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На основание чл.58 от Закона за съдебната власт и чл.18 от 
Правилника за организацията и дейността на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет и за дейността на администрацията и експертите и във 
връзка със сигнал с вх. № Ж-01-653/01.07.2011г. на ИВСС, подаден от адв. 
П. С., пълномощник на „У. Б.” АД, на основание Заповед № Ж-01-
653/22.07.2011 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет, се извърши проверка в Софийски градски съд. 

Срок за извършване на проверката от 01.08.2011 г. до 15.09.2011 г. 
Срок за съставяне на акта с резултатите от проверката – до 

30.09.2011г.   
Проверката е възложена на инспектор Незабравка Иванова Стоева и 

експерти – Мая Йорданова Михайлова и Николай Ичев Илиев. 
Цел и обхват на проверката – Проверка по образуването, 

движението и приключването на гражданските дела и обезпечителните 
производства за 2011г., разпределени на съдия Мария Георгиева. 
 
 С Решение на ВСС взето по Протокол №1/11.01.2006г. Мария 
Георгиева е избрана за съдия в Софийски градски съд и встъпва в 
длъжност на 16.01.2006г.  

Съдия Георгиева е била в отпуск по болест в периода от 10.05.2010г. 
до 31.03.2011г.   

Със заповед № 613/01.04.2011г. на и.д. председател на СГС – съдия 
Величка Цанова съдия Мария Георгиева е определена за председател на 
ІV-А състав, въззивно гражданско отделение на СГС. 

Със заповед № 910/11.05.2011г. на и.д. председател на СГС – съдия 
Величка Цанова съдия Мария Георгиева е определена за председател на І-
16 състав, гражданско отделение на СГС. 

Със заповед № 923/12.05.11г. на и.д. председател на СГС – съдия  
Величка Цанова във връзка с попълване на новооткрития І-16 състав с дела 
и уеднаквяване на висящността в съставите на І-во гражданско отделение, 
на І-16 състав са преразпределени посочените по списък в заповедта дела, 
които се явяват насрочени в последните съдебни заседания на всеки от 
съставите на І-во гражданско отделение.  
 Съгласно изготвена справка към 05.08.11г. съдия М.Георгиева има 
197 граждански дела. 
 

І. На случаен принцип бяха проверени следните дела: 
 
1. Висящи граждански дела 

 
 
- гр.д.№9077/2010г. – Делото е образувано на 03.08.10г. С разпореждане от 
17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 09.11.2011г. за 26.09.2011г.  
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- гр.д.№2036/2008г. – Делото е образувано на 24.04.08г. С разпореждане от 
17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 02.11.2011г. за 26.09.2011г.  
 
- гр.д.№5238/2008г. – Делото е образувано на 04.12.08г. С разпореждане от 
17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 09.11.2011г. за 26.09.2011г.  
 
- гр.д.№8656/2010г. – Делото е образувано на 23.07.10г. С разпореждане от 
17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 02.11.2011г. за 26.09.2011г.  
 
- гр.д.№795/2003г. – Делото е образувано на 23.06.03г. С разпореждане от 
17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 02.11.2011г. за 26.09.2011г.  
 
- гр.д.№4322/2008г. – С разпореждане от 17.05.11г. делото е пренасрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание от 02.11.2011г. за 26.09.2011г.  
 
- гр.д.№3065/2007г. – С разпореждане от 17.05.11г. делото е пренасрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание от 02.11.2011г. за 26.09.2011г.  
 
- гр.д.№3431/2010г. – С разпореждане от 17.05.11г. делото е пренасрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание от 02.11.2011г. за 26.09.2011г.  
 
- гр.д.№26/2000г. – Делото е образувано на 14.01.2000г. С разпореждане от 
17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 01.12.2011г. за 24.10.2011г.  
 
- гр.д.№3190/1998г. – Делото е образувано на 09.11.1998г. С разпореждане 
от 17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 27.06.2011г. за 20.06.2011г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 20.06.11г., в което на делото е даден ход и е отложено за 
12.12.11г. с оглед на постъпила молба от вещото лице, което моли да му се 
даде възможност поради служебна ангажираност да представи 
заключението си след „ваканцията”. 
 
- гр.д.№537/2003г. – Делото е образувано на 29.04.2003г. С разпореждане 
от 17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 23.11.2011г. за 31.10.2011г.  
 
- гр.д.№459/2005г. – Делото е образувано на 23.02.2005г. С разпореждане 
от 17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
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заседание от 27.06.2011г. за 20.06.2011г. Проведено е открито съдебно 
заседание на 20.06.11г., в което на делото не е даден ход, поради нередовна 
процедура по призоваване на ответниците и делото е отложено за 
05.03.2012г. Ответниците по делото са 69. 
 
- гр.д.№Е851/2009г. – Делото е образувано на 04.02.2009г. С разпореждане 
от 17.05.11г. делото е пренасрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание от 10.06.2011г. за 27.06.2011г. Делото не е включено в Заповед 
№923/12.05.2011г. Проведено е открито съдебно заседание на 27.06.11г., в 
което делото е отложено за 26.09.11г. за изслушване на вещото лице.  
 
- гр.д.№9879/2011г. – С определение от 25.07.11г. съдия Георгиева се е 
отвела от разглеждането на делото, като мотиви е посочено, че 
жалбоподателят многократно е искал уволнението и наказанието на 
съдията. Изготвено е писмо от 25.07.11г. за изпращане на делото на 
зам.председателя на СГС за преразпределение. Към 05.08.11г. 
преразпределение не е извършено, тъй като делото се намира в 
кабинета на съдия Георгиева.  
 

2. Приключени граждански дела 
 
- гр.д.№8321/2010г. – Делото е било разпределено на 15-ти състав. В 
открито съдебно заседание на 29.04.11г. съдия-докладчикът на 15-ти 
състав е събирал доказателства и е отложил делото за събиране на 
доказателства. Новоопределеният съдия-докладчик Мария Георгиева с 
резолюция от 17.05.11г. пренасрочва делото от 03.06.11г., причина за 
отсрочването не е посочена. В проведеното на 27.06.11г. открито съдебно 
заседание са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение на 27.07.11г. Съобщения до страните са изпратени 
на същата дата.  
 
- гр.д.№790/2010г. – Делото е било разпределено на 15-ти състав. С 
разпореждане на съдия Георгиева делото е пренасрочено от 04.07.11г. за 
20.06.11г. В проведеното на 20.06.11г. открито съдебно заседание са 
събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 28.06.11г. Съобщения до страните са изпратени на 01.07.11г.  
 
- гр.д.№1966/2010г. – Делото е било разпределено на 15-ти състав. В 
проведеното на 27.06.11г. открито съдебно заседание са събрани 
доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 25.07.11г. Съобщения до страните са изпратени на 04.08.11г.  
 
- гр.д.№13039/2010г. – Делото е било разпределено на 7-ми състав. В 
проведеното на 20.06.11г. открито съдебно заседание са събрани 
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доказателства и на делото е даден ход по същество. Постановено е 
решение на 27.06.11г. Съобщения до страните са изпратени на 29.06.11г.  
 
- гр.д.№10565/2009г. – Делото е било разпределено на 7-ми състав. По 
постъпила на 12.05.11г. молба по чл.233 ГПК е постановен отказ. С 
определение от 07.06.11г. производството по делото е прекратено. 
 
- гр.д.№14208/2010г. –В проведеното на 27.06.11г. открито съдебно 
заседание са събрани доказателства и на делото е даден ход по същество. 
Постановено е решение на 27.07.11г.  
 
 

3. Дела, образувани по молби за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск 

 
Еднотипни молби, подавани от един и същ молител 

 
„О.” ООД 

 
- ч.гр.д.№5186/2011г. – Делото е образувано на 21.04.11г. по молба с 
вх.№36343/20.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.19, ал.3 ЗЗД, подадена от „О.” ООД чрез управителя М. С. С. срещу „С. 
Р. Е.” ООД. Сочи се, че се прилагат 4 бр. доказателства, които не са 
приложени към молбата. Поискано е спиране на изпълнението по 
изпълнително дело №20108440402864 по описа на ЧСИ С. Я., както и 
налагане на възбрана на недвижим имот. По делото не е приложен 
протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 21.07.11г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания с 
оглед внасянето на държавна такса в едноседмичен срок. Съобщение до 
молителя е изпратено на 22.07.11г., видно от списъка на лицата с изготвени 
съобщения. Не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№5091/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба с 
вх.№35697/19.04.11г., която е идентична с молба вх.№36343/20.04.11г., по 
която е образувано горепосоченото ч.гр.д.№5186/2011г. По делото не е 
приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
12.07.11г. производството по делото е оставено без движение. Изпратеното 
до молителя съобщение не е върнато по делото.  
 
- ч.гр.д.№9834/2011г. – Делото е образувано на 21.07.11г. по молба с 
вх.№68464/20.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.19, ал.3 ЗЗД и цена от 26 700 евро, подадена от „О.” ООД чрез 
управителя М. С. С. В молбата се сочи ответник, без за него да са посочени 
някакви данни. Поискано е спиране на изпълнението по изпълнително дело 



 6

/без посочен номер/ по описа на ЧСИ С. Я., както и налагане на възбрана 
на недвижим имот. По делото е приложен протокол за избор на докладчик. 
С разпореждане от 21.07.11г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания с оглед внасянето на държавна такса.  
Съобщение до молителя е изпратено на 22.07.11г., видно от списъка на 
лицата с изготвени съобщения. Не е върнато по делото. 
 

„М. П.” ЕООД 
 
- ч.гр.д.№5064/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба с 
вх.№35929/20.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.26, ал.2 ЗЗД и цена от 180 000 евро, подадена от „М. П.” ЕООД със 
седалище и адрес на управление гр. Пловдив срещу „Б. Р.” АД. Приложени 
са писмени доказателства. Поискано е спиране на изпълнението по 
изп.дело /с конкретно посочен номер/ по описа на ЧСИ Р. М. По делото не 
е приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
26.04.11г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания с оглед внасянето на държавна такса в едноседмичен срок. 
Съобщение до молителя е изпратено на 20.05.11г. и е върнато с 
отбелязване от 31.05.11г., че адресатът не пребивава на адреса. С 
определение от 27.07.11г. производството по делото е прекратено и 
молбата е върната. Съобщение до молителя е изпратено на 28.07.11г., 
видно от списъка на лицата с изготвени съобщения. Не е върнато по 
делото. 
 
 - ч.гр.д.№5054/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба с 
вх.№35808/19.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.26, ал.2 ЗЗД и цена от 180 000 евро, подадена от „М. П.” ЕООД със 
седалище и адрес на управление гр. Пловдив срещу „Б. Р.” АД. Молбата е 
абсолютно идентична с молбата, по която е образувано 
ч.гр.д.№5064/2011г. Приложени са писмени доказателства. Поискано е 
спиране на изпълнението по изп.дело /с конкретно посочен номер/ по 
описа на ЧСИ Р. М. По делото не е приложен протокол за избор на 
докладчик. С определение от 21.04.11г. е допуснато обезпечение на бъдещ 
иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело. Определен е 
едномесечен срок от получаване на обезпечителната заповед или връчване 
на постановеното определение, за предявяване на иска. Определена е 
гаранция в размер на 3 000 лв. Съобщение до молителя е изпратено на 
21.04.11г. и е върнато в цялост с отбелязване от 05.05.11г., че адресатът не 
пребивава на посочения адрес. С разпореждане от 20.05.11г. е разпоредено 
да се изпрати ново съобщение. Ново съобщение изпратено на 20.05.11г. е 
върнато в цялост отново с отбелязване от 31.05.11г., че адресатът не 
пребивава на посочения адрес. Резолюция от 10.06.11г. „К.Д.”. 
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Д. К. 
 
- ч.гр.д.№5100/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба с 
вх.№35705/19.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск, подадена от Д. И. К. 
срещу „Х. А.-А. А.” ООД. В молбата се сочи, че предмет на бъдещия иск, 
ще бъде разваляне, прекратяване или изменение на договор за финансов 
лизинг. Не са приложени писмени доказателства, въпреки че такива са 
посочени като приложения в молбата – 8бр. Поискано е налагане на запор 
върху банковите сметки на лизингодателя, както и налагане на запор върху 
вещи, предмет на договори за финансов лизинг, които не са посочени. По 
делото не е приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане 
от 07.07.11г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания с оглед внасянето на държавна такса в едноседмичен срок. 
Съобщение до молителя е изпратено на 12.07.11г., видно от списъка на 
лицата с изготвени съобщения. Не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№4944/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по молба с 
вх.№35335/19.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск, подадена от Д. И. К. 
срещу „И. Е. Д. Л.” ООД. Молбата се състои само от една страница, към 
нея няма приложени други документи. По делото не е приложен 
протокол за избор на докладчик. С вх.№49672/01.06.11г. е постъпила 
„Уточняваща молба” от Д. К. и „Ф.” АД – представлявано от К. П. 
срещу „А. О. П. С.” ЕООД, с която се иска съдът да признае за 
установено, че „Ф.” АД не дължи на „А. О. П. С.” ЕООД сумата от 31 338, 
68 лв., които суми са присъдени на ответника с решение от 02.02.10г. по 
т.д.№1435/2008г. по описа на СГС, VІ-3 състав. С уточняващата молба е 
поискано и допускане на обезпечение чрез спиране на производството по 
изп.д.№20118390400196 по описа на ЧСИ И. К. Към молбата са приложени 
8 бр. доказателства. С определение от 02.06.11г. е допуснато обезпечение 
на бъдещ отрицателен установителен иск, който ще бъде предявен от „Ф.” 
АД срещу „А. О. П. С.” ЕООД, чрез спиране на изпълнението на изп. 
дело по описа на ЧСИ И. К. Определен е едномесечен срок за предявяване 
на бъдещия иск и гаранция в размер на 400 лв. Със същото определение е 
оставена без уважение молбата на Д. К., тъй като съдът е констатирал, че 
към нея не са приложени никакви доказателства в подкрепа на изложените 
в нея твърдения. Върху обезпечението е извършено отбелязване от 
03.06.11г. за получаване на обезпечителната заповед и определението. На 
02.06.11г. е депозирана молба от процесуален представител на Ф.” АД с 
приложена вносна бележка за внесената гаранция. На 02.06.11г. е издадена 
обезпечителна заповед. На 01.07.11г. е депозирана молба от Ф.” АД с 
приложено копие от искова молба с вх.№61393/01.07.11г. На 27.06.11г. е 
постъпила частна жалба от процесуален представител на „А. О. П. С.” 
ЕООД срещу постановеното на 02.06.11г. определение, с което е допуснато 
обезпечение. С разпореждане от 28.06.11г. е разпоредено изпращане на 
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препис от частната жалба на насрещната страна за отговор. Изпратени са 
три съобщения на 29.06.11г. – на Д. К. – получено на 08.07.11г.; на 
пълномощника на Ф.” АД – адвокат П. Г. – получено на 12.07.11г. – от З. 
М. – счетоводител; на „И. Е. Д. Л.” ООД – върнато в цялост с отбелязване, 
че адресатът е на нов адрес. С разпореждане от 13.07.11г. е разпоредено 
изпращане на ново съобщение на новия адрес на „И. Е. Д. Л.” ООД. 
Съобщение „И. Е. Д. Л.” ООД е изпратено на 14.07.11г., видно от списъка 
на лицата с изготвени съобщения, не е върнато по делото. На 19.07.11г. е 
постъпил отговор на частна жалба от Ф.” АД. С резолюция от 25.07.11г. е 
разпоредено изпращане на делото по компетентност на САС. На 26.07.11г. 
делото е изпратено на САС. Делото е върнато от САС на 29.07.11г. за 
администриране, с оглед прилагане на доказателства, от които да е видна 
датата, на която на жалбоподателя е съобщена наложената обезпечителна 
мярка. С резолюция от 02.08.11г. е разпоредено изпращане на съобщение 
на жалбоподателя. Съобщение до „А. О. П. С.” ЕООД е изпратено на 
02.08.11г., видно от списъка на лицата с изготвени съобщения, не е 
върнато по делото. 
 

„Е.” ООД 
 
- ч.гр.д.№4910/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по молба с 
вх.№35198/18.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск, подадена от „Е.” ООД, 
представлявано от Г. Й. Д., със седалище и адрес на управление – гр. С., 
ул. „С.” № 21. В молбата се твърди, че „Е.” ООД е лизингополучател по 
договори за финансов лизинг – 8 бр. / с посочени номера/, а лизингодател е 
„Х. А.-А. А.” ООД. Посочено е, че предмет на бъдещия иск е развалянето, 
прекратяването или изменението на договорите за финансов лизинг. Към 
молбата не са приложени писмени доказателства, въпреки че такива са 
посочени като приложения в молбата. Поискано е налагане на запор върху 
банковите сметки на лизингодателя, както и запор на вещи, предмет на 
договорите за финансов лизинг – 8 бр. /описани в молбата/. По делото не е 
приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
21.07.11г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания с оглед внасянето на държавна такса в едноседмичен срок. 
Съобщение до молителя е изпратено на 22.07.11г., видно от списъка на 
лицата с изготвени съобщения, не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№4906/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по молба с 
вх.№35189/18.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск, подадена от „Е.” ООД, 
представлявано от Г. Й. Д., със седалище и адрес на управление – гр. С., 
ул. „С.” №21. По делото не е приложен протокол за избор на 
докладчик. Молбата се състои само от една страница, която е идентична с 
първа страница на молба с вх.№35198/18.04.11г., по която е образувано 
ч.гр.д.№4910/2011г. С разпореждане от 28.04.11г. производството по 
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делото е оставено без движение, с дадени указания с оглед внасянето на 
държавна такса в едноседмичен срок и уточняване на искането. С 
вх.№39730/03.05.11г. е постъпила „Уточняваща молба” от „Е.” ООД, 
представлявано от Г. Й. Д. и „С. Р. Е.” ООД, представлявано от М. И. Т. В 
молбата се посочва, че „С. Р. Е.” ООД ще предяви „претенция за разваляне, 
респ. прекратяване изцяло на договори за банков кредит и договорни 
ипотеки на основание чл.307 от ТЗ срещу „О. Б.” АД. /за около 2 
милиона евро/. Иска се допускане на обезпечение чрез спиране на 
изпълнението по изп. д. №20108440402864 по описа на ЧСИ С. Я.. С 
определение от 03.05.2011г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск с 
правно основание чл. 307 ТЗ, който ще бъде предявен от „С. Р. Е.” ООД 
против „О. Б.” АД чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело по 
описа на ЧСИ С. Я. Определен е едномесечен срок за предявяване на 
бъдещия иск и парична гаранция в размер на 3 000 лв. Със същото 
определение молбата на „Е.” ООД е оставена без уважение, като съдът е 
приел, че не е подкрепена с писмени доказателства. Върху определението 
са извършени отбелязвания от 03.05.11г. за уведомяване на „С. Е.” ООД за 
постановеното определение и за получаването на обезпечителната заповед. 
На 03.05.11г. е издадена обезпечителна заповед. По делото е приложено и 
съобщение до „Е.” ООД от 03.05.11г., което е получено на 13.05.11г. от Д. 
К. – управител. Върху съобщението е поставена резолюция от 20.06.11г. – 
„Без движение. Да се представят доказателства за представителната власт 
на лицето, получило съобщението.” На 05.07.11г. е депозирана молба от 
„О. Б.” АД за служебна отмяна, поради непредставяне на доказателства за 
предявения бъдещ иск. С резолюция, поставена върху същата молба, е 
разпоредено да се уведоми „Е.” ООД, че следва да представи 
доказателства за предявения иск, след което делото да се докладва за 
произнасяне по молбата. На резолюцията е посочена дата 06.06.11г. 
Съобщение до „Е.” ООД е изпратено на 06.07.11г. На 14.07.11г. е 
депозирана молба от М. Т. – в качеството на управител на „С. Р. Е.” ООД, с 
която уведомява съда, че е предявил бъдещия иск. Приложена е искова 
молба, без печат и вх.№ на СГС. На 07.07.11г. е постъпила частна жалба 
от „О. Б.” АД срещу определението от 03.05.11г. С резолюция от 07.07.11г. 
е разпоредено препис от частната жалба да се изпрати на ответника за 
отговор в 1-седмичен срок. Съобщения до „Е.” ООД и „С. Р. Е.” ООД са 
изпратени на 12.07.11г., видно от списъка на лицата с изготвени 
съобщения, не са върнати по делото. 
 
- ч.гр.д.№4922/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по молба с 
вх.№35199/18.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск, подадена от „Е.” ООД, 
представлявано от Г. Й. Д., със седалище и адрес на управление – гр. С., 
ул. „С.” № 21. В молбата се твърди, че „Е.” ООД е лизингополучател по 
договори за финансов лизинг – 2 бр. / с посочени номера/, а лизингодател е 
„И. Е. Д. Л.” ООД. Посочено е, че предмет на бъдещия иск е развалянето, 
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прекратяването или изменението на договорите за финансов лизинг. Към 
молбата не са приложени писмени доказателства, въпреки че такива са 
посочени като приложения в молбата. Поискано е налагане на запор върху 
банковите сметки на лизингодателя, както и запор на вещи, предмет на 
договорите за финансов лизинг – 2  бр. /описани в молбата/. По делото не 
е приложен протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
21.07.11г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания с оглед внасянето на държавна такса в едноседмичен срок. 
Съобщение до молителя е изпратено на 22.07.11г., видно от списъка на 
лицата с изготвени съобщения, не е върнато по делото. 
 

Други обезпечения 
 
- ч.гр.д.№5027/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба с 
вх.№35740/19.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.26, ал.2 ЗЗД – за обявяване нищожността на договор за покупко-
продажба на недвижим имот с цена на иска от 72 858,50 лв., подадена от В. 
В. срещу К. и Д. С. Приложени са писмени доказателства. Поискано е 
налагане на възбрана върху недвижим имот. По делото не е приложен 
протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 26.04.11г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания с 
оглед внасянето на държавна такса в едноседмичен срок. Съобщение до 
молителя е изпратено на 26.04.11г. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба на 26.04.11г. С определение от 29.04.11г. е допуснато 
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на възбрана върху недвижим 
имот, като е определен едномесечен срок за предявяване на иска. На 
същата дата е издадена обезпечителна заповед. Върху определението е 
извършено отбелязване от 03.05.11г. за уведомяване за постановеното 
определение и получаване на обезпечителната заповед. С резолюция от 
20.06.11г. на молителя е указано, че следва да представи доказателства за 
предявяване на иска. На 01.07.11г. е депозирана молба с приложени 
доказателства за предявяване на бъдещия иск – копие от искова молба с 
вх.№40682/04.05.11г.  
 
- ч.гр.д.№4929/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по молба с 
вх.№35282/18.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.135 ЗЗД, подадена от Л. З. срещу „Г. В.” ЕАД и „И. М.” ЕООД. 
Приложени са писмени доказателства. Поискано е налагане на възбрана 
върху недвижим имот. По делото не е приложен протокол за избор на 
докладчик. С определение от 19.04.11г. е отхвърлена молбата за 
допускане на обезпечение, като неоснователна. Молителят е уведомен на 
01.05.11г. със съобщение от 20.04.11г.  
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- ч.гр.д.№4926/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по молба с 
вх.№35291/18.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.79, ал.1 ЗЗД, с цена на иска от 186 089, 23 евро, подадена от „П.” ЕООД 
срещу „БС Р. Е.” ЕООД. Приложени са писмени доказателства. Поискано е 
налагане на възбрана върху недвижим имот и при условията на 
евентуалност – запор върху всички банкови сметки на ответника. По 
делото не е приложен протокол за избор на докладчик. С определение 
от 19.04.11г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 
възбрана върху недвижим имот, като е определен едномесечен срок за 
предявяване на иска. Определена е парична гаранция в размер на 20 000 
лв. Молителят е уведомен на 05.05.11г. със съобщение от 20.04.11г. На 
30.05.11г. е депозирана молба от процесуален представител на молителя с 
приложени доказателства за предявяване на бъдещия иск – копие от искова 
молба с вх.№47656/26.05.11г. Не е издавана обезпечителна заповед, не е 
внасяна определената парична гаранция.  
 
- ч.гр.д.№4916/2011г. – Делото е образувано на 19.04.11г. по молба с 
вх.№35204/18.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск, подадена от „П.” ЕООД 
представляван от Т. В. П. – управител, с адрес – гр. С., ул. „С.” № 21, 
срещу „Х. А.-А. А.” ООД. В молбата се твърди, че „П.” ЕООД е 
лизингополучател по договори за финансов лизинг – 3 бр. / с посочени 
номера/, а лизингодател е „Х. А.-А. А.” ООД. Посочено е, че предмет на 
бъдещия иск е развалянето, прекратяването или изменението на 
договорите за финансов лизинг. Към молбата не са приложени писмени 
доказателства, въпреки че такива са посочени като приложения в молбата. 
Поискано е налагане на запор върху банковите сметки на лизингодателя, 
както и запор на вещи, предмет на договорите за финансов лизинг – 10  бр. 
/описани в молбата/. Приложени са писмени доказателства. По делото не е 
приложен протокол за избор на докладчик. С определение от 19.04.11г. 
е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху 10 бр. 
движими вещи, като е определен едномесечен срок за предявяване на иска. 
Не е определена парична гаранция. Издадена е обезпечителна заповед. 
Върху определението е извършено отбелязване от 20.04.11г. за 
уведомяване за постановеното определение и получаване на 
обезпечителната заповед. Съобщение от 20.04.11г. за постановеното 
определение до „П.” ЕООД е връчено на 29.04.11г. на Д. К. – 
управител. Не са представени доказателства за предявяване на 
бъдещия иск.  
 
- ч.гр.д.№5163/2011г. – Делото е образувано на 21.04.11г. по молба с 
вх.№36050/20.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.513 ГПК, във вр. с чл.134, чл.79, ал.1 и чл.92 ЗЗД с цена 172 798, 57 лв., 
подадена от Д. С. Й. срещу „Д.” ООД, гр. П. Поискано е налагане на запор 
върху банкови сметки в 30 банки.  Приложени са 45 бр. писмени 
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доказателства. По делото не е приложен протокол за избор на 
докладчик. С определение от 03.05.11г. е отхвърлена молбата за 
обезпечение, след като съдът е констатирал противоречие в петитума на 
бъдещия иск с неговото основание, както и немотивиране на 
обезпечителната нужда. Върху определението е извършено отбелязване от 
04.05.11г. за уведомяване на процесуалния представител на молителя. 
Частна жалба срещу постановеното определение е постъпила на 05.05.11г. 
С разпореждане от 09.05.11г. е разпоредено изпращане на делото на САС 
по компетентност. Делото е постъпило в САС на 11.05.11г., където е 
образувано гр.д.№1626/2011г. по описа на САС. С определение 
№1086/15.06.11г. САС е оставил без уважение частната жалба.  
 
- ч.гр.д.№5196/2011г. – Делото е образувано на 21.04.11г. по молба с 
вх.№36355/20.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.60, ал.1 във вр. с чл.5, ал.1 и чл.9, ал. 1 от Закона за наследството с цена 
173 605, 50 лв., подадена от ЕТ „И. К. – В. Ш.” срещу Н. В. Б.. Поискано е 
налагане на възбрана върху недвижим имот.  Приложени са писмени 
доказателства. По делото не е приложен протокол за избор на 
докладчик. С определение от 26.04.11г. е допуснато обезпечение на бъдещ 
осъдителен иск чрез налагане на възбрана върху недвижим имот. 
Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск и парична 
гаранция в размер на 8 000 лв. Върху определението са извършени 
отбелязвания за издаване на обезпечителна заповед  на 13.05.11г. и за 
уведомяване на процесуалния представител на молителя за постановеното 
определение и получаване на екземпляр от обезпечителната заповед на 
17.05.11г. С молба от 13.05.11г. молителят е представил доказателства за 
внесената гаранция. С молба от 03.06.11г. молителят е представил искова 
молба с вх.№50044/01.06.11г. на СГС. Частна жалба срещу постановеното 
определение е постъпила на 07.06.11г. С разпореждане от 09.06.11г. е 
разпоредено изпращане на препис от частната жалба на ответната страна за 
отговор. Отговор на частната жалба е постъпил на 27.06.11г. С 
разпореждане от 29.06.11г. е разпоредено изпращане на делото по 
компетентност на САС. Делото е върнато от САС на 05.07.11г. за 
администриране на жалбата и прилагане на съобщението по чл. 596, ал.1 
ГПК. В изпълнение на дадените от САС указания е депозирана молба от 
19.07.11г. С разпореждане от 21.07.11г. е разпоредено изпращане на делото 
по компетентност на САС. Делото е постъпило в САС на 22.07.11г., където 
е образувано гр.д.№2602/2011г. по описа на САС. С определение 
№1363/27.07.11г. на САС е потвърдено, постановеното от СГС 
определение.  
 
- ч.гр.д.№5111/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба с 
вх.№35730/19.04.11г. за обезпечение на иск с цена 10 000 000 евро, 
предявен пред Арбитражен съд към Българската търговско-промишлена 
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палата на 07.04.11г., подадена от „Г. М. К.” ООД срещу Ф. „Г”. Приложени 
са писмени доказателства. Поискано е налагане на възбрана върху 
недвижими имоти.  По делото не е приложен протокол за избор на 
докладчик. С определение от 20.04.11г. е допуснато обезпечение на 
предявен иск в пред Арбитражен съд към Българската търговско-
промишлена палата чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти. 
Определена е парична гаранция в размер на 500 000 лв. За 
постановеното определение молителят е уведомен на 04.05.11г. със 
съобщение от 21.04.11г. Върху определението са извършени отбелязвания 
за издаване на обезпечителна заповед  на 18.05.11г. и за получаване на 
екземпляр от обезпечителната заповед на 20.05.11г. С молба 
вх.№45179/2011г. молителят е представил доказателства за внесената 
гаранция.  
 
- ч.гр.д.№5044/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба с 
вх.№35845/19.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск с цена 895 698 евро, 
подадена от „С.” ООД и „А. Е. Е.” ООД срещу „ В. и А.” ЕООД и ЕТ „ А.-
А. Б.”. Поискано е налагане на запор върху банкови сметки в 31 банки, 
възбрана върху недвижими имоти – 4 бр. и върху идеални части от др. 2 
недвижими имота, както и запор върху търговски предприятия. 
Приложени са писмени доказателства. По делото не е приложен 
протокол за избор на докладчик. С молба от 13.07.11г. е оттеглена 
молбата за допускане на обезпечение от първия молител - „С.” ООД. С 
определение от 13.07.11г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху банкови сметки в 31 банки, възбрана върху 
недвижими имоти - 4 бр. и върху идеални части от др. 2 недвижими имота, 
както и запор върху търговски предприятия. Определен е едномесечен 
срок за предявяване на бъдещия иск. Гаранция не е определена. 
Производството е прекратено в частта по молбата на „С.” ООД. Издадена е 
обезпечителна заповед на 13.07.11г. Върху определението са извършени 
отбелязвания за уведомяване на процесуалния представител на молителя за 
постановеното определение и получаване на 3 бр. обезпечителни заповеди 
на 13.05.11г. На 21.07.11г. е постъпила молба от пълномощник на А. Е. Е.” 
ООД, с която се иска издаване на друга обезпечителна заповед, тъй като 
искането за вписване на допуснатата възбрана на недвижимите имоти е 
оставено без уважение, тъй като в издадената заповед не е посочено 
изрично, кое от задължените лица е собственик на възбранените имоти и е 
допусната грешка в изписването на идентификаторите на имотите, а за 
други – липсва посочване на такива. Издадена е нова обезпечителна 
заповед на 21.07.11г. Извършено е отбелязване за получаване на новите 
обезпечителни заповеди на 21.07.11г. Новата обезпечителна заповед е 
издадена само относно допуснатата възбрана на недвижими имоти. 
Частна жалба срещу определението, с което е допуснато обезпечението е 
постъпила на 22.07.11г. С разпореждане от 27.07.11г. частната жалба е 
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оставена без движение с оглед внасянето на държавна такса. С 
разпореждане от 01.08.11г. е разпоредено изпращане на препис от частната 
жалба на ответната страна за отговор в едноседмичен срок. Съобщение е 
изпратено на 01.08.11г.  
 
- ч.гр.д.№9874/2011г. – Делото е образувано на 21.07.11г. по молба с 
вх.№68433/20.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с цена от 68 273,41 лв., 
подадена от „Е. Т.” ЕООД срещу ЕТ „К.-Д. П.”. Подадената молба не е 
подписана. Поискано е налагане на запор върху банкови сметки в 20 
банки. Приложен е протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 
21.07.11г. производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания с оглед внасянето на държавна такса. Молителят е уведомен на 
28.07.11г. със съобщение от 22.07.11г. В изпълнение на дадените указания 
е депозирана молба на 01.08.11г. С разпореждане /без посочена дата/ 
производството по делото е оставено без движение с дадени указания, в 
случай, че молителят поддържа молбата да представи пълномощно и да я 
подпише. Съобщение до молителя е изпратено на 03.08.11г., видно от 
списъка на лицата с изготвени съобщения, не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№9033/2011г. – Делото е образувано на 06.07.11г. по молба с 
вх.№62148/04.07.11г. за обезпечение на частичен иск с правно основание 
чл.59 ЗЗД и цена от 30 000 лв., подадена от „М.” ООД срещу П. и П. Ш. 
Поискано е налагане на възбрана върху недвижим имот. Приложени са 
писмени доказателства – 102 бр. На 01.08.11г. е депозирана молба с искане 
съдът да се произнесе по поисканото обезпечение. С определение от 
02.08.11г. е допуснато обезпечение чрез налагане на възбрана върху 
недвижим имот. Не е определена гаранция. Извършено е отбелязване на 
уведомяване на молителя за постановеното определение на 03.08.11г. и за 
получаване на същата дата на издадената на 02.08.11г. обезпечителна 
заповед.  
 
- ч.гр.д.№9935/2011г. – Делото е образувано на 22.07.11г. по молба с 
вх.№68709/21.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.19, ал.3 ЗЗД и цена от 97 400 лв., подадена от И. Х. И. Приложен е 
протокол за избор на докладчик. В молбата се сочи ответник, за който не 
са посочени никакви данни. Поискано е налагане на възбрана върху 
недвижим имот, за който също не са посочени никакви данни, както и 
спиране на изпълнително дело, образувано при ЧСИ М. Б., като не е 
посочен и номер на изп. дело. В молбата се твърди, че се прилагат писмени 
доказателства, като такива не са приложени. С разпореждане от 25.07.11г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
внасянето на държавна такса в едноседмичен срок. Съобщение до 
молителя е изпратено на 25.07.11г., видно от списъка на лицата с изготвени 
съобщения, не е върнато по делото. 
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- ч.гр.д.№9847/2011г. – Делото е образувано на 21.07.11г. по молба с 
вх.№68594/20.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с цена от 367 254,03 лв., 
подадена от „Т.” ООД с управител Х. Х. срещу „Х. А. А.-А.” ООД. 
Приложен е протокол за избор на докладчик. Молителят сочи, че е 
лизингополучател, който има претенция за разваляне или прекратяване на 
договор за финансов лизинг на основание чл.307 ТЗ, алтернативно – за 
изменение на договора. Поискано е налагане на запор върху движими 
вещи – 5 бр., предмет на договора за финансов лизинг, както и налагане на 
запор върху банкови сметки. С разпореждане от 21.07.11г. производството 
по делото е оставено без движение, с дадени указания за внасянето на 
държавна такса.  Съобщение до молителя е изпратено на 22.07.11г., видно 
от списъка на лицата с изготвени съобщения, не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№9869/2011г. – Делото е образувано на 21.07.11г. по молба с 
вх.№68410/20.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.72, ал.3 във вр. чл.72, ал.2 ЗС и цена от 25 483 лв., подадена от С. В. А. 
срещу 7 физически лица. Поискано е спиране на изпълнително дело 
№20118380404395 по описа на ЧСИ М. Б. С разпореждане от 25.07.11г. 
производството по делото е оставено без движение, с дадени указания за 
представяне на оригинал от адвокатско пълномощно. Съобщение до 
молителя е изпратено на 28.07.11г., видно от списъка на лицата с изготвени 
съобщения, не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№9942/2011г. – Делото е образувано на 22.07.11г. по молба с 
вх.№68693/21.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.19, ал.3 ЗЗД и цена от 141 300 лв., подадена от М. И. Т. В молбата се 
сочи ответник, за когото не се съдържат никакви данни. Поискано е 
спиране на изпълнително дело / без посочен номер/ по описа на ЧСИ М. Б. 
С разпореждане от 25.07.11г. производството по делото е оставено без 
движение, с дадени указания за представяне на оригинал от адвокатско 
пълномощно.  Съобщение до молителя е изпратено на 25.07.11г., видно от 
списъка на лицата с изготвени съобщения, не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№5070/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по постъпило по 
подсъдност на 19.04.11г. гр.д.№14731/2011г. по описа на СРС. С 
определение от 26.04.11г. е оставена без уважение подадената молба за 
обезпечение на бъдещ иск, тъй като съдът е приел, че молителят не е 
изложил фактически основания, които да обуславят необходимост от 
допускане на обезпечение, няма твърдения за затруднено финансово 
положение на ответника, не е посочен какъв иск и за каква сума ще бъде 
предявен срещу бъдещия ответник, представените доказателства не водят 
до релевантен извод за вероятна основателност на претенцията, не е 
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налице обезпечителна нужда и исканата обезпечителна мярка е 
неподходяща.  
 
- ч.гр.д.№9927/2011г. – Делото е образувано на 22.07.11г. по молба с 
вх.№68984/22.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с цена от 105 262,76 лв., 
подадена от „И. Е.” срещу „Б. П. С.” ООД.  Приложен е протокол за избор 
на докладчик. Поискано е налагане на възбрана върху поземлен имот, 
подробно описан в молбата. С разпореждане от 25.07.11г. производството 
по делото е оставено без движение, с дадени указания за уточняване на 
правното основание на бъдещите искове и посочване на цената им. 
Съобщение до молителя е изпратено на 28.07.11г., видно от списъка на 
лицата с изготвени съобщения, не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№9703/2011г. – Делото е образувано на 20.07.11г. по молба с 
вх.№67973/19.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.266 ЗЗД и цена от 93 040 лв., подадена от „Г.” ЕООД срещу „П. Б.” 
ООД. Приложени са писмени доказателства. Поискано е налагане на запор 
върху банкови сметки в 30 банки. По делото е приложен протокол за избор 
на докладчик от 20.07.11г. С Определение от 21.07.11г. молбата за 
допускане на обезпечение е оставена без уважение, след като съдът е 
констатирал, че молбата не е подкрепена с убедителни писмени 
доказателства и не е установена вероятната основателност на бъдещите 
искове, следователно не е установена обезпечителна нужда. Съобщение до 
молителя е изпратено на 22.07.11г., видно от списъка на лицата с изготвени 
съобщения. Не е върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№9930/2011г. – Делото е образувано на 22.07.11г. по молба с 
вх.№68733/21.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск с правно основание 
чл.266 ЗЗД и цена от 84 613 лв., подадена от „Г.” ЕООД срещу „К.” ЕООД. 
Не са приложени писмени доказателства, въпреки че такива са посочени 
като приложения в молбата. Поискано е налагане на запор върху банкови 
сметки в 30 банки. По делото е приложен протокол за избор на докладчик 
от 22.07.11г. С разпореждане от 25.07.11г. производството по делото е 
оставено без движение, с дадени указания с оглед внасянето на държавна 
такса в едноседмичен срок. Съобщение до молителя е изпратено на 
25.07.11г., видно от списъка на лицата с изготвени съобщения. Не е 
върнато по делото. 
 
- ч.гр.д.№5033/2011г. – Делото е образувано по молба от 20.04.11г. С 
определение от 27.04.11г. е допуснато обезпечение, обезпечителна заповед 
е издадена на 28.04.11г. Съобщение на молителя е връчено на 28.04.11г. 
 
- ч.гр.д.№5036/2011г. – Делото е образувано по молба от 19.04.11г. С 
определение от 04.05.11г. е допуснато обезпечение на частично предявен 
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иск с цена от 20 000 евро от общо 113 940 лв. Определена е гаранция от 
4 000 лв. Обезпечителна заповед е издадена на 20.05.11г. Съобщение на 
молителя е изпратено на 05.05.11г. 
 
- ч.гр.д.№5056/2011г. – Делото е образувано по молба от 19.04.11г. за 
обезпечение на бъдещ иск с цена от 1 500 000 евро. Допуснато е 
обезпечение чрез спиране на изпълнително дело / „А. Б.” АД – клон 
София/. Бъдещият иск е с предмет обявяване нищожността на нотариален 
акт за договорна ипотека. Обезпечението е допуснато с определение от 
20.04.11г. Определена е гаранция от 3 000 лв. Обезпечителна заповед е 
издадена на 21.04.11г. Съобщение на молителя е връчено на 26.04.11г. На 
27.07.11г. е депозирана молба за поправка на ОФГ. Поправената 
обезпечителна заповед е получена на 03.08.11г. Частна жалба срещу 
постановеното определение е постъпила на 29.04.11г. С резолюция от 
03.05.11г. е разпоредено да се изпрати препис от жалбата на насрещната 
страна за отговор. Отговор по частната жалба е постъпил на 18.05.11г. С 
резолюция от 06.06.11г. е разпоредено изпращане на делото по 
компетентност на САС. Определение от 20.06.11г. на САС.  
 
- ч.гр.д.№9705/2011г. – Делото е образувано по молба от 19.07.11г. от „Г.” 
ООД със седалище и адрес на управление гр. София против „М.” АД гр. 
Бургас, цена на бъдещия иск – 1 967 903, 20 лв. С определение от 20.07.11г. 
е допуснато обезпечение, определена е гаранция от 15 000 лв. Наложени са 
следните обезпечителни мерки: спиране на изп.дело №20118040400229 по 
описа на ЧСИ Д. Н. – с район на действие Окръжен съд гр. Бургас; запор 
върху банкови сметки в 3 банки размера на бъдещия иск. Искането е 
отхвърлено по отношение на всички останали банки, „тъй като би се 
стигнало до прекомерност на обезпечението”. На 20.07.11г. е получено 
обявление за постановеното определение. Гаранцията е внесена на 
21.07.11г. Обезпечителната заповед е получена на 21.07.11г.  
 
- ч.гр.д.№5173/2011г. – Делото е образувано по молба от 20.04.11г. от „П.-
К.” АД срещу „Ф. С.” ЕАД. Поискано е налагане на забрана за използване 
на правата върху търговска марка от получател или лицензополучател; 
налагане на забрана за разпореждане с правата върху марката от 
притежателя или лицензополучателя на изключителна лицензия. С 
определение от 04.05.11г. е отхвърлена молбата за допускане на 
обезпечение с мотиви, че поисканите обезпечителни мерки за 
неподходящи, не водят до оправдано накърняване на правната сфера на 
ответника, не съответстват на обезпечителната нужда, обезпечителните 
мерки не са съобразени с вида на материалното право, което се защитава. 
Молителят е уведомен на 09.05.11г.  
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 ІІ. Извършена беше проверка и във връзка със следните сигнали 
постъпили в ИВСС:  

1. вх.№Ж-01-653/01.07.11г. от „У. Б.” АД, гр. София.   
2. вх.№Ж-01-771/28.07.11г. от „Ц. Х.” АД. 
3. вх.№Ж-01-778/29.07.11г. от изпълнителния директор на 

„Централен депозитар” АД. 
4. вх.№Ж-01-811/04.08.11г. от Йорданка Фандъкова – кмет на 

СО. 
5. вх.№Ж-01-816/08.08.11г. от „М. Л.”. 

 
 

1. Жалба от „У. Б.” АД, гр. София вх.№Ж-01-653/01.07.11г. 
 

В Инспектората към Висшия съдебен съвет е постъпил сигнал под 
горния номер от „У. Б.” АД, гр. София, със седалище и адрес за 
кореспонденция: гр. С., район „В.”, ул. „С. Н.” № 7, чрез адв. П. С., в който 
се излагат оплаквания срещу действията на съдия Мария Георгиева-
докладчик по гр. д. № 5076/2011 г. на Софийски градски съд. 

Обстоятелствено се излагат факти, че „У. Б.” АД, гр. София, като 
ипотекарен кредитор, е предприела изпълнителни действия, в резултат на 
които по изпълнително дело № 2009838040915 по описа на ЧСИ М. Б., е 
предприета публична продан на апартамент, находящ се в кв. „Б.”, 
насрочена в периода от 12.04.2011 г. до 12.05.2011 г. В периода на 
определената публична продан в Софийски градски съд са депозирани 12 
молби с един и същи молител – Б. И. М., за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск срещу едни и същи ответници – К. Б. и В. Й.-Б., които 
същевременно са длъжници по изпълнението на банката по цитираното 
изпълнително дело. Всички молби, внесени в СГС, съдържали искане за 
допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнителното дело. 
Конкретизира се, че по молбите са образувани пет дела, като видно от 
поредността на номерата на делата молбите същите са подавани 
последователно. Обстоятелството, че в Софийски градски съд са заведени 
и седем искови производства, между същите страни, отново с 
последователни номера на делата, създава впечатление за подход, 
посредством който се цели да се стигне до определен съдия. 

Жалбоподателят сочи, че молбата за допускане на обезпечение чрез 
спиране на изпълнението по изпълнителното дело е уважена единствено от 
съдия Мария Георгиева по гр. д. № 5076/2011 г., разпределено на неин 
доклад. Обезпечителна заповед по делото е издадена за обезпечаване на 
бъдещ иск, при условие че в Софийски градски съд към същия момент е 
налице висящо и неприключило исково гр. д. № 2076/2010 г., имащо за 
предмет претенция по отношение на същия недвижим имот, с оглед на 
каквато бъдеща такава съдия Георгиева е уважила молбата по гр. д. № 
5076/2011 г. 
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На следващо място, в сигнала се излагат факти, които сочат, че при 
сходна фактическа обстановка на подадени многобройни молби с 
идентичен предмет и страни, през 2010 г. в Софийски градски съд са 
образувани седем обезпечителни производства, като единствено по гр. д. 
№ 805/2010 г., разпределено също на съдия Мария Георгиева, отново в 
период на насрочена публична продан на конкретното жилище, при свръх 
бързина, е постановено издаване на обезпечителна заповед за спиране на 
изпълнителните действия. 

В обобщение се конкретизира, че два пъти – по гр. д. № 805/2010 г. и 
гр. д. № 5076/2011 г., съдия Георгиева допуска обезпечение чрез спиране 
на изпълнение по отношение на един и същи имот, между едни и същи 
страни и на същото основание, и то в периодите, през които са определяни 
за извършване изпълнителните действия, без да бъде съобразено, че 
бъдещият иск, във връзка с който е образувано гр. д. № 2076/2010 г. и с 
оглед който е допуснато обезпечението по гр. д. № 805/2010 г., все още е 
висящ пред Софийски градски съд. Отделно от всички изложени факти, 
жалбоподателят развива съображения, че обезпеченията са допускани при 
определяне на изключително ниски гаранции, сравнено с интереса, който е 
обезпечаван. 

С оглед развитите оплаквания, със сигнала се търси съдействие, на 
основание чл. 54 от ЗСВ, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет да 
извърши проверка на действията на съдебния състав, разгледал и решил гр. 
д. № 805/2010 г. и . д. № 5076/2011 г., и двете по описа на СГС, като бъдат 
проучени за сравнение и делата, образувани пред същия съд по молби, 
депозирани от същия молител, и описани подробно в сигнала. 

 
Във връзка с поставените от жалбоподателя проблеми при 

проверката се установи следното: 
 

- ч.гр.д.№805/10г. – образувано на 27.01.2010г. по молба по чл. 390 
ГПК с вх. № 4998/26.01.2010 г. от Б. И. М. срещу В. Й. Г.-Б.. Иска се 
допускане на обезпечение на бъдещ иск срещу К. Б. по чл.19, ал.3 ЗЗД, тъй 
като ищецът на 02.03.2009г. с К. и В. Й. Б. е сключил предварителен 
договор за покупко-продажба на апартамент в кв.Бояна. Иска се спиране 
на изпълнение на публична продан по изп. д. № 4405/09г. и 
изп.д.№915/09г. В предварителния договор се сочи цена от 750 000 евро. 
„У. Б.” АД е поискал с молба до ЧСИ присъединяване като взискател по 
изп.д.№915/09г. – 147 067.57лв. главница, 36 852.46лв. лихва и 3 683.40лв. 
съдебни разноски. Публична продан е насрочена за 28.12.2009г. С 
определение от 28.01.2010г. съдия М. Георгиева е допуснала обезпечение 
чрез спиране на изпълнението по изп.д.№4405/09г. и изп.д.915/09г. 
Определен е 1 месечен срок от получаване на обезпечителната заповед или 
връчване на настоящото определение за представяне на доказателства за 
предявяване на бъдещия иск. Определена е парична гаранция в размер на 
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10 000лв., като обезпечителната заповед да се издаде след внасянето на 
определената гаранция. На 16.03.2010г. е депозирана молба за 
освобождаване на гаранцията, тъй като е предявен иска. Съдът е 
разпоредил на 29.03.2010г. първо молителят да представи доказателства в 
този смисъл. На 23.06.2010г. делото да се докладва за преразпределяне на 
друг съдия и разпределено на съдия В. Пейчинова. 

На 29.03.2010г. съдия Георгиева е оставила без разглеждане молбата 
на „У. Б.” АД от 05.02.2010г. за встъпването им в качеството на трето лице 
в обезпечителното производство /като трето подпомагащо лице/. 

Постановеното по делото определение е обжалвано с частна жалба 
пред САС, където е образувано ч.гр.д.№1023/10г. на 29.06.10г. и е 
постановено определение №1144/02.07.2010г., с което се обезсилва 
определението от 29.03.2010г. на СГС и делото е върнато за изпълнение на 
указанията дадени в обстоятелствената част на акта. Сочи се, че 
определението на СГС е недопустимо, тъй като има пълна липса на 
мотиви, което прави обективно невъзможна въззивната проверка. 

По частна жалба на „У. Б.” АД от 05.02.2010г. срещу определение от 
28.01.2010г. и обезпечителна заповед по чл. 396 ГПК, пред САС е 
образувано ч.гр.д.№1533/10г., като същата е изпратена в САС след 
разпореждане на СГС от 08.07.2010г. във връзка с указанията на САС по 
другото частно производство. С определение №2084/30.12.2010г. САС е 
отменил определението на СГС, с което е допуснато обезпечението и 
оставя без уважение искането на Б. И. М. за допускане на бъдещ иск с 
правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД. Мотиви: Представените писмени 
доказателства не удостоверяват допустимостта и вероятната основателност 
на иска по чл.19, ал.3 ЗЗД, насочен единствено към продавачката В. Б. 
Продавачите-съпрузи са задължителни другари, поради което бъдещият 
иск срещу единия от тях би бил недопустим. Липсват доказателства за 
причините, поради които страните не са пристъпили към сключване на 
окончателен договор до изтичане на уговорения срок – 02.12.2009г. 

Депозираният бъдещ иск, чието обезпечение се е искало, също е 
предявен само по отношение на съпругата. 

По бъдещият иск, във връзка с който е допуснато обезпечението, 
е образувано гр.д.№2076/10г., І,-12 с-в на 24.02.2010г. и същото е 
разпределено за разглеждане от съдия Г. И. Исковата молба е депозирана 
на 23.02.2010г. С резолюция от 25.02.2010г. на съдията е разпоредено 
представяне на данъчна оценка. 

На 21.04.2010г. е депозирана молба от ищеца Б. М. за издаване на 
съдебно удостоверение, което да послужи пред община Витоша. Такова е 
издадено на 22.04.2010г. и е получено на 26.05.2010г. Данъчната оценка е 
представена на 11.06.2010г. Съдът е дал указания на 15.06.2010г. за 
внасяне на държавна такса. На 24.06.2010г. е депозирана молба за 
освобождаване от държавна такса, която на 30.06.2010г. е оставена без 
уважение. На 01.07.2010г. е дадено ново указание да се изпълни 
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предходното за внасяне на държавна такса. На 29.07.2010г. е постъпила 
молба от Б. М. за удължаване на срока за изпълнение на дадените 
указания. С разпореждане на съда от 09.08.2010г. срокът е удължен с 
1месец, считано от същата дата. Разпореждане, постановено на 
18.01.2011г., дава последна възможност на страната да внесе определената 
държавна такса в 20-дневен срок, съобщение за което е изпратено на 
18.01.2011г. По делото липсва върнато съобщение, от което да е видно, че 
последните обстоятелства са доведени до знанието на ищеца. Ново 
съобщение е изпратено на 01.07.2011г., като към момента на извършване 
на проверката делото, образувано по иска, с оглед на който съдия 
Георгиева е допуснала спиране на изпълнителното дело, все още е 
висящо и не е приключило. 
 
- ч.гр.д.№5076/2011г. – Делото е образувано на 20.04.11г. по молба от 
19.04.11г. за обезпечение на бъдещ иск, депозирана от Б. И. М. С 
разпореждане производството е оставено без движение с дадени указания 
за внасяне на държавна такса. На 22.04.11г. констатираните нередовности 
са отстранени. С определение от 12.05.11г. е допуснато обезпечение. 
Определена е гаранция в размер на 3000 лв. и едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск. На 12.05.11г. е внесена определената 
гаранция. На същата дата е издадена обезпечителна заповед. На 10.06.11г. 
е представено доказателство за предявения иск. Против определението е 
постъпила частна жалба от „У.” АД на 21.06.11г. Едва на 07.07.11г. с 
резолюция на съдия-докладчика е разпоредено изпращане на препис от 
частната жалба на насрещната страна за отговор в едноседмичен срок. По 
представения договор цената на иска е 750 000 евро. Към молбата е 
представен заверен препис от предварителен договор, без други писмени 
доказателства.  
 
 При проверката е представена справка към 06.07.11г., относно делата 
образувани в СГС, І гражданско отделение с ищец Б. И. М. срещу К. К. Б. и 
В. Й. Г. – Б. На 12.04.11г. в СГС са регистрирани 3 бр. искови молби от Б. 
И. М. срещу К. К. Б. и В. Й. Г. – Б. с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД, по 
които са образувани: 

- гр.д.№4746/2011г., І-2 състав; 
- гр.д.№4747/2011г., І-15 състав; 
- гр.д.№4748/2011г., І-5 състав 

В изпълнение на заповед №2821/02.12.2010г. на и.д. председателя на 
СГС докладчиците по делата са уведомени с приложени доказателства за 
идентичните поредни искови молби, поради което на основание чл.126, 
ал.1 ГПК производствата по второто и третото дело за прекратени. В 
последствие поради неизпълнение на указания на съда за внасяне на 
дължимата държавна такса е прекратено и първото дело.  
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На 15.04.11г. са депозирани нови 4 бр. искови молби от ищеца Б. И. 
М. на същото правно основание срещу същите ответници, по които са 
образувани следните гр.дела: 

- гр.д.№4821/2011г., І-12 състав; 
- гр.д.№4822/2011г., І-9 състав; 
- гр.д.№4823/2011г., І-7 състав; 
- гр.д.№4824/2011г., І-13 състав.  

След прилагане от деловодството на доказателства за наличието на 
вече образувани дела по идентични искови молби срещу същите страни, са 
прекратени три от посочените дела. По гр.д.№4824/2011г., І-13 състав на 
ищеца са дадени указания с оглед внасянето на държавна такса, срокът за 
изпълнението на които е изтекъл и на 01.07.11г. делото е изпратено на 
доклад на съдията-докладчик. 

На 14.06.11г. в СГС е депозирана нова идентична искова молба, по 
която е образувано гр.д.№7774/2011г., І-5 състав, производството по което 
е оставено без движение с дадени указания за представяне на данъчна 
оценка. Към 06.07.11г. указанията не са изпълнени и делото на 28.06.11г. е 
предоставено на доклад.  

Съгласно справка, отразяваща производствата, образувани по молби 
за допускане на обезпечения на бъдещ иск в периода 18.04.2011 г.-
21.04.2011 г., е видно, че по молби, депозирани на 19-20.04.2011 г. от Б. И. 
М., в Софийски градски съд са образувани следните 10 /девет/ дела, две от 
които са разпределени на доклад на съдия Мария Георгиева: 

 - по молба с вх. № 35671/19.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5073/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия Дж. Петкова; 

 - по молба с вх. № 35675/19.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5074/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия М. Яначкова; 

 - по молба с вх. № 35676/19.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5075/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия М. Яначкова; 

 - по молба с вх. № 35677/19.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5076/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия М. Георгиева; 

 - по молба с вх. № 35678/19.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5077/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия Здр. Иванова; 

 - по молба с вх. № 36334/20.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5182/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия Здр. Иванова; 

 - по молба с вх. № 36335/20.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5183/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия М. Георгиева; 

 - по молба с вх. № 36337/20.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5184/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия Дж. Петкова; 

 - по молба с вх. № 36340/20.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5188/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия М. Яначкова; 

 - по молба с вх. № 36339/20.04.2011 г. е образувано ч. гр. д. № 
5190/2011 г., разпределено за разглеждане от съдия Дж. Петкова. 
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Жалба от „М. А. Л.” вх.№Ж-01-816/08.08.11г. 
 
В ИВСС е постъпил сигнал с вх.№Ж-01-816/08.08.11г. от „М. А. Л.”, 

подписана от С. П. М. с адрес за контакти: гр. С., бул. „Д. Б.” № 85. В 
сигнала се съдържат твърдения, че на 04.08.11г. по време на изпълнителни 
действия в гр. Пловдив на посоченото дружество е връчена обезпечителна 
заповед, издадена от СГС, І-16 състав по гр.д.№10394/2011г., с която е 
спряно действието на издадена по-рано обезпечителна заповед по т. 
д.№2457/2011г. на СГС, VІ-1 състав. Жалбоподателят сочи, че от справка в 
електронния регистър на СГС е установил 9 дела, образувани по молби на 
Д. А. и Б. К. С жалбата са поставени конкретни въпроси към ИВСС, 
относно законосъобразността и правилността на определението, 
постановено от съдия Мария Георгиева, с което е допусната 
горепосочената обезпечителна мярка.  

 
Във връзка с поставените от жалбоподателя проблеми при 

проверката се установи следното: 
 
- гр.д.№10394/2011г. – Делото е образувано на 03.08.11г. по искова молба 
с вх.№71864/02.08.11г. подадена от Д. И. А. – представител на „Ф.” ЕООД 
и Б. Д. К. – представител на „К. Т.” ЕАД срещу Г. Н. Н. – представител на 
„Е. Д. М.” ЕООД и Б. М. Х. – представител на „М. А. Л.” ТД, с която е 
предявен отрицателен установителен иск за установяване, че ищците не 
осъществяват нарушение по отношение на ответниците на правата им по 
чл.13 ЗМГО върху търговска марка на общността R. K., рег. № ......28, 
словна за стоки клас 4. С исковата молба е направено особено искане за 
допускане на обезпечение на предявения иск чрез налагането на следната 
обезпечителна мярка - спиране на изпълнението на обезпечителни 
заповеди, издадени въз основа на определения постановено по: 
- т.д.№2457/2011г. по описа на СГС, VІ-1 състав; 
- ч.гр.д.№8634/2011г. по описа на СГС, АО, ІІІ – В състав; 
- ч.гр.д.№8640/2011г. по описа на СГС, АО, ІІІ – В състав; 
- ч.гр.д.№9560/2011г. по описа на СГС, VІ-6 състав. 
 По делото е приложен протокол за избор на докладчик. На 04.08.11г. 
с вх.№72428/04.08.11г. е постъпила уточняваща молба, в която се съдържа 
искане допълнително да бъдат допуснати следните обезпечителни мерки: 

- Забрана за разпореждане с правата върху търговската марка на 
общността R. K., рег. №004501128, словна за стоки клас 4 от „М. А 
Л.” ТД и „Е. Д. М.” ЕООД; 

- Забрана за използване на правата върху търговската марка  на 
общността R. K., рег. №.....28, словна за стоки клас 4 от притежателя 
„М. А. Л.” ТД и ползвателя на изключителна лицензия „Е. Д. М.” 
ЕООД; 



 24

С определение от 04.08.11г. е допуснато обезпечение на иск с правно 
основание чл. 124 ГПК чрез налагане на следните обезпечителни мерки: 

- Забрана за разпореждане с правата върху търговската марка на 
общността R. K., рег. №...28, словна за стоки клас 4 от „М. А. Л.” ТД 
и „Е. Д. М.” ЕООД; 

- Забрана за използване на правата върху търговската марка на 
общността R. K. G, рег. № ....28, словна за стоки клас 4 от 
притежателя „М. А. Л.” ТД и ползвателя на изключителна лицензия 
„Е. Д. М.” ЕООД; 

- Спиране изпълнението на обезпечителни заповеди, издадени от СГС 
по - т.д.№2457/2011г., ч.гр.д.№8634/2011г., ч.гр.д.№8640/2011г. и 
ч.гр.д.№9560/2011г. 
Определена е парична гаранция в размер на 5 000 лв. На същата дата 

молителят е уведомен за постановеното определение, внесъл е паричната 
гаранция и е получил копия от издадената на 04.08.11г. обезпечителната 
заповед. По делото се намират обезпечителни заповеди – 6 бр.  

Прави впечатление, че намиращият се по делото препис от исковата 
молба с отбелязване „за ответника” не е идентичен с исковата молба, която 
се намира стр. 4 -7 от делото.  
 
- ч.гр.д.№9560/2011г. – /Съдия-докладчик Светлин Михайлов/ Делото е 
образувано по молба на „Е. Д. М.” ЕООД за обезпечение на бъдещ иск 
срещу „К. Т.” ЕАД гр. София с правно основание чл.76, ал.1, т.1,2 и 4 и 
чл.76, ал.2, т.3 ЗМГО. На основание чл.76ж ЗМГО са наложени следните 
обезпечителни мерки: 
1. Забрана за производство на тютюневи изделия и артикули за пушачи, 
означени с марките „K.”, “T. K.”, “T. K. R.”, “R. T. K.” от „К. Т.” ЕАД гр. 
П. 
2. Забрана за използване в търговската дейност на тютюневите изделия и 
артикули за пушачи, означени с марките „K.”, “T. K.”, “T. K. R.”, “R. T. 
K.”, произведени от „К. Т.” ЕАД гр. П. 
3. Изземване на произведената от „К. Т.” ЕАД гр. П. продукция – 
тютюневи изделия и артикули за пушачи, означени с марките описани в т.2 
– да се изискат отново, намиращи се в търговската мрежа и складовете на 
производителя. 
Молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск е подадена на 
18.07.11г., определението за допускане на обезпечението е постановено на 
същата дата, обезпечителната заповед е издадена на 19.07.11г. 
Определението по допускане на обезпечението е обжалвано от „К. Т.” ЕАД 
гр. П. 
 
- ч.гр.д.№8634/2011г. – /Съдия-докладчик В.Пейчинова/ Молбата е 
тъждествена с тази по горното дело, подадена е на 29.06.11г. Допуснато е 
обезпечение на 22.07.11г. като са наложени тъждествени и описани в 
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горното дело обезпечителни мерки. Обезпечителната заповед е издадена на 
25.07.11г. Определението по допускане също е обжалвано.  
 
- ч.гр.д.№8640/2011г. – /Съдия-докладчик В.Пейчинова/ Молбата е 
тъждествена с тази по ч.гр.д.№8634/2011г. и е подадена на 30.06.11г. 
Допълнителна молба по делото е подадена на 22.07.11г., с която е поискана 
още една четвърта обезпечителна мярка – забрана за Министерство на 
финансите и Агенция „Митници” да разрешават износ и да предоставят на 
„К. Т.” ЕАД акцизни бандероли за производство на тютюневи изделия и 
артикули за пушачи, означени с марките „K.”, “T. K.”, “T. K. R.”, “R. T. 
K.”. На 27.07.11г. е постановено определение, с което е допуснато 
обезпечение, като са наложени същите обезпечителни мерки плюс 
постановената четвърта. Няма мотиви, че 5 дни преди това е постановено 
същото обезпечение по същия бъдещ иск, като предходното плюс 
четвъртата мярка. Съдията-докладчик е един и същ. Обезпечителна 
заповед е издадена на 28.07.11г.  
 
- т.д.№2457/2011г. – /Съдия-докладчик Димана Йосифова/ По предявен 
иск от „М. А. Л.” против „Ф.” ЕООД и „К. Т.” ЕА. Исковата молба е 
подадена на 21.06.11г. с особено искане за допускане на същите 3 мерки, 
както по предходните три дела. С обезпечение от 15.07.11г. е допуснато 
обезпечение с трите мерки. Със същата искова молба са били образувани 
още две дела – т.д.№2456/2011г. и т.д.№2455/2011г.  
По четирите дела няма определена гаранция.  
 

По идентични като съдържание молби /разликата е само в 
посочените  ответници и ищци/ на 03.08.11г. са образувани още 12 
дела. Исковите молби са неподписани. Към исковите молби няма 
никакви приложения, въпреки че в тях са описани такива. По 
повечето дела, с изключение на  гр.д.№10396/2011г. и 
гр.д.№10400/2011г., е постъпила молба от 03.08.11г. – от Д. И. А. – 
„молба за оттегляне и прекратяване на погрешно внесени искови 
молби” – поради това, че адресата на така подадената искова молба, 
следва да бъде Окръжен съд гр. Пловдив.  

 
Абсолютно еднакви са молбите с вх.№71859/02.08.11г., по която е 

образувано гр.д.№10390/2011г. и вх.№71863/02.08.11г., по която е 
образувано гр.д.№10393/2011г. 
 
 
гр.д.№10398/2011г. – вх.№71870/02.08.11г. – І-5 състав, съдия Нина 
Стойчева  
Искова молба от Д. И. А. и И. Х. И. срещу 
Б. М. Х. 
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Цена на иска – 25 000 лв 
 
гр.д.№10391/2011г. – вх.№71860/02.08.11г. – І-8 състав, съдия Стефан 
Кюркчиев 
Искова молба от Д. И. А. и И. Х. И. срещу 
Г. Н. Н. 
Цена на иска – 25 000 лв 
 
гр.д.№10402/2011г. – вх.№71876/02.08.11г. – І-8 състав, съдия Стефан 
Кюркчиев 
Искова молба от Д. И. А. и Б. Д. К. срещу Г. Н. Н. и Б. М. Х. 
Цена на иска – 25 000 лв 
 
гр.д.№10399/2011г. – вх.№71873/02.08.11г. – І-7 състав, съдия Мариета 
Неделчева 
Искова молба от Д. И. А. и Б. Д. К. срещу Г. Н. Н. 
Цена на иска – 25 000 лв. 
 
гр.д.№10392/2011г. – вх.№71861/02.08.11г. – І-9 състав, съдия Божана 
Желязкова 
Искова молба от Д. И. А. и Б. Д. К. срещу Г. Н. Н. 
Цена на иска – 25 000 лв. 
 
гр.д.№10397/2011г. – вх.№71869/02.08.11г. – І-9 състав, съдия Божана 
Желязкова 
Искова молба от Д. И. А. и Б. Д. К. срещу Г. Н. Н. и Б. М. Х.  
Цена на иска – 25 000 лв 
 
гр.д.№10393/2011г. – вх.№71863/02.08.11г. – І-14 състав, съдия 
Красимир Мазгалов 
Искова молба от Д. И. А. 
срещу Г. Н. Н. 
Цена на иска – 25 000 лв 
С определение от 05.08.11г. производството по делото е прекратено поради 
оттегляне на исковата молба. 
 
гр.д.№10403/2011г. – вх.№71878/02.08.11г. – І-14 състав, съдия 
Красимир Мазгалов 
Искова молба от Д. И. А. и Б. Д. К. срещу Г. Н. Н. и Б. М. Х. 
Цена на иска – 25 000 лв 
С определение от 05.08.11г. производството по делото е прекратено поради 
оттегляне на исковата молба. 
 



 27

гр.д.№10390/2011г. – вх.№71859/02.08.11г. – І-2 състав, съдия Златина 
Рубиева 
Искова молба от Д. И. А. 
срещу Г. Н. Н. 
Цена на иска – 25 000 лв 
С определение от 04.08.11г. производството по делото е прекратено поради 
оттегляне на исковата молба. 
 

По следните дела не е постъпвала молба за оттегляне на 
предявения иск: 
 
гр.д.№10396/2011г. – вх.№71866/02.08.11г. – І-5 състав, съдия Нина 
Стойчева 
Искова молба от Б. Д. К. 
срещу Б. М. Х. 
Цена на иска – 25 000 лв. 
 
гр.д.№10400/2011г. – вх.№71874/02.08.11г. – І-4 състав, съдия Йорданка 
Моллова 
Искова молба от Б. Д. К. 
срещу Б. М. Х. 
Цена на иска – 25 000 лв. 
 

Двете дела - гр.д.№10396/2011г. и гр.д.№10400/2011г. са образувани 
по абсолютно еднакви искови молби.  
 
          

Жалба от „Ц. Х.” АД подадена от изпълнителния директор Й. Г. 
с вх.№Ж-01-771/28.07.11г. 

 
В ИВСС е постъпила жалба с вх.№Ж-01-771/28.07.11г. от „Ц. Х.” АД 

със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „М.” № 9 подадена от 
изпълнителния директор Й. Г. В жалбата се съдържа информация за 
образуването и движението на гр.д.№5358/2011г. по описа на СГС, съдия-
докладчик Мария Георгиева, по което с решение от 09.05.11г. е отменен 
отказът на ЧСИ И. Ч. да наложи запор върху извънбюджетните средства по 
банковите сметки на Столична община и е задължен ЧСИ за извърши 
исканите запори. Със същото решение СО е осъдена да заплати 150 000 
разноски по делото, представляващи адвокатски хонорар. За тази сума е 
издаден изпълнителен лист в полза на „И.-Б. Н.” ЕООД въз основа на 
който ЧСИ И. Ч. е образувал изпълнително дело №316/2011г. По молба на 
СО с определение от 10.06.11г. ВКС е спрял изпълнението на 
горепосоченото, влязло в сила решение на СГС в частта относно 
разноските. Въпреки, че е уведомен на 13.06.11г. за постановеното от ВКС 
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определение, ЧСИ И. Ч. е издал постановление за възлагане вместо 
плащане на безналичните акции на СО в „Ц. Х.” АД и е отправил искане до 
Централния депозитар за вписване на извършеното прехвърляне на акции. 
Централният депозитар е отказал да извърши исканата регистрация.  

С определение постановено по ч.гр.д.№9712/2011г. по описа на СГС, 
съдия-докладчик Мария Георгиева, е допуснато обезпечение на бъдещи 
искове по молба на Д. Д. М. чрез налагане на запор върху 1 250 безналични 
акции от капитала на „Ц. Х.” АД, като със същото определение съдът е 
наредил на Централния депозитар да регистрира прехвърлянето на 1 250 
безналични акции от капитала на „Ц. Х.” АД в полза на „Б. П. Е.-Г. И. Г.” 
ЕООД и е назначил за пазач на безналичните акции молителя Митев.  

В жалбата са изложени и твърдения за голям брой молби и жалби, 
подадени в СГС от „И.-Б. Н.” ЕООД и Д. Д. М., както и за оказването на 
ежедневен натиск върху служителите на „Централен депозитар” АД за 
регистриране на прехвърлянето на 1 250 безналични акции от капитала на 
„Ц. Х.” АД в полза на „Б. П. Е.-Г. И. Г.” ЕООД, съгласно разпореждането 
на съдия Мария Георгиева.  

Жалбоподателят сигнализира ИВСС с искане за спешна намеса и 
извършване на проверка по описания случай, с цел предотвратяване 
„приватизирането” на дружество с общинско участие, каквото е „Ц. Х.” 
АД, тъй като счита, че в създалата се ситуация съществува сериозна 
опасност от увреждане на обществения интерес.  

 
Жалба от г-н И. Д. - изпълнителен директор на „Централен 

депозитар” АД с вх.№Ж-01-778/29.07.11г. 
 
С вх.№Ж-01-778/29.07.11г. в ИВСС е постъпила жалба от г-н И. Д. - 

изпълнителен директор на „Централен депозитар” АД, в която се съдържа 
информация за действията на ЧСИ И. Ч., който според жалбоподателя 
недобросъвестно се възползва от правомощията си на ЧСИ като 
предприема действия, с които да задължи Централния депозитар да 
осъществи прехвърляне на 1 250 акции от капитала на „Ц. Х.” АД, 
собственост на Столична община на посочени от него лица. Според 
жалбоподателя ЧСИ И. Ч. превратно тълкува и прилага своите 
правомощия, като изпраща незаконосъобразно нови постановления, в 
които разписва задължения за Централния депозитар, противоречащи на 
ГПК и на постановените съдебни актове / най-вече определението от 
10.06.11г. на ВКС за спиране на изпълнението на решението, постановено 
по ч.гр.д.№5358/2011г. по описа на СГС/. Според жалбоподателят 
анологично е и поведението на съдия Мария Георгиева, която не е 
изпълнила задължението си за служебна проверка за наличието на 
определението от 10.06.11г. на ВКС за спиране на изпълнението на 
решението, постановено по ч.гр.д.№5358/2011г. по описа на СГС. По този 
начин съдия Мария Георгиева и ЧСИ И. Ч. създават незаконосъобразна 
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практика, в резултат на превратно упражняване на компетентност и 
правомощия, с която да предизвикат противозаконно промяна в 
имуществената сфера на редица лица.  

Във връзка с оплакванията си за действията на ЧСИ И. Ч. 
жалбоподателят е адресирал жалбата си и до Министерство на 
правосъдието. Във връзка с оплакванията от съдия Мария Георгиева 
жалбоподателят счита, че с действията си съдия Георгиева създава 
неправилна съдебна практика, като явно игнорира законодателната уредба 
в областта на безналичните ценни книжа при постановяването на 
определение от 21.07.11г. по ч.гр.д.№9712/2011г. по описа на СГС.  

Според жалбоподателя действията и постановените актове на ЧСИ 
И. Ч. и съдия Мария Георгиева поставят Централния депозитар в 
задължение да съдейства, в качеството си на трето задължено лице по 
отношение на вписването на запори върху безналични ценни книжа по 
реда на ГПК за прехвърлянето на безналични акции от капитала на „Ц. Х.” 
АД последователно на различни лица, без необходимото трансфериране на 
книжата през сметката на ЧСИ в пълно противоречие на цялата 
нормативна уредба за дейността на депозитара и българската съдебна 
практика. С оглед на незаконосъобразното съдържание на посочените 
актове, постановени от съдия Георгиева във връзка с допуснатото 
обезпечение на нищожен договор, от жалбоподателя са изразени сериозни 
съмнения върху законосъобразността на практиката на СГС в защита на 
неправомерни интереси, като същевременно задължава Централен 
депозитар да съдейства за налагане на незаконосъобразна практика.  

 
 

Жалба от кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова 
с вх.№Ж-01-811/04.08.11г. 

 
В ИВСС е постъпила жалба с вх.№ Ж-01-811/04.08.11г. от кмета на 

Столична община /СО/ г-жа Й. Ф., в която се съдържа информация за 
образуването и движението на адм.д.№3585/2009г. по описа на АССГ, 
Второ отделение, 30-ти състав, по което АССГ е отказал да издаде на „И.-
Б. Н.” ЕООД изпълнителен лист за размера на определеното с решението 
обезщетение. С решение от 11.03.11г., постановено по д.№1641/2011г., 
описа на АССГ, Второ отделение, 29-ти състав, са отменени всички 
действия на ЧСИ И. Ч. по образуваното изп.д.№73/2011г., който е 
задължен да не предприема други изпълнителни действия по това дело. В 
същия смисъл е и постановеното от СГС решение от 04.04.11г. по 
ч.гр.д.№3683/2011г. по описа на СГС. В жалбата се съдържа и информация 
за образуването и движението на гр.д.№5358/2011г. по описа на СГС. 
Жалбоподателят излага твърдения, че в периода 23.03.11г. – 28.04.11г. адв. 
Н. Б. е подал общо 65 бр. еднотипни жалби, по които са образувани 65 дела 
в СГС, като всички жалби са с предмет отмяна на постановлението на 
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съдебния изпълнител от 14.03.11г., с което е отказано извършването на 
изпълнителни действия. Според жалбоподателя по този начин е 
осъществена очевидна злоупотреба с право и е преодоляно случайното 
разпределение на делата в СГС. Излагат се и оплаквания за забавено 
администриране на подадената на 09.05.11г. от СО молба за спиране на 
изпълнението на решението, постановено по гр.д.№5358/2011г. по описа 
на СГС.  

В жалбата се съдържа информация за образуването и движението на 
ч.гр.д.№9712/2011г. по описа на СГС, съдия докладчик Мария Георгиева, 
като се посочва, че по молби за обезпечение на бъдещ иск, подадени от Д. 
М. са образувани още 7 дела, производството по които е прекратено. С 
определението, постановено по посоченото дело, съдия Георгиева е 
заобиколила спряното изпълнение по изп.д.№316/2011г. като е 
разпоредила на Централния депозитар да прехвърли собствените на СО 
акции по сметка на „Б. П. Е.-Г. И. Г.” ЕООД, след което по сметката на М., 
като върху така прехвърлените безналични акции бъде наложен запор в 
полза на Д. М. 

 
Във връзка с поставените от жалбоподателите по жалби с вх.№ 

Ж-01-771/28.07.11г., вх.№Ж-01-778/29.07.11г. и вх.№Ж-01-811/04.08.11г. 
проблеми при проверката се установи следното: 

 
- ч.гр.д.№5358/2011г. – Делото е образувано на 27.04.11г. по подадена с 
вх.№37528/26.04.11г. жалба от адвокат Н. Б., представляващ „И.-Б. Н.” 
ЕООД против постановление от 14.03.11г. на ЧСИ с рег.№783 за отказ по 
изп.д.№20117830400073 да извърши искано изпълнително действие за 
принудително събиране на дълга чрез налагане на запори. В жалбата се 
поддържа, че е подадена по реда на чл.435, ал.1, пр.І ГПК във връзка с 
чл.269, ал.2 АПК. Няма специален закон, който да изключва 
принудителното изпълнение по отношение на влязъл в сила, стабилизиран 
административен акт, потвърден с окончателно съдебно решение. Налице е 
влязла в сила заповед № РД-40-141/12.05.2009г. на Кмета на СО за 
отчуждаване на реална част от имот и окончателно решение 
№38/11.08.2009г. по адм.д.№3585/2009г. по описа на АССГ, 30-ти състав, с 
което е изменена дължимата цена по отчуждаване, поради което е налице 
изпълнително основание по чл.268 АПК. С решение №15/21.12.2010г. КС 
по к.д.№09/2010г. и директива 2000/35 на ЕС, относно борбата със 
забавяне на плащане по търговски сделки, поради което е налице валидно 
принудително основание.  

С жалбата се търси от съда на основание чл.437, ал.4 ГПК и т.2 ТР 
№9/2005г. на ОСГК на ВКС, тъй като съдът не може да извърши сам 
действията, подлежащи на изпълнение, съдът да постанови решение, с 
което да го задължи да извърши валидно исканото изпълнително действие, 
а именно: да бъдат наложени запори във всички търговски банки на Р 
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България и БНБ по всички извънбюджетни сметки на СО, относно сумите 
по изп. дело. В жалбата е записано – претендирам разноски. На 28.04.11г. е 
постъпила молба от адв. Н. Б., с която представя квитанция за внесена 
държавна такса в размер на 25 лв. по сметката на СГС и адвокатско 
пълномощно. На л.3 от делото приложение по горната молба на лист 
хартия е изписан „договор за правна помощ и адвокатско пълномощно”. 
Пълномощното е подписано от В. В., като представител на „И.-Б. Н.” 
ЕООД, на основание чл.32, ал.1 ГПК, с което адв. Н. Б. е упълномощен да 
представлява по повод на горното изпълнително дело и с последен абзац „с 
уговорено, заплатено и получено адвокатско възнаграждение за 
представителство пред СГС в размер на 150 000 лв. с ДДС, чийто размер е 
определен по реда на чл.10, т.2 във вр. с чл.7, ал.2, т.4 вр. с т.2 от Наредба 
№1 за минималните хонорари”. С решение №2818/09.05.11г. състав с 
председател и докладчик по делото – съдия Мария Георгиева и членове 
Георги Иванов и Васил Петров, е отменил отказа на ЧСИ по изп.д. 
№.№20117830400073 и е задължил ЧСИ да извърши исканото 
изпълнително действие. Със същото съдебно решение СО е осъдена да 
заплати на жалбоподателя сторените разноски за адвокат в размер на 
150 000 лв.  

За решението адв. Б. е уведомен на 10.05.11г. – отразено е на 
последния лист от самото решение. На гърба на същия лист е отразено с 
надлежен печат за издаден изпълнителен лист на 16.05.11г. и е получен от 
адв. Б. на 16.05.11г. Молбата да бъде издаден изпълнителен лист е 
подадена на 09.05.11г. На същата дата - 09.05.11г. има резолюция от съдия 
М. Георгиева „да се издаде”. На 16.05.11г. е постъпила молба за издаване 
на два заверени преписа от влязлото в сила решение. На 16.05.11г. има 
резолюция „Да” на съдия Георгиева. На 16.05.11г. адв. Б. е получил 
преписите. На 18.05.11г. адвокат – пълномощник на СО подава молба за 
копие от делото. На 02.06.11г. е получено копие от делото. На 30.05.11г. 
СО подава молба с правно основание чл.248 ГПК, оспорват решението в 
частта, относно разноските, с което поддържат, че нямат представен 
отговор по жалбата на адв. Н. Б. по това ч.д. и ЧСИ не е представил копие 
от доказателства за пратен адвокатски хонорар, за да го оспорят, че е 
прекомерен. В молбата се сочи, че с определение №438/17.07.11г. по 
ч.гр.д.№352/2009г. ВКС е прието,че на основание чл.78, ал.1 ГПК ЧСИ е 
този, който е страна в съдебното въззивно производство и той трябва да го 
плати. Върху молбата има резолюция на съдия М. Георгиева препис от 
молбата на ответната страна за становище в 1-седмичен срок. Резолюцията 
е без дата. Съобщение е изпратено на 07.06.11г. На 07.06.11г. адв. Б. 
подава отговор по молбата.  Молбата за разноските,  се отхвърля с 
определение №11678/27.06.11г. Същото определение не е подписано от 
съдия В. Бойкинов и към момента на извършване на проверката. 
Поставено е листче на кориците на делото, че липсва подпис на този 
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съдия. По  определение №11678/27.06.11г  и решение №2818/09.05.11г. не 
се е произнасял един и същ съдебен състав. 

На 31.05.11г.  е постъпила молба от кмета на СО до ВКС чрез СГС, 
относно отмяна на влязло в сила решение. Върху молбата е поставена 
резолюция от 03.06.11г., с която производството е оставено без движение 
за внасяне на държавна такса, като след изпращане на съобщение до СО, 
делото да се докладва за произнасяне по молбата от 30.05.11г. Съобщение 
до СО е изпратено на 06.06.11г. и е получено на 20.06.11г.  

На 09.06.11г. е постъпило писмо от ВКС до СГС с искане във връзка 
с молбата за спиране на изпълнението на решение, следва да им се изпрати 
цялото ч.гр.д.№5358/2011г. Върху молбата е поставена резолюция от 
10.06.11г. – „Да”.  

Във ВКС на 10.06.11г. е образувано ч.гр.д.№336/2011г. /съдия-
докладчик Боян Цонев/ по молба от 09.06.11г., постъпила във ВКС от 
кмета на СО, относно спиране на изпълнението на решение от 09.05.11г. 
постановено по ч.гр.д.№5358/2011г. по описа на СГС в частта му за 
разноските, присъдени на „И. Б. Н.” ЕООД, към молба за спиране 
вх.№5184/03.06.11г. на ВКС. На 10.06.11г. е депозирана молба от адв. Б. до 
ВКС, с твърдения че молбата за спиране на СО е недопустима.  

С Определение №361/10.06.11г., постановено по ч.гр.д.№336/2011г. 
по описа на ВКС е спряно изпълнението на влязло в сила решение 
№2818/09.05.11г. постановено по ч.гр.д.№5358/2011г. по описа на СГС в 
частта му относно присъдените разноски за адвокатско възнаграждение. С 
молба от 10.06.11г. на кмета СО са представени доказателства за внесена 
държавна такса по молбата от 31.05.11г. за отмяна на влязло в сила 
решение от 09.05.11г.  Върху молбата има резолюция от 13.06.11г. – „Да се 
приложи по делото, което да се върне на СГС за администриране на 
подадената молба за отмяна на влязло в сила решение.” На 16.06.11г. 
делото е изпратено от ВКС на СГС – определение №361/10.06.11г. за 
сведение и изпълнение.   

На 15.06.11г. е депозирана молба от кмета на СО до СГС, с която 
представят документ за внесена държавна такса по молбата за отмяна на 
влязло в сила решение от 09.05.11г. Върху молбата има две резолюции: 
1. от 17.06.11г. – молбата да се докладва след връщане на делото от ВКС. 
2. от 21.06.11г. – препис от молбата да се изпрати на ответната страна за 
писмен отговор в 1-седмичен срок. На 30.06.11г. е постъпил отговор от „И. 
Б. Н.” ЕООД. Върху отговора е поставена  резолюция от 07.06.11г. – „По 
компетентност на ВКС”.  
 На 01.07.11г. е постъпило писмо от ВКС до СГС с искане във връзка 
с постъпила молба за спиране на изпълнението на решение от 09.05.11г. 
необходимо е да бъде изпратено ч.гр.д.№5358/2011г. Върху писмото са 
поставени две резолюции: 
1. 06.06.11г. – „По компетентност на ВКС” 
2. 05.07.11г. – „На разпореждане на ВКС” 
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На 21.07.11г. е постъпило писмо от ВКС до председателя на СГС 
/напомнително/ с искане за незабавно изпращане на ч.гр.д.№5358/2011г. 
по описа на СГС, въззивно отделение, 4-ти състав, на ВКС във връзка с 
постъпила втора молба с вх.№6741/2011г. от кмета на Столична община. 
Върху молбата са поставени две резолюции от 02.08.11г. – „да се изпрати”; 
„да се извърши незабавно… върнах в деловодството”.  

На 02.08.11г. е депозирана молба от адв. Н. Б., в която се твърди, че 
след многократни справки в деловодството е информиран, че делото от 
няколко седмици е на доклад, моли да бъде предоставено за справка в 
деловодството на съда. Върху молбата има ръкописна резолюция от 
02.08.11г., че делото не е при съдия-докладчика на доклад и разпореждане 
да се извърши проверка в деловодството. Върху молбата е извършено 
отбелязване от 09.08.11г., че е извършена справка по делото от адв. Б. 
 
- ч.гр.д.№3683/2011г. – /съдия-докладчик Л. Спасова/. Делото е 
образувано на 24.03.11г. по подадена с вх.№25612/23.03.11г. жалба от 
адвокат Н. Б., като представляващ „И.-Б. Н.” ЕООД против постановление 
от 14.03.11г. на ЧСИ с рег.№783 за отказ по изп.д.№20117830400073 да 
извърши искано изпълнително действие за принудително събиране на 
дълга чрез налагане на запор. Към жалбата са приложени пълномощно от 
22.03.11г. и отговор от 28.03.11г. от СО чрез ЧСИ до СГС. С разпореждане 
от 29.03.11г. производството по делото е оставено без движение с дадени 
указания с оглед внасянето на държавна такса в тридневен срок. 
Постановено е решение на 04.04.11г. С молба от 01.04.11г. адв. Б. е 
оттеглил подадената жалба на основание чл.34, ал.3 и чл.232 ГПК. Върху 
молбата е поставена резолюция от 05.04.11г. „К.Д.”. За постановеното от 
СГС определение ЧСИ е уведомен на 16.05.11г. С молби от 03.06.11г. и 
уточняваща от 08.06.11г. СО е искала получаване на копие от делото. 
Извършено е отбелязване от 14.06.11г. за получаване на копия, 
включително и от изп.д.№0073/2011г. по описа на ЧСИ. С 
вх.№57358/21.06.11г. е депозирана молба от адв. Б. за отмяна на влязло в 
сила решение. С разпореждане от 22.06.11г. молбата е оставена без 
движение с дадени указания за отстраняване на констатирани 
нередовности. Във връзка с дадените указания е депозирана молба от адв. 
Б. на 24.06.11г. С резолюция от 29.06.11г. е разпоредено да се изпълнят 
дадените предходни разпореждания. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от адв. Б. на 30.06.11г. С разпореждане от 01.07.11г. е 
разпоредено копие от молбата да се изпрати на насрещната страна за 
отговор в едноседмичен срок. СО е уведомена на 11.07.11г. със съобщение 
от 04.07.11г. Отговор от СО е постъпил с вх.№67690/18.07.11г. С 
разпореждане от 20.07.11г. е разпоредено изпращане на копие от отговора 
на насрещната страна за сведение и изпращане на делото на ВКС по 
компетентност. Делото е постъпило във ВКС на 26.07.11г. По делото се 
намира и оригинал на молба с вх.№49498/31.05.11г. от СО за отмяна на 
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влязло в сила решение от 09.05.11г., постановено по гр.д.№5358/2011г. по 
описа на СГС. С писмо от 01.08.11г. делото е върнато от ВКС на СГС 
заедно с молба вх.№49498/31.05.11г. от СО, с оглед окомплектоване на 
преписката, а именно за прилагане на гр.д.№5358/2011г. по описа на СГС, 
тъй като молба вх.№49498/31.05.11г. от СО е по гр.д.№5358/2011г., като 
СГС следва да събере и дължимата държавна такса по молбата за отмяна. 
Върху писмото на ВКС е поставена резолюция от 02.08.11г. „На състава”.  
 
- ч.гр.д.№9712/2011г. – Делото е образувано на 20.07.11г. по молба с 
вх.№68176/19.07.11г. за обезпечение на бъдещ иск подадена от Д. Д. М. с 
адрес: гр. С., ж.к. „Г. Д.”, бл. ..., вх. „...”, ап.3 срещу „Б. П. Е. – Г. И. Г.” 
ЕООД гр. С., ж.к. „Г. Д.”, бл. ..., вх. „..”, ет. ..., ап. ..., представлявано от 
прокуриста Н. Й. Б. с адрес: гр. С., ж.к. „....”, бл...., вх. „...”, ет..., ап..... С 
молбата е направено искане за допускане на обезпечение на бъдещ 
положителен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 и чл.365 
ГПК с цена от 12 500 лв. и осъдителен иск по чл.92 ЗЗД във вр. с чл.365 
ГПК за присъждане на неустойка в размер на 30 000 лв. или обща цена на 
обективно съединените искови претенции в размер на 42 500 лв., чрез 
налагане на запор върху 1 250 безналични ценни книги /акции/ с номинал 
от по 10 лв. всяка, на обща стойност от 12 500 лв. от капитала на търговско 
дружество „Ц. Х.” АД, като за налагане на запора съдът да нареди на 
Централния депозитар да регистрира прехвърлянето на 1 250 безналични 
ценни книги, съгласно постановление за възлагане вместо плащане от 
13.06.11г. по описа на ЧСИ И. Ч. Към молбата за приложени копия на: 
договор за замяна на ценни книги от 13.06.11г., анекс към договора за 
замяна на ценни книги от 13.06.11г., постановление от 13.06.11г. за 
възлагане на вземането по ценната книга вместо плащане по изпълнително 
дело №2011783040316, вносна бележка за платена държавна такса в размер 
на 40 лв. Приложен е протокол от 20.07.11г. за определяне на съдия 
докладчик. С определение от 21.07.2011г. е допуснато обезпечение на 
бъдещ положителен установителен иск по търговски спор с правно 
основание чл.124, ал.1 и чл.365 ГПК и обективно съединен осъдителен иск 
по чл. 92 ЗЗД във вр. чл.365 ГПК чрез налагане на запор върху 1 250 
безналични ценни книги /акции/ от капитала на търговско дружество с 
фирма „Ц. Х” АД, като за налагане на запора съдът нарежда на Централния 
депозитар да регистрира прехвърлянето на 1 250 ценни книги съгласно 
постановление за възлагане вместо плащане от 13.06.11г. на ЧСИ И. 
 Ч. Молителят Д. Д. М. е назначен за пазач на посочените безналични 
ценни книги /акции/ , като съдът нарежда на Централния депозитар до 
извърши посочената регистрация с цел пазене на акциите. Определен е 
едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове от връчване на 
обезпечителната заповед. Издадена е обезпечителна заповед  на 21.07.11г. 
Върху постановеното определение е извършено отбелязване от 21.07.11г. 
за уведомяване на молителя Д. М. за постановеното определение и за 
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получаването на 1 бр. обезпечителна заповед. Приложена е вноска бележка 
от 21.07.11г. за внасянато на държавна такса от 5 лв. за издаване на 
обезпечителна заповед. На 25.07.11г. е депозирана молба от Д. М., с искане 
съдът да разпореди изрично делото да се предоставя само на страните по 
него или на упълномощени техни представители, трети лица, включително 
и адвокати да имат достъп до делото само ако са упълномощени по него и 
предоставянето на делото да се осъществява само след регистриране в 
контролен лист, съгласно чл.87, ал.1 ПАРОАВАС с отбелязване имената и 
качеството на лицето, получило делото. Върху молбата е поставена 
резолюция от 27.07.11г. „ДА”. 
 

На 20.07.11г., освен ч.гр.д.№9712/2011г., са образувани  и още 7 
частни граждански дела по следните молби за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск, подадени от Д. Д. М.: 

- молба с вх.№68163/19.07.11г. – образувано е ч.гр.д.№9729/2011г. – 
съдия-докладчик Татяна Нецова – с определение от 21.07.11г. делото 
е прекратено; 

- молба с вх.№68164/19.07.11г. – образувано е ч.гр.д.№9730/2011г. – 
съдия-докладчик Димана Йосифова – с определение от 21.07.11г. 
делото е прекратено; 

- молба с вх.№68165/19.07.11г. – образувано е ч.гр.д.№9731/2011г. – 
съдия-докладчик Любка Спасова – с определение от 20.07.11г. 
делото е прекратено; 

- молба с вх.№68167/19.07.11г. – образувано е ч.гр.д.№9732/2011г. – 
съдия-докладчик Албена Александрова – с определение от 20.07.11г. 
делото е прекратено; 

- молба с вх.№68170/19.07.11г. – образувано е ч.гр.д.№9717/2011г. – 
съдия-докладчик Лилия Илиева – с определение от 21.07.11г. делото 
е прекратено; 

- молба с вх.№68173/19.07.11г. – образувано е ч.гр.д.№9718/2011г. – 
съдия-докладчик Албена Александрова – с определение от 20.07.11г. 
делото е прекратено; 

- молба с вх.№68177/19.07.11г. – образувано е ч.гр.д.№9713/2011г. – 
съдия-докладчик Светлин Михайлов – С разпореждане от 20.07.11г. 
производството по делото е оставено без движение, с оглед 
внасянето на държавна такса, с определение от 21.07.11г. делото е 
прекратено. 
 
При проверката са представени Графици за разглеждане на молби за 

обезпечение на бъдещ иск за периода от 24.01.11г. до 15.07.11г. и за 
периода от 18.07.11г. до 17.09.11г. Видно от посочените документи, 
въпреки че за периода от 18.04.11г. до 22.04.11г. в графика са включени 
само съдиите: Джулиана Петкова, Мария Яначкова, Здравка Иванова и 
Рени Коджабашева, в този период съдия Мария Георгиева също участва 
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сред съдиите, на които са разпределяни постъпилите молби за обезпечение 
на бъдещ иск, видно от представените протоколи за избор на съдия 
докладчик, както следва:  

- на 18.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 2 дела; 
- на 19.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 11 дела; 
- на 20.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 16 дела; 
- на 21.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 7 дела; 

 
Една част от оплакванията по горните сигнали се отнасят до въпроси 

отнасящи  се до съществото на споровете, което е извън компетентността 
на ИВСС.  

Други сигнала постъпили в ИВСС с оплаквания от съдия Мария 
Георгиева: 

 
1. сигнал с рег. № 641/02.06.2010 г. 
В сигнала, депозиран в ИВСС от г-жа Н. К. – министър на 

Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, се излагат 
оплаквания срещу определение от 03.05.2010 г., постановено по ч. гр. д. № 
3937/2010 г., III „В” състав на СГС, в частност срещу поведението на 
докладчика по делото – съдия Мария Георгиева. Развити са съображения, 
че докладчикът по делото е допуснал обезпечение, като не е обсъдил 
конкретни изрични текстове, уреждащи отношенията между страните в 
банковите гаранции; определил е минимална сума като гаранция по 
допуснатото обезпечение при значителен материален интерес, 
включително не е съобразил императивната разпоредба на чл. 393, ал. 1 от 
ГПК, която забранява допускане на обезпечения срещу държавата и 
държавните учреждения. Изнесени са още факти за несвоевременно 
извършени процесуални действия по администриране на постъпила 
въззивната жалба срещу акта на съда, с който е допуснато обезпечението; 

 
2. сигнал с рег. № 750/01.07.2010 г. 
Със сигнала са изложени различни оплаквания, част от които по гр. 

д. № 830/2000 г., 1-9 състав на Софийски градски съд, по което се иска 
извършване на проверка, като бъдат отстранени допуснатите грешки от 
съдия Мария Георгиева, с оглед обстоятелството, че по делото са 
съставени фалшиви протоколи и съдът не е съобразил решение на ВКС от 
2000 г.; 

 
3. сигнал с рег. № Ж-01-1204/28.10.2010 г.; 
В сигнала са изложени оплаквания за допуснати нарушения на 

материалния и процесуалния закон от Софийски градски съд, Брачно 
отделение по гр. д. № 1461/2009 г., по което жалбоподателят бил 
конституиран като ответник. Конкретно срещу съдия М. Георгиева, един 
от докладчиците разгледали делото, се сочи, че присъединила към 
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първоначално предявения иск втора нередовна искова молба без да даде 
указания за отстраняване на съществуващите нередовности. Същият 
съдебен състав пренебрегнал възраженията на ответника за противоречия в 
твърденията на участници в производството. 

 
4. сигнал с рег. № Ж-01-1256/2010 г.; 
В приложенията към сигнала, извън основните оплаквания, се сочат 

обстоятелства срещу съдия Мария Георгиева по ч. гр. д. № 982/2008 г., че 
същото е продължителен период на доклад при съдията. 

 
5. сигнал с рег. № Ж-01-723/2011 г. 
В сигнала са развити доводи, че съдия Мария Георгиева, докладчик 

по гр. д. № 790/2011 г. на СГС, не била осигурила безпристрастен и 
справедлив процес, с което нарушила чл. 307, ал. 4, т. 4 и 5 от ЗСВ. 

 
По тези сигнала ИВСС е приел, че оплакванията засягат въпроси по 

същество, съответно правораздавателни функции, при осъществяването на 
които съдебните органи са независими, като е изготвил отговори до 
жалбоподателите в този смисъл. 

 
НАТОВАРЕНОСТ  НА СЪДИЯ МАРИЯ  ГЕОРГИЕВА 
 
 Въз основа на изготвените от СГС справки се констатира следната 

натовареност на съдия Георгиева за периода 2008 – 2011г.: 
 
2008г. – като съдия докладчик в Административно отделение 
Останали несвършени дела в началото на отчетния период – 247  
Постъпили дела – 142 
Свършени дела – 133 
Останали несвършени дела - 256 
Натовареност / 12 м./ - 11 дела 
Ефективност – 34 % 
 
2009г.  
Останали несвършени дела в началото на отчетния период – 319  
Постъпили дела – 134 
Свършени дела – 260 
Останали несвършени дела - 193 
Натовареност / 12 м./ - 22 дела 
Ефективност – 57 % 
 
2010г.  
Останали несвършени дела в началото на отчетния период – 146 
Постъпили дела – 65 
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От общо 211 дела за разглеждане : 
административни дела – 109 
частни жалби – 76 
обезпечения - 26 
Свършени дела – 136 
Останали несвършени дела - 75 
Натовареност / 4 м./ - 34 дела / съдия Георгиева е била в отпуск в 

периода 10.05.2010г. – 31.12.2010г. / 
Ефективност – 64 % 
 
2011г. – първо шестмесечие 
Административни дела 
Останали несвършени дела в началото на отчетния период – 83 
Постъпили дела – 0 
Свършени дела – 43 
Останали несвършени дела - 40 
 
Граждански дела 
Останали несвършени дела в началото на отчетния период – 180 
Постъпили дела /частни жалби/ – 31 
Свършени дела – 31 
Останали несвършени дела – 180 
 
Дела, разпределени като докладчик във въззивно отделение 
Останали несвършени дела в началото на отчетния период – 0 
Постъпили дела – 87 
Свършени дела – 48 
Останали несвършени дела – 39 
 
От общо 381 дела за разглеждане : 
административни дела – 83 
граждански дела – 180 
въззивни дела - 22 
частни жалби – 60 
обезпечения - 36 
Натовареност – общо / 3 м./ - 41 дела / съдия Георгиева е била в 

отпуск в периода 01.01.2011г. – 31.03.2011г. / 
Ефективност – 32 % 
 
Натовареността е изчислена на базата на брой свършени дела  на 

година или на броя на месеците през съответната година, през които съдия 
Георгиева е била  на работа. 

Ефективността е изчислена на базата на брой висящи и брой 
свършени дела за съответната година или период. 
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 ИЗВОДИ: 

А. Административно–деловодната дейност на СГС и 
организация по приложението на чл. 9 от ЗСВ 

1. В хода на настоящата проверка се констатира подаване на 
многобройни еднотипни молби от едни и същи лица, с едни и същи 
искания на едно и също правно основание. В голяма част от случаите 
всички подадени молби са нередовни, като нередовностите са отстранени 
само по едно от образуваните дела, а по останалите други еднотипни дела 
производството е прекратено. В друга част от случаите по делата са 
депозирани молби за оттегляне на предявените искове, с изключение на 
едно от образуваните производства. Като краен резултат това процесуално 
поведение на страните е довело до заобикаляне на принципа на случайния 
подбор чрез електронно разпределение на делата съобразно поредността на 
постъпването им. Особено фрапиращи са случаите, в които многобройни 
идентични молби са подавани последователно, регистрирани са с 
последователни входящи номера и образувани в дела, също с 
последователни номера. Някои от делата са образувани само по първа 
страница от молба, която не е подписана и която не съдържа достатъчно 
данни, от които да се направи извод за нейния предмет, същността на 
направеното искане, авторството на молбата поради липсата на подпис и 
др. Тези обстоятелства налагат извод за неефективност на предприетите от 
председателя на СГС мерки за своевременното констатиране на подобни 
идентични молби. 

 
2. В периода от 18.04.11г. до 22.04.11г.съдия Мария Георгиева е 

участвала сред съдиите, на които са разпределяни постъпилите молби за 
обезпечение на бъдещ иск, без да е била включена в Графика за 
разглеждане на молби за обезпечение на бъдещ иск, одобрен  от ИД 
Председател, като: 

- на 18.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 2 дела; 
- на 19.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 11 дела; 
- на 20.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 16 дела; 
- на 21.04.11 г. – на съдия М.Георгиева са разпределени 7 дела. 

 3. Неточно  вписване на имената на страните  и на предмета на 
образуваните дела в електронната деловодната система на СГС. По този 
начин се възпрепятства възможността да се установи идентичност на 
образуваните дела.  

4. Забавено произнасяне по редовността на исковата молба по  гр. д. 
№ 2076/2010 г. с докладчик  съдия Георги Иванов – ГО ,12-ти състав. 
 

Б. Дейност на съдия Мария Георгиева 
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 Проверката  констатира, че съдия Мария Георгиева е осъществила 
следните дисциплинарни нарушения: 
 

I. Дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 1 
ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони. 
 

1. По 44 административни дела съдебни решения са постановени при 
неспазване на срока, регламентиран в чл.235, ал. 5 ГПК, както следва: 

 По 34 административни дела към 05.08.2011г. не са 
постановени решения, като на делата е даден ход по същество 
и са обявени за решаване в периода 02.02.2010г. – 27.04.2010г., 
т.е. решенията по делата не са постановени след изтичането на 
период от 15 – 17 месеца. 

 По 11 административни дела, които са обявени за решаване в 
периода 15.10.2009г. – 27.04.2010г., решенията са постановени 
след изтичане на период от 9 - 16 месеца.  
 

Следва да се има предвид, че в периода от 10.05.2010г. до 
31.03.2011г. съдия Мария Георгиева е била в отпуск по болест. 
 Горепосочените 44 бр. дела са обявени са решаване преди началото 
на продължителния отпуск по болест, който е ползвала съдия Георгиева. 

Въпреки наличието на обективни причини за постановяване на 
решенията по посочените дела в законоустановения едномесечен срок, 
следва да се посочи, че дори след връщането на съдия Георгиева на работа 
на 31.03.2011г. е изтекъл период от повече от четири месеца без по делата 
да са постановени решения.  

 
 
  

Ненаписани дела на съдия Мария И. Георгиева  
към 05.08.2011 г. 

 
Вид дело Номер/Година Образувано/ 

Започнало 
Обявено за 
решаване 

Срок, в който не 
е постановено 

решението 
Адм. дело 3584/1999 01.11.1999 22.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 131/2001 02.2.2001 15.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 714/2003 07.3.2003 16.2.2010 17 месеца 
Адм. дело 3450/2003 10.10.2003 25.3.2010 16 месеца 
Адм. дело 2402/2004 29.7.2004 15.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 2706/2004 07.9.2004 20.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 1892/2005 23.6.2005 27.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 2409/2005 11.8.2005 15.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 2853/2005 10.10.2005 15.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 3220/2005 24.10.2005 29.4.2010 15 месеца 
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Адм. дело 3426/2005 14.11.2005 20.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 3869/2005 14.12.2005 23.3.2010 16 месеца 
Адм. дело 562/2006 28.1.2006 02.2.2010 17 месеца 
Адм. дело 618/2006 01.2.2006 20.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 1171/2006 24.2.2006 02.2.2010 17 месеца 
Адм. дело 1148/2006 22.6.2006 13.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 1614/2006 03.4.2006 20.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 1873/2006 14.4.2006 13.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 2078/2006 08.5.2006 18 2.2010 17 месеца 
Адм. дело 2271/2006 16.5.2006 29.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 2472/2006 25.5.2006 16 3.2010 16 месеца 
Адм. дело 2629/2006 30.5.2006 29.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 2829/2006 13.6.2006 13.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 2876/2006 14.6.2006 11.2.2010 17 месеца 
Адм. дело 3060/2006 29.6.2006 11.2.2010 17 месеца 
Адм. дело 3474/2006 07.8.2006 16.3.2010 16 месеца 
Адм. дело 3640/2006 09.8.2006 27.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 4665/2006 01.11.2006 16.2.2010 17 месеца 
Адм. дело 4686/2006 01.11.2006 23.3.2010 16 месеца 
Адм. дело 5312/2006 29.12.2006 20.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 538/2007 21.2.2007 20.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 633/2007 01.10.2007 15.4.2010 15 месеца 
Адм. дело 874/2007 20.3.2007 23.3.2010 16 месеца 
Адм. дело 53/2008 05.2.2008 27.4.2010 15 месеца 
 
 

Вид дело Номер/Година Образувано/Започнало Обявено за решаване 
Гражданско дело (В) 53130/2006 04.10.2006 28.4.2011 
Гражданско дело (В) 8802/2009 24.9.2009 05 5.2011 
Гражданско дело 2835/2006 30.8.2006 20.6.2011 
Гражданско дело 2849/2068 30.6.2008 16.5.2011 
 
 
 
Вид дело Номер/Година Образувано/ 

Започнало 
Обявено за 
решаване 

Дата на 
постановяване 
на решението  

Срок, в който 
е постановено 

решението 
Адм. дело 1495/2003 16.05.2003 15.10.2009 14.02.2011 16 месеца 
Адм. дело 3302/2003 06.10.2003 10.12.2009 14.02.2011 14 месеца 
Адм. дело 3481/2004 08.11.2004 29.04.2010 22.02.2011 9 месеца 
Адм. дело 4014/2004 10.12.2004 15.04.2010 14.03.2011 11 месеца 
Адм. дело 2012/2005 04.07.2005 23.03.2010 22.02.2011 11 месеца 
Адм. дело 2770/2005 07.10.2005 20.04.2010 22.02.2011 10 месеца  
Адм. дело 3721/2005 30.11.2005 27.04.2010 13.06.2011 13 месеца 
Адм. дело 906/2006 16.02.2006 01.12.2009 14.02.2011 13 месеца 
Адм. дело 2526/2006 25.05.2006 22.04.2010 10.06.2011 13 месеца 
Адм. дело 431/2007 13.02.2007 05.11.2009 14.02.2011 14 месеца 
Адм. дело 991/2007 08.05.2007 22.04.2010 10.06.2011 13 месеца 
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 2. По 12 дела, образувани по молби за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск към 11.07.2011г. няма произнасяне на съдия Мария Георгиева, в 
нарушение на разпоредбата на чл.395, ал. 2 ГПК, съгласно която молбата 
за допускане на обезпечение се разрешава в закрито заседание в деня на 
подаването й. Делата са образувани в периода 18.04.11г. – 21.04.11г., като в 
този смисъл периодът, в който няма произнасяне на съдия-докладчикът е 
почти 3 месеца. 
 Към приключването на  проверката по 6 от 12-те дела, посочени в 
таблицата  има произнасяне на съдия-докладчика с постановени съдебни 
актове. 
  

 Дело № Дата на образуване Дата на постановяване на 
съдебния акт 

1. ч.гр.д.№4897/2011г. 19.04.11г.  Няма произнасяне към 11.07.11г. 
2. ч.гр.д.№4910/2011г. 19.04.11г.  21.07.11г. 
3. ч.гр.д.№4922/2011г. 19.04.11г.  21.07.11г. 
4. ч.гр.д.№5044/2011г. 20.04.11г.  13.07.11г. 
5. ч.гр.д.№5047/2011г. 20.04.11г.  Няма произнасяне към 11.07.11г. 
6. ч.гр.д.№5064/2011г. 20.04.11г.  Няма произнасяне към 11.07.11г. 
7. ч.гр.д.№5083/2011г. 20.04.11г.  Няма произнасяне към 11.07.11г. 
8. ч.гр.д.№5091/2011г. 20.04.11г.  12.07.11г. 
9. ч.гр.д.№5100/2011г. 20.04.11г.  07.07.11г. 
10. ч.гр.д.№5183/2011г. 21.04.11г.  Няма произнасяне към 11.07.11г. 
11. ч.гр.д.№5186/2011г. 21.04.11г.  21.07.11г. 
12. ч.гр.д.№5200/2011г. 21.04.11г.  Няма произнасяне към 11.07.11г. 

 
II. Дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 2 

ЗСВ–действие или бездействие, което неоправдано забавя 
производството. 

  
 1. По ч.гр.д.№ 5358/2011год. не извършва в продължение на повече 
от два месеца реални действия по администриране и изпращане на 
подадена жалба  във ВКС. По делото са постъпили 3 писма от Върховния 
касационен съд с искане за изпращане на делото вх.№60910/01.07.11г., 
вх.№61157/21.07.11г. и вх.№75877/22.08.11г. Делото е изпратено на ВКС 
едва с писмо изх.№15141/26.08.11г., въпреки че отговор по постъпилата 
молба за отмяна е депозиран от „И.-Б. Н.” ЕООД още на 30.06.11г.  

 
2. Не проверява и не следи своевременно за редовността на подадени 

жалби до Апелативен съд София, което е основание за връщането им за 
окомплектование. /ч.гр.д.№4944/2011год.; ч.гр.д.№ 5196/2011год./  

 
3. Без основание задържа дела в кабинета си – гр.д.№ 9879/2011год.     
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III. Дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 4, т. 5 

ЗСВ – неизпълнение на други служебни задължения. 
 

3.1. Не изпълнява служебното си задължение по чл. 126, ал. 1 
ГПК. 

По молби с едни и същи страни и предмет не прекратява по- късно 
заведеното дело – ч.гр.д.№ 5186/2011год. и г.гр.д.№ 5091/2011год.; 
ч.гр.д.№ 5054/2011г. и ч.гр.д.№ 5064/2011г.; ч.гр.д.№ 805/2010г. и ч.гр.д.№ 
5076/2011г. 

3.2. Нарушава правилата, определени с чл. 14, ал. 1 от ГПК, чл. 
389, ал. 1 от ГПК и чл. 390, ал. 1 и ал. 3 от ГПК. 

По ч.гр.д.№ 5111/2011г. –допуснато обезпечение на иск за 10 000 000 
евро по предявен иск пред АС на БТПП /чл.14,ал.1 от ГПК-нарушена 
подведомственост/. 

По ч.гр.д.№ 9705/2011г. – спряно изпълнително дело с място на 
изпълнението –гр.Бургас./нарушен чл. 390, ал. 3 от ГПК/. 

По ч.гр. д. 5076/2011 г. допуска обезпечение на бъдещ иск, който не е 
бъдещ. По същия предявен иск е образувано и висящо към момента на 
извършване на проверката гр.д.№2076/2010год. на СГС /нарушен чл. 389, 
ал. 1 и чл. 390, ал. 1 от ГПК/. 
  

3.3. Не спазва разпоредбите на чл. 391, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ГПК и 
чл. 180 и чл. 181 от ЗЗД. 

По ч.гр.д.№ 4926/2011г. при цена на иска 186 089 евро –определена 
парична гаранция – 20 000 лева; 

По ч.гр.д.№ 4906/2011г. при цена на иска 2 милиона евро –
определена парична гаранция – 3 000 лева; 

По ч.гр.д.№ 5056/2011г. при цена на иска 1 500 000 евро–определена 
парична гаранция – 3 000 лева; 

По ч.гр.д.№ 805/2010г. при цена на иска  750 000 евро–определена 
парична гаранция – 10 000 лева; 

По ч.гр.д.№ 5076/2011г. при цена на иска  750 000 евро–определена 
парична гаранция – 3 000 лева; 

По ч.гр.д.№ 805/2010г. и ч.гр.д.№ 5076/2011г. е налице 
тъждественост на спора и страните, а размера на гаранцията различен, като 
по второто дело още веднъж съществено е намален. 

Липсата на законови критерии за определянето на конкретните 
парични гаранции създава съмнения за тенденциозност и ангажираност на 
съдията М. Георгиева. Това, от друга страна, означава игнориране на 
очакванията за професионална отговорност за изпълнението на един от 
основните принципи в работата на съдията – безпристрастност, определен 
с Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 
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3.4. Не прилага изискването на чл. 390, ал. 2, изр. последно от 
ГПК. 

По ч. гр. д. № 4906/2011 г.,ч.гр.д.№ 4916/2011г., по ч.гр.д.№ 
5027/2011год. допуснатото обезпечение по бъдещия иск не е служебно 
отменено при непредставяне на доказателства за предявен иск в 
определения от съда срок. 

3.5. Не спазва разпоредбата на чл. 128, т. 3 от ГПК. 
По гр.д.№ 10394/2011год. са налице различни искови молби по делото – 
една е молбата по самото дело, друга е исковата молба определена за 
връчване на ответника. 

3.6. Заобикаля установения с чл. 49, ал. 1, т. 4 от ПАРОАВАС ред 
за приемане на молби по делата. 

Молбите са приемани директно от съдията – ч.гр.д.№ 4906/2011год.-
приложена искова молба за предявен иск, без вх.№ .., подпис и печат на 
деловодството; ч.гр.д.№5358/2011год.; делата, по които с акта се отчита 
свръх бързина на произнасяне /гореописаните: ч.гр.д.№9712/2011г.; 
гр.д.№10394/2011г. и др./. По гр.д.№ 10394/2011 г., видно от 
компютърната  му разпечатка, по три молби постъпили в един и същ 
ден - произнасянето им от съдията до обработването им в 
деловодната система се е извършило от 11.12ч. до 13.56 часа. 

3.7. Не изпълнява задълженията си по чл. 5 и чл. 7 от ГПК. 
1. По гр.д.№10394/2011г. допуска и обезпечителна мярка - спиране 

изпълнението на 4 /четири/ обезпечителни заповеди, издадени от СГС по–
т.д.№2457/2011г., ч.гр.д.№8634/2011г., ч.гр.д.№8640/2011г. и 
ч.гр.д.№9560/2011г. С допускането на тази обезпечителна мярка – спиране 
на изпълнението на обезпечителни заповеди, издадени от СГС по четирите 
горепосочени дела, съдия Мария Георгиева е допуснала заобикаляне на 
законоустановения процесуален ред за обжалване на определението на 
съда по обезпечение на иска, регламентиран в чл. 396 ГПК /нарушен чл. 5 
от ГПК – съдът да разглежда делата според точния смисъл на законите/. 

2.Ч.гр.д.№5358/2011г. е разгледано, без да отчете, че 
изпълнителното дело, в рамките на което е постановен обжалвания отказ 
на ЧСИ Ч., е образувано във връзка с изпълнението на решение на АССГ и 
в случая ЧСИ действа като орган по изпълнението по смисъла на чл.271, 
ал. 1 от АПК, като в този смисъл контролът върху действията на ЧСИ 
следва да се осъществява при спазване изискванията на раздел VІ 
„Обжалване на действията на органа по изпълнението”, дял V „Изпълнение 
на административните актове и съдебните решения” от АПК, т.е. да се 
осъществява от административния съд по мястото на изпълнението, 
съгласно чл. 296, ал.1 АПК./нарушен чл. 7 ГПК – задължаващ съда да 
следи служебно за допустимостта/. 
 

3.8. Грубо нарушава чл. 9 от ЗСВ. 
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1. Допуска обезпечение на бъдещ иск по отношение на молител, 
който не фигурира в молбата за обезпечение на бъдещ иск, по която е 
образувано делото и обезпечителните мерки са наложени спрямо ответник 
по бъдещия иск, данни за когото също не се съдържат в молбата, по повод 
на която е образувано делото - ч.гр.д.№4944/2011г., 
ч.гр.д.№4906/2011г.,ч.гр.д.№ 4910/2011г.  С уточняващи молби по тези 
дела са въвеждани различни страни и предмет.  

С горепосочените действия на практика се е стигнало до заобикаляне 
на принципа на случайния подбор при разпределението на делата, 
регламентиран в чл. 9 от ЗСВ, както и на правилата за образуване и 
разглеждане на граждански дела. 

2. Многобройните молби, депозирани от Б. М. през 2010- 2011 г., 
както и развитието на производствата по тях  създават вероятни и 
основателни съмнения за съзнателно заобикаляне на принципа на 
случайния подбор при определяне на съдии -докладчици и преднамерено 
„търсене” на подходящ съдебен състав, предвид преследвания и постигнат 
в случая правен резултат./ ч. гр. д. № 805/2010 г.  и ч. гр. д. № 5076/2011 г.– 
тъждествен предмет на бъдещия иск, еднаква обезпечителна мярка- 
спиране на изп. д. № 2009838040915 по описа на ЧСИ М. Б., с взискател У. 
Б. АД, налагана повторно, след отмяна на горестоящата съдебна 
инстанция, с което налага продължителност на действието на 
обезпечителната мярка. По ч. гр. д. № 5183/2011 г. тъждествено на горните  
две към 11.07.2011 г., също разпределено на неин доклад липсва 
произнасяне/. 
 3. По жалби на „И.-Б. Н.” ЕООД срещу действията на съдебен 
изпълнител по изп.д.№00073/2011г. в СГС са образувани общо 65 дела в 
периода 23.03.11г. – 28.04.11г. Жалбата на „И.-Б. Н.” ЕООД срещу 
постановлението от 14.03.11г. на ЧСИ И. Ч. е уважена единствено по 
ч.гр.д.№5358/2011г. със съдия -докладчик Мария Георгиева.  

4. На 20.07.11г. са образувани 8 частни граждански дела по молби 
за допускане на обезпечение на бъдещ иск, подадени от Д. Д. М., като по 
седем от делата производството е прекратено. Молбата за обезпечение на 
бъдещ иск е уважена единствено по ч.гр.д.№9712/2011г. със съдия-
докладчик Мария Георгиева. 

По гореописаните дела се констатират съмнения за определена 
зависимост между молителите и съдия Мария Георгиева. Създаденото 
впечатление за нерегламентирана ангажираност е несъвместимо с 
професионалната етика и морал, на които трябва да отговаря 
цялостното съдийско поведение. 

От анализа на справката, отразяваща статуса на обезпечителните 
производства, образувани по молби от 15-30.07.2011 г. и разпределени на 
различни докладчици се установява се, че обезпечителните производства, 
образувани в този период по молби от едни и същи молители и съдържащи 
идентични искания, съдебните състави са оставяли без уважение, 
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съответно са прекратявали. Едновременно с това делата, образувани в 
резултат на превратно упражняване на процесуални права от такива 
молители и разпределени на съдия Георгиева, са решавани обикновено при 
пълно или частично уважаване на исканията. 

 
IV. Изброените в т.III нарушения на други служебни задължения са 

нарушения имащи пряко отношение към образуването, движението и 
приключването  на частните граждански и на гражданските дела. Същите 
се характеризират със своята многобройност от една страна и със 
системност от друга. 

За периода 2010год- м. август на 2011 год. по дела, с докладчик  
съдия Мария Георгиева в ИВСС са постъпили 10 /десет/ отделни сигнала. 
Публикациите  ”Проверяват бирник, блокирал 11 мл.лв. на София ” –в. „24 
часа” от 01.08.2011г.; ”Отчужден имот подпали София” –в. „Труд” от 
15.08.2011год. коментират и ч.гр.д.№5358/2011г. на СГС, по което с акта 
са направени констатации за нарушения. 

Разгледани в съвкупност нарушенията, осъществени от съдия Мария 
Георгиева, водят до отрицателна обществена оценка за професионалния 
морал на магистрата и  компрометират доброто му име. Тези действия 
разколебават моралния интегритет на съдебната власт като цяло, с което 
накърняват престижа й в обществото и представляват дисциплинарно 
нарушение по  чл. 307, ал. 4, т. 4 от ЗСВ. 
 

На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 
следните ПРЕПОРЪКИ на административния ръководител на 
Софийски градски съд: 
 

I. Административният ръководител на Софийски градски съд да 
упражни правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ като: 
 

1. По подходящ начин да запознае всички съдии от гражданско, 
търговско, въззивно и брачно отделение на СГС с констатациите на 
настоящия акт и да организира обсъждане, с цел предприемане на 
адекватни мерки за преодоляване на констатираните в хода на настоящата 
проверка способи, използвани от страните за заобикаляне на принципа на 
случайния подбор при разпределението на делата. 

 
2. Предприеме подходящи мерки за осигуряване на ефективна 

координация на работата на всички деловодни служби на СГС, относно 
точно и навременно изпълнение на заповед №2821/02.12.10г. на и.д. 
председателя на СГС, с оглед своевременното установяване на идентични 
молби, както и мерки за прецизното попълване на имената на страните  и 
на предмета на образуваните дела в електронната деловодната система на 
СГС. 
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 3. Да осъществява постоянен контрол за спазването на предприетите 
мерки за осигуряване на стриктното прилагане на разпоредбата на чл.126, 
ал.3 ГПК.  

 
 4. Да осигури спазване изискванията на чл. 9 от ЗСВ, като се 
прецизира разпределението на преписките по реда на тяхното постъпване, 
съобразно входящия им номер. 
 
 5. Да следи за стриктното изпълнение на одобрения График за 
разглеждане на молби за обезпечение на бъдещ иск. 

 
6. Да бъдат предприети конкретни мерки, които да гарантират, че 

делата, образувани на основание чл. 390 от ГПК, с оглед изискването 
съдебните състави служебно да следят за предявяването на бъдещите 
искове, ще бъдат своевременно докладвани след изтичане на определените 
срокове на докладчиците, разгледали съответните молби, за 
администриране на производствата в този смисъл. 

 
7. В случаите, в които съдията-докладчик е лишен от възможността 

за продължителен период от време да осъществява служебните си 
задължения и това обстоятелство е известно на административния му 
ръководител изначално, делата да се преразпределят между останалите 
състави за продължаване на съдопроизводствените действия по тях, 
съответно своевременното им приключване. 
 
 В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Софийски градски съд да предприеме 
мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да уведоми 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 

На основание чл. 58, ал.3 от ЗСВ препис от настоящия акт да се 
изпрати на съдия Мария Георгиева – председател на І-16 състав, 
Гражданско отделение на СГС. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ  препис от акта да се изпрати 

на административен ръководител на СГС във връзка с констатациите за  
грубо нарушаване на чл. 9 от ЗСВ. 

 
На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 

жалбоподателите, на административния ръководител на Софийски градски 
съд, на председателя на Върховния касационен съд, на административния 
ръководител на Апелативен съд гр.София, на административния 
ръководител на Софийска градска прокуратура и на Висшия съдебен съвет. 
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ИНСПЕКТОР: 
 
      /НЕЗАБРАВКА СТОЕВА/ 
 
 


