

26.1.2015 17.6.2015 3 м. и 

17 дни 

39 Димитър 

Беровски 

20141200501057 чл.14 ЗСПЗЗ - 

9000 

23.7.2015 24.9.2015 1 м. и 1 

ден 

40 Емилия 

Топалова 

20141200500738 чл.34 от ЗС - 

9000 

4.12.2014 8.1.2015 3 дни 
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41 Емилия 

Топалова 

20141200500766 чл.344, ал. 1, т. 1 

от КТ - 9000 

26.2.2015 2.4.2015 5 дни 

42 Емилия 

Топалова 

20151200500011 чл.124 ал.1 ГПК 

и чл.26 ал.1 ЗЗД 

- 9000 

5.3.2015 14.4.2015 9 дни 

43 Емилия 

Топалова 

20141200501040 чл.19 от ЗЗД - 

9000 

5.3.2015 19.5.2015 1 м. и 

13 дни 

44 Катя 

Бельова 

20141200500962 чл.108 от ЗС - 

9000 

20.1.2015 4.3.2015 12 дни 

45 Катя 

Бельова 

20141200900081 чл.61 ал.1 от ЗЗД 

за 39 164,70 лв. - 

0230 

10.2.2015 22.4.2015 1 м. и 8 

дни 

46 Катя 

Бельова 

20131200100471 464 от ГПК - 

0200 

17.2.2015 11.6.2015 2 м. и 

20 дни 

47 Катя 

Бельова 

20151200500102 чл.344 от КТ - 

9000 

24.3.2015 26.5.2015 1 м. и 1 

ден 

48 Катя 

Бельова 

20121200100228 чл.125,ал.3 от ТЗ 

- 0600 

21.4.2015 19.8.2015 2 м. и 

26 дни 

49 Катя 

Бельова 

20151200500148 чл.128 от КТ - 

9000 

24.3.2015 11.6.2015 1 м. и 

17 дни 

50 Катя 

Бельова 

20141200501049 чл.32 от ЗС - 

9000 

7.4.2015 19.6.2015 1 м. и 

11 дни 

51 Катя 

Бельова 

20151200500239 чл.55 от ЗЗД - 

9000 

7.4.2015 15.6.2015 1 м. и 7 

ден 

52 Катя 

Бельова 

20151200500283 чл.143 от СК - 

9000 

21.4.2015 1.6.2015 10 дни 

53 Катя 

Бельова 

20151200500357 чл.79 от ЗЗД - 

9000 

26.5.2015 17.8.2015 1 м. и 

21 дни 

54 Катя 

Бельова 

20151200500356 чл.124 от ГПК - 

9000 

26.5.2015 20.7.2015 24 дни 

55 Катя 

Бельова 

20141200100266 чл.26 от ЗЗД за 

45 826,20 лв. - 

0200 

7.7.2015 14.8.2015 6 дни 

56 Катя 

Бельова 

20131200100554 чл.19 от ЗЗД и 

чл.92 от ЗЗД във 

вр. с чл.79 от 

ЗЗД и чл.15 ал.2 

от ТЗ за 144 300 

лв. /74 000 евро/ 

- 0300 

9.7.2015 2.9.2015 24 дни 
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57 Лилия 

Масева 

20111200100243 чл. 124/1/ от ГПК 

- 0300 

7.10.2014 7.1.2015 1 м. и 

29 дни 

58 Лилия 

Масева 

20131200100495 чл.135 от ЗЗД за 

45 000 евро - 

0600 

11.11.2014 6.7.2015 6 м. и 

20 дни 

59 Лилия 

Масева 

20131200100429 чл. 108 от 

ЗС/ИСК ЗА 176 

025 ЛВ./ - 0300 

2.12.2014 24.1.2015 22 дни 

60 Лилия 

Масева 

20141200900009 чл.422 вр. с 

чл.415 от ГПК за 

31 200,53 лв. - 

0230 

27.1.2015 21.7.2015 4 м. и 

19 дни 

61 Лилия 

Масева 

20141200500904 чл.99 СК - 9000 2.12.2014 14.1.2015 12 дни 

62 Лилия 

Масева 

20141200500817 чл.128 от КТ - 

9000 

2.12.2014 12.1.2015 10 дни 

63 Лилия 

Масева 

20141200500939 чл.422 ГПК - 

9000 

2.12.2014 4.3.2015 1 м. и 

30 дни 

64 Лилия 

Масева 

20141200500859 чл.124 от ГПК - 

9000 

2.12.2014 12.2.2015 1 м. и 

10 дни 

65 Лилия 

Масева 

20141200500825 чл.127 от СК - 

9000 

2.12.2014 20.1.2015 18 дни 

66 Лилия 

Масева 

20141200500989 чл.8 от ЗЗНД във 

вр. с чл.5 и сл. от 

ЗЗДН - 9000 

9.12.2014 20.1.2015 11 дни 

67 Лилия 

Масева 

20141200500985 ЧЛ.415 ГПК, 

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.422 ГПК - 

9000 

9.12.2014 2.2.2015 24 дни 

68 Лилия 

Масева 

20141200500847 чл.127 от СК - 

9000 

9.12.2014 12.2.2015 1 м. и 3 

дни 

69 Лилия 

Масева 

20111200100233 чл. 45 от ЗЗД - 

0220 

27.1.2015 9.7.2015 4 м. и 8 

дни 

70 Лилия 

Масева 

20141200500710 чл. 124, ал. 1 от 

ГПК - 9000 

17.2.2015 6.7.2015 3 м. и 

15 дни 

71 Лилия 

Масева 

20141200100082 ЗЗД - 0200 17.2.2015 12.6.2015 2 м. и 

22 дни 

72 Лилия 

Масева 

20131200100445 ЧЛ. 422 ОТ ГПК  

ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.415,АЛ.1И 

ЧЛ.124ОТ ГПК - 

0230 

3.2.2015 28.7.2015 4 м. и 

20 дни 
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73 Лилия 

Масева 

20151200500075 чл.360 от КТ - 

9000 

17.2.2015 19.6.2015 2 м. и 

29 дни 

74 Лилия 

Масева 

20151200500069 чл.79 ЗЗД - 9000 17.2.2015 22.5.2015 2 м. и 1 

ден 

75 Лилия 

Масева 

20131200100431 чл.124 ,ал.1 от 

ГПК във вр. с чл. 

26 от ЗЗД и иск 

по чл. 108 от ЗС 

във вр. с чл.65 от 

ЗЗД - 0230 

17.2.2015 29.7.2015 4 м. и 7 

дни 

76 Лилия 

Масева 

20151200500090 чл.200 от КТ - 

9000 

17.2.2015 22.6.2015 3 м. и 1 

ден 

77 Лилия 

Масева 

20131200100544 чл. 45 от ЗЗД 

/иск за 148 000 

лв/ - 0220 

21.4.2015 14.7.2015 1 м. и 

22 дни 

78 Лилия 

Масева 

20151200500009 чл.422 ГПК - 

9000 

24.3.2015 12.5.2015 18 дни 

79 Лилия 

Масева 

20151200500110 чл.344 от КТ - 

9000 

24.3.2015 11.5.2015 17 дни 

80 Лилия 

Масева 

20141200100114 чл.422 от ГПК за 

36 766,89 лв. - 

0200 

21.4.2015 27.7.2015 2 м. и 4 

дни 

81 Лилия 

Масева 

20131200100219 чл.108 от ЗС във 

вр. с чл.537 ал.2 

от ГПК - 0300 

28.4.2015 23.7.2015 1 м. и 

23 дни 

82 Лилия 

Масева 

20151200500196 чл.124 от ГПК - 

9000 

28.4.2015 3.7.2015 1 м. и 4 

дни 

83 Лилия 

Масева 

20151200500217 чл.45 от ЗЗД - 

9000 

28.4.2015 2.6.2015 3 дни 

84 Лилия 

Масева 

20151200500276 чл.124 от ГПК - 

9000 

28.4.2015 2.6.2015 3 дни 

85 Лилия 

Масева 

20151200500236 чл.200 от КТ - 

9000 

28.4.2015 24.6.2015 26 дни 

86 Лилия 

Масева 

20141200100259 чл.422 ГПК,във 

вр. чл.415 ГПК 

за 52 789,74 евро 

/или 103 247,76 

лв./ - 0200 

9.6.2015 27.7.2015 17 дни 

87 Лилия 

Масева 

20131200100349 иск за 55 000 лв. 

/частичен иск/ от 

общо дължими 

71 706,20 лв.- чл. 

45 ЗЗД и чл. 59 

ЗЗД - 0200 

9.6.2015 3.8.2015 24 дни 
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88 Лилия 

Масева 

20151200500399 ЧЛ.418 ГПК - 

9000 

26.5.2015 1.7.2015 3 дни 

89 Лилия 

Масева 

20141200100135 чл.422 от ГПК - 

0200 

26.5.2015 27.7.2015 1 м. 

90 Мария 

Шейтанов

а 

20141200500987 чл.49 от СК - 

9000 

11.12.2014 16.1.2015 4 дни 

91 Мария 

Шейтанов

а 

20141200500643 чл.211 от ЗМВР - 

9000 

22.1.2015 10.3.2015 16 дни 

92 Мария 

Шейтанов

а 

20141200501020 чл.109 ЗС - 9000 22.1.2015 23.4.2015 1 м. и 

29 дни 

93 Мария 

Шейтанов

а 

20141200501002 чл.422 ГПК - 

9000 

22.1.2015 26.2.2015 3 дни 

94 Миглена 

Йовкова 

20141200500642 чл.341 от ГПК - 

9000 

21.10.2014 21.1.2015 1 м. и 

30 дни 

95 Миглена 

Йовкова 

20141200500580 чл.127 от СК - 

9000 

25.11.2014 14.1.2015 19 дни 

96 Миглена 

Йовкова 

20141200100036 чл.124 от ГПК за 

378 000 лв. - 

0300 

9.12.2014 12.3.2015 1 м. и 

30 дни 

97 Миглена 

Йовкова 

20141200500950 чл.247 ГПК - 

9000 

9.12.2014 26.1.2015 17 дни 

98 Миглена 

Йовкова 

20141200100230 чл.62 ал.2 вр. с 

чл.61 ал.1 от СК 

за Радослав 

Андонов и чл.69 

от СК за 

Димитър Тошев - 

0110 

16.12.2014 2.2.2015 16 дни 

99 Миглена 

Йовкова 

20141200500943 чл.124 ГПК - 

9000 

27.1.2015 6.3.2015 7 дни 

100 Миглена 

Йовкова 

20141200500990 чл.127 ЗЗД - 

9000 

3.2.2015 17.4.2015 1 м. и 

11 дни 

101 Миглена 

Йовкова 

20141200500931 чл.422 ГПК - 

9000 

27.1.2015 4.3.2015 1 ден 

102 Миглена 

Йовкова 

20141200501043 чл.213 от КЗ - 

9000 

10.2.2015 16.3.2015 4 дни 

103 Миглена 

Йовкова 

20141200500735 чл.53, ал.2 от 

ЗКИР - 9000 

3.2.2015 27.4.2015 1 м. и 

21 дни 



 99 

104 Миглена 

Йовкова 

20141200100105 чл.55 ал.1 пр.3 от 

ЗЗД във вр. с 

чл.87 ал.1 и 2 от 

ЗЗД за 31 354 

британски лири - 

0200 

24.2.2015 22.5.2015 1 м. и 

25 дни 

105 Миглена 

Йовкова 

20131200100525 чл. 55,ал.1,предл. 

3 от ЗЗД във вр. 

с чл. 87,ал.1 и 2 

от ЗЗД , 

чл.86,ал.1,изр. 1 

от ЗЗД - 0200 

24.2.2015 25.5.2015 1 м. и 

28 дни 

106 Миглена 

Йовкова 

20151200500035 чл.14 ЗСПЗЗ - 

9000 

24.2.2015 15.5.2015 1 м. и 

18 дни 

107 Миглена 

Йовкова 

20151200500121 чл.40 от ЗУЕТ - 

9000 

24.3.2015 27.4.2015 1 ден 

108 Миглена 

Йовкова 

20151200500153 чл.124 от ГПК - 

9000 

14.4.2015 2.7.2015 1 м. и 

17 дни 

109 Миглена 

Йовкова 

20141200501078 чл.34 от ЗС - 

9000 

14.4.2015 3.7.2015 1 м. и 

18 дни 

110 Миглена 

Йовкова 

20141200900125 иск за 92 285,08 

лв. - 0230 

21.4.2015 30.6.2015 2 м. и 8 

дни 

111 Миглена 

Йовкова 

20141200900088 чл.422, вр. с 

чл.415 ал.1 от 

ГПК и чл.365 и 

сл. от ГПК за 1 

010 885 лв. - 

0230 

12.5.2015 29.7.2015 1 м. и 

15 дни 

112 Миглена 

Йовкова 

20151200500133 чл.127 от СК - 

9000 

14.4.2015 18.5.2015 2 дни 

113 Миглена 

Йовкова 

20151200500307 Действия на 

ЧСИ Валентина 

Александрова 

гр.Кюстендил по 

изп.д.№114/13 г. 

- 9040 

30.6.2015 3.8.2015 2 дни 

114 Миглена 

Йовкова 

20151200900058 чл.74 от ТЗ - 

0620 

21.7.2015 24.8.2015 1 ден 

115 Надя 

Узунова 

20141200500907 чл.422 ГПК - 

9000 

25.11.2014 9.1.2015 14 дни 

116 Надя 

Узунова 

20141200500640 чл.124 ал.1 ГПК 

във вр. с чл.537 

ал.2 ГПК във вр. 

с чл.76 ЗН - 9000 

25.11.2014 28.1.2015 1 м. и 2 

дни 
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117 Надя 

Узунова 

20141200100185 чл.19 ал.3 от 

ГПК за 58 882,98 

лв. - 0300 

4.12.2014 21.1.2015 16 дни 

118 Надя 

Узунова 

20131200100410 чл.28,ал.1от 

ЗОПДИППД/ОТ

М./,ВЪВ ВР. С § 

5 ОТ ПЗР НА 

ЗОПДНПИ/ОСО

БЕНО ИСКАНЕ 

-

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ/

ИСК ЗА 304 007 

ЛВ. - 0800 

29.1.2015 5.5.2015 2 м. и 2 

дни 

119 Надя 

Узунова 

20131200100469 иск за 93 678,32 

лв.-  чл.55 ал.1 

пр.2 от ЗЗД и 

чл.86 от ЗЗД  - 

0230 

5.2.2015 19.3.2015 10 дни 

120 Надя 

Узунова 

20141200100283 чл.135 ЗЗД - 

0200 

26.3.2015 18.6.2015 1 м. и 

21 дни 

121 Надя 

Узунова 

20121200100419 чл. 135 от ЗЗД - 

0200 

25.3.2015 28.5.2015 1 м. и 1 

ден 

122 Николай 

Грънчаро

в 

20141200500773 чл. 422 от ГПК, 

вр. чл. 79, ал. 1 

от ЗЗД - 9000 

9.10.2014 8.1.2015 1 м. и 

29 дни 

123 Николай 

Грънчаро

в 

20141200900008 чл29 от ЗТР , във 

вр. с чл. 124,ал.4 

, изр.2 от ГПК и 

във вр. с чл.365 

,т.3 от ГПК - 

0600 

6.11.2014 3.2.2015 1 м. и 

27 дни 

124 Николай 

Грънчаро

в 

20131200100323 чл. 55,ал.1 ,пр.3 

от ЗЗД във вр. с 

чл. 87,ал.1 от 

ЗЗД - 0200 

17.11.2014 6.1.2015 18 дни 

125 Николай 

Грънчаро

в 

20131200100476 иск за 53 994396 

лв.- чл. 266 ЗЗД 

и чл. 55 ЗЗД - 

0230 

12.1.2015 8.4.2015 1 м. и 

23 дни 

126 Николай 

Грънчаро

в 

20141200500947 ЧЛ.415 ВЪВ ВР. 

С ЧЛ.422ГПК - 

9000 

4.12.2014 15.1.2015 11 дни 

127 Николай 

Грънчаро

в 

20121200100505 чл.135 от ЗЗД за 

144 461,10 лв. - 

0300 

8.12.2014 5.3.2015 1 м. и 

24 дни 

128 Николай 

Грънчаро

в 

20141200500915 чл.45 ЗЗД - 9000 18.12.2014 23.2.2015 1 м. и 5 

дни 

129 Николай 

Грънчаро

в 

20141200500922 чл.422 ГПК - 

9000 

15.1.2015 23.2.2015 8 дни 
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130 Николай 

Грънчаро

в 

20141200900086 чл.309а от ТЗ във 

вр. с чл.79 от 

ЗЗД да 52 407,70 

лв. - 0230 

26.1.2015 29.4.2015 1 м. и 

30 дни 

131 Николай 

Грънчаро

в 

20131200500022 чл.34 от ЗС - 

9000 

22.1.2015 24.4.2015 1 м. и 

30 дни 

132 Николай 

Грънчаро

в 

20141200501066 чл.227 от ЗЗД - 

9000 

15.1.2015 23.2.2015 8 дни 

133 Николай 

Грънчаро

в 

20141200501076 чл.124 от ГПК - 

9000 

29.1.2015 11.3.2015 и 10 

дни 

134 Николай 

Грънчаро

в 

20141200501077 чл.92 от ЗЗД - 

9000 

29.1.2015 10.3.2015 9 дни 

135 Николай 

Грънчаро

в 

20141200500898 чл.124 ГПК - 

9000 

12.2.2015 18.6.2015 3 м. и 2 

дни 

136 Николай 

Грънчаро

в 

20141200100226 иск за 40 000 лв. 

- 0200 

26.3.2015 3.7.2015 2 м. и 6 

дни 

137 Николай 

Грънчаро

в 

20151200500112 чл.124, ал.5 от 

ГПК - 9000 

26.3.2015 18.6.2015 1 м. и 

22 дни 

138 Николай 

Грънчаро

в 

20141200501029 чл.109 ЗС - 9000 26.3.2015 24.6.2015 1 м. и 

28 дни 

139 Николай 

Грънчаро

в 

20151200500212 чл.124 от ГПК - 

9000 

2.4.2015 1.7.2015 1 м. и 

28 дни 

140 Николай 

Грънчаро

в 

20151200500216 чл.422 от ГПК - 

9000 

2.4.2015 5.5.2015 1 ден 

141 Николай 

Грънчаро

в 

20131200100523 чл. 28,ал.1 от 

ЗОПДИППД/иск 

за 141 600 лв/ - 

0800 

18.5.2015 14.8.2015 1м. и 

25 дни 

142 Николай 

Грънчаро

в 

20151200500170 чл.32 от ЗДСл - 

9000 

23.4.2015 26.5.2015 1 ден 

143 Николай 

Грънчаро

в 

20141200900025 чл.422 от ГПК 

във вр. с чл. 415 

от ГПК , вр. с чл. 

79, ал. 1 и чл.86 

,ал.1 от ЗЗД , вр. 

с чл. 430 от ТЗ  - 

0600 

18.5.2015 10.8.2015 1 м. и 

21 дни 

144 Николай 

Грънчаро

в 

20141200500743 Чл.56,ал.6 от СК 

- 9000 

21.5.2015 24.7.2015 1 м. и 2 

дни 
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145 Николай 

Грънчаро

в 

20151200500340 чл.422 във вр. с 

чл.415, ал.1 ГПК 

- 9000 

14.5.2015 23.7.2015 1 м. и 8 

дни 

146 Николай 

Грънчаро

в 

20151200500130 чл.14 ал.4 от 

ЗСПЗЗ - 9000 

4.6.2015 16.7.2015 11 дни 

147 Петър 

Узунов 

20141200900031 чл.74 от ТЗ - 

0620 

22.10.2014 6.1.2015 1 м. и 

13 дни 

148 Петър 

Узунов 

20131200100132 чл.25 ал.4 от З от 

ЗЮЛНЦ - 0600 

5.11.2014 4.2.2015 1 м. и 

28 дни 

149 Петър 

Узунов 

20141200500882 чл.109 от ЗС - 

9000 

20.11.2014 9.2.2015 1 м. и 

19 дни 

150 Петър 

Узунов 

20131200100365 ИСК ЗА 40 

752,92 ЕВРО- чл. 

193, ал. 1 КЗ във 

вр. с чл. 229 КЗ , 

чл. 79 и чл. 86 

ЗЗД - 0230 

26.11.2014 6.2.2015 1 м. и 

23 дни 

151 Петър 

Узунов 

20141200100090 чл.87 ал.1 от ЗЗД 

за 47 294 лв. - 

0200 

19.11.2014 13.1.2015 23 дни 

152 Петър 

Узунов 

20141200500909 чл. 415 ГПК - 

9000 

11.12.2014 23.2.2015 1 м. и 

12 дни 

153 Петър 

Узунов 

20141200501048 чл.227 ЗЗД - 

9000 

29.1.2015 27.4.2015 1 м. и 

26 дни 

154 Петър 

Узунов 

20141200501082 чл. 422 ГПК - 

9000 

29.1.2015 10.3.2015 9 дни 

155 Петър 

Узунов 

20141200501060 чл.422 ГПК вр. с 

чл.415 ал.1 и 

чл.124  ГПК - 

9000 

29.1.2015 20.4.2015 1 м. и 

19 дни 

156 Петър 

Узунов 

20141200501069 чл.124 ГПК - 

9000 

29.1.2015 28.4.2015 1 м. и 

27 дни 

157 Петър 

Узунов 

20141200500957 чл.45 ЗЗД - 9000 5.2.2015 28.4.2015 1 м. и 

20 дни 

158 Петър 

Узунов 

20151200500053 чл.258 и чл.86 от 

ЗЗД - 9000 

26.2.2015 7.4.2015 9 дни 

159 Петър 

Узунов 

20151200500099 ЧЛ.422, ВЪВ ВР. 

С ЧЛ.415 ГПК - 

9040 

12.3.2015 25.5.2015 1 м. и 

12 дни 

160 Петър 

Узунов 

20141200900102 неизплатени 

възнаграждения 

по договор за 

управление- чл. 

18.3.2015 19.5.2015 30 дни 



 103 

288, ТЗ, вр. с 

чл.79, вр. с 

чл.280 и сл. ЗЗД 

и чл.86 ЗЗД - 

0600 

161 Петър 

Узунов 

20141200900092 чл.79 ал.1 пр.1 от 

ЗЗД във вр. с 

чл.92 ал.1 от ЗЗД 

за 42 266,84 лв. - 

0230 

18.3.2015 19.5.2015 30 дни 

162 Петър 

Узунов 

20141200100244 чл.62 ал.1 от СК 

във  вр. с чл.331 

ал.1 от ГПК - 

0110 

18.3.2015 15.5.2015 26 дни 

163 Петър 

Узунов 

20151200500159 чл.415 от ГПК - 

9000 

26.3.2015 25.5.2015 29 дни 

164 Петър 

Узунов 

20141200500501 чл.415 от ГПК - 

9000 

16.4.2015 25.5.2015 8 дни 

165 Петър 

Узунов 

20151200500203 чл.389 от ГПК - 

9000 

16.4.2015 24.6.2015 1 м. и 7 

дни 

166 Петър 

Узунов 

20151200500164 чл.79 от ЗЗД - 

9000 

23.4.2015 15.6.2015 22 дни 

167 Петър 

Узунов 

20141200100265 чл.267 ал.1 т.1 от 

КЗ за 27 200 лв. - 

0220 

13.5.2015 17.7.2015 1 м. и 2 

дни 

168 Румяна 

Бакалова 

20131200100108 чл.28 ал.1 от 

ЗОПДИППД 

/отм./ за 672 

994,16 лв. - 0800 

27.10.2014 27.1.2015 1 м. и 

29 дни 

169 Румяна 

Бакалова 

20131200100530 ИСК ЗА 230 

217,11 ЛВ.- чл. 

79 ЗЗД - 0200 

24.11.2014 23.2.2015 1 м. и 

28 дни 

170 Румяна 

Бакалова 

20141200500569 чл.108 от ЗС - 

9000 

25.11.2014 25.2.2015 1 м. и 

30 дни 

171 Румяна 

Бакалова 

20141200500748 Чл.124 он ГПК - 

9000 

9.12.2014 9.3.2015 1 м. и 

28 дни 

172 Румяна 

Бакалова 

20141200500921 чл.108 ЗС - 9000 9.12.2014 10.3.2015 1 м. и 

29 дни 

173 Румяна 

Бакалова 

20131200100351 чл.135 от ЗЗД и 

др. за 76 179,58 

лв. - 0200 

24.11.2014 23.2.2015 1 м. и 

28 дни 

174 Румяна 

Бакалова 

20141200500936 чл.30 от ЗН - 

9000 

16.12.2014 13.3.2015 1 м. и 

25 дни 
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175 Румяна 

Бакалова 

20141200500964 чл.8  от ЗЗДН - 

9000 

9.12.2014 16.2.2015 1 м. и 7 

дни 

176 Румяна 

Бакалова 

20131200500800 ЧЛ.135 ОТ ЗЗД - 

9000 

14.4.2015 22.5.2015 7 дни 

177 Румяна 

Бакалова 

20141200500834 чл.108 от ЗС - 

9000 

21.4.2015 15.7.2015 1 м. и 

23 дни 

178 Румяна 

Бакалова 

20141200100284 чл.2 и сл. от 

ЗОДОВ, чл.86 от 

ЗЗД за 70 000 лв. 

- 0800 

27.4.2015 27.7.2015 1 м. и 

28 дни 

179 Румяна 

Бакалова 

20141200100302 иска за 50 000 

лв., частичен от 

200 000 лв.- чл. 

45 ЗЗД - 0220 

27.4.2015 27.7.2015 1 м. и 

28 дни 

180 Румяна 

Бакалова 

20151200500141 чл. 422 от ГПК - 

9000 

21.4.2015 13.7.2015 1 м. и 

21 дни 

181 Румяна 

Бакалова 

20131200100389 чл.79 ал.1 от ЗЗД 

и чл. 86 ал.1 от 

ЗЗД за 36 656,94 

лв. - 0230 

18.5.2015 18.8.2015 1 м. и 

29 дни 

182 Румяна 

Бакалова 

20141200100289 чл.19,ал.3 от 

ЗЗД, с цена  на 

иска 26 628, 10 

лв - 0200 

18.5.2015 5.8.2015 1 м. и 

16 дни 

183 Румяна 

Бакалова 

20131200100225 иск за 72 002,03 

лв.- чл. 59 ЗЗД - 

0600 

4.5.2015 4.8.2015 1 м. и 

29 дни 

184 Румяна 

Бакалова 

20141200100120 чл.19 ал.3 от ЗЗД 

- 0200 

25.5.2015 10.8.2015 1 м. и 

14 дни 

185 Румяна 

Бакалова 

20141200900032 чл.694 ал.1 от ТЗ 

- 0600 

4.5.2015 1.7.2015 26 дни 

186 Румяна 

Бакалова 

20141200900111 иск за 133 994,08 

лв. - 0230 

25.5.2015 12.8.2015 1 м. и 

16 дни 

187 Румяна 

Бакалова 

20151200500332 чл.422 от ГПК - 

9000 

19.5.2015 20.7.2015 1м. 

188 Румяна 

Бакалова 

20151200500275 чл.207 от КТ - 

9000 

26.5.2015 30.7.2015 1 м. и 3 

дни 

189 Румяна 

Бакалова 

20151200500211 чл.45 от ЗЗД - 

9000 

26.5.2015 20.7.2015 24 дни 

190 Румяна 

Бакалова 

20151200500369 ЧЛ.17 от 

Конвенцията за 

договор за 

международен  

автомибилен 

16.6.2015 14.8.2015 28 дни 
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превоз, във вр.с 

чл.366 от ТЗ - 

9000 

191 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500400 ЧЛ.415 ГПК - 

9000 

11.6.2015 28.8.2015 1 м. и 

16 дни 

192 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500019 чл.108 от ЗС - 

9000 

11.6.2015 24.8.2015 1 м. и 

12 дни 

193 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500391 чл. 422 от ГПК - 

9000 

18.6.2015 28.8.2015 1 м. и 9 

дни 

194 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500158 чл.422 ГПК - 

9000 

18.6.2015 28.8.2015 1 м. и 9 

дни 

195 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500380 чл.79 от ЗЗД - 

9000 

25.6.2015 10.9.2015 1 м. и 

15 дни 

196 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500205 чл.422 вр. с 

чл.415 ГПК - 

9000 

2.7.2015 10.9.2015 1 м. и 8 

дни 

197 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500437 чл.415 ал.1 ГПК 

чл.9 и чл.11, т.7 

и т.11 от ЗПК 

във вр. с чл.240 

от ЗЗД чл.33 от 

ЗПК във вр. с 

чл.79 ЗЗД и 

чл.86 ЗЗД - 9000 

2.7.2015 10.9.2015 1 м. и 8 

дни 

198 Стойка 

Янева - 

Мирчева 

20151200500401 чл. 422 от ГПК 

вр. чл. 415 от 

ГПК - 9000 

2.7.2015 10.9.2015 1 м. и 8 

дни 

 

Видно от гореизложеното, съдиите са постановявали голяма част от 

актовете в законоустановения 30 дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК или в 

рамките на разумния срок по смисъла на чл. 13 ГПК. Видно от горната справка, 

изключение правят няколко съдебни акта на доклад на съдия Масева и на 

съдия Илинска, при които завабата достига до 5,6 месеца. 

В тази връзка, следва да бъде направена препоръка за спазване на 

предвидените в ГПК срокове от всички съдии в Гражданскоотделение на ОС-

Благоевград и за предприемане на необходимите административни мерки от 

Председателя на съда. 

 

 

ИНСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ  

 

Обжалвани съдебни актове  

 

Обжалвани съдебни актове 

 



 106 

 за 2013г. 

 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърдени Изменени Отменени Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени 

Анета Илинска 
4 

3 0 1 
6 

6 0 0 

Валери 

Междуречки 
7 

5 2 0 
0 

0 0 0 

Величка 

Борилова 
13 

8 1 4 
14 

10 0 4 

Гюлфие Яхова 0 0 0 0 3 2 1 0 

Деница 

Урумова 
1 

1 0 0 
2 

2 0 0 

Емилия 

Дончева 
2 

1 0 1 
4 

3 0 1 

Емилия 

Топалова 
13 

11 0 2 
10 

7 1 2 

Иванка Бикова 4 2 2 0 0 0 0 0 

Катя Бельова 9 6 1 2 5 2 0 3 

Катя Стайкова 2 2 0 0 0 0 0 0 

Лилия Масева 14 8 2 4 14 5 2 7 

Миглена 

Йовкова 
11 

3 6 2 
15 

8 0 7 

Надя Узунова 21 14 2 5 13 6 0 7 

Николай 

Грънчаров 
22 

10 7 5 
13 

7 1 5 

Петър Узунов 21 14 4 3 16 11 1 4 

Росен Василев 15 9 3 3 15 11 0 4 

Румяна 

Бакалова 
22 

14 4 4 
11 

9 0 2 

ОБЩО 181 111 34 36 141 89 6 46 
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 за 2014г. 
 

РЕШЕНИЯ 
 

                       ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Съдия 

докладчик 

Обжалва

ни съд. 

актове 

Потвърдени Изменени Отменени Обжалвани 

съд. актове 

Потвърдени Изменени Отменени 

Анета Илинска 
5 

2 1 2 
6 

5 0 1 

Атанас 

Кобуров 
0 

0 0 0 
7 

5 1 1 

Величка 

Борилова 
21 

12 3 6 
10 

7 2 1 

Владимир 

Ковачев 
0 

0 0 0 
0 

0 0 0 

Гюлфие Яхова 3 2 0 1 1 1 0 0 

Деница 

Урумова 
1 

0 1 0 
0 

0 0 0 

Димитър 

Беровски 
0 

0 0 0 
0 

0 0 0 

Емилия 

Дончева 
1 

0 0 1 
2 

2 0 0 

Емилия 

Топалова 
19 

7 7 5 
12 

10 0 2 

Иванка Бикова 4 3 1 0 1 1 0 0 

Катя Бельова 
6 

4 1 1 
8 

6 1 1 

Лилия Масева 7 3 1 3 5 4 0 1 

Магдалена 

Жбантова 
0 

0 0 0 
5 

5 0 0 

Мария 

Шейтанова 
5 

4 1 0 
4 

4 0 0 

Миглена 

Йовкова 
10 

6 3 1 
14 

10 1 3 

Надя Узунова 

 

20 9 4 7 
9 

8 0 1 

Николай 

Грънчаров 

 

15 12 1 2 
12 

11 0 1 

Петър Узунов 19 14 1 4 11 8 0 3 

Росен Василев 14 8 3 3 8 8 0 0 

Румяна 

Бакалова 
17 

8 4 5 
14 

9 2 3 

 

ОБЩО 

 

167 94 32 41 129 

 

104 7 18 
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Видно от предоставена справка, приложена към настоящия Акт, относно 

проверка на актовете по реда на инстанционния контрол се констатира, че в 

ОС-Благоевград голямата част от съдебните решения и определения по 

граждански и търговски дела са потвърдени от горните инстанции, което е 

показател за високо професионално ниво. Постановените, влезли в сила 

съдебни актове по инспектираните дела, са съобразени с предвидените в ГПК и 

ТЗ норми, обосновани и показват висока степен на професионализъм. 
 

                                       

    СИГНАЛИ 

 

В хода на комплексната планова проверка, бе извършена проверка по 

сигнал вх. № Ж-15-1035/23.09.2015г., подаден от името на Георги Милков 

Димитров – Председател на сдружение Център на НПО в Разград (ксерокопие 

на подпис).  

В сигнала се сочи, че са нарушени правилата на случайното 

разпределение по т.дело № 145/2012г., като първоначално делото е било 

разпределено на доклад на съдия Бакалова, веднага след това на съдия Масева 

и след още три пъти извършено разпределение чрез системата, при което са 

били определени различни съдии за докладчици, делото е било разпределено 

накрая на доклад на съдия Катя Бельова – Председател на ОС-Благоевград.  

Посочено е, че „по обясними причини“ подателят не може да посочи 

името на източника си, а към писмото са приложени фотокопия на избора на 

различни съдии- докладчици от ОС-Благоевград.  

Твърди се, че същото било разгледано „по доста странен начин, и в 

нетипично кратки срокове от същата „съдийка“. Материалният интерес по 

делото бил „за няколко милиона лева, който очевивидно е следвало да бъде 

обслужен от г-жа Бельова и от никой друг от същия съд“. В тази връзка, се 

сочи, че  подателят очаква категорични позиции от страна на всички адресати 

и на ВСС, за което дружеството, представлявано от него, ще уведоми чрез 

масмедиите обществото за резултатите от действията на органите. 

След извършеното в ОС-Благоевград предварително проучване по 

изложеното в сигнала, бе констатирано следното: 

 

Търговско дело /н/ № 145/2012г. е образувано и разпределено на 

24.02.2012г., по молба от К. А. К. Ф. М. ООД срещу ЕТ М.К., на основание 

чл.625 ТЗ, подадена в съда на същия ден. В молбата се сочи, че ЕТ  не е върнал 

на молителя дадените суми на  уговорения падеж. Вземането на  молителя  

възлиза на близо 350 000 лева. Молителят, в качеството му на кредитор с 

претендирано вземане,  е отправил  искане за  откриване на производство по 

несъстоятелност на длъжника. С определение от 28.02.2012г. делото е 

администрирано, насрочено е за 09.03.2012г., когато е обявено за решаване и 

решение по чл. 630 ТЗ е постановено на 12.03.2012 г. Насрочено е и първо 
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събрание на кредиторите. На 23.03.2012г. срещу решението е подадена 

въззивна жалба вх.№ 987 от О.Б. АД, и на 26.03.2012 г.  - въззивна жалба вх.№ 

1007 от Ю. Е. Д. Б. АД, по които  на 28.05.2012 г. заверено копие от делото е 

изпратено на САС. На 26.04.2012г. , видно от приложения протокол, е 

проведено първо събрание на кредиторите, а с определение от 09.05.2012 г. е 

назначен постоянен синдик. С определение от 06.11.2012 г. са одобрени 

списъци по чл. 685 от ТЗ. На 29.01.2013 г. делото е върнато от САС, като са 

оставени без разглеждане въззивните жалби на О.Б. АД и Ю. Е. Д. Б. АД. 

Решението по чл. 710 ТЗ, във вр. с чл. 711 ТЗ е от 25.04.2013 г. На 26.04.2013 г. 

е постановено определение по молба с правно основание чл. 630 ТЗ от Ю. Е. Д. 

Б. АД. На 04.06.2013 г. е проведено събрание на кредиторите, съдът е допуснал 

замяна на кредитор, като по подадените две частни жалби, на 19.08.2013г. 

заверено копие от делото е било изпратено на САС. С определение от  

11.06.2013 г. е променен списъка на приетите от синдика  вземания на ЕТ/н/. 

На 02.09.2013г. делото е върнато от САС, който е отменил акта на 

първоинстанционния съд. 

На 10.03.2014 г. е постановено определение по чл.717 ТЗ, на 20.05.2014 г. 

е постановено определение по чл. 717, ал.2 от ТЗ, на 23.07.2014 г. е 

постановено определение по чл.717, ал.2 ТЗ, на 22.10.2014г. е постановено 

определение по чл. 718 ТЗ, както и на 12.01.2015 г., на 20.02.2015 г. е 

постановено определение по чл. 629 ТЗ, на 20.02.2015 г.  - определение за нова 

оценка на имотите на длъжника, на 13.05.2015  - определение по чл. 638, ал.1, 

във вр. с чл. 630, ал.1 т.4 от ТЗ, на 21.05.2015 г. - определение по чл. 638, ал.1 

във вр. с чл. 630, ал.1, т.4 от ТЗ. На 19.06.2015 г. е подадена частна жалба вх. № 

1933 срещу определение от 21.05.2015 г. и на 27.08.2015 г. делото е било 

изпратено на САС. На 07.08.2015 г. е постановено определение по чл. 718 ТЗ. 

На 28.09.2015 г. е подадена молба от синдика С. Т. да бъде заменен. С 

определение от 01.10.2015 г. е одобрен окончателният списък на длъжниците и 

с определение от 05.10.2015 г. е назначен постоянният синдик, свикато е ОС на 

20.10.2015г. 

Проверката констатира, че всички действия на съда са публикувани, 

съобразно изискванията на ТЗ. Производството, образувано 2012г., е с 

постановени множество актове, по част от които е осъществен инстанционен 

контрол и е на етап осребряване на имуществото. Съгласно чл. 629, ал. 2 ТЗ, 

молбата за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от 

кредитор, се разглежда от съда най-късно в 14-дневен срок от подаването й. 

Производството по несъстоятелност цели бърза и ефективна защита както на 

интересите на кредитора (по аргумент от чл. 607 ТЗ), така и с оглед  

гарантиране интересите на длъжника - ответник. В тази връзка, сигналът 

досежно разглеждане на делото „в нетипични кратни крокове” е 

неоснователен, злонамерен и показва непознаване на правната уредба на 

несъстоятелността. 

            По отношение на разпределението  му, в кориците на делото се съдържа 

протокол за избор /История на съдийските назначения/ от 24.02.2012г., 

подписан от разпределящия съдия Бельова- Председател на съда, от който е 
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видно, че съдия докладчик е съдия Бельова. Докладчикът не е сменян в хода на 

производството. Установено бе, че със Заповед № 85/24.03.2011г. на 

Председателя,  разпределящ делата в гражданско отделение, в посочения 

период, е бил съдия Петър Узунов. Председателят на ОС-Благоевград е 

разпределяла дела в изрично предвидените във Вътрешните правила случаи 

/отсъствие на разпределящ, неотложност и пр./, както и при презентации и   

демонстрации. 

  Проверяващият екип проведе разговори със съдии от ОС- Благоевград, 

при които се установи следното: На 24.02.2012г. в  ОС-Благоевград съдия 

Бельова е извършила  демонстрация на разпределяне на случайно избрано дело 

в рамките на мониторинг, част от проекта “Правосъдие близо до хората: втора 

фаза”, осъществен с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за 

България”. Разпределението на делото е било при наблюдение на 

неправителствени организации, участващи по проекта и съдии. Подобни 

демонстрации са правени и относно подбора на съдебни заседатели чрез 

системата за разпределяне на делата. Осъществявани са във връзка с 

ангажиментите, поети от ОС- Благоевград по Споразумение от м. януари 

2012г. за сътрудничество със Сдружение „Център на НПО в Разград”. 

Съгласно т.3 от Споразумението,  е следвало да се осигури достъп на 

наблюдатели по проекта до провеждането на жребий за случайното 

разпределение. В конкретния случай, първоначално делото е било 

разпределено на съдия Надя Узунова, веднага след това на съдия Румяна 

Бакалова, Лилия Масева, Емилия Топалова, Петър Узунов, Надя Узунова, Катя 

Бельова. В процеса на разпределението на докладчик през около 20 секунди в 

рамките на демонстрацията, в присъствието на наблюдателите, са били 

констатирани грешки в програмата - бутоните „Ръчно“ и „Автоматично“ са 

работели без да е избран режим на редакция. Това е позволявало да се избере 

докладчик, като модулът е създавал протокол за разпределение, но бутоните за 

разпределението не са се заменяли с бутон „Смяна“, а са оставали активни 

бутони „Автоматично“, което е позволявало „ново” разпределяне на делото 

безброй пъти, без да е било отбелязвано в протокола, че делото е 

преразпределяно от предишен докладчик и без програмата да иска причини за 

смяна на докладчика. Това е било отчетено при демонстрацията, като за всяко 

разпределение е генериран протокол и оставял следа в база „История на 

редакциите“.  Съдия Бельова, съдия Масева, съдия Андонова изразиха 

категоричното си мнение пред проверяващия екип, че съдия Бельова е 

разпределяла дела само за нуждите на демонстриране на програмата пред 

наблюдателите от проекта „ Правосъдие близо до хората” и други обществени 

организации. Дори подчертаха, че именно по техен сигнал, несъвършенствата в 

програмата за разпределение на делата са били отстранени впоследствие. 

Съдите считат, че документът /сигнал/ е неверен и злепоставящ Председателя 

на съда компромат, като с него се прави опит да се създаде скандал, подвеждат 

се и злепоставят уважавани партньори - НПО Разград и фондация „Америка за 

България“, три години и половина след образуване на делото. 
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В хода на проверката,  в ИВСС бе получено Опровержение до Главния 

инспектор, от подателя Г. Д. Милков, изпратено до същите институции и до 

Председателя на ОС-Благоевград. От него е видно, че сигналът е фалшив, а 

приложените снимки от АСУД са от версия, действаща до м. октомври 2013г., 

когато е била обновена Lotus платформата, върху която е изградена АСУД. 

Преминало се е от Домино сървър 6.5. на версия Домино сървър 8.5, за 

клиентското приложение – от Lotus Notes 6.5. – към версия IBM Notes 9.0. 

Сдружението „категорично се разганичава и отрича авторството на мнимия 

сигнал”. 

  

Видно от изложеното, в хода на извършеното на място предварително 

проучване по сигнала се установи, че същият е неоснователен, а видно от 

опровержението на Георги Милков – Председател на НПО Разград – и 

неистиски, с фалшифициран подпис на лицето, сочено за подател.  

 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

ІV. ИЗВОДИ 

 

Организацията на административната дейност на Окръжен съд – 

Благоевград  е много добра и това се дължи на усилията на ръководството на 

съда – в лицето на съдия Катя Бельова - Административен ръководител - 

Председател на съда през периода на проверката и на нейните заместници- 

съдия Лилия Владимирова Масева - Заместник административен ръководител – 

заместник-председател на ОС – Благоевград (ГО) и съдия Татяна Антонова 

Андонова Заместник административен ръководител – заместник-председател 

на ОС – Благоевград (НО). 

Организацията на дейността по образуването, разпределението, 

администрирането, движението и приключването на гражданските и 

търговските дела също е много добра, с изключение на някои пропуски, 

установени в констативната част на настоящия Акт. Регистратурата и 

деловодството са работили и работят, стремейки се да спазват изискванията на 

ПАРОАВАС(отм.), ПАС и вътрешните регламенти. Съдебните служители 

обработват постъпващите книжа, своевременно ги вписват, подготвят ги за 

доклад и ги свеждат до знанието на съдиите. Своевременно се изготвят и се 

изпращат на страните призовките и съобщенията по делата, върнатите 

отрязъци от тях се проверяват и също своевременно се докладват.  

Протоколите от съдебните заседания са изготвени прегледно. 

Постъпващите по делата книжа са прикрепвани последователно и са 

номерирани от съдебните служители.  

При проверката на деловодните книги и регистри се установиха някои 

пропуски, описани в обстоятелствената част на акта, част от които бяха 

отстранени в хода на извършената проверка. По някои от приключилите със 

съдебен акт дела, избрани на случаен принцип, бе установено несъответствие 
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(макар и не голямо, каквото бе констатирано при проверки в други съдилища - 

до 1 и повече месеца), между датата на акта, съдържащ се по делото, датата на 

акта, обявен в Книга за открити заседания, датата на връщане на делото в 

деловодството на съда, посочена в Книгата за открити заседания и датата на 

акта в регистъра на съдебните решения по чл. 235, ал.5 ГПК. Установеното 

различие (от 1 до 5 дни) показва, че решението не е обявено на датата, 

посочена в него, а по-късно, когато делото е върнато в деловодството на съда. 

Това навежда на съмнения за антидатиране при обявяване на съдебните актове 

по тези дела и създава неясноти досежно действителната дата на съдебния акт 

и сроковете за оспорването му. 

Препоръчително е Председетелят на съда да предприеме необходимите 

мерки за отстраняване на констатираните слабости и недопускането им в 

бъдеще, както и за пълно съответствие на посочените дати: датата в съдебното 

решение, датата в книгата за открити заседания, датата, когато делото е 

върнато в деловодството на съда и датата, посочена в регистъра на съдебните 

решения по чл. 235,ал.5 ГПК. 

 

Гражданските и търговските дела в ОС – Благоевград са образувани  и 

разпределяни в деня на постъпване на книжата или най-късно на следващия 

ден, съобразно разпоредбата на чл. 46, ал. 1 ПАРОАВАС(отм.), респ. чл. 35, ал. 

4 ПАС. Председателят на съда е утвърдил със заповед Вътрешни правила за 

случайно разпределение на делата, като последната актуализиця е от м. юни 

2015г. Разпределението на гражданските и търговските дела се извършва от 

съдия Петър Узунов, а в неговото отсътвие от друг упълномощен със заповед 

съдия. Спазва се изискването по чл. 9 от ЗСВ,  като случайният избор се 

осъществява чрез програмния продукт за случайно разпределение на делата 

АСУД. 

Спазено е решението на ВСС по Протокол № 22/29.05.2014 г., с което е 

определена (за окръжните съдилища, при щатна численост на персонала от 20-

40 съдии и над 45 до 60 съдебни служители) минималната натовареност по 

всички групи дела – 50% натовареност на председателите и 70% натовареност 

на заместник-председателите. В случая процентната натовареност на съдия 

Бельова - Председателя на ОС-Благоевград е по-висока (70 % при 

разпределението на всички граждански дела, 50% натовареност при 

разпределението на делата за обезпечение на иск и 100% при разпределението 

на фирмените дела), както и на двамата Зам. председатели – съдия Масева и 

съдия Антонова (100 % натовареност при разпределението на всички групи 

дела). 

Проверката на насрочените и ненасрочените първоинстанционни 

граждански дела, въззивни граждански дела и търговски дела констатира, че 

същите са образувани в деня на постъпване на книжата, а разпределението се е 

извършвало по електронен път, на случаен принцип, от упълномощен от 

Председателя на Окръжен съд – Благоевград съдия. По всяка едно дело е 

приложен протокол за избор на докладчик (история на съдийските 
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назначения).  За образуването на делото е поставян нарочен печат с номера на 

делото и датата на образуването му. 

Проверката по движението на делата, избрани на случаен принцип 

установи, че те са администрирани от съдията-докладчик в разумни срокове. 

Изключение е констатирано например по гр.дело № 246/2014 г. - съдът е дал 

указания по чл.131 от ГПК 24 /двадесет и четири/ дни след отстраняване на 

нередовностите; в.гр.дело № 659/2015 г. е администрирано 30 /тридесет/ дни 

след образуването му, но в периода от 17.08.2015 г. до 04.09.2015 г. на съдията-

докладчик е бил разрешен платен годишен отпуск, съгласно заповед № 

365/14.08.2015 г., а в.гр.дело № 696/2015 г. – 24 /двадесет и четири/ дни след 

образуването му. По всяко едно от тях е била извършена проверка за 

редовността и допустимостта на иска, съответно на жалбата, за което е 

приложена попълнена бланка по образец. Голяма част от актовете, с които са 

давани указания по размяната на книжа, са ръкописни. Констатира се различна 

практиката при размяната на книжа по образуваните търговски дела – по реда 

на чл. 131 и сл. ГПК или по реда на глава тридесет и втора от ГПК. По някои от 

делата липсва акт на съда за насрочване на о.с.з. Обикновено съдебните 

заседания са насрочвани ритмично и през разумни интервали от време. 

Основната причина за отлагане на заседанията е за събиране на доказателства. 

При ползването на платен годишен отпуск от съдията докладчик, в кориците на 

делото е приложена заповед на председателя на съда.  

При по - голяма част от ненасрочените дела все още тече процедура по 

размяна на книжа, а причините за ненасрочване на образуваните през месец 

декември 2014 г. първоинстанционни граждански дела са: оставяне на исковата 

молба без движение, (по изключение - по два пъти), продължаване на срокове 

за отстраняване на нередовности, както и обжалване на акт на съда и 

изпращане на делото в САС за произнасяне по частна жалба. По в.гр.дело № 

62/2015 г. съдебните актове са постановявани в период между един и три 

месеца. В хода на проверката по четири от проверените дела вече са насрочени 

съдебни заседания. В.гр.дело № 764/2015 г. е обявено за решаване в с.з. от 

06.10.2015 г., а производството по гр.дело № 132/2015 г. е било спряно по 

искане на страните. В срока на изготвяне на настоящия акт след допълнителна 

информация от Окръжен съд – гр.Благоевград, по в.гр.дело № 677/2015 г. и 

в.гр.дело № 815/2015 г. са насрочени о.с.з., с изрични актове на докладчиците 

от 15.10.2015 г. 

       Констатирана бе нееднаква практика при произнасянето на съда по 

отношение на представените с исковата молба доказателства - при 

първоинстанционни дела, въззивни дела, делата с регламентирани кратки 

процесуални срокове и по търговски спорове – част от съдиите приемат 

представените доказателства, а други ги допускат и в о.с.з. ги приемат с 

протоколно определение, в присъствие на страните. Следва да се посочи, че 

разпоредбите на чл. 140, ал.1 ГПК,  чл. 312, ал.1,т.4 ГПК, вр.чл.317 ГПК и чл. 

374, ал.1 ГПК, задължават съдът да се произнася по всички предварителни 

въпроси и по допустимостта на доказателствата, като допуска тези, които са 

относими, допустими и необходими, а впоследствие, в първото по делото о.с.з. 
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– да ги приеме с протоколно определение, в присъствие на страните. 

Препоръчително е констатираните различия при администриране и движение 

на търговските дела и при произнасяне на представените с искова молба 

доказателства, да бъдат уеднаквени. 

Проверката на всички спрени първоинстанционни и въззивни граждански 

и търговски дела установи, че същите са администрирани своевременно. 

Образувани са и са разпределяни в деня или на следващия ден след постъпване 

на исковата молба, жалбата или молбата. Съдържат протоколи за избор на 

докладчик, подредени най-отпред, преди книжата до делото, което е добра 

практика. Размяната на книжата е извършвана експедитивно. Съдът е 

изследвал служебно преюдициалния характер и при основание, е постановявал 

спиране на делото. По всички спрени дела редовно са правени справки, 

съответно съдът е следил служебно за изтичане на шестмесечния срок, когато 

производството е спряно по взаимно съгласие на страните. Резултатите от 

справките са отбелязвани ясно и точно, с подпис на деловодител и съдия-

докладчик и дата. Констатираната отлична практика сочи, че се спазват 

стриктно изискванията на чл. 38, т.10 ПАС. Единственото изключение е 

допуснато по т.д. № 93/2014г., на доклад на съдия Илинска, производството по 

което след бележка на проверяващите, бе възобновено с определение от 

07.10.2015г. - няколко месеца след отпадане на пречките за движение на 

делото. 

Неприключените  към 30.09.2015г. граждански дела, образувани преди 

01.01.2013 г., както вече се подчерта, са само пет на брой. Всички те са 

първоинстанционни, със значителен интерес. Движението им е свързано със 

събиране на голям обем от доказателства, включително и с изготвянето на 

различни експертизи, неколкократно произнасяне на въззивна инстанция или 

съдебни поръчки. Делата се движат, видимо е желанието на докладчиците за 

приключването им, затова и по тази част от проверката не се налага даването 

на препоръка. 

Желателно е съдът да съобразява насрочването на следващите съдебни 

заседания по делата, в случайте на постъпила частна жалба и изпращане на 

делото на горна инстанция, вместо да го насрочва в кратки периоди от време и 

съответно, впоследствие да го отлага, както е процедирано по гр. дело № 

11/2009г. 

Проверените дела с регламентирани кратки процесуални срокове са 

образувани своевременно при постъпване книжата в ОС - Благоевград, с 

минимални отклонения. Молбите с правно основание чл. 96 СК са 

администрирани веднага. Съдът е насрочвал открито съдебно заседание при 

спазване на двуседмичния срок по чл. 97, ал.1 СК, често без нарочен съдебен 

акт. Дирекция „Социално подпомагане” е била уведомена, съгласно 

изискването по чл. 97, ал.1 СК, както и ОП – Благоевград. Съдебното дирене е 

приключвало обикновено в първото по делото съдебно заседание, проведено 

при закрити врата, когато съдът е обявил решението си, съобразно чл. 97, ал.3 

СК. Делата са приключили с решение, обявено в съдебното заседание, 

съгласно изискването на цитираната норма от СК.  
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Проверените въззивни дела са образувани по въззивни жалби срещу 

първоинстанционни решения по трудови спорове или по СК. Делата са 

администрирани своевременно след образуванети им и са приключвали в 

рамките на регламентираните срокове, съобразно чл. 317 ГПК, с 

констатираните отклонения. В повечето случаи първото по делата съдебно 

заседание е насрочвано в триседмичен срок, съобразно чл. 312,ал.1,т.1, вр. чл. 

317 ГПК. Съдът не е посочвал деня, в който ще обяви решението си, според 

изискването по чл. 315,ал.2 вр.чл. 317 ГПК, с изключение на съдия М. Йовкова 

и Н. Узунова, които са спазвали цитираната норма. Изискването за 

постановяване на съдебния акт в двуседмичен срок, съгласно чл. 316 ГПК, вр. 

чл. 317 ГПК, е спазвано с констатираното отклонение от няколко дни по едно 

от проверените на случаен принцип дела. 

Следва да се отбележи установената различна практика на съдиите от ОС-

Благоевград: в някои случаи делата са насрочвани в о.с.з. с определения, а в 

други с разпореждания. Различия съществуват и по отношение на 

постановяване на актовете за насрочване – съдиите К. Бельова, А. Илинска, Е. 

Топалова, Н. Грънчаров, В. Ковачев и мл. с. Д. Беровски с нарочен акт са 

насрочвали първото по делото съдебно заседания – пр. с определение по чл. 

267 ГПК, съобразно и с дадената препоръка в предишния акт от комплексна 

планова проверка на ИВСС по граждански  и търговски дела. Останалите 5 

съдии - докладчици по проверените на случаен принцип дела с кратки 

процесуални срокове не са постановявали акт за насрочване на 

първоинстанционните дела или акт по чл. 267 ГПК - при въззивните 

производств. В хода на разговорите бе изразено мнение, че част от съдиите в 

ОС-Благоевград постановяват изричен акт за насрочване на делата само в 

случаите, когато се произнасят по направено искане на страна. 

Препоръчително е да се уеднакви практиката на съдиите в ОС-Благоевград и 

съобрази със законовите разпоредби. 

Всички проверени дела са обозначени с жълт етикет, съобразно 

изискването по чл. 92, ал.5 ПАРОАВАС (отм.), респективно чл. 78, ал.5 ПАС. 

Проверката на 30-те дела, (общо за целия период – граждански 

първоинстанционни, въззивни и търговски), с отменен ход по същество 

показва, че в БлОС не е налице злоупотреба с правното средство, предвидено 

от законодателя за отстраняване на пропуски и поправяне на грешки в хода на 

обявени за решаване съдебни производства.  

Част от актовете (13 броя) за отмяна на дадения ход по същество, са 

постановени поради установена недопустимост на исковете, при липса на 

правен интерес от воденето им; поради оттегляне на иска (т.д. № 31/2012г.),  

или за одобряване на постигната спогодба между страните (т.д. № 532/2012г.), 

като производствата са били прекратени. Три от делата са върнати в 

съответния районен съд: за произнасяне по молба за поправка на ОФГ (в.гр.д. 

№ 802/2014г.), за действия по чл. 289 ГПК отм. – в.гр.д. № 220/2013г. и за 

разглеждане на искане за изменение на решението в частта за разноските – 

гр.д. № 823/2014г. 
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Четири дела: № № 540/2011г., 173/2011г., 323/2013г. и № 599/2013г., са с 

ОХС след преценка за необходимост от спиране на производствата по тях.  

По останалите 13 дела, (от които едно първоинстанционно - гр.д. № 

73/2014г., две търговски дела - № 445/2013г. и № 398/2013 г. и останалите - 

въззивни), висящността на производствата е била възстановена, с цел 

произнасяне по своевременно подадена молба за поправка на протокола от 

последното по делото заседание (в.гр.д. № 70/2013г.), събиране на 

допълнителни доказателства, или отстраняване на грешки и пропуски на 

първоинстанционния съд. Например по гр. дела № 1015/2013г. и № 166/2013г. 

са били констатирани неточности в изготвените доклади по чл. 146 ГПК, 

последните са допълнени и са дадени допълнителни указания към страните, по 

в.гр.д. № 991/2012г. е осигурена възможността в процеса да се включи 

неучаствало до момента правоимащо лице, по в.гр.д. № 969/2013г. даденият 

ход по същество е бил отменен, за да се проверят наведени с молба нови 

обстоятелства и т.н. 

При тези констатации не се налага даването на препоръка в тази част от 

проверката. Изводът се налага с оглед констатацията за неголемия брой 

отменителни определения, постановени от 11, 12 съдии, за период от повече от 

две години и половина, както и с оглед характера на работа на въззивната 

инстанция.  

По отношение на производствата по чл. 625 ТЗ, не бе констатирано 

съществено забавяне. Наред с направените изводи в обстоятелствената част на 

Ака, може да се направи следото обобщение: Делата по част четвърта от ТЗ 

„Несъстоятелност” са образувани в деня на постъпване на молбите в съда или 

на следващия ден. Молбите не са разглеждани незабавно, според чл. 629, ал.1 

ТЗ, но първото разпореждане на съда е постановявано своевременно, до 

няколко дни след образуване на делото. Изключение правят двете проверени 

дела на доклад на съдия Стойка Янева – Мирчева, които видно от описаното в 

констативната част на акта, не са администрирани своевременно, а със забава 

повече от месец по едното от тях. Първото с.з. е насрочвано най-често след 

около един до два месеца. Съобщенията до страните се изпращани 

своевременно. Делата по несъстоятелност се движат ритмично и за разлика от 

други окръжни съдилища, където са инспектирани този вид дела, тук не бе 

констатирано забавяне на производството и продължителност 6, 7 дори повече 

от 10 години. Когато се е налагало делото да бъде отложено, следващото 

съдебно заседание е насрочвано в рамките до месец. Администрирани са и 

спрените производства по несъстоятелност. 

Повечето от съдиите с определението за насрочване на с.з. са приемали 

представените с молбата доказателства, докато съдия Бакалова се е 

произнасяла по допустимастта им, както и съдия Бельова - по едно от 

проверените дела. 

Голяма част от определенията по проверените дела са подробни и пълни, 

съдържат доклад по делото и ясни указания, но са допуснати и изключения по 

други дела, описани в констативната част на акта –  без доклад, обявен на 
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страните, без произнасяне по допустимостта на представените доказателства и 

пр. 

Изискването за надлежна бележка върху съдебният акт при издаване на 

изпълнителен лист (чл. 406, ал. 3 ГПК) е спазвано. 

Молбите за откриване на производство по несъстоятелност своевременно 

са изпращани за вписване в търговския регистър, според изискването по чл.14 

от ЗТР. По делата са депозирани периодично доклади на синдиците, съобразно 

нормата на чл. 659, ал.2 ТЗ.  

Проверените частни граждански дела, образувани по реда на чл. 390 и сл. 

ГПК, по молби за обезпечение на бъдещи искове дела са образувани и 

разпределени в деня на постъпване на молбите. Определенията, с които е 

допуснато и отхвърлено обезпечението на бъдещ иск, е постановено в деня на 

постъпване на молбата или и най-късно на следващия ден, освен в случаите, 

когато производството е било оставено без движение за отстраняване на 

констатирани нередовности. 

Почти по всички от проверените дела съдът е определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещите искове, с изключение на ч.гр.дело № 

112/2013г. и ч.гр.дело № 222/2014 г., по които е определен двуседмичен срок.  

Установена беше различна практика, относно момента, от който започва 

да тече срокът за предявяването на бъдещ иск. От датата на постановяване на 

определението - по ч.гр.дело № 160/2014 г. и ч.гр.дело № 287/2014 г. (в което 

на молителя е указано, че ако в „тридневен срок от изтичането му не представи 

доказателства”, че е предявил бъдещия иск, обезпечението ще бъде отменено 

служебно); от датата на съобщаване на определението - ч.гр.дело № 43/2014 г., 

ч.гр.дело № 52/2014 г., ч.гр.дело № 112/2013 г. и ч.гр.дело № 222/2014 г. и от 

датата на получаване на обезпечителната заповед - по ч.гр.дело № 200/2014 г. 

Когато не са били представени доказателства за предявяването на бъдещ 

иск, съдът е отменял допуснатото обезпечение, с изключение на ч.гр.дело № 

112/2013 г., по което не е представено такова и не е постановен акт за отмяна 

на допуснатото обезпечение.  

С оглед констатираното, проверяващият екип счита за уместно да 

препоръча на съдиите в ОС – Благоевград на общо събрание да обсъдят (наред 

с другите констатации, изводи и препоръки на настоящия Акт) 

обезпечителното производство, в това число първоначалното оставяне на 

молбата без движение, с оглед изискването по чл. 395, ал.2 ГПК, както и 

определянето на началния момент, от който започва да тече срок за 

предявяване на бъдещия иск, съобразно Тълкувателно решение от 14.03.2014 г. 

на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК.  

Отсрочените съдебни заседания са малко наброй, като важно е да се 

отбележи, че в ОС-Благоевград е създаден и Дневник за участие по делата при 

условията на заместване, което проверяващите отчитат като много добра 

практика, позволяваща отсрочване на делата по изключение, както и по-

равномерно натоварване на съдиите в условията на заместване (напр. по 

в.гр.дело № 823/2014г., в.гр.дело № 219/2015г., със заповед са определени 

завместващите съдии). Препоръчително е в бъдеще съдебните заседания да се 
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отсрочват само по изключение, като при отсъствие на съдията-докладчик, по 

възможност, делата да се разглеждат от друг състав, в интерес на страните в 

процеса, каквато е практиката в редица съдилища в страната, включително и в 

съдилищата в гр. София.  

По отношение на проверените дела, по които съдът се е отвел от 

разглеждането им бе констатирано, че същите са съществен брой. В някои 

случаи (напр. гр.дело № 219/2015г.) двама съдии са се отстранили от участието 

си в състава, „за да не възникнат каквито и да било съмнения и у двете страни” 

по отношение на безпристрастието им, поради формирано предходно 

становище в друг съдебен акт, свързано с доказателствата и поради, участие на 

съпруга й в състава, решил предходното дело със същия ищец, но срещу друг 

ответник. Комисията по отводите в ОС-Благоевград е констатирала 10 такива 

случаи през 2014г., при общо 124 акта за отвод. В тази връзка, би било удачно, 

на основание чл. 85, ал.3 от ЗСВ, Председателят на съда да внесе въпроса за 

разглеждане в Общото събрание на съдиите, което да обсъди състава на 

отделенията и да предложи промени. Според цитираната норма от ЗСВ, 

общото събрание на окръжния съд обсъжда в края на всеки три години 

разпределението на съдиите по отделения и го предлага на председателя на 

съда. През последните три  години, от 2012г. до 2015г., няма данни този въпрос 

да е бил подлаган на обсъждане и решаване от ОС. 

Самоотводите в ОС – Благоевград се извършват на основание на чл. 22, ал. 

2, вр. ал.1 т.6 от ГПК. ВСС обърна специално внимание на практиката на 

съдилищата във връзка с отводите и самоотводите, и тяхното ясно мотивиране 

от страна на съдията. Проблематична е и практиката, съгласно която се 

отвежда целия съд и делото се изпраща на друг съд за разглеждане, което води 

до значително забавяне на съдопроизводството и до нарушаване на правото на 

страната на решаване на делото в разумен срок.  

Препоръчително е съдиите да се отвеждат от делата, с ясно изложени 

мотиви, в изрично изброените хипотези на чл.22, ал.1, т.1 - 5 от ГПК. Следва да 

се посочи, че нормата на чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК, отнасяща се до „други 

обстоятелства, които пораждат основателни съмнения в безпристрастността на 

съдията”, не е приложима към хипотезата на самоотвод, тъй като волята на 

законодателя и на създаваната от ВКС практика, е цитираната норма да  се 

прилага само в случаите, когато на съдията е поискан отвод от страна по 

делото. В този смисъл е писмо на Председателя на ВКС - изх. № 

236/11.06.2015г., изпратено до всички съдилища и до ИВСС. 

От предоставената справка и направената проверка по делата е видно, че 

самоотводите в ОС – Благоевград се извършват главно на основание на чл. 22, 

ал. 2, вр. ал.1 т.6 от ГПК. Въпреки, че са предприети мерки от ръководството 

на ОС-Благоевград, като е въведен и регистър, описан в обстоятелствената част 

на акта, проверяващият екип препоръчва да се продължат и засилят мерките за 

преодоляване на тази практика, съобразно и с цитираното писмо на 

Председателя на ВКС. 

Няма спор, че въпрос на вътрешно убеждение на съда е да прецени 

наличието на обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговата 
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безпристрастност, извън изрично предвидените основания за отвод по чл. 22, 

ал.1, т.1-5 ГПК и да се самоотведе, на основание чл. 22, ал.1, т.6 ГПК. Наред с 

това, обаче, и предвид значителния брой отводи, то следва да се обърне 

внимание на съдиите, че по този начин се създават предпоставки за 

нарушаване на случайния избор, навежда се съмнение за отказ от правосъдие, 

както и за умишлено поведение, с избор на съдия-докладчик, какъвто страната 

евентуално ще одобри („правилният” съдия-докладчик). 

 Наред с това, следва да се подчертае, че законодателят с чл. 4 ЗСВ е 

вменил задължението на всички органи на съдебната власт (в т.ч. и на съда) да 

изпълняват функциите си безпристрастно, а съгласно чл. 155 ЗСВ, всеки 

магистрат при стъпването си в длъжност е положил клетва да бъде 

безпристрастен, обективен и справедлив. 

С оглед изложеното и с цел преодоляване на тази практика в ОС- 

Благоевград, ИВСС ще препоръча Председателят на съда да предприеме 

необходимите, ефективни мерки за преодоляването й, като проверяващите 

адмирират предприетите вече стъпки от админитративното ръководство чрез 

въвеждане през 2013г. на Регистър за направените отводи в  ОС-Благоевград и 

нарочна вътрешна комисия. Наред с това, ИВСС ще изиска информация за 

отводите на всеки съдия, с цел намаляване на броя им.  

Похвални са положените от голяма част от съдиите в ОС-Благоевград 

усилия за срочно изготвяне на съдебните актове, предвид натовареност на съда 

/непопълнен щат през проверявания период, текучество на командировани 

съдии), както и фактическата и правна сложността на част от делата. Наред с 

това, обаче, е препоръчително работата да бъде подобрена при съдиите, 

допуснали 5, 6 месеца забава при постановяване на съдебните решения след 

изтичане на законоустановения 30 – дневен срок по чл. 235, ал.5 ГПК. Би 

следвало тези съдии да полагат повече усилия за срочното обявяване на 

съдебните си актове, съобразно разпоредбата на чл. 235, ал.5 от ГПК и 

изискването по чл. 13 от ГПК делата да се разглеждат и решават в разумен 

срок.  

Необходимо е и да се препоръча на Административния ръководител 

предприемане на съответните ефективни мерки по реда на ЗСВ - ползване на 

платен годишен отпуск след изготвяне на актовете и връщане на възложените 

дела, съобразно чл. 337 ЗСВ, както и регламентиране на условията при 

получаване на целеви парични награди (средства за допълнително материално 

стимулиране) в случай, че такива са предвидени по съответния законов ред.  

По проверените дела, включително и делата, разглеждани по реда на 

бързото производство, съдът по правило не е посочвал деня, в който ще обяви 

решението си. Тази норма има дисциплиниращ ефект, с оглед срочното 

постановяване на съответния съдебен акт. Препоръчително е по всички дела да 

се спазват разпоредбите на чл. 149, ал.2 ГПК и чл. 315, ал.2 ГПК и съдът да 

посочва датата, на която ще обяви решението си, а когато е обявена – тя да се 

спазва. 

Предвид установеното при извършената комплексна планова проверка по 

гражданските и търговските дела в ОС – Благоевград, проверяващият екип 
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намира, че съдиите полагат усилия и изпълняват задълженията си точно и 

отговорно, работят съвестно и професионално по образуването, движението и 

приключването на гражданските и търговските дела. Следва да се отбележи 

вложеното усърдие и на съдебните служители при изпълнение на 

задълженията, вменени им с ПАРОАВАС (отм.) / ПАС и с длъжностните 

характеристики, което е препоръчително да продължи и в бъдеще. 

Тези положителни изводи за работата на съдиите и съдебните служители 

в ОС-Благоевград са съобразени при дадената много добра оценка за работата 

на Председателя на съда, на съдиите и на съдебните служители при 

направените в т. V препоръки по констатациите на настоящия Акт. 

Наред с високия професионализъм и впечатляващ опит на магистратите, 

са установени и някои пропуски, които именно с оглед на квалификацията на 

съдиите в Окржен съд, не следва да се допускат. В тази връзка и с оглед 

правомощията на ИВСС по чл. 58 ЗСВ, ще бъдат направени и конкретни 

препоръки, с цел още по-добра организация на дейността по разпределение, 

движение и приключване на гражданските и търговските дела, отстраняване на 

пропуските и повишаване на качеството на правораздавателната дейност в  

ОС-Благоевград. 

 

 

V. ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ  

И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ  

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 

 

                                       П Р Е П О Р Ъ К И  : 

 

 

1. Председателят на ОС-Благоевград да продължи много добрата 

организация на административната и правораздавателната дейност в 

Окръжен съд – Благоевград. Същевременно, в изпълнение на 

правомощията му по ЗСВ, да предприеме мерки за отстраняване на 

констатираните пропуски и за спазване изискванията на ГПК и ПАС при 

движение и приключване на делата; 

 

2. Съдиите в ОС-Благоевград да спазват законово-предвидените 

срокове по движение на делата и да постановяват съдебните актове в срок, 

съобразно чл.235, ал.5 ГПК и чл. 316, вр. чл. 317 ГПК;  

 

3. Съдиите в ОС-Благоевград да спазват предвидените основания за 

отвод - чл. 22 от ГПК, с оглед вмененото им от законодателя задължение за 

безпристрастност, предвидено в чл.4 от ЗСВ;  

 

4. Председателят на съда да изпрати до ИВСС, в срок до 15.07.2016г., 

подробна справка за: а.) брой отводи, за периода 01.10.2015г. – 01.07.2016г., 
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на всеки съдия, с приложени към нея копия на определенията по 

съответните дела; б.) ненаписаните в законоустановения срок съдебни 

актове по съдии, за същия период;  

 

5. Съдиите от ОС-Благоевград на Общо събрание да анализират и 

обобщят практиката на съда при: насрочване на гр.дела по общия исков 

ред, на търговските дела (съдебен акт, момент на насрочване, проект на 

доклад, доклад, произнасяне по доказателствата и пр.); обезпечителното 

производство; отводи;  

 

6. Председателят на ОС-Благоевград да упражни правомощията си 

по чл. 86, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт и да предприеме 

допустимите и необходими мерки за контрол на срочността при изготвяне 

на съдебните решения по граждански и търговски дела. Председателят на 

съда да издаде нарочна заповед, с която на основание чл. 337 ЗСВ да не 

разрешава ползването на платен годишен отпуск преди съответният 

съдия да изготви своите актове и да върне делата, които са му възложени, 

да регламентира условията при получаване на целеви парични награди 

(допълнителни средства за материално стимулиране, ако такива са 

предвидени по съответния законов ред) на всеки магистрат и съдебен 

служител в ОС-Благоевград, като ги обвърже с конкретните, 

индивидуално постигнати резултати през съответната година, както и да 

осъществява контрол по изпълнението на заповедта;  

 

7. Председателят на ОС-Благоевград да упражни правомощията си 

по чл. 86, ал.1, т.12 ЗСВ, като свика Общо събрание на съда, на което да 

запознае съдиите и съдебните служители с констатациите, да се анализират 

изводите и да се обсъди предприемането на мерки за изпълнение на 

препоръките по настоящия Акт. 

 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт определям 

двумесечен срок (от получаване на настоящия акт) за изпълнение на 

препоръките и уведомяване ИВСС за това, като за препоръките по т.1,т.2,т.3 и 

т.4, срокът е постоянен. 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят на 

ОС –  Благоевград следва да предприеме конкретни мерки, за които да уведоми 

писмено, в двумесечен срок от получаване на Акта, Главният инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените препоръки, като изпрати 

и копие на протокола от проведеното общо събрание на съда, на издадени 

заповеди, правила и други документи.  

На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт за 

резултати от извършена проверка да се изпрати на Административния 

ръководител - председател на ОС – Благоевград, който следва писмено да 

запознае проверените съдии с акта и да уведоми незабавно писмено ИВСС за 
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датата на връчването му на всички съдии от Гражданско отделение и 

ръководството на съда. 

На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт Акта да се 

изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на Апелативен съд - София, на 

електронен носител. 

                                              

 

                                        ИНСПЕКТОР:                                                                                                        

                                                                   

                                                                         ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


