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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

            
 

 

 

 

 

 

А  К  Т 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 

   ДЕЛА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪДЕЩ ИСК 

                 ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

 

И ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ вх. рег. №50/13.01.2010г. 

                  РАЙОНЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

                 ОКРЪЖЕН   СЪД – КЮСТЕНДИЛ 

 

 

 

І. Контролната тематична  проверка в Окръжен съд –

Кюстендил/КОС/ е извършена на  12.04.2010г.  и  13.04.2010г. в 

изпълнение на т.т. 1, 2, и 3 от Заповед № 53 от 09.04.2010г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ от 

инспектор Милка Итова и експерт Мария Тодорова.  

 

ЗАДАЧА и ЦЕЛ на проверката 

 

  Да се извърши контрол по  изпълнението на препоръките, дадени с 

Акт за резултати от извършена ТЕМАТИЧНА проверка изх. № 

3669/08.12.2009г. на Окръжен съд –Кюстендил   в изпълнение на заповед № 

254/ 11.09.2009 г. на Главния инспектор на ИВСС.  

 

ПЕРИОД и ОБХВАТ на проверката 
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Проверката включва периода от м.октомври  2009г.  до м. март 2010г. 

вкл., като обхваща организацията на дейността в Окръжен съд – Кюстендил 

по образуването и движението на частните граждански дела, образувани по 

чл.390 ГПК, организацията на дейността на административния ръководител 

на Окръжен съд – Кюстендил по изпълнението на дадените с акта за 

резултати от извършената през 2009г. тематична проверка, както и работата 

на съдиите в Окръжен съд – Кюстендил по изпълнение на дадените със 

същия акт препоръки.  

 

      МЕТОД на проверката 

 непосредствена проверка на граждански дела; 

 анализ на събраната при проверката документация. 

 

ИЗТОЧНИЦИ на информация: 

 Акт с резултати от извършена тематична проверка с изх.№3669 

от 08.12.2009г. в изпълнение на заповед № 254/11.09.2009 г. на 

Главния инспектор на ИВСС;  

 допълнителна информация, събрана на място при проверката в 

съда, материали по проверените дела, печатни извадки от 

програмата за разпределение на делата, графици за дежурства 

на съдиите, заповеди на административния ръководител, 

протоколи от общи събрания и други.        

 

 

              Тематичната проверка  в Окръжен съд –Кюстендил относно 

образуването и движението на висящите и свършените частни граждански 

дела с правно основание чл.309 ГПК/отм./, образувани в периода от 

01.01.2008г. до 01.03.2008г. и с правно основание чл.390 ГПК, образувани в 

периода от 01.03.2008г. до 30.09.2009г.  е извършена в периода 28.09.2009 г. 

– 30.09.2009 г. от инспектор Милка Итова и експертите Диана Иванова и 

Мариела Митева.  

 

 

Констатации, изводи  и препоръки по Акта за извършената 

тематична проверка: 

Предмет на анализ съобразно правомощията на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет  по чл.54, ал.1,т.3 ЗСВ са били разгледаните и 

приключили с влязъл в сила съдебен акт двадесет и седем 

първоинстанционни  частни граждански дела за обезпечение на бъдещ иск, 

които КОС е разгледал в проверявания период.  
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Частните граждански дела за обезпечение на бъдещ иск са били 

образувани от председателя на КОС в деня на постъпване на молбата по 

чл.390 ГПК. Със заповед №47/24.04.2008г. председателят на КОС е 

разпоредил делата за обезпечения на бъдещи искове да се разглеждат от 

дежурен съдия с оглед изискването на чл.395, ал.2 ГПК молбата да се 

разрешава в закрито заседание в деня на подаването й, което изискване е 

било спазвано от съдиите. Установено е било, че разпределението на делата 

се извършва преимуществено по дежурства, но са констатирани и 

изключения, при които  съдиите – докладчици са били определени чрез 

системата за случайно разпределяне на делата. 

Констатирано е, че всички определения по дела на Окръжен съд – 

Кюстендил по този вид производство са били постановени при спазване на 

правилата на местната подсъдност, регламентирани в чл.390 ГПК. В 

случаите, когато съдът е констатирал неспазване на тези правила е 

прекратявал производството и е изпращал делото на местнокомпетентния 

съд. 

Констатирана е противоречива практика по приложението на 

чл.129 ГПК, тъй като някои от съдиите са оставяли без уважение или са 

отхвърляли молбата за обезпечение на бъдещ иск с мотивите, че в това 

производство съдът не е длъжен да дава указания на молителя за 

отстраняване на нередовности по молбата му за обезпечение на бъдещ иск, 

а други от съдиите са оставяли без движение молбата за обезпечение на 

бъдещ иск с указания за отстраняване в определен срок на констатираните 

нередовности. 

При постановяване на своите актове съдиите в ОС – Кюстендил са 

изследвали и съобразявали допустимостта и вероятната основателност на 

бъдещия иск. По всички дела исканото обезпечение на бъдещия иск е 

допуснато и уважено при условията на чл.391, ал.1, т.1 ГПК, като е прието, 

че искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства. С едно 

единствено изключение – ч.гр.д. №737/2008г., съдиите са изследвали и 

преценявали наличието и на втората кумулативно изискуема предпоставка 

– наличието на обезпечителна нужда. При определяне на обезпечителните 

мерки съдиите не са се отклонявали от посочените от молителя. Не са били 

констатирани случаи на отхвърляне на искането за обезпечение поради 

несъответствие или прекомерност на обезпечителната мярка по отношение 

на обезпечителната нужда. В своите определения съдиите от КОС са 

индивидуализирали бъдещия иск, като само по две от проверените дела не е 

било посочено правното основание на бъдещия иск, а по едно от делата не е 
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била посочена цената на бъдещия иск. Спазвано е било и изискването на 

чл.390, ал.2/предишна/, респ. чл.390, ал.3 ГПК и е определян срок за 

предявяване на бъдещия иск, като почти по всички дела срокът е определян 

в максималния му допустим от закона срок – един месец. 

Констатирана е противоречива практика на отделните състави в 

КОС при определяне на началния момент, от който започва да тече 

определеният срок за предявяване на бъдещия иск. Възприети са два 

различни варианта: в едни случаи се сочи, че срокът за предявяване на 

бъдещия иск започва да тече от датата на постановяване на определението 

за допускане на обезпечението, а в други случаи – от датата на влизане в 

сила на определението за допускане на обезпечението. 

Констатирано е, че в КОС  е  установена добра практика по 

приложението на чл.390, ал.3, изр.2 /предишна ал.2, изр.2/ ГПК. С 

изключение само по ч.гр.д. №742/2008г., съдиите са следили за 

представянето на доказателства за предявяване на бъдещия иск в 

определения срок и служебно са отменяли обезпечението при липсата на 

такива доказателства. 

Пак по ч.гр.д.742/2008г. по описа на КОС е констатирано, че е 

било допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на обезпечителна 

мярка „спиране на изпълнението”,  без да е представено обезпечение, което 

е абсолютна предпоставка за определяне на тази обезпечителна мярка, 

предвид разпоредбата на чл.390, ал.4 /предишна ал.3/ ГПК. 

Били са проверени и седем броя въззивни частни граждански дела, 

по които КОС се е произнесъл по жалби срещу определения на 

Кюстендилския районен съд и Дупнишкия районен съд. 

Констатирано е, че въззивните дела също се образуват в деня на 

постъпване на книжата в КОС,  частната жалба се разрешава в закрито 

заседание също в деня на постъпване, т.е. спазвало се е  изискването на 

чл.395, ал.2 ГПК. Съдът е упражнявал инстанционен контрол по отношение 

валидността, допустимостта и правилността на обжалвания съдебен акт. 

Проверявано е и спазена ли е процедурата по размяна на книжа по чл.396, 

ал.2 ГПК. При отмяна на допуснато от съответния районен съд 

обезпечение, КОС е обезсилвал издадената обезпечителна заповед, като 

изключение от това правило е констатирано по три от делата. 

Констатирана е противоречива практика относно обжалваемостта 

на определенията на въззивната инстанция. В едни случаи, оставяйки в сила 

обжалваното определение на районен съд за оставяне без уважение на 

молбата за обезпечение на бъдещ иск, съдиите постановяват, че 
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определението им подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВКС, а в 

други случаи – че определението е окончателно и не подлежи на 

касационно обжалване. По чести са  случаите, при които в определението 

на КОС, с което обжалваното определение на районен съд е оставено в 

сила, независимо дали молбата за обезпечение е била уважена или 

отхвърлена, се сочи че то е окончателно и не подлежи на касационно 

обжалване. 

При проверката са били констатирани и нарушения на изискването 

за родова подсъдност по чл.390, ал.1 вр. чл.104, т.4 ГПК, на изискването за 

представяне на обезпечение при определяне на обезпечителна мярка 

„спиране на изпълнението” по чл.390, ал.4/предишна ал.3/ ГПК, на 

изискването за служебна отмяна на обезпечението при непредставяне на 

доказателства за предявен в определения срок бъдещ иск по чл.390, 

ал.3/предишна ал.2/ ГПК. Допускано е обезпечение на бъдещ иск без той да 

е индивидуализиран. 

 

Предвид направените констатации и изводи, на основание чл.58, 

ал.2 ЗСВ Инспекторатът към ВСС е дал следните препоръки: 

І. Председателят на Окръжен съд – Кюстендил: 

   І.1. Да упражни правата си по чл.86, ал.1, т.12 ЗСВ и да свика 

общо събрание, на което да се анализира и обобщи практиката на съда 

относно: 

   І.1.1. – приложението на чл.129 ГПК в обезпечителното 

производство; 

   І,1.2.   –   определяне на началния момент, от който започва да 

тече срокът за предявяване на бъдещия иск; 

   І.2. Да упражни правомощията си и създаде необходимата 

организация за еднаквото разпределение  на делата, образувани по реда на 

чл.390 ГПК и определянето на съдия-докладчик. 

ІІ. Съдиите от Окръжен съд – Кюстендил: 

   ІІ.1.   – да спазват изискването за родова подсъдност по чл.390, 

ал.1 ГПК; 

   ІІ.2.  – при допускане на обезпечение на бъдещ иск да го 

индивидуализират в диспозитива на определението; 

   ІІ.3.  – да спазват изискването на чл.390, ал.4/предишна ал.3/ 

ГПК за допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка 

„спиране на изпълнението” когато заедно с молбата са представени и 

доказателства за внесено обезпечение; 
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   ІІ.4. – да следят служебно за спазване на срока по чл.390, 

ал.3/предишна ал.2/ ГПК като следва да отменят допуснатото обезпечение в 

случай, че страната не представи доказателства, че е предявила иска в 

указания от съда срок. 

 

 

Констатации от извършената контролна тематична 

проверка: 

Актът с резултати от извършената на основание заповед 

№254/11.09.2009г. на Главния инспектор на ИВСС  тематична проверка е 

получен в Окръжен съд – Кюстендил на 10.12.2009г. В определения със 

същия акт едномесечен срок за изпълнение, председателят на Окръжен съд 

– Кюстендил, със заповед № РД-13-498/17.12.2009г. свиква Общо събрание 

на окръжния съд, което е проведено на 22.12.2009г. с  основна точка от 

дневния ред – анализиране и обобщаване практиката на Окръжен съд – 

Кюстендил по приложението на част ІV от ГПК – „Обезпечителни 

производства”. Присъстващите на събранието окръжни съдии единодушно 

са взели решение, според което: 1. При констатиране на нередовност в 

молбата по чл.390 ГПК, тя следва да бъде оставена без разглеждане; 2. 

Срокът, определен от съда за предявяване на бъдещ иск по чл.390, ал.3 

ГПК, започва да тече от датата на уведомяване на молителя за изготвеното 

определение, като деловодителят е длъжен да докладва делото на съдията – 

докладчик незабавно след връщане на отрязъка от връченото съобщение. 

Макар да не е взето изрично решение за начина на разпределение на делата 

по чл.390 ГПК, от вписаните в протокола за провеждане на общото 

събрание мнения и становища на съдиите е ясно, че те се обединяват около 

възприетата и утвърдена, включително със заповед №47/24.04.2008г. на 

председателя на КОС, практика този вид дела да се разпределят по 

дежурство. 

 

Проверени са следните частни граждански дела: 

 1. Ч.гр.д.№187/2010г.,  образувано  на 29.03.2010г., протокол за избор по 

дежурство от 29.03.2010г. Разпределено на дежурен съдия Диана  

Данаилова. С определение от 29.03.2010г. е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск чрез налагане на запор на банкови сметки. Върху 

определението, с което е допуснато обезпечение е отбелязано 

едновременното връчване на заповедта за обезпечение и определението, с 

което е допуснато обезпечението. Определението е връчено на 31.03.2010г. 
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Съобщението за изготвено определение е връчено на 9.04.2010г. В 

диспозитива на определението е определен началният момент, от който 

започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск – датата на връчване 

на определението. 

 2. Ч.гр.д.№150/2010г., образувано на 15.03.2010г. на доклад по дежурство 

на съдия Мухтийска. Допуснато е обезпечение с определение от 

16.03.2010г. Индивидуализиран е предмета на бъдещия иск, определен е 

моментът, от който започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск-

моментът на връчване на определението. 

 3. Ч.гр.д.№698/2009г., образувано на 26.10.2009г. Разпределено е на съдия 

докладчик на 29.10.2009г.-съдия Стамова, тъй като по делото е било 

посочено, че се предявява молбата по друг номер на частно гражданско 

дело, след което се е установило, че молбата е по чл.390 от ГПК. С 

определение от 4.11.2009г. е оставена без уважение молбата за допускане 

на обезпечение на бъдещ иск, тъй като не е доказана обезпечителната 

нужда-липсват представени доказателства за страните и предмета на 

изпълнителното дело, чието спиране се иска. Не е разгледано от 

определения по дежурство съдия. След като се е установило, че молбата по 

чл.390 е предявена като такава по бъдещ иск, не е разпределено на съдия, 

който е бил дежурен. 

4.Ч.гр.д.№87/2009г., образувано на 16.02.2010г., разпределено по 

дежурство на съдия Братанова. С определение от 17.02.2010г. е допуснато 

обезпечение  на бъдещ иск, който е индивидуализиран. Определен е срок, 

но не е определен в диспозитива на определението моментът, от който 

започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск. Въпреки това, с 

определение от 25.03.2010г., е отменено допуснатото обезпечение на 

основание чл.390, ал.3 от ГПК, като съдията-докладчик е приел, че 

моментът, от който започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск 

е моментът на връчване на определението и заповедта, които в случая 

съвпадат. 

 5. Ч.гр.д.№648/2009г., образувано на 6.10.2009г., разпределено по 

дежурство на съдия Богоева по определения график. С определение от 

6.10.2009г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск . Индивидуализиран е 

предмета на бъдещия иск, като са запорирани банкови сметки на 

длъжника. Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, 

но не е определен началният момент, от който започва да тече този срок. 

Връчена е обезпечителната заповед, но не е връчено едновременно и 

определението, с което е допуснато обезпечението. 
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 6. Ч.гр.д.№36/2010г., образувано на 25.01.2010г., разпределено на 

дежурен съдия на 25.01.2010г. С определение от 25.01.2010г. е оставена без 

уважение молбата в една част, тъй като не е била внесена необходимата ДТ 

по молбата по чл.390 от ГПК, като съдът е приел, че в това производство 

не следва да се обездвижва молбата за обезпечаване на бъдещ иск. В друга 

част е прекратил производството по делото в частта, с която се е искало 

налагане възбрана на недвижим имот по бъдещия паричен иск, тъй като 

имотът, чиято възбрана се иска се намира в гр.Добрич. В тази част 

производството по делото е изпратено по подсъдност на ОС - Добрич. В 

случая неправилно е приложена разпоредбата на чл.390 ал.2 от ГПК , 

вместо тази на чл.390 ал.1 от ГПК позволяваща алтернативна местна 

компетентност по местожителство на молителя или местонахождение на 

имота, когато се касае за паричен иск и искане за налагане обезпечителна 

мярка ”възбрана” на недвижим имот. В случая избора на 

местнокомпетентния съд е предоставен на молителя. 

7.  Ч.гр.д.№40/2010г., образувано на 25.01.2010г., разпределено на 

дежурен съдия Евгения Стамова на 25.01.2010г. С определение от 

25.01.2010г. молбата за обезпечение на бъдещ иск по чл.390 ГПК е 

отхвърлена като неоснователна, като съдът е приел, че поради липсата на 

доказателства, установяващи  наличие на обезпечителна нужда, не е 

установена кумулативно изискуемата предпоставка на чл.391, ал.1 ГПК за 

допускане на обезпечението, а именно, че за ищеца ще бъде невъзможно 

или ще се затрудни осъществяването на правата по решението. Съобщение 

за връчване на определението молителят е получил на 28.01.2010г., но не е 

обжалвал. 

8. Ч.гр.д.№748/2009г., образувано на 30.11.2009г., разпределено на 

дежурен съдия Пенка Братанова на 30.11.2010г. С определение от 

01.12.2009г. е допуснато обезпечение на бъдещи искове с цена от по 30 600 

лева всеки, съединени при условията на евентуалност и е определена 

обезпечителна мярка „ налагане на запор върху движими вещи”. Съдът е 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, но не е 

посочил началния момент, от който тече този срок. Същевременно е указал 

на молителя, че в посочения срок е длъжен да представи пред КОС 

доказателства за предявения иск, тъй като в противен случай съдът 

служебно ще отмени обезпечението на основание чл.390, ал.3, изр.2 ГПК. 

Обезпечителна заповед е издадена на 01.12.2009г., а на 02.12.2009г. е 

връчена на ръка на адвоката –пълномощник на молителя. Съобщението за 

изготвеното определение е връчено също на 02.12.2009г. на адвоката – 
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пълномощник. На 30.12.2009г. в КОС постъпва молба, с която е 

представено заверено копие от искова молба с вх. №5950/3012.2009г., с 

която са предявени индивидуализираните в диспозитива на определението 

бъдещи искове. 

9. Ч.гр.д.№32/2010г., образувано в деня на постъпване на молбата на 

18.01.2010г., разпределено на дежурен съдия Ваня Богоева на 18.01.2010г. 

С определение от 18.01.2010г. е допуснато обезпечение на бъдещи искове, 

които са индивидуализирани,  чрез налагане на запор върху подробно 

описани в диспозитива на определението банкови сметки на ответника. 

Съдът е определил едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, 

но не е посочил началния момент, от който тече този срок.  Указал е на 

молителя, че в посочения срок е длъжен да представи пред КОС 

доказателства за предявения иск, тъй като в противен случай съдът 

служебно ще отмени обезпечението на основание чл.390, ал.3, изр.2 ГПК. 

Обезпечителна заповед е издадена на 19.01.2010г. На същата дата 

едновременно на управителя на търговското дружество – бъдещ ищец са 

връчени и обезпечителната заповед, и съобщението за изготвеното 

определение. На 22.02.2010г. в КОС постъпва молба от молителя, в която 

той твърди, че с длъжника  са уредили доброволно отношенията си. С 

определение от з.з. на 23.02.2010г. съдията, на основание чл.390, ал.3 ГПК 

отменя допуснатото обезпечение на бъдещи искове и постановява 

вдигането на запора да бъде извършено въз основа на същото определение 

след влизането му в сила. 

10. Ч.гр.д.№107/2010г., образувано в деня на постъпване на молбата -

25.02.2010г., разпределено на дежурен съдия Росица Савова на 25.02.2010г. 

Направено е искане за допускане на обезпечение на бъдещи обективно и 

субективно съединени искове  с правно основание чл.390 ТЗ, вр. чл.397 ТЗ 

за сумата от 47 219,09 лева чрез налагане на обезпечителна мярка 

„възбрана” върху притежаван от един от ответниците недвижим имот, 

находящ се в с.Бараково, област Кюстендил. С разпореждане от 

25.02.2010г. съдът постановява да се издадат на молителя исканите 

съдебни удостоверения, чрез които да се снабди със заверено копие от 

документ за собственост на ответник и с удостоверение за данъчна оценка 

на недвижимия имот, чиято възбрана се иска. Съдът приема, че макар 

уважаването на това искане да препятства незабавното произнасяне по 

молбата, то е в интерес на самия молител и от значение за разрешаване на 

искането, а освен това не се касае до обездвижване на производството и до 

даване на указания за отстраняване на констатирани нередовности по 
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молбата. Съобщение с препис от разпореждането и изготвените съдебни 

удостоверения е връчено на молителя на 09.03.2010г. В определения от 

съда триденвен срок по делото не е постъпило нищо. С молба от 

17.03.2010г. /т.е. пет дни след изтичане на срока/ молителят иска 

продължаване на определения тридневен срок за представяне на 

доказателствата по издадените съдебни  удостоверения. С определение от 

26.03.2010г. съдът оставя без разглеждане молбата от 17.03.2010г. и 

отхвърля искането за допускане на обезпечение на бъдещ иск. 

11. Ч.гр.д.№712/2009г., изпратено по подсъдност от СГС, постъпило и 

образувано на 05.11.2009г., разпределено на дежурен съдия Соня Кочова 

на 05.11.2009г. С определение от 06.11.2009г. е допуснато обезпечение на 

бъдещ иск, който не е индивидуализиран в диспозитива на определението. 

Посочени са само ищец, ответник и цена на иска, но не и правното 

основание.Наложената обезпечителна мярка е според поисканата от 

молителя – запор върху всички банкови сметки на дружеството – ответник 

в конкретно посочени в диспозитива на определението банки.  За 

предявяване на бъдещия иск е определен  едномесечен срок, считано от 

влизане на определението в сила за ищеца. Издадената на 06.11.2009г. 

обезпечителна заповед е връчена на молителя на 19.11.2009г. Съобщението 

за изготвеното определение с препис от него е връчено на молителя на 

18.11.2009г. С молба от 17.12.2009г. молителят представя пред КОС 

доказателства за предявен иск – копие от искова молба вх. 

№70247/15.12.2009г. на Софийския градски съд. 

12. Ч.гр.д.№50/2010г., образувано в деня на постъпване на молбата - 

29.01.2010г., разпределено на дежурен съдия Евгения Стамова на 

29.01.2010г. С определение от 29.01.2010г. е допуснато обезпечение на 

бъдещи искове, индивидуализирани в диспозитива на определението, чрез 

налагане на запор до размера на бъдещите искове върху банковите сметки 

на ответника в конкретно посочени банки. Съдът е определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещите искове, но не е посочил началния 

момент, от който тече този срок. Същевременно е указал на молителя, че в 

посочения срок е длъжен да представи пред КОС доказателства за 

предявения иск, тъй като в противен случай съдът служебно ще отмени 

обезпечението. Обезпечителната заповед е издадена на 01.02.2010г. По 

делото няма данни за изпращане на съобщение до молителя или за 

връчване на определението или обезпечителната заповед. На 01.03.2010г. в 

КОС постъпва молба от молителя с приложено към нея копие от искова 

молба вх. №1031/01.03.2010г. на Окръжен съд – Кюстендил. 
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                 Приложение: копие от писмо изх. №3669/08.12.2009г. за връчен 

на 10.12.2009г. акт с резултати от извършена тематична проверка; 

копие от акт изх. №3669/08.12.2009г. с резултати от извършена 

тематична проверка; копия от заповеди на административния 

ръководител на КОС; копие от протокол от общото събрание на 

съдиите от КОС, проведено на 22.12.2009г.;копия от разпределение на 

съдебните състави и от графици за дежурства; копия от определенията 

и разпорежданията по гореописаните проверени частни граждански 

дела. 

 

                 Изводи от извършената контролна тематична проверка: 

  

 Изпълнена е препоръката до председателя на Окръжен съд – 

Кюстендил  за свикване на общо събрание с цел анализиране и обобщаване 

практиката на съда по обезпечителните производства и по - конкретно по 

приложението на чл.129 ГПК и определянето на началния момент, от който 

започва да тече срока за предявяване на бъдещия иск. Общото събрание е 

свикано със заповед № РД-13-498/17.12.2009г. на председателя на 

окръжния съд  и е  проведено на 22.12.2009г. След разисквания и 

обсъждане присъстващите на събранието окръжни съдии единодушно са 

взели решение, според което: 1. При констатиране на нередовност в 

молбата по чл.390 ГПК, тя следва да бъде оставена без разглеждане;    

2. Срокът, определен от съда за предявяване на бъдещ иск по чл.390, 

ал.3 ГПК, започва да тече от датата на уведомяване на молителя за 

изготвеното определение, като деловодителят е длъжен да докладва 

делото на съдията – докладчик незабавно след връщане на отрязъка от 

връченото съобщение.  

               В изпълнение на втората препоръка до председателя на Окръжен 

съд – Кюстендил, той е създал организация, като включително въпросът е 

обсъден и на общото събрание, проведено на 22.12.2009г., за еднаквото 

разпределение на делата, образувани по реда на чл.390 ГПК. Всички 

проверени и описани в настоящия акт частни граждански дела, образувани 

по реда на чл.390 ГПК, са образувани в деня на постъпване на молбата в 

КОС и в същия ден са разпределени на съдии-докладчици чрез програмата 

за случаен избор, като е използвана опция „по дежурство”. При съпоставка 

с представените, утвърдени от председателя на съда графици за дежурства, 

се установи че няма допуснати изключения от този начин на 

разпределение. Констатирано е изключение само по ч.гр.д. №698/2009г., 
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по което молбата за обезпечение е разпределена на докладчик по друго 

дело, посочено в самата молба. След установяване на грешката не е 

извършено ново разпределение по дежурство. 

            Не са така категорични изводите по отношение изпълнението на 

дадените до съдиите от Окръжен съд – Кюстендил препоръки.  

            По проверените частни граждански дела, образувани по молби за 

обезпечение на бъдещ иск, за проверявания период не се установиха  

подадени по чл.390, ал.4 ГПК молби за обезпечение на бъдещ иск чрез 

спиране на изпълнението. 

            По проверените дела не се констатират нарушения на изискването 

за родова подсъдност по чл.390, ал.1 ГПК. Съдиите от Окръжен съд – 

Кюстендил продължават установената добра практика в това отношение и 

следят за спазване на родовата подсъдност по делата. Следят за спазване и 

на местната подсъдност. Като изключение следва да се посочи  ч.гр.д. 

№36/2010г., по което производството пред КОС частично е прекратено и в 

тази част делото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд - Добрич 

            Индивидуализиране на бъдещия иск в диспозитива на 

определението, с което се допуска обезпечението му се извършва от 

съдиите – докладчици. И тук изключението е единично – ч.гр.д. 

№712/2009г., съдия-докладчик  Соня  Кочова. 

             След извършения анализ и приетото обобщаване на практиката на 

съда, намерило израз във взетите с единодушие на общото събрание на 

КОС решения по отношение посочване на началния момент, от който 

започва да тече определения от съда срок за предявяване на обезпечения 

бъдещ иск, отново се констатират различия в постановените съдебни 

актове. Така например, по ч.гр.д. № 712/2009г. началният момент е 

определен като датата на влизане в сила на определението по 

отношение на ищеца. По частни граждански дела №№ 87/2009г., 

648/2009г., 748/2009г., 32/2010г., 50/2010г. не е посочен началният 

момент, от който тече определения от съда срок за предявяване на 

бъдещия иск.   

 

 

            ІІ.Проверката  в Районен съд –Кюстендил /КРС/ и в Окръжен 

съд –Кюстендил /КОС/  по сигнал вх. рег. №50/13.01.2010г. е извършена 

в изпълнение на т.4 от Заповед № 53 от 09.04.2010г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/, 

издадена на основание чл.58, ал.1 ЗСВ.    
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          Проверката е извършена  на 13.04.2010г. от инспектор Милка Итова и 

експерт Мария Тодорова.  

 

         Сигналът е подаден от господин В.П. председател на сдружение 

„СГБ” чрез Министъра на правосъдието до Висшия съдебен съвет. До 

ИВСС сигналът е препратен по компетентност от Върховна касационна 

прокуратура. В жалбата се твърди, че съдия Чавдар Тодоров по ч.гр.д. 

№358/2007г., съдия Милена Алексова по ч.гр.д. №2063/2007г. и съдия Мая 

Миленкова по ч.гр.д. №2134/2007г., всички дела по описа на Районен съд – 

Кюстендил, с определенията си по цитираните дела, безкритично и 

безрезервно са допуснали практически общ запор и възбрана върху цялото 

имущество на ЕООД – гр.София. Съдиите са допуснали налагане на запор 

върху всички движими вещи по списъци  от инвентаризации, представени 

от молителя, като не е извършена проверка дали съществуват и са 

собственост на длъжника. Едновременно с това е наложена възбрана върху 

недвижими имоти за милиони левове. Твърди се, че е наложена  и 

потресаващата обезпечителна мярка           „ обезпечително право на 

задържане върху търговско предприятие”, чрез което са узаконени 

самоуправни действия по окупиране имуществото на „ТИХ ТРУД” ЕООД 

– гр.София. Оплакванията са насочени и към действия на съдии от 

Окръжен съд – Кюстендил, потвърдили тези безпрецедентни определения 

на съдиите от Районен съд – Кюстендил. 

          Изложени са съмнения в безпристрастността, обективността и 

независимостта на съдиите, участвали в разглеждане и решаване на делата, 

които съмнения жалбоподателят подкрепя с факта, че молителят е 

променил местоседалището си от гр. София в гр. Кюстендил, именно с 

оглед предявяване на молбите за обезпечение и тяхното благоприятно за 

него разрешаване. 

          Жалбоподателят настоява за проверка на посочените дела и на 

съдиите, които са участвали в разглеждането и решаването им, предвид 

тежките икономически последици за предприятието на СГБ, следствие  от 

неадекватните и безпрецедентни обезпечителни мерки. 

 

 

 

 

          К О Н С Т А Т А Ц И И: 
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          І. Ч.гр.д. №358/2007г. по описа на Районен съд – Кюстендил /арх. 

№2221/2008г., архивирано на 03.06.2008г. 

          Първата молба за обезпечение на бъдещ иск по чл.309 ГПК/отм./ от 

ЕООД –гр. Кюстендил чрез представляващия го управител  В.Б.  е 

подадена на 19.02.2007г. с вх. №734 на КРС. Гр.д. №358/2007г. е 

образувано на 19.02.2007г. и е  разпределено по дежурство на съдия  

Чавдар Тодоров. Към молбата е приложено решение №5 от 14.02.2007г. 

постановено по ф.д. №7722/2001г. по описа на СГС, ФО, с което в 

Регистъра на търговските дружества, том 726, стр.5, парт.№63724 на 

Еднолично дружество с ограничена отговорност е вписана промяна  - 

преместване на седалището и адреса на управление от гр.София в  гр. 

Кюстендил. 

          С определение от з.з. на 20.02.2007г. съдия Чавдар Тодоров допуска 

обезпечение  на бъдещите обективно и субективно съединени искове при 

условията на евентуалност и частични, предявими от молителя. Бъдещите 

искове са индивидуализирани в диспозива на определението по следния 

начин: Да се признае за установено по отношение на двамата ответници 

съществуването на договорно правоотношение, възникнало от сключен на 

28.04.2004г. между СГБ като доверител и молителя като довереник 

договор за управление и възмездно ползване на предприятието на  ЕООД, 

гр.София, включително, че този договор не е развален и продължава да 

произвежда действие между сключилите го страни, а ако този иск бъде 

отхвърлен  двамата ответници да бъдат осъдени солидарно да заплатят на 

молителя сумата от 5000 лева като част от обезщетение в общ размер на 

345 046 лв. за извършени от дружеството – молител инвестиции, от които 

2500 лева/ от общо 239 296 лева/ за строително-монтажни работи в 

недвижими имоти на втория ответник и 2500 лева / от общо 105 750 лева/-

стойността на машини, закупени от молителя, но от името и за сметка на 

ЕООД,  гр. София,  както и сумата от 5000 лева, като част от неустойка по 

сключения  и описан по-горе договор от 28.04.2004г. общо в размер на 

договорена валута от 150 000 евро /293 374,50 лева/. Съдът е приел, че 

бъдещите искове са допустими, а с оглед анализа на представените 

доказателства са и вероятно основателни. Приел е наличието и на третата 

предпоставка – обезпечителна нужда, като по-скоро го е декларирал, 

отколкото мотивирал. Поисканите от молителя обезпечителни мерки съдът 

е намерил за подходящи и обосновани и с оглед запазване на имуществото 

е наложил възбрана върху недвижим имот, собственост на 
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ЕООД,гр.София, представляващ: дворно място с площ от 38 000 кв.метра, 

застроено и незастроено, намиращо се в гр.София, заедно с намиращите се 

в него десет производствени сгради, административна сграда, складове и 

други /конкретно описани в диспозитива на определението/, както и запор  

върху движими вещи, собственост на ЕООД, гр.София, представляващи 

индустриалното обзавеждане на предприето му и описани на повече от 

четири страници в диспозитива на определението. Като е счел тези 

обезпечителни мерки за явно недостатъчни съдът е признал  в полза на 

дружеството – молител и право на обезпечително задържане на 

предприятието на ЕООД, гр. София, включително недвижимия имот и 

движимите вещи, предмет на мерките „запор” и „възбрана”. За да допусне 

това изключително обезпечение  съдът е поискал ищецът да представи 

парична гаранция в размер на 5000 лева. Срокът за предявяване на 

обезпечените искове е определен на два месеца без да е посочена начална 

дата, от която този срок започва да тече. 

       ЕООД, гр.Кюстендил  подава искова молба вх. №1716 в РС – 

Кюстендил на 19.04.2007г., с която предявява бъдещите обезпечени 

искове. В КРС е образувано гр.д. №882/2007г., производството по което е 

прекратено с определение от 21.05.2007г. и делото е изпратено по 

подсъдност на Районен съд – София.  При внимателен прочит на исковата 

молба се установява, че съпоставени с посочените в молбата за 

обезпечение обективно съединени с главния иск искове при евентуалност, 

респ. възпроизведени и индивидуализирани в диспозитива на 

определението за допускане на обезпечение, предявеният с исковата молба 

евентуален иск частично за сумата  5000 лева - неустойка по т.25 от 

сключения на 28.04.2004г. договор не е предявен солидарно срещу СГБ и 

ЕООД, гр.София, а е предявен само срещу СГБ.  

          С определение /наименовано решение/ от 11.04.2007г., постановено 

по гр.д. №274/2007г. по описа на Кюстендилския окръжен съд, ГК, 

Четвърти състав, председател на състава  и докладчик по делото – съдия 

Еманоил Митев и съдиите Соня Кочова и Юрий Маринов, оставят в сила 

определението на КРС, постановено на 20.02.2007г. по гр.д. №358/2007г. 

Окръжният съд изцяло подкрепя мотивите на КРС, като отбелязва, че 

употребеният от КРС израз „признава право на задържане”  не е прецизен. 

По-точно би било да се употреби израза „допуска задържане” с 

последващо описание на предмета на това задържане. КОС приема, че 

макар и да не е изрично нормативно определена, обезпечителната мярка 

„право на задържане” следва да се причисли към другите подходящи 
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мерки по чл.316, ал.1, б.”в” ГПК/отм./, доколкото чл.90 ЗЗД урежда сходна 

хипотеза – цитирам: „правото на обезпечително неизпълнение до 

изпълнение от насрещната страна, съотв. и предвид текста на чл.91 ЗЗД.” 

Срещу определението на КРС частни жалби са подадени от СГБ / вх. 

№1150/15.03.2007г./ и от ЕООД, гр. София /вх. №1151/15.03.2007г./, но в 

цитираното определение /решение/ е разгледана и разрешена само жалбата 

на ЕООД, гр.София. Делото е постъпило в КОС на 05.04.2007г. и е 

образувано на 10.04.2007г. По отношение на разпределяне на делото, 

видно от представените на проверяващите копия от протоколи за избор на 

докладчик  от дати – 05.04.2007г. и от 10.04.2007г., описаното в.ч.гр.д. на 

КОС не фигурира измежду разпределените на тези две дати дела.            

           На 09.07.2007г. от пълномощника на ЕООД, гр.София в 

Кюстендилския районен съд постъпва молба, с която на основание чл.317, 

ал.2 ГПК/отм./ е направено искане за замяна на обезпечителните мерки, 

наложени с определение от 20.02.2007г. по ч.гр.д. №358/2007г. по описа на 

КРС със залог в пари в размер на 10 000 лева, еквивалентен на цената на 

обезпечените искове, както и за отмяна на наложените възбрани и запори 

върху имуществото на дружеството и допуснатото обезпечително право на 

задържане върху предприятието му. На 10.07.2007г. съдията-докладчик 

разпорежда преписи от молбата да се изпратят на ЕООД и на СГБ с 

указания за възражения в тридневен срок. Съдията не е направил разлика 

между хипотезите по ал.1 и по ал.2 на чл.317 ГПК/отм./ Съгласно чл.317, 

ал.2 ГПК /отм./ при обезпечение на оценим в пари иск ответникът може 

винаги да замени без съгласието на другата страна допуснатото от съда 

обезпечение със залог в пари или ценни книжа съгласно чл.180 и 181 ЗЗД. 

Тази възможност е била изключена само при обезпечение на искове за 

собственост. След като на 30.07.2007г. в КРС постъпва становището на 

дружеството – молител по обезпечението, с определение от 06.08.2007г. 

съдия Чавдар Тодоров оставя без уважение молбата по чл.317, ал.2 

ГПК/отм./ на ЕООД, гр.София за замяна на допуснатите с определението 

по същото дело обезпечителни мерки. Основният мотив на съда да 

отхвърли молбата е, че обезпечените искове са обективно съединени при 

условията на евентуалност и главният  иск е установителен  и неоценяем в 

пари. 

          С определение от закрито заседание на 02.10.2007г., постановено по 

гр.д. №637/2007г. по описа на КОС, ГК, състав: председател – съдия 

Костадинова, съдия Юрий Маринов – докладчик и  мл. съдия Маринова, по 

подадената от ЕООД, гр. София жалба срещу определението  от 
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06.08.2007г. по гр.д. №358/2007г. на КРС,  отменя това определение и 

вместо него постановява замяна на основание чл.317, ал.2 ГПК/отм./ на 

допуснатото с определението от 20.02.2007г. по гр.д. №358/2007г. по описа 

на КРС обезпечение на бъдещи искове чрез запор на движими вещи и 

възбрана върху недвижим имот, собственост на ЕООД, гр.София, както и 

признаване право на задържане на търговското предприятие на това 

дружество, със залог в пари на обща стойност 15 000 лева, като отменява 

наложените запор, възбрана и право на обезпечително задържане на 

търговското предприятие на ЕООД, гр.София. Със същото определение 

издадените обезпечителни заповеди се обезсилват. Делото е постъпило в 

КОС  на 15.09.2007г. и е образувано на 20.09.2007г. По отношение на 

разпределянето му, видно от представеното копие от протокол за избор на 

докладчик с дата  20.09.2007г., -избор Юрий Маринов е направен само 

веднъж, но не е ясно дали се отнася до описаното по-горе дело. 

          Изрично и в двете въззивни определения /едното наименовано като 

решение/ е записано, че не подлежат на обжалване.  

 

          ІІ. Ч. гр.д. №2062/2007г. по описа на Районен съд – Кюстендил. 

Арх. №2332/2008г., архивирано на 05.06.2008г. 

           На 17.10.2007г. ЕООД, гр.Кюстендил отново подава в  Районен съд – 

Кюстендил молба /вх. №4410/17.10.2007г./ за обезпечение на бъдещи 

искове по чл.309 ГПК/отм./ По молбата  на 19.10.2007г. е образувано  

ч.гр.д.№2062/2007г., което е разпределено по дежурство на съдия Милена 

Алексова. 

           С определение от закрито заседание на 19.10.2007г. съдията-

докладчик допуска обезпечение на бъдещите искове на  ЕООД, 

гр.Кюстендил против СГБ  и ЕООД, гр.София, предявени в условията на 

обективно кумулативно съединяване по смисъла на чл.103, ал.1 ГПК/отм./, 

както следва: 1.срещу ответниците за солидарно заплащане на дружеството 

–молител на сумата от 340 046 лева, като част от обезщетение в общ 

размер на 345 046 лева за извършени от дружеството инвестиции, от които: 

236 796 лева – част от обезщетение за извършени СМР в недвижими имоти 

на ЕООД, възлизащи общо на 239 296 лева и 102 250 лева– част от 

стойността на машини, закупени със средства на дружеството-молител, но 

от името и за сметка на ЕООД, възлизащи общо на стойност 105 750 лева;     

2.иск срещу ответника СГБ за заплащане на дружеството – молител на 

сумата от 288 374,50лв., равни на 147 443,54 евро, като част от неустойка 

по т.25 от сключения на 28.04.2004г. между страните договор за възмездно 
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ползване и управление на предприятието на ЕООД с общ размер в 

договорена валута от 150 000 евро/293374,50 лева/.  Именно по този начин 

исковете са индивидуализирани в диспозитива на определението. Съдът 

приема, че притежава необходимата териториална и материална 

компетентност за постановяване на валиден правен акт. Произнася се по 

допустимостта на бъдещите осъдителни искове и по наличието на правен 

интерес от предявяването им. Вероятната основателност на исковете съдът 

обосновава с оглед съдържанието на представените множество писмени 

доказателства към молбата. Съдът намира също така, че е налице 

обезпечителна нужда и че исканите мерки са подходящи поотделно и в 

тяхната съвкупност. В мотивиращата част на определението не се обсъжда 

съответствието между размерите на предявените искове и обезпечителните 

мерки. Наложени са всички поискани от молителя обезпечителни мерки, а 

именно: възбрана върху застроено и незастроено дворно място с площ от 

38 000 кв.м., гр.София, местността „Продължение на трамвай №4”, заедно 

с намиращите се в него сгради, описани в осемнадесет позиции в 

определението;  запор върху индустриално обзавеждане на описания по-

горе имот по приложен в папка към делото инвентаризационен опис 

/описани са всички движими вещи по описа/;  запор върху дружествените 

дялове / целия капитал/ на СГБ от капитала на ЕООД, гр.София  и 

признаване  в полза на молителя  право на обезпечително задържане на 

предприятието на ЕООД, включително недвижимия имот и движимите 

вещи, предмет на мерките   „възбрана” и  „запор”. Определен е двумесечен 

срок за предявяване на исковете, считано от датата на получаване на 

обезпечителните заповеди. Издадени са три броя обезпечителни заповеди и 

съобщението за изготвеното определение е връчено на пълномощника на 

управителя на молителя на 22.10.2007г. 

          Срещу определението  двамата ответници подават съответно частна 

жалба вх. №4514/01.11.2007г. и частна жалба вх. №4515/01.11.2007г. 

Частна жалба/вх. №4450/29.10.2007г./ подава и молителят, като обжалва 

определението в частта, с която е определена началната дата на  

двумесечния срок за предявяване на бъдещите искове и моли срокът да 

бъде определен, считано от приключване на производството по гр.д 

№882/2007г. по описа на КРС. Делото на КРС по обезпечителното 

производство,  заедно с жалбите,  е постъпило в Окръжен съд – Кюстендил 

на 21.12.2007г., а  гр.д. №11/2008г. е образувано на 14.01.2008г.  и е 

разпределено на същата дата, видно от протокола за избор на докладчик от 

14.01.2008г. За докладчик е определен съдия Еманоил Митев, който е и 
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председател на състава, разгледал и решил делото. Останалите членове на 

състава са съдия Цекова и съдия Кочова. С определение /наименовано 

решение/ от 15.01.2008г., постановено в з.з., проведено на същата дата, 

КОС, ГК, Четвърти състав по гр.д. №11 /2008г. уважава частично жалбите 

на сдружение СГБ и ЕООД, гр. София и  отменя определението на КРС от 

19.10.2007г. по ч.гр.д. №2062/2007г. в частта, с които е допуснато 

обезпечение на бъдещите искове чрез налагане на възбрана върху дворното 

място с площ от 38 000 кв.м., тъй като е представен нотариален акт, от 

който е видно, че собственик на този терен вече е друго лице. 

Определението на районния съд е отменено и в частта за налагане на запор 

върху индустриално обзавеждане на имота за част от изброените движими 

вещи, за които е прието, че по естеството си  не са движими вещи, а  са 

трайно прикрепени към терена или сградите в него недвижимости. В тези 

части са обезсилени и издадените обезпечителни заповеди. КОС оставя в 

сила определението в останалата му част. Без уважение е оставена частната 

жалба на молителя, като съдът приема, че преюдициалността на 

предявения по гр.д. №882/2007г. по описа на КРС главен установителен 

иск по отношение на обезпечените осъдителни искове не е основание  

срокът за предявяването им да се обвърже с приключване на 

производството по преюдициалния правен спор, тъй като именно за такива 

случаи ГПК е предвидил възможност за спиране на производството.  

          По проверените дела не се установи наличие на данни за предявяване 

в срок на обезпечените бъдещи искове. Информация в тази връзка не 

постъпи  и от самия жалбоподател по сигнала. Съгласно разпоредбата на 

чл.309, изр. трето ГПК /отм./ ако искът не бъде предявен в определения 

срок, районният съдия отменява обезпечението. 

           

          ІІІ.Ч.гр.д. 2134/2007г. по описа на Районен съд – Кюстендил. Арх. 

№2340/2008г. – архивирано на 05.06.2008г. 

          На 01.11.2007г. в РС –Кюстендил постъпва молба вх. №4508 от 

същата дата, третата по ред подадена по реда на чл.309 ГПК/отм./ от ЕООД  

срещу сдружение СГБ,  ЕООД, гр.София  и ЕООД, гр.София. На 

01.11.2007г. е образувано ч.гр.д. №2134/2007г. по описа на РС – 

Кюстендил, което е разпределено по дежурство на съдия Мая Миленкова. 

С определение от з.з. на 01.11.2007г. съдът уважава изцяло подадената 

молба за обезпечение на бъдещи искове. Съдът е приел молбата за 

разглеждане като допустима, а по същество и основателна. Приема, че 

бъдещите искове са подкрепени от множеството представени с молбата 
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писмени доказателства, както и че е налице обезпечителна нужда, а 

поисканите от молителя обезпечителни мерки за подходящи. При 

допускане на обезпечението на бъдещите искове, същите са 

индивидуализирани в диспозитива на определението по следния начин: за 

обявяване за недействителен поради липса на съгласие като привиден  на 

договора за покупко-продажба на дворно място с площ от 38 000 кв.м., 

застроено и незастроено, намиращо се в гр.София, съставляващо УПИ – ІІІ 

в кв.3 по плана на гр.София, местност „Продължение на трамвай №4”, 

извършен с нот. Акт №186, т. ІІІ, дело №513/2007г. на нотариус Диана 

Николова, който иск е оценяем за 1 060 000 лева и за отмяна на описания 

нотариален акт, предявими от  ЕООД, гр.Кюстендил срещу ЕООД, гр. 

София, ЕООД, ГР.София и сдружение СГБ-гр.София.Наложена е възбрана 

върху описания недвижим имот и е допуснато право на задържане върху 

същия недвижим имот. Съдът е уважил напълно безкритично и 

немотивирано искането в молбата по отношение  срока за предявяване на 

бъдещите искове, като е определил срок за предявяване на бъдещите 

искове 30 дни, считано от приключване на производството по гр.д. 

№882/2007г. по описа на КРС с влязъл в сила съдебен акт. На 01.11.2007г. 

е връчено съобщение за изготвеното определение на молителя чрез 

пълномощника и на същата дата той е получил и издадените два броя 

обезпечителни заповеди. 

          На 12.11.2007г. в КРС постъпва частна жалба вх. №4569 от ЕООД, 

гр.София срещу определението на КРС, а ч.гр.д. №2134/2007г. ведно с 

частната жалба постъпва в КОС на 06.02.2008г. Гр.д. №75/2008г. по описа 

на Окръжен съд – Кюстендил е образувано на 11.02.2008г. Видно от копие 

от протокол за избор на докладчик с дата 11.02.2008г., подписан от 

тогавашния председател на КОС – Красимир Бамбов, същия ден на съдия 

Соня Кочова не е разпределено нито едно дело. С определение от 

12.02.2008г., постановено по гр.д. №75/2008г. по описа на КОС, разгледано 

в з.з. от същата дата от състав – съдия Еманоил Митев – председател, 

членове – съдия Соня Кочова – докладчик и съдия Юрий Маринов, 

определението на КРС от 01.11.2007г., постановено по гр.д. №2134/2007г. 

е оставено в сила. 

               

         И З В О Д И: 

 

         Не се констатират нарушения по образуването на проверените дела, 

както в Районен съд – Кюстендил, така и в Окръжен съд – Кюстендил. 
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         Спазвана е била и разпоредбата на чл.314, ал.2 ГПК/отм./, като 

молбите  за обезпечение на бъдещ иск, както и частните жалби срещу 

първоинстанционните определения, са разрешавани в деня на подаването 

им, респ. в деня на образуване на делото пред въззивната инстанция. 

         Не се установяват нарушения при разпределяне на делата в Районен 

съд – Кюстендил. С оглед изискуемата от закона бързина за разрешаване на 

постъпващите молби за обезпечение на бъдещ иск, разпределянето на 

частните граждански дела, образувани по реда на чл.309 ГПК/отм./ е 

извършвано по дежурства, съгласно утвърдените от председателя на съда 

графици. И трите дела са разпределени на съответния дежурен съдия. 

          В Окръжен съд – Кюстендил се констатират пропуски при 

разпределянето на проверените дела. Само по едно от въззивните частни 

граждански дела е приложен протокол за избор на съдията-докладчик. От 

запазените копия от протоколи за извършените на съответната дата 

разпределения от бившия председател на ОС – Кюстендил – съдия 

Красимир Бамбов или не може да се установи дали точно интересуващото 

ни дело е разпределено на съдията-докладчик по определението, или 

изобщо името на съдията-докладчик по определението липсва в протокола 

за избор от съответната дата. 

          От извършената проверка на делата, описани в сигнала, не може да се 

направи категоричен извод за противоречива практика на РС- Кюстендил и 

ОС – Кюстендил по прилагането на разпоредбите на ГПК/отм./ относно 

обезпечителното производство на бъдещи искове. В определенията за 

допускане на обезпеченията съдиите са преценявали допустимостта на 

молбата, спазването на правилата на местната подсъдност, произнасяли са 

се по предпоставките- вероятна основателност на бъдещите искове и 

наличието на обезпечителна нужда, индивидуализирали са бъдещите 

обезпечени искове в диспозитива на определението си, определяли са срок 

за предявяване на бъдещите искове с посочен начален момент, от който 

започва да тече този срок. В това отношение изключение е констатирано 

само по ч.гр.д. №358/2007г. по описа на КРС, по което не е посочен начален 

момент, от който тече срокът за предявяване на бъдещия иск, а исковете са 

предявени при съобразяване на датата на постановяване на определението. 

          В нито едно от определенията за допускане на обезпечението, при 

налагане на поисканите от молителя обезпечителни мерки  не е обсъждано 

дали тези мерки поотделно и най-вече в съвкупност са съответни на 

обезпечителната нужда. Разбира се, при липсата на доказателства по 

проверените дела за актуалната цена или стойност на недвижимите имоти, 
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чиято възбрана се иска  или на движимите вещи, чийто запор се иска, 

такава преценка не е била възможна. В тази връзка не е посочено, че 

възбраната и запорът се налагат до размера на обезпечените бъдещи искове. 

Недостатъчно пълни, разбираеми и точни са мотивите  и  за това, че 

наложените мерки са подходящи, най-вече при определянето им в 

съвкупност, при положение, че и една от тях би била напълно достатъчност 

за удовлетворяване на обезпечителната нужда.   

          Налагането на обезпечителна мярка „признаване  в полза на молителя  

право на обезпечително задържане на предприятието на ЕООД, 

включително недвижимия имот и движимите вещи, предмет на мерките   

„възбрана” и  „запор”, при това не като самостоятелна мярка, във всеки 

случай надхвърля обезпечителната нужда  и дори поставя въпроса, дали по 

този начин не се предрешава спора по бъдещите искове или не се цели 

увреждане интересите на бъдещия длъжник. Правото на задържане на цяло 

предприятие на търговско дружество безспорно ще запази имуществото му 

в състоянието, в което се намира към момента на налагане на мярката/ 

разбира се при добросъвестност от страна на молителя, в чиято полза е 

признато това право/, но също така безспорно може да доведе до блокиране 

на дейността на това дружество. Правото на задържане по отношение на 

недвижим имот или движима вещ е признато от закона в полза на 

кредитора, но или по изискуемо вземане, или при  уважаване на иск по 

чл.108 ЗС срещу добросъвестен подобрител. 

          Определянето на началния момент на срока за предявяване на бъдещ 

иск като влизане в сила на решението по преюдициално по отношение на 

бъдещите искове дело, също поставя интересни въпроси от гледна точка 

смисъла и целта на обезпечителното производство. Не може да не се 

държи сметка, че по този начин срокът за предявяване на бъдещия иск се 

удължава прекомерно във времето, както и че така много сериозно могат 

да бъдат увредени интересите на длъжника, което не е цел на 

обезпечителното производство.  Проблемът с този начин на определяне на 

срока за предявяване на бъдещия иск  и началния момент, от който той 

тече, на два пъти е бил поставян на преценка в КОС, като и двата пъти в 

състава са били съдиите Соня Кочова и Еманоил Митев. По гр.д. 

№11/2008г. по описа на КОС, докладчик съдия Митев, е прието че 

преюдициалността на предявения по гр.д. №882/2007г. по описа на КРС 

главен установителен иск по отношение на обезпечените осъдителни 

искове не е основание  срокът за предявяването им да се обвърже с 

приключване на производството по преюдициалния правен спор, тъй като 
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именно за такива случаи ГПК е предвидил възможност за спиране на 

производството. Точно противоположно е решението по гр.д. №75/2008г. 

по описа на КОС, докладчик съдия Кочова, с което е оставено в сила 

обжалваното определение на КРС, с което пък е определен този 

„интересен” срок. Макар в жалбата да се съдържа изрично възражение 

срещу така определения срок, в мотивите на определението си въззивният 

съд не е обсъдил това възражение.  

          С оглед правомощията на ИВСС, уредени изчерпателно и изрично в 

разпоредбата на чл.54 ал.1 ЗСВ, сигналът не може да бъде уважен. Всички 

съдебни актове по проверените граждански дела по описа на КРС и КОС са 

влезли в сила  и тяхното преразглеждане по инициатива на ИВСС е 

недопустимо.  

          Изводите от проверката по сигнала допълват изводите по контролната 

тематична проверка досежно посочване и определяне на началния момент, 

от който следва да тече срока за предявяване на бъдещ иск. Този проблем е 

разрешен с решение на общото събрание на КОС, проведено на 22.12.2009г. 

          Препоръките следва да се допълнят  по отношение съобразяването на 

съответствието между обезпечителна нужда и наложените обезпечителни 

мерки. 

           

 

         На основание чл.58, ал.2 ЗСВ Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет  

                ПРЕПОРЪЧВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД – 

КЮСТЕНДИЛ да свика общо събрание на съдиите в КОС, на което да 

ги запознае с настоящия акт за резултати от извършена проверка и за 

обсъждане на необходимостта, в обезпечителното производство по 

реда на чл.390 ГПК да се преценява съответствието между приетата 

обезпечителна нужда и налаганите обезпечителни мерки. При налагане 

на обезпечителните мерки „възбрана върху недвижим имот ”  и  „запор 

върху движими вещи” да се обсъди дали преценката за съответствие с 

обезпечителната нужда не изисква представяне на доказателства за 

актуалната стойност на недвижимия имот или движимите вещи. Да 

се прецени и необходимостта от обвързване на наложените 

обезпечителни мерки „възбрана на недвижим имот”  и „запор на 

движими вещи” с размера на бъдещите обезпечени искове, като в 

диспозитива на определението тези мерки да бъдат налагани до 

размера на тези искове.  
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ПРЕПОРЪЧВА НА СЪДИИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД – 

КЮСТЕНДИЛ при допускане на обезпечение на бъдещ иск да сочат в 

съдебните си актове началния момент, от който започва да тече 

определения срок за предявяване на бъдещия иск, както и да определят 

този момент съобразно решението, взето на общото събрание на КОС, 

проведено на 22.12.2009г., а именно: датата на връчване на молителя на 

съобщението за изготвеното определение, с което е допуснато 

обезпечението и е издадена обезпечителната заповед. 

ПРЕПОРЪЧВА НА СЪДИИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД – 

КЮСТЕНДИЛ  при допускане на обезпечение на бъдещ иск  да 

мотивират и съобразяват налагане на обезпечителни мерки, 

съответни на обезпечителната нужда. 

 

ОТНОВО ПРЕПОРЪЧВА НА СЪДИИТЕ В ОКРЪЖЕН СЪД – 

КЮСТЕНДИЛ: 

                – при допускане на обезпечение на бъдещ иск да го 

индивидуализират в диспозитива на определението; 

 

СРОК  за изпълнение на препоръките – постоянен. 

 

 

На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на председателя на Окръжен съд – Кюстендил, който да запознае с 

него съдиите. 

На основание чл.58, ал.3 ЗСВ екземпляр от настоящия акт да се 

изпрати на председателя на Районен съд – Кюстендил, който да запознае с 

него съдиите. 

На основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ  екземпляр от настоящия акт да 

се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

               Eкземпляр от настоящия акт да се изпрати на председателя на 

Апелативен съд – София.  

  

               На основание чл.54, ал.1, т.7 ЗСВ да се изпрати сигнал до 

Върховна касационна прокуратура. 

               За резултатите от проверката по сигнала да бъде уведомен 

жалбоподателят. 
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                                            ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                      / М. ИТОВА / 


