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АКТ 

 

с резултати от извършена проверка 

 

        

 

        На основание  Заповед  № Ж-01-55 / 07.02.2011 г. на Главния 

инспектор на  Инспектората към  ВСС, издадена  съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ 

в Окръжен съд – Пловдив бе извършена  проверка  по образуването, 

движението и приключването на гражданските дела в установените 

срокове, разглеждани от съдия Ирена Асенова Писова, описани в сигнал 

вх. № Ж-01-55/20.01.2011г. по описа на ИВСС. 

        Заповедта е издадена въз основа на данните, съдържащи се в   сигнал, 

подаден от председателя на Пловдивския окръжен съд – съдия Сотир 

Цацаров.  

        

        По сигнала  в  ИВСС е образувана преписка  № Ж-01-55/2011г.     

       

        На основание  чл. 56, ал.2 от ЗСВ,  проверката е  възложена на 

инспектор Милка Варнова – Итова  и   експерти   Мария Тодорова  и  

Диана Иванова. 

        

        Проверката е извършена на 10.02.2011г. по данни от сигнала  на 

председателя на ПОС, извършената от зам.председателя и ръководител на 

Търговско отделение пир ПОС – съдия Симеон Захариев справка, жалбата 

на представляващия „В.” ООД, гр.Пловдив – П.Н. с приложенията към нея, 

справка по движението на изп. д. №1412/2009г. по описа на ЧСИ рег. 

№758, с район на действие – ПОС, изискана от председателя на ПОС, 

както и на място в Пловдивския окръжен съд. 
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        Жалбата на управителя на „В.” ООД, гр. Пловдив е насочена срещу 

действията на съдия Писова, която с определение №1820/02.12.2010г.  по 

т.д. №356/2009г. по описа на ПОС, за трети пореден път спира 

производството по изпълнително дело №1412/2009г. по описа на ЧСИ, по 

което дружеството е взискател, след като предишни две определения за 

спиране на производството по същото изпълнително дело са отменени от 

въззивния съд. 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

        Изпълнително дело №1412/2009г. по описа на ЧСИ е образувано на 

17.12.2009г. въз основа на молба от взискателя „В.” ООД,, гр.Пловдив и 

приложен изпълнителен лист от 20.08.2007г., издаден от Пловдивския 

окръжен съд, според който длъжникът „Г Т” ЕАД, гр.Пловдив е осъден да 

заплати сумата от 70000 лева – главница, заедно със законните лихви, 

считано от 29.09.2006г., 6833,11 лева – лихви за забавено плащане за 

периода 18.12.2005г. -28.09.2006г. и разноските по делото. Като способ за 

принудително изпълнение взискателят е посочил опис и изнасяне на 

публична продан на два недвижими имота, собственост на длъжника. 

Извършено е пълно проучване на имущественото състояние на длъжника. 

На основание чл.458 ГПК държавата е присъединена като взискател по 

изпълнителното дело до размера на удостоверените от НАП публични 

задължения на длъжника – около 4000000 лева, които предстои да бъдат 

актуализирани. Като взискател по изпълнителното дело е присъединено и 

СД”А. – К.и сие”. По молби на първоначалния взискател са присъединени 

още два изпълнителни листа  за сумите: 699016,18 лева – главница, общо 

неустойки за 1049681,07 лева, законни лихви и отделно разноски. 

Недвижимите имоти, собственост на длъжника са възбранени съгласно  

обезпечителни заповеди, издадени от Пловдивския районен съд  и от 

Пловдивския окръжен съд. Насрочена е публична продан на възбранените 

недвижими имоти, находящи се в гр. Пловдив. Изпълнителното 

призводство е спряно с определение №540 от 07.04.2010г. на ПОС. 

Възобновено е по молба на взискателя на основание определение 

№684/17.05.2010г. на ПАС, с което определение №540/07.04.2010г. на 

ПОС е обезсилено. Производството по изпълнителното дело отново е 

спряно по предварителна обезпечителна мярка, допусната  с определение 

№1071 на ПОС, ТО, ХІІ с-в и определение №1077/08.07.2010г. на ПОС, 

ТО, ХVІІІ с-в с цел запазване имуществото на длъжника. Двете 

определения на ПОС са отменени с влезли в сила определения на ПАС, 

съответно от 23.09.2010г. и от 27.09.2010г. и по молба на взискателя 

изпълнителното производство е възобновено и е насрочена нова публична 

продан от 23.10.2010г. до 23.11.2010г. С протокол от 24.11.2010г. за 

купувач на недвижимите имоти е обявен взискателя „В.” ООД. С 
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обезпечителна заповед от 03.12.2010г., издадена по т.д. №356/2009г. на 

ПОС, ТО, ХVІІІ с-в, изпълнителното дело отново е спряно. 

        

         1.Извършена е проверка по образуването, движението и 

приключването на т.д. №356/2009г. по описа на Пловдивския окръжен 

съд, ТО, ХVІІІ с-в. Делото е образувано на 09.06.2009г. по постъпила в 

съда на 08.06.2009г. искова молба вх.№ 12623, с която  „А.-2000” ООД – 

гр.София предявява срещу „Г.Т.” АД -  гр.Пловдив осъдителен иск  във 

връзка с неизпълнение на договорни задължения с цена общо 155 832,84 

лева. Съгласно приложения по делото протокол за избор на докладчик, за 

такъв е определена съдия Ирена Писова – ХVІІІ състав на Търговско 

отделение. Съгласно чл.367 ГПК, с разпореждане №1450 от з.з. на 

11.06.2009г., съдията изпраща преписи от приетата за редовна искова 

молба с приложенията на ответника за отговор. Ответникът получава 

съобщението по чл.367, ал.1 ГПК на 17.06.2009г. и на 

01.07.2009г./последен ден от срока по чл.367, ал.1 ГПК/ в съда постъпва 

неподписан отговор от ответното дружество. С разпореждане №1668 от з.з. 

на 02.07.2009г. съдът констатира липсата на подпис на представител или 

упълномощено лице по отговора, както и липсата на копия от приложените 

към отговора доказателства за ищеца и дава едноседмичен срок на 

ответното дружество да отстрани нередовностите. Проведена е пълна 

процедура по двойната размяна на книжата в производството по търговски 

спорове и с определение №1641 от 11.09.2009г., съдържащо изискуемите 

по чл.374 ГПК реквизити съдът насрочва делото за разглеждане в о.с.з. на 

08.10.2009г. В проведените на 08.10.2009г., 12.11.2009г. и 17.12.2009г. 

о.с.з. е даден ход на делото, но е отлагано поради неизпълнена в срок 

задача от вещото лице-графолог. В с.з. на 11.02.2010г. ход на делото не е 

даден. В следващото с.з. на 11.03.2010г. делото е обявено за решаване. С 

определение №602 от з.з. на 14.04.2010г.  съдът констатира, че делото е 

останало неизяснено от фактическа страна, отменя определението си от 

11.03.2010г. за даване ход на делото по същество и обявяване на датата за 

постановяване на решението, дава последна възможност на ищеца да 

представи доказателства за извършените ремонтни дейности и приемането 

им от ответника и насрочва делото в о.с.з. на 20.05.2010г. С разпореждане 

от з.з. на 27.04.2010г. съдът се произнася по доказателствените искания на 

ищеца, направени с  молбата в изпълнение на указанията на съда. В с.з. на 

20.05.2010г. ход на делото е даден и е отложено за събиране на 

допуснатите доказателства. В с.з. на 10.06.2010г. производството по делото 

е спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 ГПК – по взаимно съгласие на 

страните. С молба вх. №36824/02.12.2010г. ищецът прави искане за 

възобновяване на производството във връзка с постигнато на 16.11.2010г.  

с ответника споразумение. Със същата молба ищецът прави искане за 

обезпечение на предявения по делото иск чрез налагане на възбрана върху 
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конкретно посочени недвижими имоти, собственост на ответника  и 

спиране на изпълнителното производство по изп.д. №1412/2009г. по описа 

на ЧСИ М.О. С определение №1820 от з.з. на 02.12.2010г. съдия Писова 

възобновява производството по т.д. №356/2009г. по описа на ПОС и го 

насрочва в о.с.з. на 09.12.2010г., като разпорежда призоваване на страните 

чрез пълномощниците им на посочените в молбата на ищеца телефони. 

Със същото определение съдия Писова допуска обезпечение на предявения 

по делото иск чрез спиране на производството по изпълнително дело 

№1412/2009г. на ЧСИ М.О. и разпорежда издаването на обезпечителна 

заповед. Без уважение е оставено искането за допускане на обезпечение и 

чрез налагане на възбрана на недвижимите имоти, предмет на публична 

продан по изпълнителното дело. Съдията приема, че като обезпечителна 

мярка е достатъчно да се допусне само спиране на изпълнителното дело, 

въпреки че в молбата на ищеца тази мярка, макар и кумулативно, е 

посочена като втора, след възбраната. Обезпечителната заповед е издадена 

на 03.12.2010г. и същия ден е получена от пълномощника на ищеца и 

депозирана по изпълнителното дело. В с.з. на 09.12.2010г. съдът приема 

молбата на ответника от 09.12.2010г., в която той заявява, че поддържа 

споразумението от 16.11.2010г. между страните и моли съда да го утвърди, 

както и самото споразумение и обявява делото за решаване. С решение 

№463/14.12.2010г., постановено по реда на чл.237 ГПК,  съдът  осъжда „Г 

Т” АД -  гр. Пловдив да заплати на „А.– 2000” ООД, гр.София сумата 

94397 лева, ведно със законни лихви, считано от 08.06.2009г., както и 

сумата  40490,10 лева изтекли лихви за забава и разноските по делото. 

Подадената от „В.” ООД – гр. Пловдив частна жалба против определение 

№1820/02.12.2010г. на ПОС, постановено по т.д. №356/2009г. в частта 

срещу допуснатото обезпечение, е оставена без разглеждане от 

Пловдивския апелативен съд с определение №94/18.01.2011г., постановено 

по ч.т. дело №53/2011г., а производството по делото е прекратено като 

недопустимо. Апелативният съд приема жалбата за недопустима като 

подадена от трето лице, нелегитимирано да обжалва постановеното в  

производството по реда на чл.389 и сл. ГПК определение за обезпечение на 

предявения иск. 

 

          Извършена е проверка на делата, по които от началото на 2010г. до 

датата на проверката, като обезпечителна мярка също е поискано спиране 

на изпълнителното производство по изп.д. №1412/2009г. по описа на ЧСИ 

М.О. Проверени са следните дела: 

          2.Т.д. №215/2010г. – образувано на 06.04.2010г. по постъпила на 

01.04.2010г. искова молба вх. №7920. Съгласно приложения протокол за 

избор на докладчик е разпределено на съдия Симеон Захариев – ХVІІ 

състав на Търговската колегия. От „Г Т” АД, гр.Пловдив срещу „В” 

ООД –гр. Пловдив и ЧСИ М.О.  е предявен  установителен иск за 
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определяне на справедлива пазарна цена на недвижимите имоти, 

предмет на опис и възбрана по изп.д. №1412/2009г. по описа на ЧСИ.  С 

исковата молба е направено  „особено искане” за обезпечение на 

предявения иск чрез спиране на изпълнителното производство по 

изпълнително дело №1412/2009г. по описа на ЧСИ. С разпореждане 

№526 от з.з. на  06.04.2010г. производството по делото е оставено без 

движение и на ищеца е указано в едноседмичен срок от съобщението да 

представи по делото квитанция за платена по сметка на ПОС д.т. в размер 

на 1503444 лева за образуване на делото, както и да изложи 

обстоятелствена част, аргументираща правен интерес от водене на иска по 

отношение на частния съдебен изпълнител. С определение №530 от з.з. на 

06.04.2010г. съдът на основание чл.213 ГПК съединява за общо 

разглеждане  т.д. №216/2010г. по описа на ПОС, ХХ с-в с т.д. 

№215/2010г., по което именно продължава производството по предявените 

искове между страните. Съдът съединява двете дела след извършена 

служебна проверка и констатация, че образуваното в ПОС т.д. №216/2010г. 

е със страни: ищец – „Г Т” АД  и  ответник „В.” ООД  и е предявен 

установителен иск по повод изп.д. №141282009г. по описа на ЧСИ. С 

определение №544 от з.з. на 07.04.2010г. по т.д. №215/2010г. съдът 

отхвърля като неоснователно искането  по реда на чл.389 ГПК на ищеца  за 

допускане на обезпечение на предявения иск чрез спиране на изп.д. 

№1412/2009г. на ЧСИ до разрешаване на спора по делото с влязъл в сила 

съдебен акт. Съдът  сочи, че предявените искови молби са нередовни към 

датата на произнасянето и това предполага искането за допускане на 

обезпечение да се остави без разглеждане, доколкото същото е в 

производство по чл.389 ГПК, а не по чл.390 ГПК. Съдът приема да го 

разгледа по съществото за пълнота и за да не се накърнят правата на 

молителя, с оглед задължението по чл.395, ал.2 ГПК за незабавно 

произнасяне. Определението е мотивирано. Не е обжалвано пред ПАС. С 

определение №654 от з.з. на 27.04.2010г. съдът е прекратил 

производството по т.д. №215/2010г. като е върнал исковата молба на  „Г Т” 

АД поради неотстраняване в срок на констатираните с разпореждане 

№526/06.04.2010г.  нередовности. Определението е влязло в сила на 

12.05.2010г. 

        3.Т.д. №216/2010г. по описа на ПОС, ХХ с-в. – присъединено по т.д. 

№215/2010г. по описа на ПОС, ХVІІ с-в, описано по-горе. 

        4.Т.д. №912/2008г. по описа на ПОС, ХVІІІ с-в – несъстоятелност. 

Преобразувано от т.д. №168/2006г. по описа на ПОС, ХІХ с-в, след 

връщане от ВКС. Върнато в ПОС на 13.11.2008г. и образувано на същата 

дата, разпределено на съдия-докладчик Ирена Писова. Производството е 

образувано по молба на „В.” ООД  за обявяване н несъстоятелност на 

длъжника „ГТ” АД. С разпореждане от з.з. на 19.11.2008г. съдът насрочва 

делото в о.с.з. на 22.01.2009г. С определение №2263 от з.з. на 21.11.2008г.  
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съдът допуска предварителни обезпечителни мерки за запазване 

имуществото на длъжника по делото, образувано по редовна и допустима 

молба за откриване на производството по несъстоятелност по реда на 

чл.630 ТЗ, като назначава предварително  временен синдик на „ГРАДСКИ 

ТРАНСПОРТ – ПЛОВДИВ” АД   и определя дата на встъпване на синдика 

в длъжност. Към датата на проверката няма постановено решение по 

първата фаза на несъстоятелността.    

        С молба вх. №7916/01.04.2010г. длъжникът по несъстоятелността 

по т.д. №912/2008г. иска от съда, по реда на чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ, 

служебно да постанови спиране на изпълнителното производство по 

изп. д. №1412/2009г. по описа на ЧСИ.  Молбата е оставена без движение 

като неподписана и след отстраняване на нередовността чрез подаване в 

съда на подписана молба на 06.04.2010г., съдът с определение 

№540/07.04.2010г., на основание чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ спира изп.д. 

№1412/2009г. на ЧСИ с рег. №758 и район на действие – района на 

Окръжен съд – Пловдив. Съдът приема, че: цитирам: „искането на 

длъжника е основателно”, тъй като молителят кредитор не бил от 

категорията на посочените по чл.722, ал.1, т.1 ТЗ. Други мотиви не са 

изложени. С определение №684/17.05.2010г., постановено по ч.в.гр.д. 

№525/2010г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, обжалваното с частна 

жалба от молителя „В.” ООД  определение №540/07.04.2010г. на ПОС е 

обезсилено поради недопустимост. Позовавайки се  на разпоредбата на 

чл.629а ТЗ, въззивният съд е приел от една страна, че искането е направено 

от нелегитимна страна – длъжник, а не кредитор по несъстоятелността, а 

от друга страна, че липсват данни съдът по несъстоятелността да се е 

сезирал служебно от факти, обуславящи налагането на обезпечителни 

мерки по чл.629а, ал.1 ТЗ, целящи запазване на имуществото на длъжника. 

Въззивният съд е приел също така, че липсват мотиви, обуславящи 

увреждане интересите на кредитора по другото дело по несъстоятелност 

срещу същия длъжник – т.д. №137/2010г. по описа на ПОС, ХVІ с-в. С 

определение №725/06.10.2010г. на ВКС, ТК, Първо отделение, 

постановено  по ч.т.д. №569/2010г., частната касационна жалба на „Г Т” 

АД срещу определение №684/17.05.2010г. по ч.гр.д. №525/2010г. на ПАС е 

оставена без разглеждане като недопустима, тай като  обжалваното   

определение по чл.629а ТЗ не е сред изрично изброените в чл.613а, ал.1 ТЗ 

актове, подлежащи на контрол по общия ред на ГПК. 

        5.С молба вх. №13680 от 16.06.2010г., депозирана по т.д. 

№912/2008г. „Т. И С. К.” ЕООД, гр. Пловдив прави искане да бъде 

присъединено като кредитор към вече образуваното производство по 

несъстоятелност. Излага твърдения, че „Г Т” АД не е в състояние да 

изпълни изискуеми задължения във връзка с договорени, изпълнени и 

приети СМР в размер на 7133,21лева, за която сума има издадена и 

подписана от страните фактура от 29.01.2010г. С молбата е направено 
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искане, по реда на чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ да бъде постановено спиране на 

изпълнителното производство по изп.д. №1412/2009г. по описа на 

ЧСИ. С определение №950 от з.з. на 16.06.2010г. съдия Писова  оставя 

без уважение и двете искания в молбата. Отказът да определи 

предварителната обезпечителна мярка съдът мотивира с обстоятелството, 

че с определение №540/07.04.2010г. производството по изпълнителното 

дело е спряно и по частна жалба срещу определението е образувано т.д. 

№525/2010г. по описа на ПАС. Определението на ПАС за обезсилване на 

определение №540/07.04.2010г. е постановено на 17.05.2010г.  

        6.Съгласно подписаната от зам.председателя на ПОС – съдия Захариев 

справка, направеното на 08.07.2010г. от „Т. С.К.Т” ЕООД  искане по реда 

на чл.629а ТЗ в производството по несъстоятелност на длъжника „Г Т” АД 

по т.д. №425/2010г. по описа на ПОС, ТК, ХІІ с-в /съдия Цв. Георгиева/  

е уважено с определение от 08.07.2010г. и изп.д. №1412/2009г. е спряно. 

Определението на ПОС е отменено с определение на Апелативен съд-

Пловдив, влязло в сила на 23.09.2010г. 

       7.Т.д. №446/2010г. Делото е образувано на 08.07.2010г. по молба вх. 

№15849 от 07.07.2010г. на „А.О.” ЕООД –гр.Пазарджик срещу „ГТ” АД 

за обявяване на ответното дружество в неплатежоспособност с начална 

дата 22.02.2010г. и за откриване на производство по несъстоятелност. 

Молителят твърди, че е кредитор на ответното дружество за парични 

вземания от извършени и неразплатени консултантски услуги в размер на 

11100 лева. Едновременно, на основание чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ, е поискано 

спиране на изп.д. №1412/2009г. на ЧСИ. Делото е разпределено на съдия 

Ирена Писова – ХVІІІ състав от ТО на ПОС. С определение №1077 от з.з. 

на 08.07.2010г. съдът допуска по реда на чл.629а ТЗ предварителни 

обезпечителни мерки с цел запазване имуществото на длъжника, като 

спира изпълнително дело №1412/2009г. по описа на ЧСИ. На основание 

чл.621 ТЗ във вр. чл.229, ал.1, т.4 ГПК съдът спира производството по т.д. 

№446/2010г. до приключване на производството по т.д. №912/2008г. по 

описа на ПОС. Съдът подробно е мотивирал определението си в частта 

относно спиране на производството по т.д. №446/2010г. Мотивите по 

искането за постановяване на предварителните обезпечителни мерки чрез 

спиране на изпълнителното дело се изчерпват с констатациите по 

служебна справка за наличието на други кредитори по т.д. №137/2010г. и 

т.д. №425/2010г., и двете по описа на ПОС, и двете за производства по 

несъстоятелност на същия длъжник - „Г Т” АД. Определението е 

обжалвано в частта за допускане на предварителните обезпечителни мерки 

от кредитора „В.” ООД, по чиято молба е образувано т.д. №912/2008г. по 

описа на ПОС и който е взискател по спряното със същото определение 

изп.д. №1412/2009г. С окончателно определение от 27.09.2010г., 

постановено по ч.д. №906/2010г. по описа на Пловдивския апелативен съд, 

втори състав, обжалваното определение на ПОС е отменено в частта, с 
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която са допуснати предварителни обезпечителни мерки по отношение 

на длъжника, изразяващи се в спиране на изп.д. №1412/2009г. и вместо 

това искането на „А.О.” ЕООД – гр. Пазарджик е оставено без 

уважение. За да отмени определението в обжалваната му част като 

неправилно и незаконосъобразно, въззивният съд се е позовал на 

постановеното по т.д. №912/2008г. определение №2263/21.11.2008г., с 

което на основание чл.629а ТЗ са допуснати предварителни обезпечителни 

мерки за запазване имуществото на длъжника „Г Т” АД, както и на 

несъответствието между интереса по т.д. №446/2010г. от 11100 лева и 

интереса по изпълнително дело №1412/2009г. на ЧСИ, по което стойността 

на изнасяните на публична продан недвижими имоти е 8415300 лева.  

        8. Т.д. №556/2010г. – Образувано на 26.08.2010г. по постъпила 

същия ден искова молба вх. №29247 от „Д” ЕООД – гр. Пазарджик 

срещу „Г Т” АД. Делото е разпределено на съдия-докладчик   

Красимира Ванчева – ХІІ състав от ТО на ПОС.  След процедурата по 

двойната размяна на книжа в производството по търговски спорове, с 

молба вх. №35074 от 11.11.2010г. ищецът прави искане за допускане на 

обезпечение на предявения иск  чрез спиране на изп.д. №141282009г. по 

описа на ЧСИ. С определение №1743 от з.з. на 19.11.2010г. съдът оставя 

без уважение молбата на ищеца като неоснователна. Съдът приема 

исканата принудителна мярка за неподходяща и неадекватна на 

обезпечителната нужда, тъй като претендираното вземане по търговското 

дело не е предмет на удовлетворяване по изпълнителното дело и 

претендиращият го правен субект не е участник в изпълнителното 

производство. Според съда, спирането на изпълнителното дело, без по него 

да участва конкретния кредитор/ищец/, направил искането за спиране, е 

допустимо само в специалното производство по несъстоятелност като една 

от предвидените в чл.629а, ал.1 ТЗ предварителни обезпечителни мерки. 

Определението не е обжалвано. С определение №1782/25.11.2010г. съдът 

оставя без уважение и молба вх. №36155/25.11.2010г. за допускане 

обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор върху вземанията на 

„Г Т” АД по изп.д. №1412/2009г. по описа на ЧСИ. Това определение също 

не е обжалвано. 

        9.Т.д. №709/2010г. – Делото е образувано на 19.11.2010г. въз основа 

на молба, подадена на същата дата от „П” ООД – гр. Пазарджик за 

откриване на производството по несъстоятелност на „ГТ” АД – гр. 

Пловдив, разпределено на съдия Красимира Ванчева – ХІІ състав на 

ТО при ПОС. В същата молба е заявено искане  по реда на чл.629а, 

ал.1, т.3 ТЗ съдът да постанови спиране на изпълнителното 

производство по изп.д. №141282009г. по описа на ЧСИ. Искането е 

обосновано с твърдения за неправилна оценка или липса на оценка на 

имуществото, предмет на принудително изпълнение, както и в пъти 

занижена оценка в сравнение с реалните пазарни цени на недвижимите 
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имоти, собственост на длъжника, обявени на публична продан. Според 

молителя това създава реална опасност имуществото на ответника-

длъжник, формиращо евентуално масата на несъстоятелността да бъде 

разпродадено на безценица, като по този начин интересите на кредиторите 

по несъстоятелността да бъдат увредени за сметка на интересите само на 

един от тях, който е и взискател по изпълнителното дело. Впрочем, 

подобни са аргументите, изложени и в молбите, подадени  по останалите 

търговски дела с искане за допускане на обезпечение  на предявен иск или 

за допускане на предварителни обезпечителни мерки чрез спиране на 

изпълнителното производство по изп.д. №1412/2009г. на ЧСИ. С 

определение №1741 от з.з. на 19.11.2010г. съдът оставя без уважение 

искането на „П” ООД – гр. Пазарджик за допускане на предварителна 

обезпечителна мярка по отношение на длъжника „ГТ” АД, 

изразяваща се в спиране на изпълнителното производство по изп.д. 

№1412/2009г. Съдът се позовава на установения след служебна проверка 

факт, че по т.д. №912/2008г. по описа на ПОС е допусната предварителна 

обезпечителна мярка за запазване имуществото на длъжника, създаваща 

сигурност  за управлението на дружеството-длъжник и като гаранция за 

законосъобразност на вземаните управленски решения и разходване на 

получените при публичната продан парични средства. Изтъкнато е също, 

че стойността на изнесените на публична продан имоти многократно 

надвишава размера на посочените от молителя вземания срещу длъжника в 

размер на 238282, 97 лева общо. Със същото определение производството 

по т.д. №709/2010г. е спряно на основание чл.621 ТЗ  вр. чл.229, ал.1, т.4 

ГПК до приключване  на производството по т.д. №912/2008г. по описа на 

ПОС, ТО, ХVІІІ с-в. Определението е обжалвано в частта, с която без 

уважение е оставено искането за допускане на предварителна 

обезпечителна мярка и е потвърдено с определение №38 от з.з. на 

10.01.2011г., постановено по ч.в.гр.д. №25/2011г. по описа на 

Апелативен съд – Пловдив, което е окончателно – чл.613а, ал.3 ТЗ. 

Въззивният съд приема, че определението на ПОС в обжалваната му част е 

дало законосъобразен отговор на повдигнатите с искането за допускане на 

предварителна обезпечителна мярка въпроси. Допълнително са изложени 

мотиви, че допускането на предварителни обезпечителни мерки е 

предвидено в закона като изключение, а не като правило и при обсъждане 

на наложителността им следва да се държи сметка за всички факти и 

обстоятелства, свързани с последиците от допускане на мярката. Според 

въвзивният състав целта на предварителните обезпечителни мерки е 

ограничаване правото и възможността на длъжника да се разпорежда с 

имуществото си, което впоследствие ще формира масата на 

несъстоятелността, но не и ограничаване законните права на трети лица – 

без да са налице предпоставките за това, т.е. необходим е баланс между 

интересите и правата на участващите в производството страни. Предмет на 
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анализ и преценка в производството по чл.629а ТЗ е наличието на 

кумулативно изискуемите от закона предпоставки. Прието е, че не са 

налице действия от страна на длъжника, които да застрашават от 

разпиляване имуществото му, както и че действията по изп.д. 

№141282009г. по описа на ЧСИ са законосъобразни. 

        10. Ч.т.д. №755/2010г. – Делото е образувано на 22.11.2010г. по 

молба вх. №35852 от същата дата на „Б.О.” ЕООД – с.Опан, Ф.завод 

против „Г Т ” АД за обезпечение на бъдещи обективно съединени 

искове с обща цена 275128,78 лева с ДДС – сбор от неплатени суми по 

фактури за доставено гориво, издадени в периода от 24.02.2010г. до 

19.03.2010г. Исканата обезпечителна мярка  е спиране на 

изпълнително дело №1412/2009г. на ЧСИ. С определение №1753 от 

22.11.2010г. съдът оставя молбата без уважение поради липса на 

убедителни писмени доказателства за вероятна основателност на бъдещите 

претенции на молителя, неустановено наличие на обезпечителна нужда и 

липса на съответствие между исканата обезпечителна мярка и 

обезпечителния интерес на молителя. Определението не е обжалвано и 

влиза в сила на 07.12.2010г. 

        11.Т.д. №749/2010г. – Делото е образувано на 19.11.2010г. по 

постъпила на същата дата искова молба вх. №35679, с която са 

предявени  отрицателни установителни искове с обща цена 

1 373 244,10 лева. С исковата молба е направено „особено искане” за 

постановяване спирането на изпълнителното производство по изп.д. 

№1412/2009г. на ЧСИ. Делото е  разпределено на съдия С.Захариев. С 

разпореждане от з.з. на 19.11.2010г. съдът оставя без движение 

производството по делото и дава едноседмичен срок на ищеца да 

представи по делото квитанция за платена д.т. в размер на 54 889,76 лева 

по сметка на ПОС за образуване на делото. В мотивиращата  част на 

разпореждането съдът указва, че ще се произнесе по допускане на 

обезпечителната мярка след отстраняване на констатираните нередовности 

по исковата молба. На 22.11.2010г. ищецът подава по делото в ПОС молба 

вх. №35806, с която настоява съдът да се произнесе по искането за 

обезпечение.  С разпореждане от 22.11.2010г., поставено ръкописно върху 

молбата, съдът я оставя без уважение като се обосновава, че дължи 

произнасяне само по редовна искова молба, тъй като не се касае до 

производство по обезпечение на бъдещ иск. С определение 

№1860/09.12.2010г. съдът връща исковата молба поради неотстраняване в 

срок на констатираните от съда нередовности и прекратява производството 

по т.д. №749/2010г. Определението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

 

И З В О Д И : 
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        За периода от 06.04.2010г. до 09.12.2010г., в Пловдивския окръжен 

съд, ТО, по образуваните и описани по-горе  10 броя търговски дела са 

постъпили 11 искания за спиране на изпълнителното производство по изп. 

д. №1412/2009г. на ЧСИ с взискател  „В.” ООД  и длъжник „Г Т АД, по 

които искания са се произнесли различни състави на ТО при ПОС. 

Държавата е присъединен взискател по изпълнителното дело, по което към 

м. април 2010г. е насрочена публична продан на недвижимите имоти, 

собственост на длъжника. Исканията до Пловдивския окръжен съд са 

правени по търговски дела по несъстоятелност, по които   спирането на 

изпълнителното дело е посочено като предварителна обезпечителна мярка 

по чл.629а ТЗ  и  по други търговски дела, по които спирането е посочено 

като обезпечителна мярка по обезпечение на предявения по съответното 

дело установителен или осъдителен иск.  

        По проверените търговски дела е налице различие в практиката на 

отделните търговски състави на ПОС при разглеждане и решаване на 

исканията за определяне на обезпечителна мярка  „спиране на 

изпълнителното производство”, направени по търговските дела, както и 

при определяне на предварителна обезпечителна мярка  по реда на чл.629а, 

ал.1, т.3 ТЗ.  

        І.Постановени съдебни актове по исканията за обезпечение по 

чл.389 ГПК по търговските дела с предявени установителни или 

осъдителни искове и по искания за обезпечение на бъдещ иск  по 

частни търговски дела : 

           1.По т.д. №215/2010г., т.д. №216/2010г./присъединено към т.д. 

№215/2010г./ и  т.д. №749/2010г. са предявени установителни искове, като 

ищецът с исковата молба е направил и искането за допускане на 

обезпечение на предявените искове чрез спиране на изпълнителното 

производство по изп.д. №1412/2009г. на ЧСИ, по което ищецът по 

търговските дела е длъжник. Производствата по т.д. №215/2010г. и т.д. 

№749/2010г. са прекратени с влезли в сила определения и исковите молби 

са върнати поради неотстраняване в срок на констатираните при 

обездвижването им нередовности. Докладчик  и по двете дела е съдия 

С.Захариев. По т.д. №215/2010г. съдът е отхвърлил като неоснователно 

искането по реда на чл.389 ГПК на ищеца с мотивирано изрично 

определение, като е приел да го разгледа по същество за пълнота въпреки 

нередовната искова молба и за да не бъдат накърнени правата на молителя-

ищец, предвид задължението по чл.395, ал.2 ГПК за незабавно 

произнасяне. По т.д. №749/2010г. съдът не се е произнесъл по направеното 

с нередовна искова молба искане за обезпечение, доколкото това искане е в 

производство по чл.389 ГПК, а не по чл.390 ГПК. Съдебните актове не са 

обжалвани. 

           2. По т.д. №556/2010г. с докладчик – съдия Красимира Ванчева, 

ХІІ състав на ТО на ПОС, исканията по чл.389 ГПК за обезпечение на 
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предявените искове са оставени без уважение. Определенията не са 

обжалвани и са влезли в сила. Ищец по делото е „Д” ЕООД – гр.- 

Пазарджик„ а „Г Т” АД е ответник. Съдът приема молбата, с която се 

иска допускане на обезпечение на предявения по делото иск чрез спиране 

на изп.д. №1412/2009г. на ЧСИ М.Обретенова,  за неоснователна  тъй като 

ищецът не е страна в изпълнителното производство, чието спиране се иска, 

а исканата обезпечителна мярка определя като неподходяща, тъй като 

претендираното по търговското дело вземане няма пряка връзка с 

принудителното изпълнение. Съдът излага мотиви, че спирането на 

изпълнителното дело, без по него да участва конкретния кредитор – ищец, 

би било допустимо само в специалното производство по несъстоятелност 

като една от предвидените в чл.629а, ал.1 ТЗ предварителни обезпечителни 

мерки.  

           3. По т.д. №356/2009г. с докладчик – съдия Ирена Писова, ХVІІІ 

състав на ТО на ПОС, искането за обезпечение по реда на чл.389 ГПК чрез 

спиране на изп.д. №1412/2009г. е направено от „А.-2000” ООД – 

гр.София  срещу „ГТ” АД  едва на 02.12.2010г. /делото е образувано на 

09.06.2009г./. Искането е направено  с молбата за възобновяване на 

спряното по взаимно съгласие на страните производство по т.д. 

№356/2009г. и при наличие на постигнато между страните споразумение.  

Прави впечатление, че съдия Писова допуска обезпечение на 

предявения иск чрез спиране на производството по изп.д. №1412/2009г. 

и оставя без уважение искането за допускане на обезпечение и чрез 

възбрана на недвижими имоти, собственост на ответника. В частта за 

допускане на обезпечението определението  не е мотивирано. Подадената 

от „В” ООД – гр. Пловдив/ взискател по спряното изпълнително дело/  

частна жалба против определение №1820/02.12.2010г. на ПОС, 

постановено по т.д. №356/2009г. в частта срещу допуснатото обезпечение, 

е оставена без разглеждане от Пловдивския апелативен съд с 

определение №94/18.01.2011г., постановено по ч.т. дело №53/2011г., а 

производството по делото е прекратено като недопустимо. 
Апелативният съд приема жалбата за недопустима като подадена от трето 

лице, нелегитимирано да обжалва постановеното в  производството по 

реда на чл.389 и сл. ГПК определение за обезпечение на предявения иск. 

           4.По ч.т.д. №755/2010г. със съдия-докладчик Симеон Захариев –

ХVІІ състав на ТО при ПОС   искането от 22.11.2010г. по чл.390, ал.4 ГПК 

за обезпечение на бъдещи обективно съединени  осъдителни искове чрез 

спиране на изпълнително дело №1412/2009г. по описа на ЧСИ 

М.Обретенова е оставено без уважение. Искането е направено от „Б. О.” 

ЕООД – с.Опан, Ф завод против „Г Т” АД. Определението не е 

обжалвано. Съдът е приел, че липсва необходимото кумулативно наличие 

на предпоставките по чл.391 ГПК. 
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       ІІ. Съдебни актове по искания по реда на чл.629а ТЗ за определяне 

на предварителна обезпечителна мерка чрез спиране на изп.д. 

№1412/2009г. на ЧСИ, постановени в търговските дела по 

несъстоятелност: 

            1.По т.д. №912/2008г., образувано по молба на кредитора „В” ООД, 

искането за спиране на изп.д. №1412/2009г. като предварителна 

обезпечителна мярка по чл.629а, ал.1, т.3  ТЗ е направено от длъжника 

в производството по несъстоятелност - „Г Т” АД. Докладчик по делото 

е съдия Ирена Писова – ХVІІІ състав на ТО при ПОС. Съгласно 

разпоредбата на чл.629а, ал.1 искане за налагане на предварителни 

обезпечителни мерки може да прави само кредитор или тези мерки могат 

да бъдат определени служебно от съда. Действията по определяне на 

предварителни обезпечителни мерки могат да се предприемат само преди 

постановяване на решението по молбата за откриване на производство по 

несъстоятелност и ако това се налага за запазване имуществото на 

длъжника. Към датата на подаване на молбата от длъжника – 

01.04.2010г./подписана на 06.04.2010г./, съдията – докладчик по делото 

вече е определил предварителни обезпечителни мерки по чл.629а ТЗ, с 

оглед запазване имуществото на длъжника, като е назначил предварително 

временен синдик с правомощията по чл.535, ал.1 ТЗ – определение 

№2263/21.11.2008г. Съдът с определение №540/07.04.2010г., на 

основание чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ спира изп.д. №1412/2009г. на ЧСИ с рег. 

№758 и район на действие – района на Окръжен съд – Пловдив. Съдът 

приема, че: цитирам: „искането на длъжника е основателно”, тъй като 

молителят кредитор не бил от категорията на посочените по чл.722, ал.1, 

т.1 ТЗ. Други мотиви не са изложени. С определение №684/17.05.2010г., 

постановено по ч.в.гр.д. №525/2010г. по описа на Апелативен съд – 

Пловдив, обжалваното с частна жалба от молителя „В” ООД  

определение №540/07.04.2010г. на ПОС е обезсилено поради 

недопустимост. Позовавайки се  на разпоредбата на чл.629а ТЗ, 

въззивният съд е приел от една страна, че искането е направено от 

нелегитимна страна – длъжник, а не кредитор по несъстоятелността, а от 

друга страна, че липсват данни съдът по несъстоятелността да се е сезирал 

служебно от факти, обуславящи налагането на обезпечителни мерки по 

чл.629а, ал.1 ТЗ, целящи запазване на имуществото на длъжника. 

Въззивният съд е приел също така, че липсват мотиви, обуславящи 

увреждане интересите на кредитора по другото дело по несъстоятелност 

срещу същия длъжник – т.д. №137/2010г. по описа на ПОС, ХVІ с-в.  

         Направените с молба от 16.06.2010г. по т.д. №912/2008г. от „Т. И С. 

К.” ЕООД – гр. Пловдив искания за присъединяване като кредитор по т.д. 

№912/2008г. и на основание чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ за спиране на 

изпълнителното производство по изп.д. №1412/2009г. на ЧСИ, съдия 

Писова оставя без уважение. Отказът да определи предварителната 
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обезпечителна мярка съдът мотивира с обстоятелството, че с определение 

№540/07.04.2010г. производството по изпълнителното дело е спряно и по 

частна жалба срещу определението е образувано т.д. №525/2010г. по описа 

на ПАС. Определението на ПАС за обезсилване на определение 

№540/07.04.2010г. е постановено на 17.05.2010г. 

         2. В производствата по несъстоятелност  по т.д. №425/2010г. с 

докладчик – съдия Цв.Георгиева, ХІІ състав на ТО на ПОС искането от 

08.07.2010г.  по чл.629а ТЗ на кредитора „Т. И С. К.” ЕООД – гр. 

Пловдив, по чиято молба е образувано производството по 

несъстоятелност срещу „Г Т” АД е  уважено   с определение на съдията-

докладчик, постановено на 08.07.2010г.  и производството по изп.д. 

№1412/2010г. е спряно. Определението е отменено с определение на 

ПАС от 23.09.2010г.  

          3. По т.д. №446/2010г. с докладчик – съдия Ирена Писова, ХVІІІ 

състав на ТО на ПОС, искането от 08.07.2010г. по чл.629а ТЗ на 

кредитора „А. О.” ЕООД – гр. Пазарджик , по чиято молба е 

образувано производството по несъстоятелност срещу „Г Т” АД,  е 

уважено с определение от 08.07.2010г. и съдът допуска по реда на чл.629а 

ТЗ предварителни обезпечителни мерки с цел запазване имуществото на 

длъжника, като спира изпълнително дело №1412/2009г.    Мотивите в 

определението на съда в частта относно допускане на поисканата 

предварителна обезпечителна мярка по чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ се изчерпват с 

констатации по извършена служебна справка за наличие и на други 

кредитори по производствата за несъстоятелност по т.д. №137/2010г. и по 

т.д. №425/2010г. За наличието на  предпоставките по чл.629а, ал.2, т.1 и 2 

ТЗ – убедителни писмени доказателства, подкрепящи молбата на 

кредитора или представяне на обезпечение, в определението не се 

споменава. Определението е обжалвано от „В” ООД  като молител по 

образуваното по т.д. №912/2008г. производство за несъстоятелност и 

взискател по спряното изпълнително дело. С окончателно определение от 

27.09.2010г., постановено по ч.д. №906/2010г. по описа на Пловдивския 

апелативен съд, втори състав,  отменяйки определението в 

обжалваната му част като неправилно и незаконосъобразно, 

въззивният съд се е позовал на постановеното по т.д. №912/2008г. 

определение №2263/21.11.2008г., с което на основание чл.629а ТЗ са 

допуснати предварителни обезпечителни мерки за запазване имуществото 

на длъжника „Г Т” АД, както и на несъответствието между интереса по т.д. 

№446/2010г. от 11100 лева и интереса по изпълнително дело №1412/2009г. 

на ЧСИ, по което стойността на изнасяните на публична продан 

недвижими имоти е 8415300 лева.  

         4.Т.д. №709/2010г., разпределено съдия Красимира Ванчева – ХІІ 

състав на ТО при ПОС. В молбата от 19.11.2010г. на кредитора „П” 

ООД – гр. Пазарджик за откриване на производство по 
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несъстоятелност срещу длъжника „Г Т” АД, е заявено искане по реда 

на чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ съдът да постанови спиране на изпълнителното 

производство по изп.д. №141282009г. по описа на ЧСИ. С определение 

№1741 от з.з. на 19.11.2010г. съдът оставя без уважение искането на 

„П” ООД – гр. Пазарджик за допускане на предварителна 

обезпечителна мярка по отношение на длъжника, изразяваща се в 

спиране на изпълнителното производство по изп.д. №1412/2009г. Съдът 

се позовава на установения след служебна проверка факт, че по т.д. 

№912/2008г. по описа на ПОС е допусната предварителна обезпечителна 

мярка за запазване имуществото на длъжника, създаваща сигурност  за 

управлението на дружеството-длъжник и като гаранция за 

законосъобразност на вземаните управленски решения и разходване на 

получените при публичната продан парични средства. Изтъкнато е също, 

че стойността на изнесените на публична продан имоти многократно 

надвишава размера на посочените от молителя вземания срещу длъжника в 

размер на 238282, 97 лева общо. Със същото определение производството 

по т.д. №709/2010г. е спряно на основание чл.621 ТЗ  вр. чл.229, ал.1, т.4 

ГПК до приключване  на производството по т.д. №912/2008г. по описа на 

ПОС, ТО, ХVІІІ с-в. Определението е обжалвано в частта, с която без 

уважение е оставено искането за допускане на предварителна 

обезпечителна мярка и е потвърдено с определение №38 от з.з. на 

10.01.2011г., постановено по ч.в.гр.д. №25/2011г. по описа на 

Апелативен съд – Пловдив, което е окончателно – чл.613а, ал.3 ТЗ. 

Въззивният съд приема, че определението на ПОС в обжалваната му част е 

дало законосъобразен отговор на повдигнатите с искането за допускане на 

предварителна обезпечителна мярка въпроси. Допълнително са изложени 

мотиви, че допускането на предварителни обезпечителни мерки е 

предвидено в закона като изключение, а не като правило и при обсъждане 

на наложителността им следва да се държи сметка за всички факти и 

обстоятелства, свързани с последиците от допускане на мярката. Според 

въвзивният състав целта на предварителните обезпечителни мерки е 

ограничаване правото и възможността на длъжника да се разпорежда с 

имуществото си, което впоследствие ще формира масата на 

несъстоятелността, но не и ограничаване законните права на трети лица – 

без да са налице предпоставките за това, т.е. необходим е баланс между 

интересите и правата на участващите в производството страни. Предмет на 

анализ и преценка в производството по чл.629а ТЗ е наличието на 

кумулативно изискуемите от закона предпоставки. Прието е, че не са 

налице действия от страна на длъжника, които да застрашават от 

разпиляване имуществото му, както и че действията по изп.д. 

№141282009г. по описа на ЧСИ са законосъобразни. 
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        С оглед извършените констатации и направените изводи, 

Инспекторатът към ВСС на основание чл.54, ал.1, т.т. 4 и 5 ЗСВ   прави 

следните  

 

П Р Е П О Р Ъ К И   И   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я: 

 

                 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, в 

рамките на дадените му с разпоредбата на чл.86, ал.1, т.12  ЗСВ 

правомощия да свика ОБЩО СЪБРАНИЕ  на съдиите в ПОС, на 

което съдиите да бъдат запознати с акта с резултати от извършената 

проверка и се обсъдят и вземат решения, с оглед уеднаквяване на 

практиката на съда в производствата по допускане на обезпечения по 

предявени искове в търговските дела и по допускане на 

предварителни обезпечителни мерки в делата по несъстоятелност чрез 

спиране на изпълнителното производство. 

 

                  2. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, в 

рамките на дадените му в ЗСВ правомощия да предприеме 

подходящите според него организационни мерки и действия по 

отношение на съдия ИРЕНА АСЕНОВА ПИСОВА, съобразявайки 

констатациите по настоящия акт.  

 

 

         На основание чл.58, ал.2 ЗСВ определеният за изпълнение на 

препоръките срок  е един месец от датата на получаване на настоящия акт. 

 

         На основание чл.58, ал.3 ЗСВ актът с резултати от проверката да се 

изпрати на административния ръководител - председателя на Пловдивския 

окръжен съд – господин Цацаров. 

         На основание чл.58, ал.3 ЗСВ актът с резултати от проверката да се 

изпрати на проверявания съдия при Пловдивския окръжен съд – съдия 

Ирена Асенова Писова.  

         Копие от акта с резултати от проверката да се изпрати на 

административния ръководител – председателя на Апелативен съд – 

Пловдив – господин Георги Чамбов за сведение. 

          

         На основание чл.54, ал.1, т.1 ЗСВ копие от акта с резултати от 

проверката да се изпрати на ВСС. 

 

 

                                                   ИЗГОТВИЛ АКТА: 

 

                                                           ИНСПЕКТОР:                  
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                                                                                     / М. ИТОВА / 

 

          

            


