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 На основание чл. 132а, ал. 7 от Конституцията на Република България и 

чл. 58 от Закона за съдебната власт, беше издадена Заповед № Ж-01-

279/23.04.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет за извършване на проверка по смисъла на чл. 56, ал. 1, предл. 2-ро от 

Закона за съдебната власт в Районен съд – Благоевград. 

 

Проверката бе извършена на 03.05.2012 г. и на 04.05.2012 г. от 

инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

                    

 Заповедта на главния инспектор на ИВСС е издадена във връзка със 

сигнал, постъпил от адв. Г. Ф. Д. в качеството й на представител на Х. Ц. и Е. 

Ц., с вх. рег. № Ж-01-279/2012 г., по описа на ИВСС, в който са развити 

оплаквания за нарушения, допуснати от Районен съд – Благоевград по ч. гр. 

д. № 615/2012 г., образувано по реда на чл. 390 от ГПК. 

 

В сигнала, постъпил под горния номер, се сочат следните нарушения: 

1. съдът, в нарушение правилата на местната подсъдност, уредени в чл. 

390, ал. 4 от ГПК, е приел за разглеждане и се е произнесъл по молба, която 

не е бил компетентен да разглежда; 

2. отделно от нарушението на чл. 390, ал. 4 от ГПК е посочено, че 

цената на бъдещия иск (както на главния, така и на евентуалните) е над 

сумата, посочена в чл. 104, т. 3 и чл. 104, т. 4 от ГПК и компетентен да се 

произнесе по молбата за допускане на обезпечение е окръжния съд. 

 

На 04.04.2012 г. в ИВСС е постъпило писмо от РС – Благоевград, с 

приложено становище от съдия Габриела Дянкова – Тричкова, докладчик по 

ч. гр. д. № 615/2012 г. и доклад от В. М. -  адм. секретар на съда. Съдия 

Тричкова е изложила становище, че е действала съобразно представените 

доказателства, закона и вътрешното си убеждение. В доклада от адм. секретар 

М. се излагат подробно данни по образуването и движението на ч. гр. д. № 

615/2012 г., по описа на РС – Благоевград.  

 

Исканията са да се извърши проверка по изложените в сигнала 

оплаквания и на осн. чл. 312, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, ИВСС да направи 

предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Габриела 

Тричкова. 

 

Със заповедта на главния инспектор е определена задачата за 

извършване на проверката – тематична проверка по чл. 390 от ГПК на всички 

частни граждански дела, образувани след 01.01.2012 г., във връзка със сигнал 

с вх. рег. № Ж-01-279/2012 г., по описа на ИВСС. 

 

 КОНСТАТАЦИИ: 
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Председател на Районен съд - Благоевград е съдия Екатерина Николова. 

Съдийският състав включва следните съдии: Владимир Пензов,  Иван 

Петков, Вера Коева, Саша Алексова, Калина Иванова, Владимир Ковачев, 

Георги Янев, Мирослава Йорданова, Габриела Тричкова, София Икономова – 

районни съдии. 

Със Заповед № 526/07.12.2010 г., на председателя на съда и на 

основание взето решение на общото събрание на съдиите в РС – Благоевград, 

от 13.12.2010 г. са обособени наказателно и гражданско отделения. За 

ръководител на наказателно отделение е определен съдия Владимир Пензов, 

а за ръководител на гражданско отделение – съдия Лилия Масева, която от 

21.03.2011 г. е била командирова в ОС – Благоевград, а от 14.02.2012 г. е 

назначена в ОС – Благоевград. Със Заповед № 576/22.12.2011 г. на 

председателя на съда за ръководител на гражданско отделение е определен 

съдия Иван Петков. На ръководителите на отделения е възложено 

разпределението на новообразуваните дела по материя, включително и 

определянето на шифри за сложност на делата.  

 В гражданско отделение правораздават съдиите: Иван Петков, Вера 

Коева (в отпуск поради бременност и раждане), Саша Алексова, Габриела 

Дянкова – Тричкова, Владимир Ковачев, Гергана Коюмджиева, Татяна 

Богоева – Маркова, София Икономова (командирована в РС – Перник от 

04.01.2012 г. за срок от 6 месеца). 

 

От предоставената справка за разпределените частни граждански дела, 

образувани по реда на чл. 390 ГПК, както и от извършената проверка на 

описната книга на РС – Благоевград за 2012 г., се установи, че от 01.01.2012 г. 

до 01.05.2012 г. са постъпили общо 28 дела, разпределени както следва: 

 

- съдия Иван Петков – няма разпределени дела; 

- съдия Владимир Ковачев – 4 бр. дела; 

- съдия Саша Алексова – 10 бр. дела;  

- съдия Габриела Тричкова – 8 бр. дела; 

- съдия Гергана Коюмджиева – 4 бр. дела; 

- съдия Татяна Маркова – 2 бр. дела. 

 

Разликата в броя дела се дължи на факта, че програмата за 

разпределение на делата не е била нулирана в края на 2011 г., тъй като през м. 

юни 2011 г. е въведен алгоритъм за определяне на прогнозна сложност, който 

включва правна сложност и прогнозна фактическа сложност на отделните 

видове дела. Председателят на съда, съдия Екатерина Николова, е утвърдила 

ВЪТРШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПЕРДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА, актуализирани 

и допълнени към 06.10.2011 г., които включват и алгоритъм за определяне на 

прогнозна сложност. По време на ползване на отпуск не се разпределят дела, 

образувани по чл. 390 ГПК, на отсъстващия съдия, предвид характера на 

производството, изискващо произнасяне в деня на подаване на молбата. През 
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м. януари, м. февруари и м. март 2012 г. съдия Петков е ползвал 

продължителен отпуск, а съдия Богоева-Маркова е командирована от РС – 

Петрич в РС – Благоевград до 14.02.2012 г. Съдия Коюмджиева е 

командирована от РС – Перник в РС – Благоевград, като от 28.12.2011 г. до 

17.01.2012 г. е била в платен годишен отпуск.  

 

І. Разгледани обезпечителни производства, образувани след 

01.01.2012 г. до 30.04.2012 г. 

 

 1. Разгледани дела от съдия Тричкова:  

- ч. гр. д. № 615/2012 г., молбата е подадена на 24.02.2012 г., делото е 

обр. на 24.02.2012 г. Молба е подадена от „Е. СД, гр. Благоевград  за 

допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнително дело, образувано от 

частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд. С 

определение № 2347/19.03.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение, 

чрез налагане на обезпечителна мярка: „спиране на изпълнението по изп. 

дело № … по описа на ЧСИ С. Я. рег. № … към КЧСИ, с район на действие 

СГС”. Съдът е определил парична гаранция в размер на 1000 лева. 

Съобщението е връчено на 19.03.2012 г., на същата дата е представено 

доказателство за внесена парична гаранция. Обезпечителната заповед е 

получена на 20.03.2012 г. (от адв. П., с пълномощно по делото). Съдът е 

определил едномесечен срок за представяне на доказателство за предявен 

иск. На 28.03.2012 г. е постъпила частна жалба от проц. представител на 

ответниците, срещу определение № 2347/19.03.2012 г., с която съдът е 

допуснал обезпечение. С разпореждане от 28.03.2012 г. ч. жалба е оставена 

без движение, с указания, че същата не отговаря на изискванията на чл. 261, 

т. 2 ГПК, представеното пълномощно е неподписано. Дадени са указания за 

представяне на надлежно подписано пълномощно, удостоверяващи 

представителната власт на адвоката, и едноседмичен срок за изпълнение. 

Съобщенията до Е. Ц. и Х. Ц. са връчени на 11.04.2012 г. На 17.04.2012 г. е 

изпратена молба с изпълнени указания по куриер, получени в съда на 

18.04.2012 г. С разпореждане от същата дата, е указано да се изпрати препис 

от ч. жалба на другата страна за отговор в едноседмичен срок. На 18.04.2012 

г. е постъпила молба с доказателство (искова молба с печат на съда) за 

предявен иск. С разпореждане от същата дата съдът е констатирал, че е 

подадена в срок.  Към момента на проверката (03.05.2012 г.) по делото не са 

се върнали съобщенията и не е представен отговор на ч. жалба. При 

последващ контрол се установи, че с Определение № 1146/17.05.2012 г., 

постановено по в. ч. гр. д. № 390/2012 г., по описа на ОС – Благоевград, съдът 

е обезсилил Определение № 2347/19.03.2012 г., на РС – Благоевград, 

обезсилил е обезпечителната заповед, издадена на 19.03.2012 г., прекратил е 

производството по ч. гр. д. № 615/2012 г., по описа на РС – Благоевград и е 

изпатил делото на СГС, по компетентност; 

- ч. гр. д. № 522/2012 г., молбата е подадена на 15.02.2012 г., делото е 

образувано на 15.02.2012 г. Молбата е подадена от „Н.” ООД, гр. 
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Благоевград, срещу ЕТ „А.”, гр. Сандански. С молбата е поискано 

обезпечителна мярка „запор” до размера на сумата 2 240 лева, върху 

банковите сметки на ЕТ. С Определение № 1414/15.02.2012 г., съдът е 

допуснал обезпечение на бъдещите искове, чрез налагане на обезпечителна 

мярка „запор” върху банковата сметка на ЕТ „А.”, гр. Сандански, до размера 

на сумата 2 240 лева. Съдът не е определил гаранция, определил е 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на 

постановяване на определението. На 16.02.2012 г. е получена 

обезпечителната заповед. Съобщението с препис от определението на съда е 

връчено на молителя „Н.” ООД; на 16.02.12 г. на проц. представител и на 

17.02.2012 г. – връчено на счетоводител на ЮЛ, по седалище и адрес на 

управление. С Определение № 2365/20.03.2012 г. съдът е отменил 

допуснатото обезпечение, обезсилил е издадената обезпечителна заповед, тъй 

като в определения от съда срок, молителят не е представил доказателство за 

предявен иск; 

- ч. гр. д. № 622/2012 год., делото е изпратено от РС – Разлог на РС – 

Благоевград, като компетентен първоинстанционен съд, съгласно правилата 

на чл. 390, ал. 1 от ГПК. Делото е постъпило в РС – Благоевград на 27.02.2012 

год., образувано на същата дата. Молителят е поискал обезпечителна мярка 

„запор” върху банковите сметки на длъжника, във всички лицензирани банки 

на територията на Р. България, за сумата 17 936 лева. С разпореждане от 

27.02.2012 г., съдът е оставил молбата без движение, за индивидуализиране 

на бъдещия иск и за конкретизиране на банковите сметки. Съобщението е 

връчено на 01.03.2012 г., на управителя на ЮЛ. Не е представена молба – 

уточнение. С Определение № 2266/15.03.2012 г. съдът е допуснал 

обезпечение за сумата 17 936 лева, чрез налагане на обезпечителна мярка 

„запор” във всички лицензирани банки на територията на Р. България 

(поименно изброени), след внасяне на парична гаранция в размер на 1 700 

лева и е определен едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, 

считано от датата на постановяване на определението. Съобщението е 

връчено на молителя на 26.03.2012 г. С Определение № 3268/19.04.2012 г., 

съдът е отменил допуснатото обезпечение, тъй като в посочения от съда срок 

не е представено доказателство за внесена парична гаранция, определена от 

съда и е прекратил производството по делото; 

- ч. гр. д. № 630/2012 год., молбата е подадена на 28.02.2012 г., делото е 

образувано на 28.02.2012 г. Молбата е подадена от „С.” ООД, гр. Благоевград, 

за допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка „запор” 

върху всички банкови сметки на длъжника, до размера на сумата 3 549.60 лв. 

С Определение № 1702/28.02.2012 г., съдът е допуснал обезпечение, чрез 

налагане на обезпечителна мярка „запор” върху всички банкови сметки на 

длъжника „И.” АД, гр. София, до размера на сумата 3 549.60 лв. Съдът е 

определил едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове. 

Обезпечителната заповед е получена на 28.02.2012 г. На 27.03.2012 г. е 

представена молба с доказателство за предявен иск – искова молба с печат на 
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съда и доказателство за внесена ДТ, както и номера на образуваното гр. дело 

(написано на ръка от деловодител на съда); 

- ч. гр. д. № 651/2012 год., делото е изпратено от ОС – Благоевград, по 

подсъдност, получено в РС – Благоевград на 29.02.2012 г. Молбата е 

подадена от ЕТ „Л.”, гр. Благоевград, за допускане на обезпечение чрез 

налагане на обезпечителна мярка „запор” върху банковите сметки на 

длъжника, до размера на сумата от 86 163.22 лв. (кумулативно съединени 

искове). С Определение № 1758/29.02.2012 г., съдът е допуснал обезпечение 

на бъдещите искове, за сумата 86 163.22 лв., чрез налагане на обезпечителна 

мярка „запор” върху банковите сметки на длъжника „Ф.” ООД, гр. Видин, в 

подробно изброени банки като е определил парична гаранция в размер на 

6 000 лв. Съдът е определил едномесечен срок за представяне на 

доказателство за предявен иск, считано от датата на постановяване на 

определението. Съобщението е връчено на 12.03.2012 г., не е представено 

доказателство за внесена гаранция. С Определение № 2820/04.04.2012 г. 

съдът е отменил допуснатото обезпечение, тъй като в посочения срок не е 

представено доказателство за внесена парична гаранция и е прекратил 

производството по делото; 

- ч. гр. д. № 1005/2012 год., молбата е подадена на 09.04.2012 г., на 

09.04.2012 г. е образувано делото. Молбата е подадена от „Д.” ООД, гр. 

Благоевград, за допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна 

мярка „запор” върху банковите сметки на длъжника, до размера на сумата от 

2188.76 лв. С Определение № 3075/10.04.2012 г., съдът е допуснал 

обезпечение на бъдещите искове, като е определил обезпечителна мярка 

„запор” на банковите сметки на длъжника „П.” ООД, гр. София. Съдът е 

определил  едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

датата на постановяване на определението. Обезпечителната заповед е 

получена на 12.04.2012 г. Към датата на извършване на проверката 

(03.05.2012 г.) не е изтекъл едномесечния срок. По делото е отбелязана 

датата, на която делото следва да се докладва - 11.05.2012 г.; 

- ч. гр. д. № 1142/2012 год., обр. на 25.04.2012 г. Молбата е подадена от 

„З.” АД, гр. Благоевград, за допускане на обезпечение чрез налагане на 

обезпечителна мярка „запор” върху банковите сметки на длъжника, до 

размера на сумата 1925.64 лв. С Определение № 3480/25.04.2012 г. съдът е 

допуснал обезпечение, като е определил обезпечителна мярка „запор” на 

банковите сметки на длъжника „В.” ЕООД,  гр. Русе. Съдът е определил 

едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от датата на 

постановяване на определението. На 26.04.2012 г. е получена 

обезпечителната заповед. Към датата на проверката (03.05.2012 г.) не е 

изтекъл срока за представяне на доказателство за предявен иск. 

  

2. Разгледани дела от съдия Саша Алексова: 

  - ч. гр. д. № 21/2012 г. е образувано на 05.01.2012 г. по молба по чл. 

390 от ГПК на „Т.” ЕООД, гр. Благоевград, постъпила на 05.01.2012 г. С 

молбата се иска допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху 
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всички банкови сметки на длъжника в изчерпателно изброени в молбата 

банки. Към делото е приложен протокол за разпределение на делата – 

„История на съдийските назначения”. Внесена е държавна такса и върху 

бележката е направено отбелязване, че сумата е постъпила по сметката на 

съда. Съдът се е произнесъл с определение от 05.01.2012 г., с което е 

допуснал исканото обезпечение на бъдещите искове по чл. 367 от ТЗ, във вр. 

с чл. 372, ал. 2 от ТЗ, вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, срещу длъжника ЕТ „Ж.”, със 

седалище и адрес на управление в гр. Хасково до размера на сумата от 

3 040.00 лв., като е определил едномесечен срок за предявяването им, считано 

от датата на постановяване на определението на съда. Разпоредено е издаване 

на обезпечителна заповед и е указано на молителя да представи 

доказателство за предявяване на исковете. На гърба на съдебния акт е 

направено отбелязване, че на 06.01.2012 г. е получена обезпечителната 

заповед от лице, за което по делото е приложено пълномощно. Отделно, 

съобщение за определението на съда е изпратено на молителя на 06.01.2012 г. 

и получено на тази дата. На 06.02.2012 г. по делото е представена искова 

молба с входящ номер, представляваща доказателство за предявяване на 

бъдещия иск; 

  - ч. гр. д. № 176/2012 г. е образувано на 18.01.2012 г. по молба по чл. 

390, ал. 4 от ГПК на „К.” ЕООД, гр. Благоевград - спиране на изпълнението 

по изп. д. № 326/2011 г. по описа на СИС към Районен съд - Благоевград, 

постъпила с вх. № 406/18.01.2012 г. В молбата е посочено, че се депозира 

чрез пълномощник на дружеството-молител. С разпореждане от 18.01.2012 г. 

съдът е оставил производството без движение и дал указания за представяне 

на пълномощно. На 19.01.2012 г. е постановено разпореждане, с което съдът е 

указал да се приложат към настоящото заварени копия от материалите по ч. 

гр. д. № 1740/2012 г. на Благоевградски районен съд. Върху вносната бележка 

за преведена държавна такса е положен печат, че дължимата сума е 

постъпила по сметка на Районен съд - Благоевград. Приложен е протокол за 

разпределение на делата на случаен принцип. С определение от 20.01.2012 г. 

съдът е оставил без уважение искането за допускане на обезпечение, като се е 

обосновал с мотиви, че бъдещият иск, обезпечаването на който се иска в 

настоящото производство, е недопустим. Определението на съда е доведено 

до знанието на пълномощника на молителя на 21.01.2012 г., не е обжалвано и 

е влязло в сила; 

 - ч. гр. д. № 521/2012 г. е образувано на 15.02.2012 г. по молба от 

същата дата, подадена от „Н.” ООД, гр. Благоевград за допускане на 

обезпечение на обективно съединени бъдещи искове, чрез запор на банкови 

сметки до размера на сумата от 5 080.00 лв. Представено е доказателство за 

внесена такса, върху което е отбелязано, че сумата действително е постъпила 

по сметката на Районен съд - Благоевград. Приложен е протокол с история на 

съдийските назначения, от който е видно, че делото е разпределено на 

случаен принцип на съдия Саша Алексова. С определение от 15.02.2012 г. 

съдът е допуснал исканото обезпечение чрез налагане на запор върху сметки 

в конкретни банки до размер на сумата от 5 080.00 лв. Разпоредено е да се 
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издаде обезпечителна заповед, като е указано на молителя, че следва да 

представи доказателство за предявяване на бъдещите искове в едномесечен 

срок, считано от датата на постановяване на определението, като в противен 

случай съдът служебно ще отмени обезпечението и обезсили обезпечителната 

заповед. Направено е отбелязване, че обезпечителната заповед е получена на 

16.02.2012 г. Същата е получена от лице, за което по делото е приложено 

пълномощно. Съобщение за акта на съда е изпратено на 15.02.2012 г. и е 

получено на 17.02.2012 г. С определение, постановено на 22.03.2012 г., съдът 

е отменил допуснатото обезпечение и обезсилил издадената обезпечителна 

заповед на основание чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК, след като е констатирал, 

че не е представено в указания срок доказателство за предявяване на бъдещия 

иск. С диспозитива на съдебния акт е указано, след влизане в сила на 

настоящото определение, да се вдигне наложения запор върху банковите 

сметки на ответното дружество. Последното обстоятелство е доведено до 

знанието на молителя на 03.04.2012 год. със съобщение, изпратено на 

23.03.2012 г.; 

 - ч. гр. д. № 121/2012 г. е образувано на 13.01.2012 г. по молба, 

депозирана от физическо лице на същата дата по чл. 390, ал. 4 от ГПК във вр. 

с чл. 424 от ГПК. В молбата, в която е посочена цена на иска в размер на 

225.00 лв., се прави искане за допускане на обезпечение чрез спиране на 

изпълнение по изп. д. № 462/2011 г. по описа на ЧСИ В. Т. Делото съдържа 

протокол за избор на съдия на случаен принцип и вносна бележка, върху 

която е направено отбелязване, че сумата е постъпила по сметка на Районен 

съд - Благоевград. С определение от 13.01.2012 г. съдът е прекратил 

настоящото производство, на основание чл. 126, ал. 1 от ГПК – налице са две 

идентични искания за допускане на обезпечение, между същите страни и за 

същия иск; 

 - ч. гр. д. № 431/2012 г. е образувано 07.02.2012 г. по молба на „А.” 

ООД, гр. Благоевград от същата дата. В молбата е посочено, че цената на 

бъдещия иск е в общ размер на 31 489.93 лв. С определение от 07.02.2012 год. 

е допуснато обезпечение на бъдещи искове по чл. 266 от ЗЗД във вр. с чл. 

258, във вр. с чл. 79 от ЗЗД, вр. с чл. 286 и чл. 288 от ТЗ и чл. 86 от ЗЗД, чрез 

налагане на запор върху банкови сметки, като е разпоредено издаване на 

обезпечителна заповед, след внасяне на гаранция в размер на 3 200.00 лв. 

Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от 

датата на постановяване на определението. С определението съдът е оставил 

без уважение исканията за допускане на обезпечение чрез налагане на запор 

върху вземания, както и върху дружествени дялове, собственост на ответното 

дружество. Съобщения до молителя са изпратени на 08.02.2012 г. и 

09.02.2012 г. Първото е получено на 20.02.2012 г. от сътрудник в 

дружеството, а второто - на 09.02.2012 г., връчено чрез деловодител в 

деловодството на съда. На гърба на първото съобщение е поставена 

резолюция на съда от 08.02.2012 г. – „делото да се докладва на 20.03.2012 г.” 

С определение от 22.03.2012 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, 

след като е констатирал, че определената гаранция не е внесена, съответно не 
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е издавана обезпечителна заповед, както и, че в определения срок не е 

представено доказателство за предявяване на бъдещите искове. Към момента 

на проверката по делото липсва върнато съобщение, от което да е видно, че 

молителят е уведомен за същото, поради което липсват данни да е изтекъл 

срока за неговото обжалване; 

 - ч. гр. д. № 577/2012 г. е образувано на 22.02.2012 г. по молба на „А.” 

ООД, гр. Благоевград, постъпила на същата дата, с която е поискано 

допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху две банкови сметки 

на ответника до размера на сумата от 2 760.00 лв. С определение от 

22.02.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 

запор върху банкови сметки, разпоредено е издаване на обезпечителна 

заповед и указано на молителя да представи доказателство за предявяване на 

бъдещите искове. Съобщение за определението е изпратено на 22.02.2012 г. и 

е връчено на 24.02.2012 г. Доказателство за предявяване на бъдещия иск е 

представено с молба от 23.03.2012 г.; 

 - ч. гр. д. № 1006/2012 г. е образувано на 09.04.2012 г. по молба на „Д.” 

ООД, гр. Благоевград, депозирана на същата дата в 16,50 ч. С молбата е 

направено искане за допускане на обезпечение на бъдещи искове чрез 

налагане на запор върху две банкови сметки. С определение от 10.04.2012 г. 

съдът е допуснал исканото обезпечение чрез запор върху банкови сметки за 

сумата от 20 861.62 лв. Определена е гаранция в размер на 2 500.00 лв. и е 

указано на молителя да представи в едномесечен срок, считано от 

постановяване на определението, доказателство за предявяване на бъдещите 

искове. Към момента на извършване на проверката липсва върнато 

съобщение, от което да е видно, че молителят е уведомен за акта на съда; 

 - ч. гр. д. № 1031/2012 г. е образувано на 10.04.2012 г. по молба на „З.” 

АД, гр. Благоевград, депозирана на същата дата. С молбата е направено 

искане за допускане на обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор 

върху две банкови сметки на „Д.” ООД, индивидуализирани в молбата. С 

определение от 10.04.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение чрез 

запор върху банкови сметки за сумата до 1 144.50 лв., определен е 

едномесечен срок, считано от датата на постановяване на определението, за 

представяне на доказателство за предявяване на бъдещите искове. Съобщение 

е изпратено до молителя на 10.04.2012 г. и получено от пълномощник на 

19.04.2012 г. Обезпечителната заповед е получена на 11.04.2012 г., което 

обстоятелство е отбелязано на последната страница от определението. Към 

момента на проучване на делото не е изтекъл указания от съда срок за 

представяне на доказателство за предявяване на бъдещия иск; 

 - ч. гр. д. № 1141/2012 г. е образувано на 25.04.2012 г. по молба на „З.” 

АД, гр. Благоевград, депозирана на същата дата, срещу „С.” ЕООД. С 

молбата е направено искане за допускане на обезпечение на бъдещи искове 

чрез налагане на запор върху банкова сметка, индивидуализирана в молбата. 

С определение от 25.04.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение чрез 

запор върху банкови сметки за сумата до 2 039.57 лв., определен е 

едномесечен срок, считано от датата на постановяване на определението, за 
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представяне на доказателство за предявяване на бъдещите искове. Съобщение 

до молителя е изпратено на 25.04.2012 г. Обезпечителна заповед е получена 

на 26.04.2012 г. от пълномощник; 

 - ч. гр. д. № 397/2012 г. е образувано на 02.02.2012 г. по молба на „Е.” 

ООД, гр. Благоевград, депозирана на същата дата срещу „Р.” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление - с. Г. Д. С молбата е направено искане за 

допускане на обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор върху 

банкови сметки за сумата от 17 936.00 лв. С определение от 02.02.2012 г. 

съдът е допуснал исканото обезпечение чрез налагане на запор върху банкови 

сметки за сумата до 17 936.00 лв.; определена е парична гаранция в размер на 

1 500.00 лв. и е указан едномесечен срок, считано от датата на постановяване 

на определението, за представяне на доказателство за предявяване на 

бъдещите искове. С определението е указано още, че обезпечителната 

заповед следва да се издаде след представяне на доказателства за внасяне на 

паричната гаранция. Съобщение до молителя е изпратено на 03.02.2012 г., 

получено на 13.02.2012 год. На съобщението е изписана резолюция: „делото 

да се докладва на 05.03.2012 г.”. С определение от 05.03.2012 г. е отменено 

определението, с което е допуснато обезпечението, след като съдът е 

констатирал, че не е внесена гаранцията за издаването на обезпечителната 

заповед, съответно не е представено доказателство за предявяване на 

бъдещите искове. Съобщението е доведено до знанието на молителя на 

23.03.2012 г. и не е обжалвано. 

 

3. Разгледани дела от съдия Гергана Коюмджиева: 
 - ч. гр. д. № 1100/2012 г. е образувано на 20.04.2012 г. по молба, 

депозирана от „Д.” ООД, гр. Благоевград на 20.04.2012 год., за допускане на 

обезпечение на обезпечение на бъдещ иск по чл. 327, ал. 1 от ТЗ чрез 

налагане на запор върху три броя моторни превозни средства. С оглед това е 

поискано и издаване на съдебни удостоверения. По делото е приложено 

доказателство за внесена държавна такса и протокол за разпределение на 

случаен принцип. С определение от 20.04.2012 г. съдът е оставил без 

движение молбата, след като е приел, че не са конкретизирани исканите 

обезпечителни мерки. Определението съдържа и диспозитив за издаване на 

исканите удостоверения. На 02.05.2012 г., към момента на извършване на 

проверката, е постъпила молба от молителя в изпълнение на дадените от съда 

указания;  

 - ч. гр. д. № 1049/2012 г. е образувано на 12.04.2012 г. по молба на „А.” 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Б., община Благоевград, 

депозирана на същата дата. С молбата е направено искане за допускане на 

обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор върху банкови сметки. 

С определение от 12.04.2012 г. съдът е допуснал исканото обезпечение на 

бъдещите искове чрез налагане на запор върху банкови сметки на длъжника 

за сумата до 13 460.70 лв., определена е парична гаранция в размер на 

1 300.00 лв. и е указано издаването на обезпечителна заповед след 

представяне на доказателство за внасяне на гаранцията. Определението не 
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съдържа диспозитив за представяне на доказателства за предявяване на 

бъдещите искове. Съобщение за определението на съда е получено на 

23.04.2012 г.;  

 - ч. гр. д. № 485/2012 г. е образувано на 13.02.2012 г. по молба на „М.” 

ООД, гр. Благоевград, депозирана на същата дата. С молбата е направено 

искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор 

върху банкови сметки. Цената на бъдещия иск, отразен в молбата по чл. 390 

от ГПК е 16 591.20 лв. С определение от 13.02.2012 г. съдът е оставил без 

движение производството по делото, като е дал указания на молителя да 

отстрани констатираните нередовности, а именно: да индивидуализира 

бъдещия иск; да индивидуализира исканата обезпечителна мярка като посочи 

конкретни банки и съобрази, че подаването на заявление за издаване на 

заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не е идентично с предявяване на 

иск. Указанията на съда са съобщени на 14.02.2012 г. В изпълнение на 

указанията е депозирана молба на 21.02.2012 г. С определение от 21.02.2012 

год. съдът е допуснал обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на запор 

върху банкови сметки до размера на сумата от 16 591.20 лв.; разпоредено е да 

се издаде обезпечителна заповед след представяне на доказателство за 

внасяне на определената гаранция и е указан едномесечен срок за 

предявяване на бъдещите искове, считано от датата на постановяване на 

определението. С определението си съдът е задължил страната да представи 

доказателства за предявяване на бъдещия иск. На 22.02.2012 г. е представено 

доказателство за внесена гаранция и на 23.02.2012 г. е получена 

обезпечителната заповед. На 23.03.2012 г. е представено доказателство за 

предявен иск; 

 - ч. гр. д. № 1059/2012 г. е образувано на 17.04.2012 г. по молба на „Д.” 

ООД, гр. Благоевград, депозирана на същата дата. С молбата е направено 

искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор 

върху банкова сметка, индивидуализирана в молбата. С определение от 

18.04.2012 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещи искове чрез запор на 

банкова сметка до сумата от 1 442.96 лв., определил е едномесечен срок за 

предявяване на бъдещия иск, считано от датата на постановяване на 

определението и указал на молителя да представи доказателства за 

предявяване на бъдещите искове. На 19.04.2012 г. е получена 

обезпечителната заповед. Към момента на проучване на делото не е изтекъл 

срока, в който следва да бъде представено доказателството за предявяване на 

бъдещия иск. 

 

Проучени още дела на съдия Гергана Коюмджиева, образувани по реда 

на чл. 390 от ГПК през 2011 г., както следва:  

  - ч. гр. д. № 2856/2011 г.; ч. гр. д. № 2280/2011 г.; ч. гр. д. № 

2279/2011 г. ч. гр. д. № 2159/2011 г. и ч. гр. д. № 2305/2011 г.  По описаните 

дела се установява, че съдебните производства са администрирани прецизно, 

а съдебният състав се е произнасял незабавно по направените искания. 

Изключения правят случаите, в които съдът е констатирал нередовности в 
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молбите и е давал указания на молителите за тяхното отстраняване, 

съответно в случаите в които са издавани съдебни удостоверения. 

 

4. Разгледани дела от съдия Ковачев: 

- ч. гр. д. № 890/2012 г., обр. на 23.03.2012 г. Молбата е подадена от 

„А.” ЕООД, гр. Благоевград, за допускане на обезпечение чрез налагане на 

обезпечителна мярка, както следва: 1. „запор” върху банковите сметки на 

длъжника до размера на 9 536.47 лв. и 2. „налагане на възбрана” върху 

недвижим имот на длъжника, находящ се в гр. Благоевград. С определение № 

2511/23.03.2012 г. съдът е отхвърлил молбата за обезпечение на бъдещ иск, 

предявена от „А.” ЕООД, срещу „Б.” ООД, гр. София, като неоснователна. 

Съобщението е връчено на молителя на 19.04.2012 г., не е постъпила ч. 

жалба;  

- ч. гр. д. № 1130/2012 г., обр. на 24.04.2012 г. Молбата е подадена от 

„И.” ООД, гр. Благоевград, за допускане на обезпечение чрез налагане на 

обезпечителна мярка „запор” върху банковите сметки на длъжника до 

размера на общото задължение 4701.11 лв. С Определение № 3442/24.04.2012 

год. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка 

„запор” върху банковите сметки на длъжника „С.” ЕООД, гр. Пловдив. Съдът 

е определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от 

датата на постановяване на определението. На 27.04.2012 г. е получена 

обезпечителната заповед. Към момента на извършване на проверката 

(03.05.2012 г.) не е изтекъл срока за представяне на доказателство за предявен 

иск. По делото е отбелязана датата 25.05.2012 г., на която датата следва 

делото да се докладва; 

 - ч. гр. д. № 1032/2012 г., обр. на 10.04.2012 г. Молбата е подадена от 

„Д.” ООД, гр. Благоевград, за допускане на обезпечение чрез налагане на 

обезпечителна мярка „възбрана” върху недвижими имоти (посочени са два 

офиса) на длъжника, находящи се в гр. Несебър. С Определение № 

3080/10.04.2012 г., съдът е допуснал обезпечение на бъдещите искове за 

присъждане на главница от общо 16 560.51 лв. и неустойка от 3366.09 лв., 

дължими по фактури, подробно изброени. Съдът е определил едномесечен 

срок за предявяване на бъдещите искове, считано от датата на постановяване 

на определението. На 11.04.2012 г. е получена обезпечителната заповед. Към 

момента на извършване на проверката не е изтекъл срока за представяне на 

доказателство за предявен иск. По делото е отбелязаната датата 11.05.2012 г., 

на която дата следва делото да се докладва. 

 

Проверени дела на съдия Владимир Ковачев, образувани по реда на чл. 

390 от ГПК през 2011 г., както следва: 

 - ч. гр. д. № 3967/2011 г.; ч. гр. д. № 4040/2011 г.; ч. гр. д. № 

3872/2011 г. и ч. гр. д. № 3420/2011 г. При проучване на тези производства се 

установява, че същите се образуват и администрират своевременно, като 

съдебният състав се е произнасял по исканията в деня на образуване на 

делата. По ч. гр. д. № 3420/2011 г. съдът е допуснал обезпечение чрез 
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налагане на запор върху банкови сметки на длъжника до общия размер на 

задълженията – 8 570.60 лв. и е указал издаване на обезпечителна заповед – 

не е определена гаранция. Прави впечатление, че други състави, в случаите в 

които са допускали обезпечение на бъдещи искове със сходен размер на 

цената на иска, са определяли парична гаранция. 

 

5. Разгледани дела от съдия Татяна Богоева-Маркова: 
 - ч. гр. д. № 157/2012 г. е образувано на 16.01.2012 г. по молба на „Д.” 

ООД, гр. Благоевград, постъпила на същата дата. С определение от 

16.01.2012 г. е допуснато обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на 

запор върху банковите сметки на длъжника до размера на сумата от 2 079.40 

лв. Разпоредено е да бъде издадена обезпечителна заповед след представяне 

на доказателство за внасяне на определената парична гаранция в размер на 

500.00 лв. по сметката на Районен съд - Благоевград. С определението съдът е 

задължил молителя да предяви бъдещите искове в едномесечен срок, считано 

от датата на постановяване на определението, както и да представи 

доказателства за тяхното предявяване. На 18.01.2012 г. е представено 

доказателство за внасяне на определената парична гаранция, а на 19.01.2012 

г. е получена обезпечителната заповед. На 10.02.2012 г. по делото е 

депозирана молба от пълномощника на молителя за прекратяване на 

производството по делото, поради постигната извънсъдебна спогодба, както и 

освобождаване на внесената гаранция, след влизане в сила на определението 

за прекратяване на производството. С разпореждане, постановено на 

10.02.2012 г., съдът е постановил, на основание чл. 403, ал. 2 от ГПК препис 

от молбата да се изпрати на ответната страна за становище, съответно е 

указал възможността за възражение срещу връщане на гаранцията; 

евентуално съгласие, както и възможността в едномесечен срок да бъде 

предявен иск срещу молителя за причинени вреди. Съобщението е получено 

на 16.02.2012 г. С определение, постановено на 24.02.2012 г., съдът е отменил 

определението си за допускане на обезпечението, обезсилил е издадената 

обезпечителна заповед и е постановил връщане на внесената от молителя 

гаранция. На 10.04.2012 г. е депозирана молба за освобождаване на 

гаранцията след влизане в сила на определението на съда. С разпореждане от 

18.04.2012 г. съдът е разпоредил гаранцията от 500.00 лв. да бъде върната по 

посочената от молителя сметка, съгласно влязло в сила определение от 

24.02.2012 г., постановено по ч. гр. д. № 157/2012 г. 

 

6. Разгледани дела от съдия Иван Петков, образувани през 2011 г.: 
 - ч. гр. д. № 2397/2011 г. е образувано на 15.08.2011 г. по молба на „А.” 

ООД, гр. Благоевград, постъпила на същата дата, за допускане на 

обезпечение чрез налагане на запор върху банковите сметки на „Ф.” ЕООД. С 

определение от 15.08.2011 г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на 

запор върху банковите сметки на длъжника до размера на сумата от 7 919.88 

лв.; разпоредено е издаване на обезпечителна заповед, след внасяне на 

гаранция в размер на 700.00 лв. и е определен едномесечен срок за 
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предявяване на бъдещите искове, считано от датата на постановяване на 

определението. С определението молителят е задължен да представи 

доказателства за предявяване на бъдещите искове. На 16.09.2011 г. по делото 

е представена вносна бележка, удостоверяваща внесения по сметката на съда 

депозит. Обезпечителната заповед е получена на 19.09.2011 год. На 

16.09.2011 г. молителят е представил и доказателства за предявен иск. На 

28.10.2011 г. ответникът е депозирал жалба срещу определението за 

допускане на обезпечението, във връзка с която пред Окръжен съд -

Благоевград е образувано в. ч. гр. д. № 1258/2011 г., който с определение от 

27.01.2012 г., постановено по същото дело, е оставил в сила обжалвания 

съдебен акт; 

 - ч. гр. д. № 1794/2011 г. е образувано на 15.06.2011 г. по молба на „К.” 

ЕООД, гр. Благоевград, постъпила на същата дата. С определение от 

15.06.2011 г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху 

банковите сметки на длъжника до размера на сумата от 6 538.79 лв. и оставил 

без уважение искането за допускане на обезпечение чрез налагане на запор 

върху моторно превозно средство. С определението е определена гаранция в 

размер на 500.00 лв., след представяне на доказателство да бъде издадена 

обезпечителна заповед; указан е едномесечен срок за представяне на 

доказателства за предявяване на бъдещите искове, считано от датата на 

постановяване определението на съда. На 17.06.2011 г. е изпратено 

съобщение за постановения съдебен акт. На 20.06.2011 г. е представено 

доказателство за внасяне на гаранция, на 27.06.2011 г. молителят  е получил 

обезпечителната заповед. На 19.07.2011 г. молителят е представил 

доказателства за предявен иск, изпратен по пощата на 14.07.2011 г. По делото 

е изискано и представено влязло в сила решение от 08.03.2012 г., постановено 

по делото, образувано по предявения иск; 

 - ч. гр. д. № 2158/2011 г. е образувано на 26.07.2011 г. по молба на „А.” 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Бело поле, община 

Благоевград, постъпила на същата дата. С определение от 26.07.2011 год. 

съдът е оставил молбата без движение и дал указания за отстраняване на 

нередовности. Съобщения за определението на съда са изпратени на 

28.07.2011 г. и 01.09.2011 г., и двете получени от пълномощника на молителя 

на 12.09.2011 г. С молба от 14.09.2011 г. е поискано удължаване на срока за 

отстраняване на нередовностите. С разпореждане от същата дата, на 

основание чл. 63, ал. 1 от ГПК, съдът е удължил срока. В изпълнение на 

указанията, на 06.10.2011 г. е депозирана молба. С определение от 07.10.2011 

год. съдът е допуснал обезпечение на бъдещите искове за сумата от 4 867.19 

лв. чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. 

Благоевград, указал е едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове и 

представяне на доказателства за това обстоятелство. Обезпечителната 

заповед е получена на 14.10.2011 г. С молба, постъпила на 02.11.2011 г., 

молителят е представил доказателства, че на 01.11.2011 г. пред Районен съд -

Благоевград е депозирана искова молба, чието обезпечение е допуснато в 
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настоящото производство. По делото е депозирано и влязло в сила решение 

от 24.01.2012 г., постановено по делото, образувано по предявения иск; 

 - ч. гр. д. № 2507/2011 г. е образувано на 26.08.2011 г. по молба на „А.” 

ООД, гр. Благоевград, постъпила на същата дата, срещу „И.” ЕООД. С 

определение от 26.08.2011 г. съдът е прекратил производството по делото на 

основание чл. 126, ал. 1 от ГПК, след като служебно е констатирал, че с 

определение от 15.08.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 2396/2011 г., е 

допуснато исканото обезпечение при условията на гаранция и делото все още 

е висящо; 

 - ч. гр. д. № 3239/2011 г. е образувано на 09.11.2011 г. по молба на „В.” 

ЕООД, със седалище в община Благоевград, постъпила на същата дата в 16,45 

ч. С определение от 10.11.2011 г. съдът е допуснал исканото обезпечение чрез 

налагане на запор върху всички банкови сметки на длъжника до размера на 

сумата от 8 570.00 лв., при условията на определена гаранция в размер на 

600.00 лв. Дадени са указания за срока, в който следва да се предяви бъдещия 

иск, доказателства за това обстоятелство, както и последиците от 

непредставяне на такива. Обезпечителната заповед е издадена на 15.11.2011 

г., след представяне на доказателство за внесена гаранция. На 08.12.2011 г. и 

от двете страни са постъпили молби за отмяна на допуснатото обезпечение, 

поради постигната спогодба, копие от която е представено пред съда. С 

определение от 13.12.2011 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение, 

обезсилил е издадената обезпечителна заповед и освободил внесената 

гаранция; 

 - ч. гр. д. № 3520/2011 г. е образувано на 22.11.2011 г. по молба на „Т.” 

ЕООД, гр. Благоевград, постъпила на същата дата в 13,45 ч. С определение от 

23.11.2011 г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор върху 

индивидуализирани сметки на длъжника в три банки до размера на сумата от 

9 837.74 лв., при условията на гаранция в размер на 900.00 лв. С 

определението са дадени указания за срока, в който следва да се предявят 

исковете и за последиците от неизпълнение на указанието за представяне на 

доказателства в този смисъл. Обезпечителна заповед е издадена на 01.12.2011 

г., на която дата е представено доказателство за внасяне на определената 

гаранция. На 14.12.2011 г. молителят е депозирал молба за отмяна на 

допуснатото с горното определение обезпечение и освобождаване на 

внесената гаранция. С резолюция от 14.12.2011 г. съдът е дал възможност на 

ответника да вземе отношение по искането. С определение от 17.01.2012 г., 

постановено от съдия Владимир Ковачев, е отменено определението, с което 

е допуснато обезпечението; обезсилена е обезпечителната заповед и 

производството по делото е прекратено, като е освободена внесената 

гаранцията. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

ПРОВЕРКА НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, 
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ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 390 ОТ ГРАЖДАНСКИЯ 

ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС: 
 

 

I. По образуването на делата 

 

● делата с правно основание по чл. 390 от ГПК са образувани в деня на 

постъпването на молбите в съда, посредством електронната система на съда 

за разпределение на делата на случаен принцип; 

● по всички дела има протокол от случайното разпределение – 

„История на съдийските назначения”; 

● съдът се е произнасял по молбата за допускане на исканото 

обезпечение в деня на образуване на делото, по изключение (когато молбата е 

постъпила в края на работното време) - на следващия ден. Изключение е само 

ч. гр. д. № 615/2012 г., на доклад на съдия Тричкова; 

● съдът е приемал за разглеждане и е образувал производства по чл. 390 

от ГПК при спазване на правилата за родовата и местната подсъдност, 

регламентирани с разпоредбата на чл. 390, ал. 1 и ал. 2 от ГПК; 

● по ч. гр. д. № 615/2012 г. не е спазена специалната разпоредба, 

регламентирана в чл. 390, ал. 4, изр. първо от ГПК, като съдът е приел за 

разглеждане и се е произнесъл по молба, която не му е подсъдна. 

 

 II. По движението на делата 

 

● при допускане на обезпеченията е изследвана обезпечителната нужда, 

с подробно изложени мотиви; 

● в повечето случаи, когато съдът е допускал обезпечителна мярка  

„запор” върху банкови сметки на длъжника с размер над 2000 лева е 

определяна парична гаранция в размер на 10 % от запорираната сума; 

● при определяне на парична гаранция, обезпечителната заповед е 

издавана след представяне на доказателство за внесената сума, определена от 

съда. 

 

III. По приключването на делата 

 

● при непредставяне на доказателство за внесена парична гаранция в 

определения срок, съдът е отменял определението, с което е допуснатото 

обезпечение и е прекратявал производството по делото; 

● спазвано е изискването, предвидено в чл. 390, ал. 3, предл. 2-ро от 

ГПК – съдът служебно е отменял допуснатото обезпечение в случаите, в 

които не са представени доказателства за предявен иск. 

 

 

IV. По администрирането на делата 
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 ● по всички проверени дела, обезпечителните заповеди са получавани  

срещу подпис, с надлежно отбелязване на дата, име, подпис и адвокатско 

пълномощно, когато е получена от процесуален представител; 

 ● по делата се изготвят и връчват съобщения за уведомяване на 

молителя за актовете на съда, с които се е произнасял по направените 

искания за допускане на обезпеченията; 

● констатира се трайно установена практика съдът да определя 

едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, като по всички проверени 

дела е посочван началният момент - датата на постановяване на 

определението; 

● по всички проверени дела се установи, че по представения документ 

за внесена държавна такса е направено отбелязване от звено „Финансова 

дейност и снабдяване” за извършена проверка, че сумата е постъпила по 

сметката на съда. 

  

 От протоколите за случаен избор, приложени по делата, се установи, че 

всички съдии са със 100 % натовареност по делата, образувани по реда на чл. 

390 ГПК. В разпределението не участват само съдиите, ползващи отпуск 

(платен годишен отпуск; отпуск за отглеждане на дете и др.) По всички 

проверени дела се установи, че начина на разпределяне на делата е бил 

„автоматично”, отразен в протокола за случаен избор. Не се установи 

повторен или нарочен избор на докладчик.  

 

 Делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК се докладват своевременно 

като всички постъпващи молби и книжа се докладват още същия ден, най-

късно на следващия ден. Разпорежданията на съда са изпълнявани 

своевременно. Проверката не установи необосновано забавяне при 

администриране на делата. 

 

При допускане на исканото обезпечение съдът подробно е изследвал 

допустимостта, вероятната основателност /обезпеченост с доказателства/ на 

бъдещия иск, обезпечителната нужда и исканата обезпечителна мярка. 

Определенията, с които е уважавана молбата за допускане на обезпечение са 

мотивирани, с изследване на предпоставките, регламентирани в чл. 391 ГПК. 

 

 Проверката установи, че съдът служебно следи за наличие на вече 

образувано идентично производство и при констатиране на образувано дело, 

съдът е прилагал разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от ГПК, напр.: ч. гр. д. № 

121/2012 г., на доклад на съдия Алексова; ч. гр. д. № 2507/2011 г., на доклад 

на съдия Петков.  

 

 В изолирани случаи се установи, че съдът е пропуснал да постанови в 

определението, с което се уважава молбата, че молителят следва да представи 

доказателство за предявен иск (чл. 390, ал. 3, изр. първо от ГПК) - ч. гр. д. № 

1049/2012 г., на доклад на съдия Коюмджиева. 
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От проверката на делата, образувани по чл. 390 ГПК, се установи, че 

само по ч. гр. д. № 615/2012 г., на доклад на съдия Габриела Тричкова, не е 

спазена разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК. Молбата е подадена на 24.02.2012 

год. и на същата дата е образувано делото, а определението на съда е 

постановено на 19.03.2012 г. – в нарушение на чл. 395, ал. 2 ГПК. При 

проверка на ч. гр. д. № 615/2012 г. се установи, че същото е образувано и 

разгледано в нарушение на правилата, регламентирани в чл. 390, ал. 4, изр. 

първо ГПК. Предвиденият в чл. 390, ал. 4, изр. първо ГПК критерий - мястото 

на изпълнението – определя кой съд е местно компетентен да разгледа 

молбата за обезпечение. Разпоредбата е точна и ясна, мястото на 

изпълнението по смисъла на чл. 390, ал. 4 ГПК е мястото, където се 

извършват изпълнителните действия по съответното изпълнително дело, 

чието спиране се иска като обезпечителна мярка по бъдещия иск. С акта на 

съда, постановен по молба за допускане на обезпечение, чрез спиране на 

изпълнението по изпълнителното дело, съдът спира действията на съответния 

съдебен изпълнител, пред който е образувано изпълнителното дело. Местната 

компетентност по изпълнителните дела е регламентирана в чл. 427 ГПК като 

районът на действие на държавния съдебен изпълнител съвпада с района на 

съответния районен съд (чл. 264, ал. 1 от ЗСВ), а районът на действие на 

частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд (чл. 

2, ал. 3 от ЗЧСИ). В този смисъл е и определение № 1146/17.05.2012 г., 

постановено по в. ч. гр. д. № 390/2012 г., по описа на ОС – Благоевград, с 

което съдът е прекратил е производството по ч. гр. д. № 615/2012 г. и е 

изпатил делото на СГС, по компетентност. 

 

По всички проверени дела се установи, че съдът е спазвал стриктно 

разпоредбата на чл. 395, ал. 3, изр. второ от ГПК – обезпечителната заповед е 

издавана след представяне на доказателство за внасянето й.  

 

По повечето от проверените дела се констатира, че когато съдът е 

допускал обезпечителна мярка „запор” върху банкови сметки на длъжника с 

размер над 2000 лева е определяна парична гаранция в размер на 10 % от 

запорираната сума, вносима от ищеца по бъдещия иск. Установи се също, че 

има и дела, по които съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор 

върху банкови сметки на длъжника до общия размер на задълженията – 

8 570.60 лв., без да е определена гаранция, напр.: ч. гр. д. № 3420/2011 г., на 

доклад на съдия Ковачев; ч. гр. д. № 521/2012 г., на доклад на съдия Алексова 

– съдът е допуснал обезпечение чрез запор на банкови сметки до размера на 

сумата от 5 080.00 лв., без да е определена гаранция. 

 

 При получаване на обезпечителна заповед са отразявани трите имена на 

получателя, съответно дата и подпис.  

 



 

 

19 

 По всички проверени дела, съдът е прилагал служебно разпоредбата на 

чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК – при непредставяне на доказателство за 

предявен иск в определения срок, съдът служебно е отменял допуснатото 

обезпечение и е обезсилвал издадената обезпечителна заповед. 

 

С АКТ за резултати от извършена планова проверка на РС – 

Благоевград, по Заповед № 143/15.10.2010 г., на главния инспектор на ИВСС, 

е констатирано, че не по всички обезпечителни производства, съдът е 

посочвал размера на обезпечението; не е спазвана стриктно разпоредбата на 

чл. 390, ал. 3, изр. второ от ГПК; констатирана е противоречива практика, 

относно началния момент, от който тече срока за представяне на 

доказателство за предявен иск. Настоящата проверка установи, че посочените 

пропуски са преодолени.   

 

 Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 2 от 

ЗСВ, Инспекторатът към ВСС дава следните 

                                                                                                             

        ПРЕПОРЪКИ: 
 

 1. Председателят на РС- Благоевград, в изпълнение на правомощията си 

по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, да свика общо събрание на съдиите от гражданско 

отделение за:  

- обсъждане и уеднаквяване практиката относно размера на 

определяната парична гаранция.  

          2. Председателят на РС- Благоевград, в изпълнение на правомощията си 

по чл. 80, ал. 1, т. 1 ЗСВ, да осъществи контрол по отношение организацията 

на работа на съдия Габриела Тричкова, относно: 

 - стриктното спазване на разпоредбата на чл. 395, ал. 2 ГПК; 

 - спазване императивните разпоредби за родова и местна подсъдност, 

регламентирани в глава тридесет и четвърта от ГПК.         

 

 В двумесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2, във 

вр. с ал. 4 ЗСВ,  председателят на РС - Благоевград да уведоми главния 

инспектор на Инспектората към ВСС за предприетите мерки в изпълнение на 

препоръките. 

 

Настоящият акт да се изпрати  на председателя на РС – Благоевград, на 

председателя на ОС – Благоевград и на представляващия Висшия съдебен 

съвет. 

 

                ИНСПЕКТОР: 

                        /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 
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