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                               РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

            
  

 

 

 

 

 

 

 

    А К Т 

 

с резултати от извършена проверка 

 

 
На основание заповед № 150/30. 09. 2008г. на Главния инспектор при 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка в РС- 

Костинброд по образуването и движението на висящите и свършените частни 

граждански дела с правно основание чл. 309, ГПК(отм.) образувани в периода 

от 1. 11. 2006г. до 1. 03. 2008г. и с правно основание чл. 390, ГПК, образувани 

в периода от 1. 03. 2008г. до 1. 10. 2008г., както и на висящите и свършените 

частни граждански дела с правно основание чл.242, ал.1 във вр. с чл. 237, 

б.”е” и б. „з”, ГПК(отм.), образувани в периода от 1. 11. 2006г. до 1.03. 2008г. 

и с правно основание чл. 410 и чл. 417, т. 3 и т. 9 и сл., ГПК, образувани в 

периода от 1. 03. 2008г. до 1. 10. 2008г. Проверката бе извършена от 

Инспектор МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА  и инспектор ВАСИЛ ПЕТРОВ  и от 

експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и МАРГАРИТА БОРИСОВА.  

Проверката се извърши на 1. 10. 2008г. в Районен съд- Костинброд и 

препис от заповедта бе връчена на Председателя на съда ИВАЙЛО 

РОДОПСКИ. 

 

ПОВОД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕМАТИЧНАТА ПРОВЕРКА: 

 

 1/ сигнал Вх. №1798/2008г., подаден от К. А. М., гр. София относно 

нарушения по образуването и движението на ч. гр. д. № 328/2008г. по описа 

на Районен съд- Костинброд. Молителят твърди, че на 12. 06. 2008г. в 

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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изпълнение на определение по ч. гр. д. № 328/ 2008г. на РС- Костинброд 

Ивайло Родопски- Председател на същия съд, е разпоредил издаването 

изпълнителен лист въз основа на неистински документ- запис на заповед за 

40 000 лева.Твърди, че никога не е подписвал този запис на заповед и 

подписът под представения по делото документ не е положен от него. 

Сигнализирал е и Софийска районна прокуратура за извършено 

престъпление. Със становище от 28. 08. 2008г. ИВСС е установил, че на 9. 06. 

2008г. в 14, 30ч в РС- Костинброд е постъпила молба от А. П. Д. за издаване 

на изпълнителен лист.Видно от електронната разпечатка на съда молба Вх.№ 

568/9.06. 2008г. е разпределена на съдия Ивайло Родопски в 14.16ч., т. е. 

преди да е заведена в деловодството на съда. Видно от клеймото върху 

пощенския плик, с който е изпратена молбата на А. Д. до РС- Костинброд, 

същата е изпратена на 28. 02. 2008г. и пътувайки 3 месеца от гр. София до 

гр. Костинброд е пристигнала в РС- Костинброд на 9. 06. 2008г. По делото се 

намира копие от запис на заповед за сумата в размер на 40 хил. лв., върху 

което е сложен мокър печат на съда за издаден изпълнителен лист. По делото 

липсва молба за връщане на оригинала на записа на заповед. Липсва 

разпореждане на съдията- докладчик за връщане на оригинала, както и 

разписка, съдържаща опис на върнатите документи. Оригиналът на акта е 

върнат, въпреки че на 21. 07. 2008г. по делото е постъпила частна жалба от К. 

М. срещу определение по ч. г. д №328/08г. за издаване на изпълнителен лист. 

2/сигнал Вх. №1810/2008г., подаден от Г. Ц., гр. София относно 

нарушения по образуването и движението на ч. гр. д. № 665/2006г. и ч. гр. д. 

№747/2006г. и двете по описа на Районен съд- Костинброд. Молителката 

твърди, че е наследница по завещание на К. И. К., която починала на 15. 09. 

2006г. В резултат на завещанието, станала собственик на апартамент от 50 

квадратни метра, находящ се в гр. София, ул. „Добруджа” № 15. Върху 

апартамента било насочено принудително изпълнение по 2 изпълнителни 

дела, образувани въз основа на общо 3 броя изпълнителни листа, издадени по 

ч. гр. д. № 665/2006г. и ч. гр. д. №747/2006г. и двете по описа на Районен съд- 

Костинброд. Твърди, че и по двете дела Ивайло Родопски- Председател на 

Районен съд- Костинброд, е постановил определения и е разпоредил 

издаването на изпълнителен лист въз основа на неистински документи- 

нейната наследодателка К. К. никога не е подписвала представяните по 

делата записи на заповед. Сигнализирала е и Софийска районна прокуратура 

за извършено престъпление. При проверка на пр. преп. №18690/07г. на СРП, 

Инспекторатът към ВСС констатира нарушение по движението на 

прокурорската преписка, изразяващи се в необосновано забавяне. Установи 

се, че горецитираната преписка е препратена по комепетентност от Софийска 

окръжна прокуратура и е постъпила в Софийска районна прокуратура на 14. 
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05. 2007. На 28. 05 2007г. е разпределена на прокурор П. Смолички. Едва на 

21. 08. 2008г., когато в СРП е получено писмото с исканата от ИВСС справка 

по движението на преписката, е изведено постановление от прокурор 

Смолички, който след повече от година е установил, че липсват достатъчно 

данни за образуване на досъдебно производство и не се налага извършването 

на неотложни действия по разследването, като е възложил на органите на 

МВР при СДП извършване на проверка по преписката, дал е указания и е 

определил  30- дневен срок за извършване на проверката.  Актът с 

резултатите от тази проверка - Изх. № 2288/16. 10. 2008г. по описа на ИВСС, 

съдържа редица препоръки за отстраняване на допуснатите нарушения, както 

и за търсене на дисциплинарна отговорност от виновния магистрат. В 

рамките на предварителната проверка по горепосочената преписка са снети 

обяснения от лицето, в чиято полза е издаден изпълнителния лист- Д. Д. 

Същият твърди, че не познава адв. М. М., който се е представял за негов 

пълномощник и няма представа, че адвокатът води граждански дела от 

негово име. Твърди, че не познава и К. К. и тя не е подписвала в негова полза 

записи на заповед. По предварителната проверка се твърди, че адв. М. М. е 

напуснал страната и е поискано обявяването му за общодържавно издирване. 

3/сигнал Вх. рег. № 619/08г., подаден от М. Г. Ш. относно нарушения 

по образуването и движението на пр. пр. №44 330/06г. на СРП и пр. пр. 12 

600/07г. на СГП. При извършената проверка, приключила с Акт за 

констатации Изх. Рег. №1566/ 30.07.2008г. по описа на ИВСС, беше 

констатирано следното : 

П. В. от гр. София, който няма преки наследници, бил собственик на 

три апартамента в центъра на столицата и притежавал средства в банка. 

Починал на 26. 05. 2006г. На 13. 06. 2006г. пред нотариус в Елин Пелин се 

явил С. З. от Елин Пелин, който представил саморъчно завещание, 

„написано” от починалият гражданин, с което П. В. завещава „цялото си 

движимо и недвижимо имущество и парични влогове” на З. Завещанието е 

обявено с протокол от 20 .06. 2006г., а по- късно е вписано. Издадени са 

нотариални актове на името на наследника по завещание. Едновременно с 

това въз основа на запис на заповед за 20 000 евро, „подписан” от починалия 

в негова полза, С. З. се снабдява с изпълнителен лист. Междувременно фирма 

„З”ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „З”ООД, регистрирана 

в САЩ, а управител е К. Н.- близка приятелка с адв. Я. Д. завежда дела по чл. 

19, ал.3, ЗЗД срещу С. З. Според нейните обяснения делата на фирмата се 

водят изцяло от адв. Я. Д., когото тя е упълномощила. По това време адв. Я. 

Д. и адв. М. М. са в една кантора в гр. София. Управителят на фирма 

„З”ЕООД твърди, че починалият В. е сключил с фирмата предварителни 

договори за продажба на трите жилища, фирмата е платила уговорените суми 

и иска обявяването на предварителните договори за окончателни. 

Конституиран като ответник по делата е заветникът- С. З. Адвокат на 
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заветника е адв. М. М., който е в една кантора с пълномощника на фирмата- 

ищец. Наследник на починалия е възрастната му сестра, която научава, че не 

е собственик на имотите на брат си едва след като са издадени нотариални 

актове на името на заветника. По досъдебното производство има достатъчно 

доказателства (експертизи), че представеното завещание представлява 

неистински документ.С. К. З. от гр. Елин Пелин е обявен за общодържавно 

издирване. Горепосочените обстоятелства се установяват от доказателствата, 

събрани по дознание №11/08г. на ГДБОП. Разследването по това досъдебно 

производство се води ГД БОП за престъпление, осъществено от организирана 

престъпна група. 

 

 

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

С изменение и допълнение на ЗСВ(отм), влезли в сила на 12. 05. 2006г. 

беше въведен принципът на случайния подбор чрез електронно 

разпределение на делата. В Районен съд- Костинброд приложението на 

принципът за случайния подбор при разпределението на делата е започнало 

през 2006г., веднага след като ВСС е изпратил съответната програма да 

всички съдилища. Този принцип не е прилаган по отношение на всички 

постъпили дела. Допускано е изключение от този принцип по отношение на 

няколко вида молби, изчерпателно посочвани в графика за дежурствата на 

съдиите, подписан от Председателя на Районния съд- Ивайло Родопски. Сред 

тези изключения са молбите за обезпечение на бъдещ иск и молбите по чл. 

242 във вр. с чл. 237, ГПК, които се докладвали на дежурен съдия. Тази 

практика била прекратена когато със заповед №157/25. 06. 2007г. 

Председателят на  Софийски окръжен съд Владимир Иванчев разпоредил от 

1. 07. 2007г. председателите на районните съдилища да отделят за случайно 

разпределение групи дела „обезпечения” и „по чл. 237, ГПК”. В РС- 

Костинброд работят общо 4бр. съдии. За проверявания период в него са 

образувани 65бр. частни граждански дела по молби за издаване на 

изпълнителен лист на осн.чл.242, ал.1 във вр. с чл. 237, б.”е” и б. „з”, 

ГПК(отм.) и по чл. 410 и чл. 417, т. 3 и т. 9 и сл., ГПК. От тях по 40 бр. дела 

съдия- докладчик е бил съдия Ивайло Родопски, по 16бр. дела- съдия 

Марияна Станкева, по 5 бр. дела- съдия Руневска и по 4 бр. дела- съдия 

Стефан Стойков. Не се констатира произнасяне по тези дела в нарушение на 

графика за дежурства. Всеки съдия се е произнасял само по делата, 

постъпили на негово дежурство.  

При извършената проверка бяха констатирани следните нарушения: 

І. Нарушения, констатирани по частни граждански дела с правно 

основание чл.242, ал.1 във вр. с чл. 237, б.”е” и б. „з”, ГПК(отм.), както и 

с правно основание чл. 410 и чл. 417, т. 3 и т. 9 и сл., ГПК: 
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І.1. Дела, по които в кориците на делото не се съдържа 

оригиналът на акта, въз основа на който е издаден изпълнителен лист, 

копието на съответния акт, което се намира в кориците на делото не е 

заверено, както и дела по които върху акта, въз основа на който е 

издаден изпълнителен лист не е направено отбелязване съгласно чл. 243, 

ал.3, ГПК: 

Оригиналът на ценната книга,  въз основа на която се иска издаване на 

изпълнителен лист е необходим на съда, за да се направи проверка относно 

редовността му от външна страна и  за да направи отбелязване за издаването 

на изпълнителния лист върху него. Това е така, защото менителничните 

ефекти участват в гражданския оборот и могат многократно да променят своя 

притежател и съответно носител на менителничното вземане. Ето защо, с 

оглед установяване на обстоятелството, че молителят притежава право на 

принудително изпълнение следва да бъде представен оригиналът на ценната 

книга. Наред с това, с оглед разпоредбата на чл.243, ал.3 ГПК(отм.) за 

издаване на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху акта. 

Наличието на оригинала на този документ в кориците на делото създава 

гаранции, че съдът е изпълнил добросъвестно задълженията си по чл. 243, 

ал.1 и 3 от ГПК( отм), а страната няма да злоупотреби с правата си – напр. 

наново да поиска издаване на изпълнителен лист въз основа на същия 

документ.  

При проверката беше констатирано, че по 14 бр. от проверените дела се 

намира оригиналът на документа, представляващ извънсъдебно основание за 

издаване на изпълнителния лист. По останалите дела тези документи се 

намират като фотокопие, като част от тях са заверени. Установи се че: 

І.1.1. дела, по които няма молба за представяне на оригинала на 

акта, въз основа на който се издава изпълнителен лист, както и 

отбелязване, че оригинал на такъв акт е върнат. По дела: 

А)ч. гр. д. № 674/07г., по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на запис на заповед за 8760лв.; 

Б)ч. гр. д. № 75/07г. , по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на запис на заповед за 40 000лв.; 

В)ч. гр. д. № 43/07г. , по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на запис на заповед за 30 000лв. 

Г) ч. гр. д. № 347/07г., по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на нотариално заверен договор за изграждане на недвижим имот 

и продажба на право на собственост за 12 000 евро. В кориците на 

делото се съдържа заверено от адв. М. М. фотокопие на договор за 

изграждане на недвижим имот и продажба на право на собственост(вж. 

т. 2 и т.3 от Повод за извършване на проверката по настоящия Акт). 

  Д) ч. гр. д. №11/07г., по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на нотариални актове за сумата от 20 000лева. Молбата е подадена 

чрез адв. Я. Д. (вж. т.3. от Повод за извършване на проверката по настоящия 

Акт), 
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липсва оригинал на акт (запис на заповед, нотариално заверен договор 

за изграждане на недвижим имот и продажба на право на собственост, 

съответно нотариален акт) въз основа на който е издадено определение и е 

разпоредено издаване на изпълнителен лист. По делата липсва молба, 

отбелязване или каквото и да е друго доказателство, че е представян 

оригинал на процесната запис на заповед. Страната не е подавала молба за 

връщане на оригинала на документа. Липсват данни и същият 

евентуално да е получен от нея. Липсва разпореждане на съдията- 

докладчик за връщане на оригинала, както и разписка, съдържаща опис на 

върнатите документи, съгласно чл. 98 от Правилник за съдебната 

администрация в районните,окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища(отм.). Липсват доказателства, че оригиналът на 

записът на заповед, необходим за извършване на проверката по  чл. 243, ал.1 

от ГПК(отм.) и отбелязването по чл. 243, ал.3, ГПК(отм) е бил налице към 

момента на постановяване на определението и издаване на изпълнителния 

лист  

По горепосочените дела съдия- докладчик е Ивайло Родопски- 

Председател на Районен съд- Костинброд. 

І.1.2.Дела, по които няма молба, че е представен оригинал на акта, 

въз основа на който е издаден изпълнителен лист, но има отбелязване, че 

е върнат. По дела: 

А)ч. гр. д. № 134/08г. , по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на запис на заповед за 96000лв.;  

б)ч. гр. д. № 351/08г., по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на запис на заповед за 30 000 евро;  

в) ч. гр. д. № 489/07г., по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на запис на заповед за 60 000 евро; 

г)ч. гр. д. № 652/08г., по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на  запис на заповед за 10 000лв. 

д)ч. гр. д. № 749/06г., по което е издаден изпълнителен лист въз 

основа на нотариален акт за 646 020 лв. 

е) ч. гр. д. № 686/07г.,  

липсва оригинал на акт (запис на заповед и съответно нотариален акт), 

въз основа на който е издадено определение и е разпоредено издаване на 

изпълнителен лист. Липсва молба за връщане на оригинала на съответния 

акт. Липсва разпореждане на съдията- докладчик, както и разписка, 

съдържаща опис на върнатите документи, съгласно чл. 98 от Правилник за 

съдебната администрация в районните,окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища(отм.). В кориците на делата се съдържа 

фотокопие на записа на заповед, съответно нотариалния акт. 

Съдия- докладчик по делата от б. „а” до б. „д” е Ивайло Родопски- 

Председател на Районен съд- Костинброд., а по делото, посочено в б. „е” - 

съдия Марияна Станкева. 

І.1.3. Дела, по които липсва заверено копие на акта, въз основа на 

който е издаден изпълнителен лист. Липсата на заверено копие на акта, въз 



 7 

основа на който  е издаден изпълнителен лист е липса на изпълнително 

основание.Нарушението беше констатирано по следните дела: 

  А) ч. гр. д. № 652/07г., по което съдия- докладчик е Ивайло 

Родопски- Председател на РС- Костинброд и е издаден изпълнителен лист за 

10 000 лв., 

  Б) ч. гр. д. № 177/07г., по което съдия докладчик е Марияна 

Станкева и е издаден изпълнителен лист за 74 900лв. 

  В) ч. гр. д. №757/06г., по което съдия докладчик е Марияна 

Станкева е издаден изпълнителен лист за 2260лв.  

 І.2. Дела, по които липсва надлежна бележка върху акта за 

издаването на изпълнителния лист съгласно чл. 243, ал.3, ГПК(отм), 

съответно чл. 406, ал.3, ГПК. Тези дела следва да бъдат разделени в две 

групи : 

І.2.1. Дела, по които липсва отбелязване върху акта за издаване на 

изпълнителен лист, но в определението си съдията е дал изрични 

указания в този смисъл. Това са:  
І.2.1. а) ч. гр. д. №749/06г.- по него с определение от 21. 12. 

2006г. съдия Ивайло Родопски е постановил да се издаде 

изпълнителен лист в полза на „И”ООД, гр. София за сумата 646 020, 

00лв.  

І.2.1. б) ч. гр. д. №347/07г. – по него с определение от 4. 06. 

2007г. съдия Ивайло Родопски е постановил да се издаде 

изпълнителен лист в полза на З.Н. за сумата 12 000, 00 евро.  

І.2.1. в) ч. гр. д. №290/07г. – по него с определение от 14. 05. 

2007г. съдия Ивайло Родопски е постановил да се издаде 

изпълнителен лист в полза на ЗД”Б”АД, гр. София за сумата 377072,74 

лв. Върху записа на заповед, послужил като основание за издаване на 

изпълнителния лист липсва бележка по чл. 243, ал. 3 от ГПК(отм) 

І.2.1. г) ч. гр. д. №289/07г. – по него с определение от 14. 05. 

2007г. по ч. гр. д. №289/07г. съдия Ивайло Родопски е постановил да 

се издаде изпълнителен лист в полза на Р. Р., гр. Костинброд за сумата 

16 500 лв.  

І.2.1. д) ч. гр. д. №748/06г. – по него с определение от 21. 12. 

2006г. съдия Ивайло Родопски е постановил да се издаде 

изпълнителен лист в полза на М. М. за сумата 12 600 лв. по 2 бр. записи 

на заповед.  

І.2.2. Дела, по които липсва отбелязване върху акта за издаване на 

издаване на изпълнителен лист и в определението на съдията не са 

дадени указания в този смисъл. Това са:      

  І.2.2.а) ч. гр. д. №652/07г. – по него с определение от 5. 12. 2007г. 

съдия Ивайло Родопски е постановил да бъде издаден изпълнителен лист в 

полза на Ю. Т. за сумата от 10 000лв. 

І.2.2.б) ч. гр. д. №351/08г. – по него с определение от 24. 06. 

2008г. съдия Ивайло Родопски е постановил да бъде издаден 

изпълнителен лист в полза на Р. Р. за сумата от 30 000лв.  
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І.2.2.в) ч. гр. д. №177/07г. – по него с определение от 30. 03. 

2007г. съдия Марияна Станкева е постановила да бъде издаден 

изпълнителен лист в полза на „Р” ЕООД, гр. Костинброд за сумата от 74 

900лв.   

І.2.2.г) ч. гр. д. №757/06г. – по него с определение от 22. 12. 

2006г. съдия Марияна Станкева е постановила да бъде издаден 

изпълнителен лист в полза на „Б” ЕООД, гр. Костинброд за сумата от 2 

260лв. 

  І.2.2.д) ч. гр. д. №330/07г. – по него с определение от 18. 05. 

2007г. съдия Марияна Станкева е постановила да се издаде изпълнителен 

лист в полза на „Р”ЕООД, гр. София сумата 12 234, 45 лв., дължими по 5 бр. 

записи на заповед.  

І.3. Дела, по които не е спазена местната подсъдност по чл. 242, ал.2, 

ГПК(отм) и молбите за издаване на изпълнителен лист по чл. 237, б. „е” и 

„з”, ГПК( отм. ) не са подавани до районния съд по местожителството на 

длъжника или местоизпълнението: 

  І.3.1По ч. гр. д. №43/ 07г. длъжник по записа на заповед за 30 000 

лв. е Е. С. от гр. София. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за 

издаване на изпълнителен лист е подадена от адв. М. М. до РС- Костинброд. 

Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено от съдия 

Ивайло Родопски. 

І.3.2.По ч. гр. д. №289/ 07г. длъжник по записа на заповед за 16 

500 лв. е В. Т. от гр. София. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за 

издаване на изпълнителен лист е подадена от адв. М. М. до РС- Костинброд. 

Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено от съдия 

Ивайло Родопски.  

І.3.3.По ч. гр. д. №45/ 07г. длъжник по записа на заповед за 33 

861 лв. е С. М. от гр. Хасково. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за 

издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. М. М. до РС- 

Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено 

от съдия Ивайло Родопски. 

І.3.4.По ч. гр. д. №44/ 07г. длъжник по записа на заповед за 9 172 

лв. е Т. А. от гр. Самоков. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за 

издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. М. М. до РС- 

Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено 

от съдия Ивайло Родопски. 

І.3.5.По ч. гр. д. №42/ 07г. длъжник по записа на заповед за 43 

900 лв. е П. Б. от гр. София. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за 

издаване на изпълнителен лист е подадена от адв. М. М. до РС- Костинброд. 

Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено от съдия 

Ивайло Родопски. 

І.3.6.По ч. гр. д. №115/ 07г. длъжник по записа на заповед за 4 

000 лв. е Б. М. от гр. Кърджали. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата 

за издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. М. М. до РС- 
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Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено 

от съдия Ивайло Родопски. 

І.3.7.По ч. гр. д. №347/ 07г.  въз основа на договор за изграждане 

на недвижим имот и продажба на право на собственост рег. № 17595 от 15. 

09. 2004г. на нотариус Р. Д. е издаден изпълнителен лист за 12 000 евро. 

Длъжник е „Т”ЕООД, гр. София. Имота, предмет на договора е в гр. София. 

Молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. М. М. до РС- 

Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено 

от съдия Ивайло Родопски. 

І.3.8.По ч. гр. д. №75/ 07г. длъжник по записа на заповед за 40 

000 лв. е А. А., гр. София. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за 

издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. М. М. до РС- 

Костинброд. Иска се издаване на изпълнителен лист за 5000 лв, част от 

задължението по записа на заповед. Определението за издаване на 

изпълнителен лист за сумата от 5 000 лв. е постановено от съдия Ивайло 

Родопски. 

І.3.9.По ч. гр. д. №748/ 06г. длъжник по 2 бр. записи на заповед 

за 5 000 лв., съответно- 7 600лв. е В. И. от с. Ж. Взискател по записите на 

заповед е М. М. Местоизпълнението е в гр. Габрово. Молбата за издаване на 

изпълнителен лист е подадена чрез адв. Я. Д. до РС- Костинброд. 

Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено от съдия 

Ивайло Родопски. 

І.3.10.По ч. гр. д. №114/ 07г. длъжник по записа на заповед за 11 

641.26 евро. е „Р”ООД, гр. София. Местоизпълнението е в гр. София. 

Молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена от адв. М. Г. до РС- 

Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено 

от съдия Ивайло Родопски. 

І.3.11.По ч. гр. д. №749/ 06г. длъжник по договор за заем за 340 

000 лева, обезпечен с договорна ипотека е „К”ЕООД, Х. Ц., Автомагистрала 

Тракия. Сумата е дължима по договор за заем, предоставен от „И” ООД със 

седалище и адрес на управление в гр. София. Имота, послужил като 

обезпечение е в района на с. Церово, общ. Лисичово, обл. Пазарджик. 

Молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. М. Г. до РС- 

Костинброд. Изпълнителният лист и оригиналът на нотариалния акт са 

получени от адв. М. М., който няма пълномощно по това дело. 

Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено от съдия 

Ивайло Родопски. 

І.3.12.По ч. гр. д. №290/ 07г. длъжник по записа на заповед за 

377 072лв. е „С” ООД, гр. София и управителя Д. Д., гр. Кърджали. 

Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за издаване на изпълнителен лист 

е подадена до РС- Костинброд чрез адв. М. Г. Изпълнителният лист е получен 

от адв. М. М., който няма пълномощно по това дело. Определението за 

издаване на изпълнителен лист е постановено от съдия Ивайло Родопски. 

І.3.13.По ч. гр. д. №27/ 07г. длъжник по записа на заповед за 300 

000лв. е Е. П. от гр. София. Местоизпълнението е в гр. София. Молбата за 



 10 

издаване на изпълнителен лист е подадена до РС- Костинброд. 

Определението за издаване на изпълнителен лист е постановено от съдия 

Ивайло Родопски. 

І.3.14.По ч. гр. д. №177/ 07г. длъжник по записа на заповед за 74 

900 лева. Длъжник е ЕТ„К”, гр. Вълчи дол, обл. Варна. Местоизпълнението е 

в гр. София. Молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. 

А. И. до РС- Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е 

постановено от съдия Марияна Станкева. 

І.3.15.По ч. гр. д. №330/07г. длъжник по 5 бр. записи на заповед 

на обща стойност 12 234,45лв. е „Е”ЕООД, гр. София. Местоизпълнението е в 

гр. София. Молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. А. 

И. до РС- Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е 

постановено от съдия Марияна Станкева. 

І.3.16.По ч. гр. д. №757/ 06г. длъжник по записа на заповед за 2 

260 лева. Длъжник е ЕТ„К”, с. Градежница, обл. Ловеч. Местоизпълнението е 

в гр. Ловеч. Молбата за издаване на изпълнителен лист е подадена чрез адв. 

А. И. до РС- Костинброд. Определението за издаване на изпълнителен лист е 

постановено от съдия Марияна Станкева. 

І.4. Дела, по които не е ясно дали лицето, получило изпълнителния 

лист или оригинала на документа, въз основа на който е издаден 

изпълнителния лист е страна по делото, тъй като не е отбелязвано 

качеството на това лице. 

І.4.1.По ч. гр. д. №747/2006г. съдия Ивайло Родопски е 

постановил определение от 21. 12. 2006г., с което осъжда Гица Цанкова да 

заплати сумата 15 800лв. на Д. Д. Върху определението е направено 

отбелязване, че е получен оригинал на запис на заповед и изпълнителен лист 

без да е посочено името и качеството на лицето, което ги получава.(вж. т. 2. от 

Повод за извършване на проверката). 

І.4.2.По ч. гр. д. №665/2006г. съдия Ивайло Родопски е 

постановил определение от 13. 11. 2006г., с което осъжда К. К. да заплати 

сумата 2500лв., частично дължима по запис на заповед за 5000лв. на Д. Д. 

Върху определението е направено отбелязване, че е получен изпълнителен 

лист без да е посочено името и качеството на лицето, което ги получава. 

Видима е разликата между пописа, положен на молбата и подписа , положен за 

получател.(вж. т. 2. от Повод за извършване на проверката). 

І.4.3. По ч. гр. д. №749/06г. пълномощник на молителя е адв. М. 

Г.Молбата е подадена чрез него. Представено е и пълномощно. 

Изпълнителния лист е за сумата 646 020лв. По делото се съдържа само копие 

на нотариалния акт и върху него няма отбелязване, че е издаден 

изпълнителен лист. Оригинала на нотариалният акт е получен от адв. М. М., 

който не е пълномощник на страната и в кориците на делото (15 страници) 

няма представено пълномощно на негово име. Съдия- докладчик по делото е 

съдия Ивайло Родопски. 

І.5. Дела, по които постановените определения противоречат на  

установената съдебна практика. 
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С молба от 22. 03. 2007г., подадена от А. В. от гр. София до РС- 

Костинброд е поискано издаване на изпълнителен лист за 160 000лв въз 

основа на запис на заповед ведно със законната лихва от датата на падежа- 5. 

03. 2007г. до датата на подаване на молбата за издаване на изпълнителен лист 

и от тази дата до окончателното плащане на сумата по главницата. С 

определение от 22. 03. 2007г. по ч. гр. д. № 133/2007г. съдия Ивайло 

Родопски  е постановил да бъде издаден изпълнителен лист за сумата от 160 

000лв. ведно със „ законните лихви от датата на падежа- 5. 03. 2007г. до 

предявяване на молбата пред съда- 22. 03. 2007г. и от тази дата до 

окончателното изплащане на сумата по главницата”... 

Съгласно ТР №1 от 28. 12. 2005г. по т. д. №1/2004г., на ОСТК, т.4 не е 

допустимо издаването на изпълнителен лист за закъснителни( 

мораторни лихви) ВКС приема, че при издаване на изпълнителен лист съдът 

не може да се основава на данни, които стоят извън изпълнителното 

основание, в т. ч. акумулираните след падеж до датата на подаване на 

молбата за издаване на изпълнителен лист закъснителни лихви. 

 

І.6. Дела, по които изпълняването на дадените от съда указания и 

представянето на исканите документи, по молбите, оставени без 

движение е извършвано без изрична писмена молба и без да е 

отбелязвана датата на която са представени документите по делото и по 

които не е изпълнено задължението да се следи за своевременно 

връчване на книжата по делата: 

По ч. гр. д. №351/08г. Р. Р. чрез адв. М. М. е подал молба за издаване на 

изпълнителен лист въз основа на запис на заповед за сумата от 30 000лв., 

подписана от С. Е. Поради това, че длъжникът е починал, молителят иска 

издаване на изпълнителен лист срещу неговите наследници. Молбата е 

подадена на 28. 02. 2008г. Същият ден съдия- докладчикът Ивайло 

Родопски издава разпореждане, с което оставя молбата без движение и дава 

на страната 7-дневен срок за заплащане на държавна такса в размер на 1173, 

60лв.Указва на молителя да представи и оригинала на записа на заповед, въз 

основа на който се иска издаване на изпълнителен лист. Върху молбата има 

отбелязване, че на 28. 02. 2008г. е изпратено съобщение, а на 6. 04. 2008г. е 

изпратено второ съобщение. Всички документи и книжа, съдържащи се по 

делото имат пореден номер от 1 до 9. Между тях не се съдържа отрязъка от 

върналото се съобщение или самото съобщение в цялост, в случай, че не е 

връчено. На л. 6 е приложена квитанция за платена държавна такса от 24. 06. 

2008г. Сумата е внесена от адв. М. М. На същата дата съдия Ивайло 

Родопски е издал определението, с което разпорежда да се издаде 

изпълнителен лист за сумата от 30 000лв. В кориците на делото няма молба за 

представяне оригинала на записа на заповед и вносната бележка за внесена 

държавна такса, представляващи изпълнение на указанията на съда, 

дадени 4 месеца по- рано. Липсва и молба с искане за връщане на 

евентуално представения оригинал. Липсва разпореждане на съдията- 

докладчик за връщане на представения оригинал на запис на заповед, в 
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случай че такъв е представян. Липсва разписка, съдържаща опис на върнатите 

документи. Върху определението за издаване на  изпълнителен лист има само 

отбелязване от адв. М., че на 24. 06. 2008г. е уведомен за определението и е 

получил изпълнителен лист и оригинал на запис на заповед. Върху 

приложеното към делото копие от запис на заповед, заверен от страната, няма 

отбелязване по чл. 243, ал.3, ГПК(отм). В определението си съдът не е указал 

, че такова следва да бъде извършено. 

І.7. По всички проверявани дела не е изисквано страната да подава 

нарочна молба за връщане на оригиналите на документите, които е 

представила по делото. Такива молби липсват, липсва разпореждане на 

съдията докладчик за връщане на документите, липсва и разписка, 

съдържаща опис на върнатите документи. 

   

ІІ. По частни граждански дела с правно основание чл. 309, 

ГПК(отм.) и чл. 390, ГПК 

ІІ.1.С определение по ч. гр. д. №336/2007г., постановено на 22. 05. 

2007г., съдия Марияна Станкева допуска обезпечение на бъдещ 

установителен иск за собственост. В определението не е посочен срок за 

предявяване на бъдещия иск. Допуснато е нарушение на чл. 309, ГПК(отм). 

ІІ.2. С определение по ч. гр. д. №519/07г., постановено на 10. 08. 2007г. 

съдия Стефан Стойков допуска обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

обезпечителна мярка „възбрана върху недвижим имот”, находящ се в гр. 

София, който Д. Д. от гр. София ще предяви чрез адв. М. М. срещу Г. Ц. като 

заветник на К. К., за да установи, че починалата му дължи 64 000 долара по 

„подписан” от нея запис на заповед. В молбата изрично е посочено, че 

установителният иск ще бъде предявен, защото СОС отменил определенията  

и обезсилил двата изпълнителни листа, които РС- Костинброд му издал въз 

основа на същия запис на заповед. Въпреки това, съдията е приел, че иска е 

вероятно основателен и е подкрепен с писмени доказателства.По делото не е 

поискана гаранция по чл. 310, ал.1, б. „б” от ГПК(отм). Не е спазена местната 

подсъдност и по този начин е нарушен чл. 309, ГПК(отм). По пр. пр. № 

18690/07г. на СРП има достатъчно доказателства, че записът на заповед е 

неистински документ. (вж. т. 2 и т.3 от Повод за извършване на проверката по 

настоящия Акт) 

ІІ.3. С определение по ч. гр. д. №255/07г., постановено на 26. 04. 2007г. 

съдия Ивайло Родопски  допуска обезпечение на бъдещ иск по чл. 87, ал.3 

от ЗЗД и чл. 108 от ЗС, който „Б”АД, гр. Костинброд ще предяви срещу 

„Л”ООД, гр. София чрез налагане на обезпечителна мярка „запечатване на 

недвижим имот”, представляващ белгийски цех, находящ се в гр. София. На 

26. 04. 2007г. е получена обезпечителна заповед. Не е отбелязвано името и 

качеството на лицето, което я е получило . 

 

ІІІ. Описните книги 

При проверка на описната книга за 2006г. беше установено, че книгата 

не е попълвана редовно и не е проверявана. Липсва подпис и печат на 
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Председателя на съда.На голяма част от страниците има непопълнени графи. 

По друга част, са попълнени само част от графите- попълнена е само датата 

на постановяване на акта и решението. Липсва входящ номер и код. 

При проверка на описната книга за 2007г. беше установено, че книгата 

е проверявана само за първото полугодие. Книгата не е попълвана редовно и 

не е проверявана за второто полугодие на 2007г. 

При проверка на описната книга за 2008г. беше установено, че книгата 

не е проверявана за първото полугодие. В нея също има непопълнени графи. 
 

ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

ИЗВОДИ : 

І.Съдия Ивайло Родопски- Председател на РС- Костинброд е 

осъществил действия, които съставляват дисциплинарни нарушения на чл. 

307, ал.3, т. 5 от ЗСВ както следва:    

І.1. Нарушение на служебните задължения на съдията 

по  чл.5 от ЗСВ(отм), съответно чл. 8 от ЗСВ, според които 

законите следва да се прилагат точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, 

за които се отнасят и 

по чл. 14 от ЗСВ(отм), съответно чл. 3 от ЗСВ, според който 

при постановяване на своите актове съдиите се основават на закона и на 

събраните по делото доказателства 

по чл. 98 от Правилник за съдебната администрация 

районните, окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища(отм.), съответно чл. 122 от Правилник за администрацията в 

районните,окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища: 

І.1.1.Нарушение по чл. 5 от ЗСВ(отм), съответно чл. 8 от 

ЗСВ- при постановяване на своите определения съдия Ивайло Родопски е 

имал нееднакво прилагане на закона както следва: 

І.1.1.а)Нееднакво прилагане на чл. 243, ал.1 от ГПК(отм.)- в 

едни случаи той е изисквал представянето на оригинала на документа въз 

основа на който е издаден изпълнителния лист( ч. гр. д. №351/08г., ч. гр. д. 

№328/08г.), а в други- не(ч. гр. д. №674/07г. и др. дела, подробно описани в 

т.І.1.1. от Констатациите по настоящия Акт) 

І.1.1.б) Нееднакво прилагане на чл. 243, ал.3 от ГПК(отм.)- 

в едни случаи той е задължавал деловодителката да извърши отбелязване 

върху акта, въз основа на който е издаден изпълнителен лист, факта на 

неговото издаване(ч. гр. д. № 749/06г., както и др. дела, подробно описани в 

І.2.1. от констатациите на настоящия акт), а  в други случаи- не( ч. гр. д. 

№652/07г. и други дела, подробно описани в т.І.2.2. от констатациите на 

настоящи Акт) 
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І.1.1.в) Нееднакво прилагане на чл. 242, ал. 2, ГПК(отм.)- в 

едни случаи той е постановявал своите актове при спазване на местната 

подсъдност( ч. гр. д. ч. гр. д. 489/2007г.), а в други- не ( ч. гр. д. №43/07г. и 

следващите, подробно описани в т.І.3. от констатациите по настоящия Акт). 

І.1.2. Нарушение на чл.14, ЗСВ(отм.,) съответно чл. 3 от ЗСВ, 

както и на чл 188, ал. 2, ГПК(отм): 

   І.1.2.а)При постановяване на своите определения за 

издаване на изпълнителен лист съдия- докладчикът Ивайло Родопски не е 

извършвал проверка от външна страна на оригинала на документа въз 

основа на който се иска издаване на изпълнителен лист и по този начин е 

нарушил чл. 243, ал.1, ГПК(отм.)( вж. т. І.1.1. от констатациите по настоящия 

Акт).На Инспектората към ВСС е служебно известно, че поне два от записите 

на заповед въз основа на които съдията е издал изпълнителен лист са 

неистински документи(вж. т. 2 и 3 от Повод за извършване на проверката по 

настоящия Акт). Вероятно и в случая, описан в т. 1 от Повода за извършване 

на проверката по настоящия Акт ще се окаже, че документа е неистински. 

І.1.2.б)При постановяване на своите определения за 

издаване на изпълнителен лист, съдията- докладчик Ивайло Родопски не е 

дал разпореждане относно задължението по чл. 243, ал.3, ГПК(отм.) за 

отбелязване на издаването на изпълнителен лист върху оригинала на акта, 

послужил като извънсъдебно изпълнително основание.(вж. т.І.2. от 

констатациите по настоящия Акт). 

І.1.2.в)При постановяване на своите определения за 

издаване на изпълнителен лист съдия- докладчикът Ивайло Родопски не се е 

съобразил с местната подсъдност, уредена в чл. 242, ал.2, ГПК(отм.)( вж. т. 

І. 3. от констатациите по настоящия Акт).За проверявания период съдия 

Ивайло Родопски се е произнесъл по 40 бр. дела. От тях 14 бр. дела са в 

нарушение на местната подсъдност, а от тях 9 бр. дела са водени от адв. М. 

По 2 бр. други дела(ч. гр. д. №290/07г. и ч. гр. д. №749/06.) адв. М. М. 

получава изпълнителния лист и оригинала на акта въз основа на който е 

издаден без да има пълномощни по съответните дела. 

І.1.2.г)При постановяване на своите определения за 

издаване на изпълнителен лист съдия- докладчикът Ивайло Родопски не се е 

съобразил с чл. 101, ГПК.( вж. т. І.1.3 от констатациите по настоящия Акт). 

Издал е изпълнителен лист въз основа на несъществуващо изпълнително 

основание(незаверен препис от акта). 

І.1.2.д)При постановяване на своите определения за 

издаване на изпълнителен лист съдия- докладчикът Ивайло Родопски не се е 

съобразил с трайната съдебна практика. Имат се предвид следните дела: 

- действия в нарушение на чл. 86, ал. 2 от ЗСВ(отм) и чл. 

130, ал. 2 от ЗСВ: 

*Неспазване на т.4 от ТР №1 от 28. 12. 2005г. по т. д. 

№1/2004г. на ВКС(вж. т. І. 5. от констатациите по настоящия Акт)  
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*Неспазване на определение №174/26. 03. 2008г. на 

ВКС по ч. гр. д. №524/2008г. (вж. т. І.3.1. от констатациите по 

настоящия Акт) 

І.1.3. нарушение на чл. 98 от Правилник за съдебната 

администрация районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища(отм.), съответно чл. 122 от Правилник за 

администрацията в районните,окръжните, административните, военните 

и апелативните съдилища.- липсва писмено разпореждане за връщане на 

оригиналите(вж. т. І. 1.1 и 2 от констатациите по настоящи Акт). 

І.2. Председателят на Районния съд- Ивайло Родопски  е допуснал 

нарушение на чл.56 ал.1 т.1 от ЗСВ/отм./, чл.80 ал.1 т.1 от ЗСВ : 

І.2.1. не е осъществил общо организационно и 

административно ръководство на съда като е допуснал служителите в 

служба „Деловодство” да извършват продължителен период следните 

нарушения: 

І.2.1.а)неизпълнение на  задължителни разпореждания на 

съдията дадени в постановеното определение за извършване на отбелязване 

по чл.243 ал.3 от ГПК/отм./ върху оригинала на съответния акт.(вж. т.І.2.1. от 

констатациите по настоящия Акт); 

І.2.1.б)липса на отбелязване по делата на качеството и 

имената на лицето, получило оригинала на акта, въз основа на който е 

издаден изпълнителен лист, както и самият изпълнителен лист.(вж. т.І.4. от 

констатациите по настоящия Акт); 

І.2.1.в)връщане на оригинали на документи без 

разпореждане на съдията- докладчик- нарушение на чл. 98 от Правилник за 

съдебната администрация в районните,окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища(отм. бр. 9/29. 01. 2008г.) и чл. 122 от 

Правилник за администрацията в районните,окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища.(вж. т.І.7. от констатациите по настоящия 

Акт); 

І.2.1.г)връщане на оригинали на документи без разписка, 

съдържаща опис на върнатите документи- нарушение на чл. 98 от Правилник 

за съдебната администрация в районните,окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища(отм. бр. 9/29. 01. 2008г.) и чл. 122 от 

Правилник за администрацията в районните,окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища(вж. т.І.7. от констатациите по настоящия 

Акт); 

І.2.1.д) връщане на оригинали на документи на лице, което 

не  е страна или пълномощник по делото- нарушение на чл. 60 от Правилник 

за съдебната администрация в районните,окръжните, административните, 

военните и апелативните съдилища(отм. бр. 9/29. 01. 2008г.)- (вж. т.І.4. от 

констатациите по настоящия Акт); 

І.2.1.е)прилагане на документи по дела без писмена молба 

от страната- - нарушение на чл. 60 от Правилник за съдебната администрация 
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в районните,окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища(отм. бр. 9/29. 01. 2008г.)- (вж. т.І.6. от констатациите по настоящия 

Акт); 

І.2.1.ж)прилагане на документи по делата без да  се 

отбелязва регистрационният номер и датата на вписване и без съответния 

деловодител да е положил подписа си на първата страница на всеки приет от 

съда документ  -нарушение на чл.33, ал.3 от Правилник за администрацията в 

районните,окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища(вж. т.І.6. от констатациите по настоящия Акт); 

             І.2.1.з)неизпълнение на задължението да се следи за 

своевременно връчване на книжата по молбите, които са оставени без 

движение- нарушение по чл.71 от Правилник за съдебната администрация в 

районните,окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища(отм. бр. 9/29. 01. 2008г.), съответно чл. 96 от Правилник за 

администрацията в районните,окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища(вж. т.І.6. от констатациите по настоящия Акт);. 

І.2.1.и) описните книги не са водени редовно(вж. т. ІІІ от 

констатациите по настоящия Акт). 

І.2.2. Липса на организация по изискване на оригинала на 

документа, въз основа на който се издава изпълнителен лист и неговото 

съхраняване(вж. т.І.1. от констатациите по настоящия Акт);.. 

       І.2.3. нарушение на чл. 12а от ЗСВ(отм.), съответно чл. 9 от 

ЗСВ: 

Случайният подбор при разпределение на делата е една от гаранциите 

за обективност и безпристрастност на съдията, както и за точно и еднакво 

прилагане на закона спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. 

Невъвеждането на случайния подбор при разпределението на делата по чл. 

237, ГПК(отм) и чл. 309, ГПК(отм), както и създадената от председателя на 

съда организация според която тези дела се разглеждат от дежурен съдия са 

довели до злоупотреба с право и заобикаляне на закона. Видно от изложеното 

по- горе, всички молби, подадени от предложения за общо държавно 

издирване адв. М. М., са подавани в дежурството на съдия Ивайло Родопски. 

По всички тези дела местната подсъдност е била нарушена. По време на 

негово дежурство са подавани  и молбите за издаване на изпълнителен лист в 

полза на адв. М., както и тези от колегата му по кантора адв. Я. Д. и 

приятелката му К. Н., в качеството й на управител на фирма „Л.”ЕООД, гр. 

София( ч. гр. д. 489/2007г.)(вж. т.3. от Повод за извършване на проверката и 

т.І.3. от Констатации на настоящия Акт). Вследствие на тази организация на 

работа за проверявания период съдия Родопски е разгледал  40 бр. дела с 

правно основание осн. чл.242, ал.1 във вр. с чл. 237, б.”е” и б. „з”, ГПК(отм.) 

и по чл. 410 и чл. 417, т. 3 и т. 9 и сл., ГПК от общо 65бр., образувани в РС-

Костинброд. Съдия Марияна Станкева е разгледала- 16 бр. дела, съдия 
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Руневска-5 бр. дела, а съдия Стефан Стойков- 4 бр. дела( вж. графиците за 

дежурства на съдиите). 

ІІ.Съдия Марияна Станкева е осъществила действия, които 

съставляват дисциплинарни нарушения на чл. 307, ал.3, т. 5 от ЗСВ както 

следва:    

ІІ.1. Нарушение на чл.5 от ЗСВ(отм), съответно чл. 8 от ЗСВ, според 

които законите следва да се прилагат точно и еднакво спрямо всички лица и 

случаи, за които се отнасят: 

При постановяване на своите определения съдия Марияна Станкева 

също  е допуснала нееднакво прилагане на закона, свързано с 

приложението на чл. 243, ал.1 от ГПК(отм.)-  по почти всички свои дела е 

изисквала представянето на оригинала на документа въз основа на който е 

издаден изпълнителния лист, а по ч. гр. д. №686/07г. – не. 

ІІ.2. Нарушение на чл.14, ЗСВ(отм.), съответно чл. 3 от ЗСВ 

ІІ.2.1.При постановяване на своите определения за издаване на 

изпълнителен лист, съдията- докладчик не е дала разпореждане относно 

задължението по чл. 243, ал.3, ГПК(отм.)-вж.т.І.2.2.в.- д. от констатации по 

настоящия Акт; 

ІІ.2.2.При постановяване на своите определения за издаване на 

изпълнителен лист съдия- докладчикът не се е съобразила с местната 

подсъдност, уредена в чл. 242, ал.2, ГПК(отм.)- вж. т. І. 3.14- 16 от 

констатации по настоящият Акт. 

ІІ.2.3.При постановяване на своите определения за 

издаване на изпълнителен лист съдия- докладчикът Марияна Станкева не се е 

съобразила с чл. 101, ГПК(отм)-  вж. т. І.1.3 от констатациите по настоящия 

Акт. Издала е изпълнителен лист въз основа на несъществуващо 

изпълнително основание(незаверен препис от акта). 
      ІІ.2.4.При постановяване на определение за обезпечение на 

бъдещ иск съдия- докладчикът не е дала срок за предявяване на иска и по 

този начин е нарушила чл. 309, ГПК(отм)(вж. т. ІІ.1 от констатациите по 

настоящия Акт). 

ІІІ. Съдия Стефан Стойков е осъществил действие, което съставлява 

дисциплинарно нарушение на чл. 307, ал.3, т. 5 от ЗСВ както следва:    

- нарушение на чл.14, ЗСВ(отм.,) съответно чл. 3 от ЗСВ, както и на 

чл 188, ал. 2, ГПК(отм)- При постановяване на определение за допускане 

обезпечение на бъдещ иск по ч. гр. д. №519/07г. съдия- докладчикът не се е 

съобразил с местната подсъдност, уредена в чл. 309, ГПК(отм.)( вж. т. ІІ.2. 

от констатациите по настоящия Акт). 

 

   

На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

ПРЕПОРЪКИ: 
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І. Председателят на Районен съд- Костинброд да създаде необходимата 

организация : 

1. Служителите в служба „Деловодство” да отбелязват 

регистрационният номер и датата на вписване на първата страница на всеки 

приет от съда документ, а съответният деловодител да полага подписа си - 

чл.33, ал.3 от Правилник за администрацията в районните, окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища. 

2. Представените по делото писмени доказателства и оригинални 

документи да се връщат на страните по тяхна молба след приключване на 

делото с влязъл в сила съдебен акт по разпореждане на съдията докладчик и 

след представяне на копие от него срещу разписка, съдържаща опис на 

върнатите документи-  чл. 122 от Правилник за администрацията в 

районните, окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища. 

 3. Служителите в служба „Деловодство” да следят за своевременното 

връчване на книжата по делата и  изтичане на сроковете за обжалването им- 

чл. 96 от Правилник за администрацията в районните,окръжните, 

административните, военните и апелативните съдилища. 

 4. Оригиналът на документа въз основа на който се издава 

изпълнителен лист да е налице към момента на издаване на изпълнителен 

лист, както и да създаде техническа организация по съхраняването му. 

 5. Да предприеме други необходими мерки за подобряване работата на 

служителите в служба „Деловодство” и за повишаване на тяхната 

професионална квалификация, във връзка със задължението му по чл. 80, 

ал.1, т.1 от ЗСВ 

 6. За издаването на изпълнителния лист съответният съдия да прави 

надлежна бележка върху акта съгласно чл. 406, ал.3 от ГПК. 

 7. Да се извърши отбелязване за издаването на изпълнителен лист върху 

оригиналите на документите, представляващи извънсъдебно изпълнително 

основание, намиращи се по ч. гр. д. №289/07г., ч. гр. д. №748/06г. и ч. гр. д. 

№330/07г.  

8. Да изиска и предостави информация на ИВСС за причините, поради 

които съответните деловодители са извършили нарушенията, посочени в т. 

І.2.1. от изводите по настоящия Акт. Във връзка с правомощията си на 

административен ръководител на съда, да предприеме съответните действия 

срещу виновните деловодители за търсене на дисциплинарна отговорност. 

 9.Съдиите да следят стриктно за спазването на чл. 183, ГПК. 

 

ІІ. До Председателя на Софийски окръжен съд: 

 Във връзка с противоречива съдебна практика, констатирана по  

въззивни дела, образувани въз основа на частни жалби по дела, предмет на 

настоящата проверка, да предприеме необходимите мерки за уеднаквяване на 
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практиката на Софийски окръжен съд и на Районните съдилища, намиращи 

се на територията на Софийски съдебен окръг, включително като свика   

Общо събрание на съдиите съгласно чл. 86, т.12, ЗСВ за спазване на 

правилата на местната подсъдност по делата с правно основание чл. чл.242, 

ал.1 във вр. с чл. 237, б.”е” и б. „з”, ГПК(отм.), както и с правно 

основание чл. 410 и чл. 417, т. 3 и т. 9 и сл., ГПК: 

 

На осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките да се 

изпълнят в срок от 1 (един) месец, считано от датата на връчване на 

настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 

 

На основание чл. 54, ал.1,т.6 във връзка с т. 3 от Закона за съдебната 

власт  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет следва да направи 

предложение да бъде наложено някое от наказанията, предвидени в чл. 308, 

ал.1, т.4-6 от ЗСВ- понижаване в ранг или в длъжност в същия орган на 

съдебната власт за срок от една до три години; освобождаване от длъжност 

като административен ръководител  или дисциплинарно освобождаване от 

длъжност като съдия на Ивайло Родопски- председател на Районен съд 

Костинброд за извършени от него нарушения по чл.307 ал.3 т.5 от ЗСВ. 

 

На основание чл. 54, ал.1,т.6 във връзка с т. 3 от Закона за съдебната 

власт  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет следва да направи 

предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.3 от 

ЗСВ- намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на сто за 

срок от 6 месеца до две години на Марияна Станкева- съдия в Районен съд 

Костинброд за извършени от нея нарушения по чл.307 ал.3 т.5 от ЗСВ. 

 

На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят 

на РС- Костинброд да уведоми Главния инспектор за изпълнение на 

препоръките в определения срок. 

 

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

изпрати на Председателя на СОС, на Ивайло Родопски- в качеството му на 

съдия и Председател на РС- Костинброд, на Марияна Станкева- съдия в РС- 

Костинброд и на Стефан Стойков- съдия в Районен съд- Костинброд. 

 

На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ, да се сигнализира АС на САК за 

възбуждане на дисциплинарно преследване срещу адвокат М. М. за 

извършените от него нарушения. 
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На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, да се сигнализира за 

извършените нарушения    Висшия съдебен съвет. 

  

 

 

     ИЗГОТВИЛИ АКТА: 

 

 ИНСПЕКТОР:                                        ИНСПЕКТОР: 

 

  М. ИТОВА                                              В. ПЕТРОВ 

 

 

 ЕКСПЕРТ:                                               ЕКСПЕРТ: 

 

  МАРИЕЛА МИТЕВА                          МАРГАРИТА БОРИСОВА 

 

        

 

 

 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………   Владимир Иванчев- 

Председател Софийски окръжен съд. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………   - Ивайло Родопски- в 

качеството му на Председател и съдия в РС- Костинброд. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………… 
 

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………- Марияна Станкева- 

съдия в РС- Костинброд. 
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На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………   - Стефан Стойков- 

съдия в РС- Костинброд. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………… 
 

 

ММ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


