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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
 

А К Т 
 

с резултати от извършена проверка 
 
 
На основание заповед №22/28. 01. 2009г. на Главния инспектор при 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка по 
образуването и движението на ч. гр. д. №365/2008г. на РС- Велинград. 
Проверката бе извършена от Инспектор ЕЛКА ПЕНЧЕВА  и от експертите 
МАРИЕЛА МИТЕВА и БОЯН БАЛДЖИЕВ.  

Извършената проверка бе иницирана във връзка със сигнал Вх. №1935/ 
2008г., подаден от П. Г. К., гр. Пловдив относно нарушения при образуването 
и  движението по ч. гр. д. №365/08г. по описа на Районен съд- Велинград. 

Жалбоподателят сочи доводи, че определение №192 от 22. 07. 2008г., 
постановено от Районен съд- Велинград по ч.гр. д. №365/08г. е недопустимо, 
защото е постановено в нарушение на родовата подсъдност. Твърди, че 
обезпечение на бъдещ иск по чл. 390, ГПК не може да бъде допуснато за 
обезпечение на молба за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал.1, 
т.1, ГПК във вр. с чл. 417, т. 9, ГПК.Според молителя, РС- Велинград е 
следвало да определи и гаранция по чл.391,ГПК. 
  
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 

На 18. 07. 2008г. „Г”ЕАД със седалище и адрес гр. София, бул. „ 
Цариградско шосе” №62 подало молба за обезпечаване на бъдещ иск. В 
молбата дружеството твърди, че П. К. от гр. Пловдив е подписал на 13. 05. 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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2005г. в полза на молителя два броя записи на заповед както следва: запис на 
заповед за 120 000лв.  и запис на заповед за 108 000лв. Падежа и на двата 
записа на заповед е на 21. 07. 2008г., а мястото на плащане- гр. Велинград. 
Молителят сочи, че предстои предявяване на двата записа на заповед и 
изпълнение на процедурата по чл. 410, ал.1, т.1 във връзка с чл. 417, т. 9, 
ГПК. Според него при предявяване на двата записа на заповед К. щял да 
разбере намеренията им и съществувала вероятност да отчужди или да 
обремени с други тежести притежаваното от него имущество. Искат 
обезпечаване на бъдещата заповед за изпълнение с поземлен имот с площ от 
5690 кв. м., включващ земя, склад с канцеларии, склад за инертни материали, 
сграда варов възел и 5 бр. варници. Не е посочен бъдещият иск, чието 
обезпечение се иска. 

  Същият ден е образувано ч. гр. д. №365/08г. и за докладчик е 
определена съдия Наташа Даскалова. Същият ден съдията оставила молбата 
без движение като разпоредила в седмичен срок молителят да представи 
доказателства, че задълженията по приложените записи на заповед подлежат 
на изпълнение към 18. 07. 2008г., т. е. че са с настъпил падеж.   

На 22. 07. 2008г. „Г”ЕАД, гр. София представили молба, с която 
уточняват, че двата записа на заповед подлежат на принудително изпълнение 
към 21. 07. 2008г., когато е техният падеж. 

На 22. 07. 2008г. съдия Наташа Даскалова постановила определение 
№192 с което допуснала обезпечение на бъдещи искове на „Г”ЕАД, гр. 
София против П. К.  с правно основание чл. 410, ал.1, т.1 във вр. с чл. 417, т. 9 
от ГПК- издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ- запис на 
заповед чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. 
Велинград подробно описан по- горе. Определила срок за предявяване на 
исковете- 15 дни. Постановила, че определението подлежи на незабавно 
изпълнение  и въз основа на него следва да се издаде заповед за налагане на 
възбраната. Същият ден е издадена „заповед за налагане на възбраната”. На 
24 юли 2008г. молителят получил заповедта за налагане на възбрана. На 11. 
08. 2008г. пълномощникът на „Г”ЕАД, гр. София в изпълнение на 
задълженията на дружеството по чл. 390, ал.2 от ГПК представил 2бр. 
заявления до РС- Велинград за издаване на заповед за изпълнение на парично 
задължение по запис на заповед съответно за 120 000лв и за 108 000лв. с 
правно основание чл. 410, ГПК. На 7. 08. 2008г. П. К. подал частна жалба 
срещу постановеното определение. 

На 16. 10. 2008г. Окръжен съд- гр. Пазарджик постановил определение 
по в.ч. гр. д. №749/08г., с което потвърдил определение №192 по ч. гр. д. 
№365/08г. на РС- Велинград. Председател на състава е била съдия Пенка 
Янева, а членове- съдиите Елеонора Серафимова и Албена Павлова. 
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Докладчик по делото е била съдия Албена Павлова. В мотивите си съдът 
посочил, че  родовата подсъдност е спазена, защото родово компетентния съд 
се определя с оглед на процесуалния ред, по който следва да се реализират 
бъдещите претенции, а това в случая е заповедното производство. Относно 
редовността на заявлението за издаване на заповед за изпълнение посочил, че 
заповедното производство, макар и специално, е своеобразно исково 
производство.  

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
ИЗВОДИ : 

 
Налице е нарушение на чл. 390, ал.1 от ГПК , който изисква молбата за 

обезпечаване на бъдещ иск да се подава до родово компетентния съд. 
Съгласно чл. 104, т. 4, ГПК родово компетентния съд е СГС или евентуално 
ОС- Пазарджик. Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка 
за наличието на която съдът следи служебно. 

В определението не е посочен бъдещият иск, чието обезпечаване съдът 
допуска. Заповедта за изпълнение не е иск по смисъла на ГПК. Заповедното 
производство е въведено с новия ГПК, за да се спести провеждането на исков 
процес. Според теорията то „представлява процесуално средство за започване 
на принудително изпълнение при облекчени за кредитора условия (без 
непременно провеждане на исков процес). Разбира се, ако в хода на 
осъществяване на подобни процесуални варианти се установи, че между 
страните по съответното материално правоотношение съществува спор, във 
всички случаи се предвиждат възможности за провеждане на исков процес 
относно съществуването на въпросното задължение.”(вж. стр. 623 от 
„Коментар на новия Граждански процесуален кодекс” с автори Ружа 
Иванова, Благовест Пунев, Силви Чернев, ИК”Труд и право”, гр. София, 
2008г.).  

Тълкуване в друг смисъл, различен от горепосочения, би било 
нарушение на чл. 46 от Закона за нормативните актове и представлява начин 
да се заобиколи закона и да се избере предпочитан съд пред който да се 
образува и разгледа делото. 

Действията на Наташа Даскалова- съдия в Районен съд, гр. Велинград и 
съдиите Пенка Янева, Елеонора Серафимова и Албена Павлова представляват 
нарушение на чл. 5 от ГПК, който изисква съдът да разглежда и решава 
делата според точния смисъл на закона. 
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На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 

Председателят на Окръжен съд- Пазарджик да упражни правата си по 
чл. 86, ал.1, т.12 от ЗСВ и да свика общо събрание, на което да се 
анализира и обобщи практиката на съда по приложението на чл. 390 и сл. 
от ГПК  и чл. 419 и сл. от ГПК, като се съобрази и изискването на чл. 5 от 
ГПК, според който съдът разглежда и решава делата според точния смисъл 
на закона. 

  
Председателят на Районен съд- Велинград да упражни правата си по чл. 

80, ал.1, т.9 от ЗСВ и да свика общо събрание, на което да се анализира и 
обобщи практиката на съда по приложението на чл. 390 и сл. от ГПК  и чл. 
410, чл. 417 и сл. от ГПК, като се съобрази и изискването на чл. 5 от ГПК, 
според който съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на 
закона. 

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

изпълнят в срок от 1 (един) месец, считано от датата на връчване на 
настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 

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

на Окръжен съд- Пазарджик и Председателят на РС- Велинград да уведомят 
Главния инспектор за изпълнение на препоръките в определения срок. 

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

изпрати на Председателя на Окръжен съд- Пазарджик и на Председателя на 
РС- Велинград. 

 
  
    ИЗГОТВИЛ АКТА: 
      /ЕЛКА ПЕНЧЕВА- ИНСПЕКТОР/ 
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Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Ивета Парпулова- 

Председател на Окръжен съд- Пазарджик. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Веселин Петричев- 

Председател на Районен съд- Велинград. 
На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 
 
    Получил акта:………………………………. 
 

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

 
 

 
 


