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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
    ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

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

 
 
 
 

АКТ 
ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 
 
 На основание чл. 132а, ал. 7 от Конституцията на Република България, 
чл. 58 от Закона за съдебната власт и чл. 18 от Правилника за организацията и 
дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и експертите беше 
издадена Заповед № 26/22.02.2010 г. на главния инспектор на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет за извършване на проверка по смисъла на чл. 56, 
ал. 1, предл. 2-ро от Закона за съдебната власт в Районен съд Нова Загора. 
 Заповедта на главния инспектор на ИВСС е издадена във връзка със 
сигнал, постъпил от „У. Б.” АД, гр. София с вх. № 8/05.01.2010 г. на ИВСС, в 
който са развити оплаквания за нарушения, допуснати от Районен съд – Нова 
Загора по ч. гр. д. № 660/2009 г., образувано по реда на чл. 390 от 
Гражданския процесуален кодекс. 
Конкретно, в сигнала, постъпил под горния номер, се сочат следните 
нарушения: 

1. Съдът, в нарушение правилата на местната подсъдност, уредени в чл. 
390, ал. 4 от ГПК, е приел за разглеждане и се е произнесъл по молба, която 
не е бил компетентен да разглежда; 

2. В нарушение на разпоредбата на чл. 395, ал. 3, изр. 2 от ГПК е 
издадена обезпечителна заповед без да е внесена по сметка на съда парична 
гаранция, определена от съдията-докладчик във връзка с допуснатото 
обезпечение; 

3. С допуснатото обезпечение е спряно изпълнително дело, образувано 
в полза на ипотекарен кредитор, за обезпечаване вземане в значително по-
малък размер на хирографарен кредитор; 

4. Съдът не е отменил служебно допуснатото обезпечение, в 
съответствие с разпоредбата на чл. 390, ал. 3, изр. 2-ро от ГПК, независимо, 
че молителят по делото не е представил в определения едномесечен срок 
доказателство за предявяване на бъдещия иск, чието обезпечение е 
допуснато. 

Обстоятелствено в сигнала се излагат факти затова, че „У. Б.” АД, гр. 
София е взискател по спряното от Районен съд-Нова Загора изпълнително 

 Изх. №……………… 
 Дата: …………….… 
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дело. Същото е образувано от ЧСИ М. Б. с район на действие СГС, срещу К. 
К. Б. /кредитополучател/ и В. Й. Г. – Б. /поръчител/ за сума в размер на 
180 000,00 лв., дължима по договор за банков кредит, обезпечен с ипотека на 
недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. „Б”, м. „Г. Г.”, собственост на 
длъжника по изпълнението К. К. Б. 
 

Със заповедта на главния инспектор беше определена задача за 
извършване на проверка на обезпечителните производства, образувани пред 
Районен съд-Нова Загора, както и проверка по образуването, движението и 
приключването на делата в установените срокове, разглеждани от Петър 
Златев – съдия в Районен съд-Нова Загора. 
 Проверката е възложена на инспектор Незабравка Стоева и експерти – 
Мая Михайлова и Николай Илиев. 
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
  

В Районен съд-Нова Загора съдийският състав включва следните съдии: 
Георги Йорданов – председател на съда, Пламен Златев, Атанас Славов и 
Росица Ненова – районни съдии.  
 

Разгледани обезпечителни производства, образувани и 
приключили през 2008 г. и 2009 г. 
 
 1. - ч. гр. д. № 524/2008 г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
22.12.2008 г. по молба на С. Н. за допускане на обезпечение чрез спиране на 
изпълнително дело, образувано от частен съдебен изпълнител с район на 
действие Окръжен съд-Бургас. С Определение № 377/22.12.2008 г. съдът е 
допуснал исканото обезпечение, като е спрял изпълнителното производство 
без да е спазил разпоредбата на чл. 390, ал. 4 от ГПК. Съдът не е определил 
представяне на обезпечение. На 12.03.2009 г. ответникът е депозирал искане 
за отмяна на допуснатото обезпечение, тъй като не е представено 
доказателство за предявяване на бъдещия иск. На 31.03.2009 г. е постъпил 
отговор от молителя, с която твърди, че е подал искова молба като сочи вх. № 
на молбата, под която е заведена в Районен съд-Нова Загора, без да представя 
конкретни доказателства. С Определение № 110/31.03.2009 г. съдът е оставил 
молбата за отмяна на обезпечението без уважение. Съобщения за 
последното определение на съда не са изпратени на ответниците по 
делото. 
 2. - ч. гр. д. № 455/2009 г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
05.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ООД, гр. Нова Загора, 
депозирана в съда на 05.08.2009 г., за налагане на запор върху банкови сметки 
за сума в размер на 3 743,21 лв. С Определение № 374/05.08.2009 г. е 
допуснато обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки до 
размера на претендираната сума, без да са посочени конкретни банкови 
сметки; определен едномесечен срок за завеждане на делото. На 08.07.2009 г. 
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е получена издадената обезпечителна заповед. По делото липсва 
доказателство за предявяване на бъдещия иск, както и служебно 
предприети действия от съда за отмяна на обезпечението.  
 3. - ч. гр. д. № 459/2009 г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
06.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, гр. Нова Загора, 
постъпила на 06.08.2009 г., за допускане на обезпечение чрез налагане на 
запор върху банковите сметки за сумата от 102 388, 32 лв. В молбата е 
посочено, че ще бъде предявен частичен бъдещ иск за сума в размер на 
25 000,00 лв. С Определение № 378/06.08.2009 г. съдът е допуснал 
обезпечение чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до 
размер на 25 000,00 лв. и указал едномесечен срок за предявяване на бъдещия 
иск. Обезпечителната заповед е издадена на 07.08.2009 г. и получена на 
08.08.2009 г. Съдът е приел, че не следва да се обсъжда въпроса за 
определяне на парична гаранция. По делото липсват доказателства за 
предявяването на бъдещия иск.  
 4. - ч. гр. д. № 660/2009 г. /съдия Петър Златев/ е предмет на сигнала, 
постъпил в ИВСС и послужил като основание за извършване на настоящата 
проверка. Образувано е по молба на Н. Г. К. – управител на „Г.” ЕООД, гр. 
Нова Загора, но в качеството му на физическо лице. С Определение № 
589/03.11.2009 г. съдът е допуснал обезпечение чрез спиране изпълнението на 
изпълнително дело, образувано от ЧСИ М. Б. с район на действие в Софийски 
градски съд. Съдът е определил парична гаранция в размер на 5 000,00 лв. и 
дал едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Обезпечителната 
заповед е издадена на 04.11.2009 г., а паричната гаранция е внесена по сметка 
на съда на 16.11.2009 г. След изтичане на едномесечния срок съдът не е 
предприел действия служебно да отмени допуснатото обезпечение. 
Изпратени съобщения на молителя и даден 3-дневен срок за становище по 
молба на банката /намираща се на стр. 98 от делото/. Постъпило възражение 
по тази молба на 20.01.2010 г. Върху нея резолюция на съда „КД”, тъй като не 
ставало ясно по коя молба се прави възражение. С Разпореждане № 
110/27.01.2010 г. съдът е оставил без разглеждане частната жалба на банката, 
постъпила на 19.11.2009 г. като недопустима. С Разпореждане 111/28.01.2010 
г. е оставена без разглеждане като недопустима молба, постъпила на 
18.12.2009 г., от банката. И в двата случая съдът е приел, че банката не е 
страна в производството. По делото е постъпила молба за определяне на срок 
при бавност от банката. Пред Окръжен съд-Сливен е образувано ч. гр. д. № 
71/2010 г. С Определение № 47/05.02.2010 г. Окръжен съд-Сливен е 
определил 3-дневен срок за на Районен съд-Нова Загора да извърши 
необходимите процесуални действия по отмяна на наложеното 
обезпечение и обезсилване на издадената обезпечителна заповед по ч. гр. 
д. № 660/2009 г. на Районен съд-Нова Загора. Делото е върнато на 
10.02.20010 г. С Определение № 169/15.02.2010 г. съдът е отменил 
обезпечението. 

5. - ч.гр.д.№750/2009г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
27.11.09г. по молба от 27.11.09г. Молител е „Т. Т.” ООД гр. Нова Загора. 
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Цена на бъдещия иск – 21 879 лв. По делото е приложен протокол за избор на 
съдия-докладчик. С определение №667/27.11.09г. е допуснато обезпечение на 
бъдещия иск чрез налагане на запор 48 620 кг. маслодаен слънчоглед. 
Определен е срок от един месец за предявяване на иска. Не е определена 
гаранция, тъй като съдът е приел, че „… са налице безспорни писмени 
доказателства за сключен договор между страните, а правейки разходи 
по съдебното производство показва сериозност на намеренията, не следва 
да задължава молителя да внася парична гаранция.” Следва да се 
посочи, че към молбата за допускане на обезпечението са приложени 
единствено заверено копие от фактура, заверено копие от платежно 
нареждане, квитанция за платена държавна такса. Издадена е 
обезпечителна заповед на 27.11.09г. Обезпечителната заповед е получена на 
27.11.09г. На 30.11.09г. е постъпила молба от молителя „за издаване на 
допълнителна обезпечителна заповед или определение на съда, по силата на 
които при налагане на запор от съдебния изпълнител върху горепосоченото 
… количество слънчоглед, същият да бъде описан, индивидуализиран чрез 
физическото му отделяне върху транспортни средства, и предаден за пазене 
на „ молителя. Върху молбата е поставена резолюция от 30.11.09г. със 
следното съдържание: „Няма основания, а на молбата липсват много 
неща.” По делото не са приложени доказателства за предявяването на 
бъдещия иск.  

6. - ч.гр.д.№456/2009г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
05.08.09г. по молба от същата дата. Молител е „Г.” ЕООД гр.Нова Загора. 
Цена на бъдещия иск – 18 350, 60 лв. С определение №375/05.08.09г. е 
допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху 
банковите сметки на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, 
нито банка, в която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от 
един месец за предявяване на иска. Не е определена гаранция, като съдът е 
посочил в определението си, че „Не следва да се обсъжда въпросът за 
внасяне на парична гаранция, тъй като гореустановеното изключва 
необходимостта от поставяне на безспорно изправната страна в едно още 
по-неблагоприятно положение”. Издадена е обезпечителна заповед на 
06.08.09г. Обезпечителната заповед е получена от молителя на 07.08.09г. На 
04.09.09г. е постъпила молба от молителя, с искане за прекратяване на 
производството по делото, поради „пълното погасяване на обезпечение на 
бъдещ осъдителен паричен иск”. Върху молбата е поставена резолюция от 
09.09.09г. със следното съдържание „Делото не е висящо, за да бъде 
прекратено. То вече е свършено. Молбата неправилно е изпратена при 
нас”. Съдът насочва молителя към правен съветник. 

7. - ч.гр.д.№457/2009г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
05.08.09г. по молба от същата дата. Молител е „Г.” ЕООД гр.Нова Загора. 
Цена на бъдещия иск – 2000, 03 лв. С определение №376/05.08.09г. е 
допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху 
банковите сметки на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, 
нито банка, в която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от 
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един месец за предявяване на иска. Не е определена гаранция, като съдът е 
посочил в определението си, че „Не следва да се обсъжда въпросът за 
внасяне на парична гаранция, тъй като гореустановеното изключва 
необходимостта от поставяне на безспорно изправната страна в едно още 
по-неблагоприятно положение”. Издадена е обезпечителна заповед на 
06.08.09г. Обезпечителната заповед е получена от молителя на 07.08.09г. На 
08.09.09г. е постъпила молба от молителя, с искане за прекратяване на 
производството по делото, поради „пълното погасяване на обезпечение на 
бъдещ осъдителен паричен иск”. Върху молбата е поставена резолюция от 
09.09.09г. със следното съдържание „Погрешно изпратена молба до нас. 
Съдът е издал заповед по молба на „Г.” и дали ще я ползва или не, е 
единствено по волята на носителя на тази заповед. Ако не желае да се 
ползва от нея, следва да се обърне към съответния съдебен изпълнител, а 
не към съда.” 

8. - ч.гр.д.№774/2009г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
08.12.09г. по молба от 07.12.09г. Молител е „М. М.” ООД гр. Стара Загора, с 
посочен съдебен адрес: гр.Нова Загора, ул. „Стефан Караджа” №... Цена на 
бъдещия иск – 20 591, 80 лв. Длъжникът е със седалище в гр. Пазарджик. 
Към молбата са приложени 21 броя фактури, като в 19 от тях се съдържа 
следния текст „Подсъдност – Районен съд град Нова Загора, Окръжен 
съд град Стара Загора, при подсъдност на окръжен съд.” С определение 
№706/16.12.09г. е допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на 
запор върху банковите сметки на длъжника / не са посочени номера на 
банковите сметки, нито банка, в която длъжникът има банкови сметки/. 
Определен е срок от един месец за предявяване на иска. Не е определена 
гаранция. Издадена е обезпечителна заповед на 16.12.09г. Обезпечителната 
заповед е получена от адвокат С. А. на 13.01.09г. По делото не е 
приложено пълномощно. Не се сочи молбата за допускане на 
обезпечението да е подадена от процесуален представител. На 20.01.10г. е 
постъпила молба от молителя с приложено копие от искова молба от 
20.01.10г., с която е предявен иск пред Районен съд гр.Нова Загора. По 
делото е приложен протокол от 08.12.09г. за избор на докладчик, в който 
е посочено: „ ... Заповедни производства и отказ от наследство”. 

9. - ч.гр.д.№ 806/2009г. /съдия Петър Златев/ е образувано на 
18.12.09г. по молба от 17.08.09г. Молител е С. Н. с посочен адрес в гр.Нова 
Загора. Цена на бъдещия иск – 25 000 лв. В приложения договор за временна 
финансова помощ от 01.09.09г. като адрес на С. Н. е посочен: гр.Ямбол. 
Длъжникът е с адрес в гр.София. С определение №3/04.01.10 г. е допуснато 
обезпечение на бъдещия иск чрез спиране на изпълнението на изпълнително 
дело. Определен е срок от един месец за предявяване на иска. Определена е 
гаранция в размер на 2500 лв.. Издадена е обезпечителна заповед на 
05.01.10г. По делото няма данни обезпечителната заповед да е била получена 
от молителя. По делото няма данни, за това дали е била внесена 
определената от съда гаранция. 
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10. - ч. гр. д. № 10/2008 г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано на 
14.01.2008 г. по молба по чл. 309 от ГПК, постъпила от „Г.” ЕООД. 
Производството е образувано по реда на ГПК /отм./. Поискано е допускане на 
обезпечение на бъдещ иск за сума от 100 000,00 лв. чрез спиране на 
изпълнителни производства, образувани от ЧСИ с район на действие 
Окръжен съд-Благоевград. С Определение № 5/16.01.2008 г. съдът е допуснал 
обезпечението, не е определил гаранция. Депозирана е молба за удължаване 
на срока за предявяване на бъдещия иск, която съдът не е уважил, но няма 
предприети действия по отмяна на обезпечението, каквото е изискването на 
чл. 309, изр. последно от ГПК /отм./. 

11. - ч.гр.д.№42/2008г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано на 
29.01.08г. по молба от същата дата. Молител е „М. М.” ООД гр. Стара Загора, 
с посочен съдебен адрес: гр.Нова Загора. Цена на бъдещия иск – 3923,16 лв. 
Длъжникът е със седалище в гр. Плевен. С определение №13/01.02.08г. е 
допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху 
банковите сметки на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, 
нито банка, в която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от два 
месец за предявяване на иска. Не е определена гаранция. Издадена е 
обезпечителна заповед на 04.02.08г. Обезпечителната заповед е получена 
от адвокат С. А. 18.02.08г. По делото не е приложено пълномощно. Не се 
сочи молбата за допускане на обезпечението да е подадена от 
процесуален представител. Не са постъпили доказателства за 
предявяване на бъдещия иск. 

12. - ч.гр.д.№345/2008г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано на 
30.07.08г. по молба от същата дата. Молителят е физическо лице с посочен 
адрес в с. Ценино, общ.Нова Загора. С определение №220/31.07.08г. е 
прекратено производството по делото поради неподсъдност на Районен съд 
Нова Загора, тъй като мястото на изпълнението е гр.Стара Загора. По делото 
няма данни как молителят е бил уведомен за определението на съда. 

13. - ч.гр.д.№291/2009г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано на 
21.05.09г. по молба от 20.05.09г. Молител е „М. М.” ООД гр.Стара Загора. 
Цена на бъдещия иск – 9389, 61 лв. Длъжникът е със седалище в гр. 
Пещера. В договор за търговска продажба страните са „договорили” местна 
подсъдност – РС Нова Загора. С определение №233/25.05.09г. е допуснато 
обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 
на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, нито банка, в 
която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от един месец за 
предявяване на иска. Не е определена гаранция. Издадена е обезпечителна 
заповед с посочена дата 27.04.09г. Обезпечителната заповед е получена от 
адвокат С. А. на 30.05.09 г. По делото не е приложено пълномощно. Не се 
сочи молбата за допускане на обезпечението да е подадена от 
процесуален представител. На 22.06.09г. е постъпила молба от молителя 
с приложено заявление за издаване на заповед за изпълнение с правно 
основание чл.417 от ГПК от 22.06.09г.  
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14. - ч.гр.д.№386/2009г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано на 
06.07.09г. по молба от 03.07.09г. Молител е „М. М.” ООД гр. Стара Загора. 
Цена на бъдещия иск – 3082, 56 лв. Длъжниците са със седалище и адрес в 
гр. Ловеч. В договор за търговска продажба страните са „договорили” местна 
подсъдност– РС Нова Загора. С определение №323/07.07.09г. е допуснато 
обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 
на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, нито банка, в 
която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от един месец за 
предявяване на иска. Не е определена гаранция. Издадена е обезпечителна 
заповед на 09.07.09г. Обезпечителната заповед е получена от адвокат С. А. 
на 07.08.09г., без да е приложено пълномощно. На 10.08.09г. е постъпила 
молба от молителя с приложено копие от искова молба от 10.08.09г., с която 
е предявен иск пред Районен съд гр.Стара Загора, въпреки 
„договорената” между страните местна подсъдност. 

15. - ч.гр.д.№776/2009г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано на 
07.12.09г. по молба от 08.12.09г. Молител е „М. М.” ООД гр. Стара Загора, с 
посочен съдебен адрес: гр.Нова Загора, ул. „Стефан Караджа” № ... Цена на 
бъдещия иск – 9830, 79 лв. Длъжникът е със седалище в гр. Пловдив. Към 
молбата са приложени 9 броя фактури, като в 5 от тях се съдържа 
следния текст „Подсъдност – Районен съд град Нова Загора, Окръжен 
съд град Стара Загора, при подсъдност на окръжен съд.” С определение 
№703/14.12.09г. е допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на 
запор върху банковите сметки на длъжника / не са посочени номера на 
банковите сметки, нито банка, в която длъжникът има банкови сметки/. 
Определен е срок от един месец за предявяване на иска. Не е определена 
гаранция. Издадена е обезпечителна заповед на 18.12.09г. Обезпечителната 
заповед е получена на 18.12.09г., без да са посочени данни за лицето, 
което я е получило По делото е приложено ксерокопие от пълномощно от 
12.06.07г. в полза на адвокат С. А. Не се сочи молбата за допускане на 
обезпечението да е подадена от процесуален представител. На 19.01.10г. е 
постъпила молба от молителя , в която се сочи, че исковата молба, с която е 
предявен искът е изпратена по пощата до Районен съд гр.Нова Загора и моли 
за извършване на служебна справка. Върху молбата е поставена резолюция 
от 20.01.2010г. със следното съдържание: „ К.Д. № Получена е ИМ с 
п.клеймо от 18.01.2010г.” По делото е приложен протокол от 08.12.09г. за 
избор на докладчик, в който е посочено: „ ... Заповедни производства и 
отказ от наследство”. 
 16. - ч. гр. д. № 289/2009 г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано по 
молба по чл. 390 от ГПК от „М. М.” ООД. Ответникът е със седалище в гр. 
Плевен. С договор е уговорена местна подсъдност. По делото няма протокол, 
не е изготвяно обявление за допуснатото обезпечение за молителя, няма 
представено по делото адвокатско пълномощно. Делото е образувано на 
21.05.2009 г., на следващия ден след постъпването на молбата в съда. С 
определение от 25.05.2009 г. е допуснато обезпечение чрез налагане на запор 
върху всички банкови сметки. Искът е предявен в едномесечния срок, но в 
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Районен съд-Стара Загора, а не според „договорената” местна подсъдност – в 
Районен съд-Нова Загора. 

17. - ч. гр. д. № 290/2009 г. /съдия Георги Йорданов/ е образувано по 
молба по чл. 390 от ГПК от „М. М.” ООД. Производството се е развило 
идентично на предходното. 
 18. - ч. гр. д. № 424/2008 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано на 
10.10.2008 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „П П. – Н. З.” ЕООД, постъпила 
на 09.10.2008 г. С молбата е поискано допускане на обезпечение чрез 
налагане на запор върху конкретна банкова сметка на длъжника. С 
Определение № 293/27.10.2008 г. съдът е оставил без уважение молбата за 
допускане на обезпечението. 

19. - ч.гр.д.№387/2008г. /съдия Атанас Славов/ е образувано на 
17.09.08г. по молба от 16.09.08г. Молител е „М. М.” ООД, гр. Стара Загора, с 
посочен съдебен адрес: гр. Нова Загора, ул. „Стефан Караджа” № ... Цена на 
бъдещия иск – 814 лв. Длъжникът е със седалище в гр. Стара Загора. С 
определение №257/17.09.08г. е допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез 
налагане на запор върху банковите сметки на длъжника / не са посочени 
номера на банковите сметки, нито банка, в която длъжникът има банкови 
сметки/. Определен е срок от един месец за предявяване на иска. Не е 
определена гаранция. Издадена е обезпечителна заповед на 18.09.08г. 
Обезпечителната заповед е получена от адвокат С. А. на 29.09.08г. 
По делото не е приложено пълномощно. Не се сочи молбата за допускане 
на обезпечението да е подадена от процесуален представител. 

20. - ч.гр.д.№ 163/2008г. /съдия Атанас Славов/ е образувано на 
17.03.08г. по молба от същата дата. Молител е С. Н. с посочен адрес в 
с.Ценино, общ.Нова Загора. Цена на бъдещия иск – 6567,41 евро. С 
определение №91/17.03.08 г. е допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез 
налагане на забрана за разпореждане върху определена сума в конкретно 
посочена банкова сметка. Определен е срок от един месец за предявяване на 
иска. Издадена е обезпечителна заповед на 17.03.08г. Обезпечителната 
заповед е получена от молителя  на 17.03.08г. На 24.04.08г. е постъпила 
молба от молителя, в която се съдържа искане за отмяна на издадената 
обезпечителна заповед, тъй като оттегля молбата си за издаването й. С 
определение №111/24.04.08г. е отменено допуснатото обезпечение, тъй 
като съдът е приел, че „налице е отказ от обезпечението, тъй като не 
съществува основание за допускането му.” Върху определението е 
извършено отбелязване от молителя, че на 24.04.08г. е получил 
определението и че няма да обжалва. По делото няма данни, дали 
определението е доведено до знанието на длъжника.  
 21. - ч. гр. д. № 773/2009 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано на 
08.12.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „М. М.” ООД, гр. Стара Загора, 
депозирана в съда на 07.12.2009 г. По делото е класиран протокол от 
електронното разпределение на делата на случаен принцип. Обезпечителните 
производства се разпределят на дежурен съдия. Бъдещият иск е по чл. 79 от 
ЗЗД за 11 371,28 лв. Молбата е подадена по съдебния адрес на управителя на 
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дружеството, а не по седалището му, което е в Стара Загора. Искането е за 
налагане на запор върху банковите сметки на длъжника, които не са 
индивидуализирани. С Определение № 694/10.12.2009 г. е допуснато 
исканото обезпечение, като общо е посочено, че е върху банковите сметки на 
длъжника по бъдещия иск; определен едномесечен срок за представяне на 
доказателства за предявяването на иска. На 14.12.2009 г. е издадена 
обезпечителната заповед, получена на 16.12.2009 г. На 15.01.2010 г. е 
депозирана молба и приложена искова молба, постъпила на 14.01.2010 г. в 
Районен съд-Стара Загора. По делото липсва приложен договор за определяне 
на подсъдност. 
 22. - ч. гр. д. № 630/2009 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано на 
21.10.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „П. М.” ООД, гр. Стара Загора, 
постъпила в съда на 19.10.2009 г. Молителят е със седалище и адрес на 
управление гр. Стара Загора. Поискано е допускане на обезпечение за сумата 
от 8 933,66 лв. чрез налагане на запор и възбрана върху банковите сметки на 
длъжника „В. Х.” ЕООД, гр. Димитровград и възбрана върху недвижими 
поземлени имоти, находящи се в с. Злато поле, община Димитровград, област 
Хасково, собственост на ответника. С Определение № 562/23.10.2009 г. съдът 
е допуснал исканите обезпечения, приел е, че молбата е местно подсъдна тъй 
като е приел, че с молбата е приложен договор от 27.03.2009 г., с който 
страните „договарят” за местно компетентен съд Районен съд-Нова Загора. 
По делото с дата 27.03.2009 г. са приложени фактури, удостоверяващи 
стойността на възникнали задължения. По делото е приложен Договор за 
изработка на полиграфска продукция № 52/15.03.2007 г., съгласно който  
в т. 15 от раздел „Заключителни разпоредби” страните са се споразумели 
да отнасят всички възникнали спорове, произтичащи от настоящия 
договор, пред съответния компетентен държавен съд със седалище в гр. 
Стара Загора. Издадената обезпечителна заповед е получена на 26.10.2009 г. 
Няма данни, от които да е видно, че бъдещият иск е предявен, нито да са 
предприемани действия по отмяната на допуснатите обезпечения.  

23. - ч.гр.д.№317/2009г. /съдия Атанас Славов/ е образувано на 
01.06.09г. по молба от 30.05.09г. Молител е „М. М.” ООД гр. Стара Загора. 
Цена на бъдещия иск – 4803, 25 лв. Длъжниците са със седалище и адрес в 
гр. София. В договор за търговска продажба страните са уговорили местна 
подсъдност– РС Нова Загора. С определение №266/05.06.09г. е допуснато 
обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 
на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, нито банка, в 
която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от един месец за 
предявяване на иска. Не е определена гаранция. Издадена е обезпечителна 
заповед на 08.06.09г. Обезпечителната заповед е получена от адвокат С. А. 
на 16.06.09г. По делото не е приложено пълномощно. Не се сочи молбата 
за допускане на обезпечението да е подадена от процесуален 
представител. На 15.07.09г. е постъпила молба от молителя с приложено 
копие от искова молба от 14.07.09г., с която е предявен иск пред Районен 
съд гр.Стара Загора, въпреки „договорена” между страните местна 
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подсъдност. Ч.гр.д.№316/2009г. и ч.гр.д.№317/2009г. са образувани по 
молби постъпили на една и съща дата 30.05.09г., делата са образувани на 
една и съща дата - 01.06.09г., но са разпределени на различни 
докладчици. 

24. - ч.гр.д.№334/2009г. /съдия Атанас Славов/ е образувано на 
17.06.09г. по молба от 16.06.09г. Молител е „М. М.” ООД гр. Стара Загора, с 
посочен съдебен адрес: гр.Стара Загора, ул. „Хаджи Д.Асенов” № ..... Цена на 
бъдещия иск – 3017, 67 лв. Длъжникът е със седалище в общ. Пещера, с. 
Радилово. В договор за търговска продажба страните са уговорили местна 
подсъдност – РС Нова Загора. С определение №282/22.06.09г. е допуснато 
обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 
на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, нито банка, в 
която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от един месец за 
предявяване на иска. Не е определена гаранция. Издадена е обезпечителна 
заповед на 22.06.09г. Обезпечителната заповед е получена на 03.07.2009 г. 
от адвокат С. А. По делото не е приложено пълномощно. Не се сочи 
молбата за допускане на обезпечението да е подадена от процесуален 
представител. По делото – л.21 – се намира искова молба, постъпила на 
15.07.09г. Върху нея е поставена резолюция от 16.07.09г., с която исковата 
молба е оставена без движение с дадени указания за внасяне на държавна 
такса. Вместо на ищеца, съобщение от 22.07.09г. за дадени от съда 
указания е връчено на 06.08.09г. на адвокат С. А. По делото не е 
приложено пълномощно. Не се сочи исковата молба да е подадена от 
процесуален представител.  С разпореждане от 07.09.09г. исковата молба 
е върната, поради невнасянето на държавна такса. Съобщение от 
09.10.09г. е получено отново от адвокат А. на 23.10.09г. В съобщението се 
съдържа следния текст „ Съгласно разпореждане на съда от 07.09.09г., 
поради не внасяне на държавна такса на основание чл.128, т.2 от ГПК, 
исковата молба с вх.№1597/15.07.09г. ще Ви бъде върната.” 
 25. - ч. гр. д. № 130/2009 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано по 
молба по чл. 390 от ГПК от „М. М.” ООД със седалище гр. Стара Загора и 
посочен съдебен адрес в гр. Нова Загора. Ответникът със седалище в гр. 
Велинград. Допуснато е исканото обезпечение на бъдещ иск – 30.03.2009 г., и 
даден едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Обезпечението е 
отменено на 01.06.2009 г. - два месеца след постановяване на определението 
за допускането му.  

26. - ч. гр. д. № 131/2009 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано по 
молба по чл. 390 от ГПК от „М. М.” ООД, с посочен в молбата съдебен адрес 
гр. Нова Загора. Молбата за обезпечението е уважена, без да е определена 
парична гаранция и даден едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. 
Бъдещият иск е предявен в Районен съд-Стара Загора, представено в съда 
доказателство за предявяването му 8 дни след изтичане на едномесечния 
срок, определен от съда.  
 27. - ч. гр. д. № 132/2009 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано по 
молба по чл. 390 от ГПК от „М. М.” ООД, със съдебен адрес гр. Нова Загора. 
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Ответникът по молбата е със седалище в гр. Пещера. Съдът е допуснал 
обезпечение в 7-дневен срок – запор върху всички банкови сметки на 
длъжника; определен едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. 
Обезпечението е отменено 2 месеца след изтичане на определения срок.  
 28. - ч. гр. д. № 133/2009 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано по 
молба по чл. 390 от ГПК от „А. ЕС” ООД, със седалище гр. Стара Загора и 
съдебен адрес в гр. Нова Загора, ул. „Стефан Караджа” № .... Ответник по 
молбата „М.” ООД. По делото липсва протокол за разпределение. Молбата е 
депозирана на 24.03.2009 г., делото е образувано с разпореждане от 
25.03.2009 г. С определение от 30.03.2009 г. е допуснато обезпечение чрез 
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника и определен 
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Бъдещият иск е предявен в 
определения срок, но доказателство е представено в съда 7 дни след изтичане 
на едномесечния срок. По делото не е изготвено съобщение за молителя, с 
което да бъде уведомен, че обезпечението е допуснато. 
 29. - ч. гр. д. № 209/2009 г. /съдия Атанас Славов/ е образувано по 
молба по чл. 390 от ГПК, постъпила от „Б. Т.” ЕООД, със едалище гр. Стара 
Загора, съдебен адрес гр. Нова Загора, ул. „Стефан Караджа” № ... 
Ответникът със седалище в гр. Пловдив. Няма приложен протокол за 
разпределение. Молбата е депозирана на 02.04.2009 г., а делото е образувано 
на 03.04.2009 г. Съдът, с определение от 06.04.2009 г., е допуснал исканото 
обезпечение чрез налагане на запор върху всички банкови сметки на 
длъжника. Обезпечителната нужда навсякъде се мотивира с тежко финансово 
положение на длъжника, а същевременно се сочи, че: „наложената 
обезпечителна мярка не би създала затруднения при осъществяване на 
търговската му дейност и същият не би претърпял вреди”. Съдът е определил 
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Обезпечителната заповед е 
получена от адвокат с подпис без да е посочено името му и без по делото 
да има приложено адвокатско пълномощно. Липсва изготвено и връчено 
уведомление за молителя. Върху определението за допускане на 
обезпечението е написано на ръка, че е влязло в сила на 07.05.2009 г. Искът е 
предявен в определения едномесечен срок и е представено доказателство. 

30. - ч. гр. д. № 461/2009 г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
10.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, гр. Нова Загора, за 
допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху банкови сметки. 
Молбата е депозирана в съда на 07.08.2009 г. С Определение № 
382/10.08.2009 г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на запор на 
банковите сметки на длъжника до претендирания размер от 1 607,13 лв. и 
определил едномесечен срок за предявяване на иска. Обезпечителната 
заповед е получена на 13.08.2009 г. След бележката на секретаря от 
27.10.2009 г., за приключване на делото, е депозирана молба от молителя за 
прекратяване на делото поради погасяване на задълженията към него. По 
делото липсват доказателства да е предявяван междувременно искът, с 
оглед който е допуснато обезпечението, макар да са изтекли повече от 
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два месеца след допускането му. С Определение № 573/29.10.2009 г. е 
отменено допуснатото обезпечение и производството е прекратено. 

31. - ч. гр. д. № 462/2009 г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
10.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, гр. Нова Загора, 
постъпила в съда на 07.08.2009 г. С молбата се иска допускане на 
обезпечение на бъдещ иск за сумата от 1 474,52 лв. чрез налагане на запор 
върху банковите сметки на длъжника. С Определение № 383/10.08.2009 г. е 
допуснато обезпечение чрез налагане на запор върху банковите сметки на 
длъжника до претендирания размер и определен едномесечен срок за 
предявяване на бъдещия иск. Обезпечителната заповед е получена на 
13.08.2009 г. Липсват доказателства по делото за предявяване на 
бъдещия иск.  

32. - ч. гр. д. № 463/2009 г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
10.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, гр. Нова Загора, 
постъпила в съда на 07.08.2009 г. Молбата е за допускане на обезпечение на 
бъдещ иск чрез налагане на запор върху банковите смети на длъжника до 
размер на 1 374,18 лв. С Определение № 381/10.08.2009 г. е допуснато 
обезпечение чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до 
претендирания размер и определен едномесечен срок за предявяване на 
бъдещия иск. Обезпечителната заповед е получена на 13.08.2009 г. По делото 
липсват доказателства за предявяване на бъдещия иск, като не са 
предприемани действия за отмяна на допуснатото обезпечение.  

33. - ч. гр. д. № 466/2009 г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
12.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, гр. Нова Загора, 
постъпила в съда на 11.08.2009 г. Молбата е за допускане на обезпечение чрез 
налагане на запор върху банкови сметки на длъжника за сумата до размера на 
бъдещия иск – 4 333,11 лв. С Определение № 384/12.08.2009 г. съдът е 
допуснал обезпечението и определил едномесечен срок за предявяване на 
бъдещия иск. Обезпечителната заповед е получена на 15.08.2009 г. По делото 
липсват доказателства за предявяване на бъдещия иск. 

34. - ч. гр. д. № 469/2009 г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
12.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, постъпила в съда на 
11.08.2009 г. Допуснато обезпечението, обезпечителната заповед е получена 
на 15.08.2009 г. Няма доказателства за предявяване на бъдещия иск. 

35. - ч. гр. д. № 470/2009 г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
12.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, постъпила в съда на 
11.08.2009 г. Допуснато обезпечение и издадена обезпечителна заповед, 
получена на 15.08.2009 г. На 26.08.2009 г. е депозирана молба за отмяна на 
обезпечението поради погасяване на задължението. С Определение № 
431/02.09.2009 г. съдът е отменил допуснатото обезпечение и указал да бъде 
уведомен ответникът по изпълнението за правата му по чл. 403, ал. 1 от ГПК. 

36. - ч. гр. д. № 472/2009 г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
12.08.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК от „Г.” ЕООД, постъпила в съда на 
11.08.2009 г. С Определение № 385/12.08.2009 г. е допуснато обезпечение 
чрез налагане на запор върху банковите сметки на длъжника до размер на 



13 
 

претендираната по бъдещия иск сума – 14 269,77 лв. Обезпечителната 
заповед получена на 15.08.2009 г. По делото е депозирана молба от ищеца за 
отмяна на допуснатото обезпечение, поради погасяване на задължението. 
Молбата е постъпила на 27.08.2009 г. С Определение 430/02.09.2009 г. 
обезпечението е отменено. 

37. - ч.гр.д.№316/2009г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
01.06.09г. по молба от 30.05.09г. Молител е „М. М.” ООД гр. Стара Загора. 
Цена на бъдещия иск – 9944, 41 лв. Длъжниците са със седалище и адрес в 
гр. Плевен. В договор за търговска продажба страните са „договорили” 
местна подсъдност– РС Нова Загора. С определение №263/03.06.09г. е 
допуснато обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху 
банковите сметки на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, 
нито банка, в която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от 
един месец за предявяване на иска. Не е определена гаранция. Издадена е 
обезпечителна заповед на 03.06.09г. Обезпечителната заповед е получена 
от адвокат С. А. на 16.06.09г. По делото не е приложено пълномощно. Не 
се сочи молбата за допускане на обезпечението да е подадена от 
процесуален представител. На 15.07.09г. е постъпила неподписана молба 
от молителя с приложено копие от искова молба от 14.07.09г., с която е 
предявен иск пред Районен съд гр.Стара Загора, въпреки „договорената” 
между страните местна подсъдност.  

38. - ч.гр.д.№467/2009г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
12.08.09г. по молба от 11.08.09г. Молител е „Г.” ЕООД гр.Нова Загора. Цена 
на бъдещия иск – 2793, 13 лв. С определение №389/12.08.09г. е допуснато 
обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 
на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, нито банка, в 
която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от един месец за 
предявяване на иска. Не е определена гаранция, като съдът е посочил в 
определението си, че: „Не следва да се обсъжда въпросът за внасяне на 
парична гаранция, тъй като гореустановеното изключва необходимостта 
от поставяне на безспорно изправната страна в едно още по-
неблагоприятно положение”. Издадена е обезпечителна заповед на 
13.08.09г. Обезпечителната заповед е получена от молителя на 15.08.09г. На 
17.09.09г. е постъпила молба от процесуален представител на длъжника, с 
искане за отмяна на допуснатото обезпечение, тъй като в определения от съда 
срок не са представени доказателства за предявяването на бъдещия иск. С 
определение №467/18.09.09г. е отменено допуснатото обезпечение на 
бъдещия иск. Страните са уведомени със съобщения от 18.09.09г. съответно 
молителя на 24.09.09г. и длъжника – на 28.09.09г.  

39. - ч.гр.д.№468/2009г. /съдия Росица Ненова/ е образувано на 
12.08.09г. по молба от 11.08.09г. Молител е „Г.” ЕООД гр. Нова Загора. Цена 
на бъдещия иск – 1358, 40 лв. С определение №386/12.08.09г. е допуснато 
обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на запор върху банковите сметки 
на длъжника / не са посочени номера на банковите сметки, нито банка, в 
която длъжникът има банкови сметки/. Определен е срок от един месец за 
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предявяване на иска. Не е определена гаранция. Издадена е обезпечителна 
заповед на 13.08.09г. Обезпечителната заповед е получена от молителя на 
15.08.09г. На 27.08.09г. е постъпила молба от молителя, с искане за 
прекратяване на производството по делото, поради „пълното погасяване на 
обезпечение на бъдещ осъдителен паричен иск”. С определение 
№429/02.09.09г. е отменено допуснатото обезпечение на бъдещия иск, тъй 
като е приел, че е налице хипотезата на чл.402 от ГПК.  
 40. - ч гр. д. № 12/2009 г. – молбата за допускане на обезпечението на 
бъдещия иск е оставена без движение, поради непредставено удостоверение 
за актуално състояние. Делото е образувано и е приключило в срок. 
 41. - ч. гр. д. № 73/2009 г. е образувано по молба на „М. М.” ЕООД, гр. 
Стара Загора, със седалище и съдебен адрес в гр. Стара Загора. Ответникът 
със седалище в гр. Пазарджик. По делото е представен договор за търговска 
продажба от 12.03.2008 г., в който е „договорена” местна подсъдност в гр. 
Нова Загора. Съдът е уважил молбата за допускане на обезпечението, като е 
определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Обезпечението е 
допуснато без парична гаранция. При обезпечителната нужда се коментира 
финансовата затрудненост. 

 
Книга за открити съдебни заседания за 2010 г. 

  
От проучването на книгата за открити съдебни заседание се установява, 

че решенията са постановявани в срока, определен в чл. 235, ал. 5 от ГПК. 
Решенията са постановявани в едномесечен срок. 
 Със Заповед № РД-13-78/08.10.2009 г. на председателя на Окръжен съд-
Сливен, на основание чл. 86, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, е 
извършена проверка на Районен съд-Нова Загора. Актът с резултатите от 
проверката е получен от председателя на Районен съд-Нова Загора на 
23.02.2010 г. Актът не отчита проверка по образуването, движението и 
приключването на делата по чл. 390 от ГПК и не съдържа никакви 
констатации в тази връзка. 
 
КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 
ПРОВЕРКА НА ДЕЛАТА В РАЙОНЕН СЪД-НОВА ЗАГОРА, 
ОБРАЗУВАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 390 ОТ ГРАЖДАНСКИЯ 
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС: 
 

I. По образуването на делата 
● постъпващите дела с правно основание по чл. 309 от ГПК /отм./ и по 

чл. 390 от ГПК са разпределяни в деня на постъпването им на определения за 
съответната седмица дежурен съдия, а не посредством електронната система 
на съда за разпределение на делата на случаен принцип; 

● делата са образувани в деня на постъпване на молбата в съда или най-
късно на следващия работен ден; 
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● съдът се е произнасял по молбата за допускане на исканото 
обезпечение в деня на образуване на делото или на следващия ден; 

● по ч. гр. д. № 524/2008 г. и ч. гр. д. № 660/2009 г. не е спазено 
изискването, регламентирано с разпоредбата на чл. 390, ал. 4 от ГПК, като 
съдът е приел за разглеждане и се е произнесъл по молби, с която се иска 
допускане спиране на изпълнителни производство, образувани от ЧСИ с 
райони на действие в Окръжен съд-Бургас, съответно – Софийски градски 
съд; 

● допускани са за разглеждане молби, по които молителите имат за 
седалище гр. Стара Загора и са сочили съдебен адрес в гр. Нова Загора, като в 
няколко случая различни молители са сочили един и същ съдебен адрес – гр. 
Нова Загора, ул. „Стефан Караджа” № ....; 

● в много случаи съдът е приемал за разглеждане и е образувал 
производства по чл. 390 от ГПК в нарушение на правилата на местната 
подсъдност, специалните правила за която са регламентирани с разпоредбата 
на чл. 390, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ГПК 
 
 II. По движението на делата 

● по ч. гр. д. № 660/2009 г. съдът не е спазил изискването на чл. 390, ал. 
2, изр. 2-ро от ГПК – към датата на издаването на обезпечителната заповед 
липсват доказателства за представено обезпечение; 

● допускани са обезпечения чрез запор върху банкови сметки на 
длъжника, без да са конкретизирани банковите сметки на длъжника, с 
посочване на банката и номера на сметката; 

● при допускане на обезпеченията не е изследвана обезпечителната 
нужда; 

● допускано е обезпечение, което по размер не съответства на цената на 
бъдещия иск – запор върху банкови сметки на длъжника във всички банки, до 
размера на иска. 

 
III. По приключването на делата 
● съдът не е спазвал изискването, предвидено в чл. 309, предл. 

последно от ГПК /отм./ и чл. 390, ал. 3, предл. 2-ро от ГПК, служебно да 
следи дали в определения на молителя срок същият е предявил бъдещия иск, 
както и служебно да отменя допуснатото обезпечение, в случаите, в които не 
са представени доказателства в този смисъл; 

● в случаите, в които съдът е отменял допуснатото обезпечение, 
инициативата е била на молителя, след погасяване на задълженията към него. 
 

IV. По администрирането на делата 
 ● по редица дела обезпечителни заповеди са получавани от 
процесуален представител срещу подпис, без по делото да има приложено 
адвокатско пълномощно; 
 ● констатира се трайно установена практика по делата да не се изготвят 
и връчват съобщения за уведомяване на молителя за актовете на съда, с които 



16 
 

се е произнасял по направените искания за допускане на обезпеченията – чл. 
396, ал. 1 от ГПК. 
  
 В хода на проверката са дадени устни препоръки по констатираните 
нередовности.  

С писмо, вх. № 8/10 и З-26/10 г. от 05.03.2010 г. на ИВСС, 
административният ръководител на Районен съд-Нова Загора е уведомил 
ИВСС и изпратил копия на определения на съда, постановени по 15 броя 
дела, с които са отменени служебно допуснати обезпечения. Със Заповед № 
РД-13-33/02.03.2010 г. е разпоредил следното: 
 1. По частните граждански дела, образувани по молби за допускане на 
бъдещ иск след изтичане на срока, определен от съда за предявяване на иска, 
делото незабавно да бъде докладвано на съответния съдия за извършване на 
последващи процесуални действия; 
 2. Молителят да бъде уведомяван за постановения от съда акт, чрез 
съобщения до същия или до негов пълномощник; 
 3. При получаване на обезпечителна заповед да бъдат отразявани трите 
имена на получателя, съответно дата и подпис; 
 4. При определяна на парична гаранция, след внасянето й, делото да се 
докладва на съответния съдия, а доказателствата за внесената парична 
гаранция да бъдат прилагани по делото, след което да се издава 
обезпечителната заповед. 
 

 
V. По проверените дела на съдия Петър Златев бяха констатирани 

следните нарушения: 
1.1 Не е спазвал правилата на местната подсъдност, определени с 

разпоредбата на чл. 390, ал. 1 от ГПК – допускал е разглеждане на молби за 
обезпечение на бъдещ иск, подадени от молители, чиито постоянен адрес не 
определя Районен съд –гр. Нова Загора като местно компетентен съд – 
ч.гр.д.№774/2009год.; ч.гр.д.№ 806/2009год.; 

1.2 Не е спазвал правилата на местната подсъдност, определени с 
разпоредбата на чл. 390, ал. 4 от ГПК – допускал е разглеждане и е уважавал 
молби за обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението без 
Районен съд –гр. Нова Загора да е местно компетентен съд по мястото на 
изпълнението, чието спиране е поискано – ч.гр.д.№524/2008год.; ч.гр.д.№ 
660/2009год.; 

1.3 Допускал е обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на 
обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” без да е поискал 
представяне на обезпечение – нарушение на чл. 390, ал. 4, изр. последно от 
ГПК- гр. д. № 524/2008 год.; 

1.4 Издавал е обезпечителни заповеди, без да се съобразени с нормата 
на чл. 395, ал. 3, изр. последно от ГПК – издадена е обезпечителна заповед 
преди гаранцията да бъде внесена- ч.гр.д.№ 660/2009год.; ч.гр.д.№ 
806/2009год.; 
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1.5 Не е изпълнявал служебното задължение на съда да отменя 
допуснатите обезпечения, ако не бъдат представени доказателства за 
предявяването на иска в определения от съда  срок – чл. 390, ал. 3, изр. 
Последно от ГПК - ч. гр. д. № 455/2009 год.; ч. гр. д. № 459/2009 год.; ч. гр. д. 
№ 750/2009 год. 

Констатираните факти представляват нарушения, свързани с 
образуването, движението и приключването на частни граждански дела, 
образувани по част Четвърта на ГПК- Обезпечително производство. Налице е 
неизпълнение на задълженията, следващи от: 

● разпоредбата на чл. 5 от ГПК –съдът да разглежда делата според 
точния смисъл на законите; 

● нормата на чл. 7 от ГПК – съдът служебно да извършва необходимите 
процесуални действия по движението и приключването на делото и да следи 
за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия, 
представляващи дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, 
т. 5 от ЗСВ. 

1.6 Констатирани  бяха резолюции, положени върху молби по 
движението и приключването на делата, които сочат на недостатъчна 
подготвеност и компетентност, а именно: 

● по ч.гр.д.№ 750/2009год. –по молба за издаване на допълнителна 
обезпечителна заповед или определение резолюция: ”Няма основания, а на 
молбата липсват много неща”; 

● по ч.гр.д.№ 456/2009год. – по постъпила от молителя молба, с искане 
за прекратяване на производството в определения едномесечен срок- 
резолюция: ”Делото не е висящо за да бъде прекратено. То вече е свършено. 
Молбата неправилно е изпратена при нас”; 

● по ч.гр.д.№ 457/2009год. по постъпила от молителя молба, с искане за 
прекратяване на производството в определения едномесечен срок- 
резолюция: ”Погрешно изпратена молба до нас. Съдът е издал заповед по 
молба на „Г.” и дали ще я ползва или не е единствено воля на носителя на 
тази заповед. Ако не желае да се ползва от нея, следва да се обърне към 
съответния съдебен изпълнител, а не към съда”. 

В резултат на горните резолюции делата са останали висящи и 
неприключени. 

Eдин от основните принципи, установен с Кодекса за етично поведение 
на българските магистрати /приет с Решение на ВСС по протокол № 21 от 
20.05.2009год./, е компетентност и квалифицираност. В т. 6 от същия 
Кодекс са определени правилата на поведение, произтичащи от този 
принцип: 

т. 6.2- Магистратът трябва да се стреми към повишаване на 
професионалната си квалификация и подготовка и трябва да предприема 
необходимите мерки за поддържане и повишаване на своите знания, умения и 
лични качества за правилното изпълнение на правомощията си; 

т. 6.3- Магистратът  следва да се информира за съответните новости  
във вътрешното и международното законодателство. 



18 
 

Неизпълнението на тези правила, от страна на съдията Петър Златев, 
представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 
от ЗСВ. 

2. По дейността на Петър Златев в качеството му на председател на 
Районен съд-гр. Нова Загора. 

През 2008год. и 2009год. –до 18.12.2009год. /Акт за встъпване от 
18.12.2009год. на Георги Йорданов –настоящ председател на съда/ Петър 
Златев е и административен ръководител – председател на Районен съд 
гр.Нова Загора. 

В хода на проверката бе обяснено, че обезпечителните производства са 
били разглеждани от съответния дежурен съдия в деня на постъпването на 
молбите. Нарочна заповед за този начин на разпределение на тази категория 
дела не е издавана. Издавани са заповеди, с които съдиите от съда са 
определяни за дежурни първоначално по месеци, а от 28.09.2009год. - за 
седмици /заповед № РД-13-116 от 28.12.2009год./. 

По ч.гр.д.№ 750/2009год.; ч.гр.д.№ 773/2009год., ч.гр.д. №776/2009год. 
има приложени протоколи от електронното разпределение на делата на 
случаен принцип, а по останалите проверени дела такъв протокол липсва. 

Молбите по ч.гр.д.№ ,№ 316  и 317/2009год. са подадени на една и съща 
дата-30.05.2009год. и са образувани дела на една и съща дата- 01.06.2009год. 
Протоколи от електронното разпределение на делата на случаен принцип, по 
тях няма, и неясно как са разпределени на различни съдии докладчици, което 
пък от своя страна изключва възможността тези дела да се разглеждат от  
дежурния съдия. 

От тази констатация следва извод за липса на приет единен и 
последователен критерий, от страна на административния ръководител, по 
който е следвало да се извършва разпределението на този вид дела. Различна 
е практиката на съдилищата по разпределението на делата по чл.390 от ГПК, 
предвид бързия характер на производството. Едни съдилища прилагат 
критерия – разглеждане  от дежурен съдия, а други прилагат чл. 9 от ЗСВ. 
Смесването на двата подхода в дейността на РС-гр.Нова Загора, следва да се 
определи като безпринципност в работата на председателя му и неизпълнение 
на задължението му по чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, което представлява 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 5 от ЗСВ. 

В качеството си на председател на съда, Петър Златев не е 
осъществявал общо и административно ръководство по този вид дела-негово 
задължение по чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. По всички проверени дела за 
постановените актове не са изготвяни и връчвани съобщения на страните, 
съгласно изискванията на чл. 396, ал. 1 от ГПК. Т.е., налице е още едно 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ. 

Констатираните по – горе дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, 
т. 3 и т. 5 от ЗСВ, извършени от съдията Петър Крумов Златев и изпълнявал 
длъжността председател на РС гр.Нова Загора по време на осъществяването 
им, налага да бъде ангажирана неговата дисциплинарна отговорност чрез 
предложение на ИВСС до ВСС, на основание чл. 312, ал. 1, т. 3 и чл. 316, ал. 
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1 от ЗСВ, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, с оглед налагане на 
дисциплинарно наказание по чл.308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „ порицание”. 

Дисциплинарното производство следва да се образува тъй като не са 
изтекли сроковете по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ. 

При определянето на предложеното дисциплинарното наказание ИВСС 
се съобрази, че съдията Петър Златев е бил  през 2009 година със много 
висока средна месечна натовареност – 33.8 бр. дела /168 бр. свършени 
наказателни дела и 170 бр. граждански дела/ и успоредно с това е бил и 
административен ръководител на съда/. Разглеждал е всякакъв вид дела, без 
да има възможност да се квалифицира по правна материя и да се 
усъвършенства професионално. Всички съдебни актове по разгледаните и 
приключилите от него граждански дела са постановени в определените от 
ГПК срокове. 

Отчетените нарушения не са изолирана проява в работата на съдията 
Петър Златев. Същите са многобройни и се характеризират със своята 
постоянност в един продължителен период от приблизително две години -  
от влизане в сила на новия ГПК от 01.03.2008год. до датата на провеждане на 
проверката месец февруари на 2010 год. 

VI. По проверените дела на съдия Георги Йорданов бяха 
констатирани следните нарушения: 

1. Не е спазвал правилата на местната подсъдност, определени с 
разпоредбата на чл.390, ал. 1 от ГПК – допускал е разглеждане на молби за 
обезпечение на бъдещ иск, подадени от молители, чиито постоянен адрес не 
определя Районен съд –гр.Нова Загора като местно компетентен съд – 
ч.гр.д.№291/2009год.; ч.гр.д.№ 776/2009год.; ч.гр.д.№ 289/2009год.;ч.гр.д.№ 
290/2009год.; 

2. Не е изпълнявал служебното задължение на съда да отменя 
допуснатите обезпечения, ако не бъдат представени доказателства за 
предявяването на иска в определения от съда срок –  на чл.309, изр. последно 
от ГПК /отм./ -ч.гр.д.№10/2008год.; ч.гр.д.№ 42/2008год. 

Констатираните нарушения са нарушения свързани с образуването, 
движението и приключването на  частни граждански дела, образувани по 
част Четвърта на ГПК- Обезпечително производство. Налице е неизпълнение 
на задълженията, следващи от: 

● разпоредбата на чл.5 от ГПК –съдът да разглежда делата според 
точния смисъл на законите; 

● нормата на чл. 7 от ГПК – съдът служебно да извършва необходимите 
процесуални действия по движението и  приключването на делото и да следи 
за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия на 
съда, представляващи дисциплинарни нарушения по смисъла на чл. 307, 
ал. 3, т. 5 от ЗСВ. 

Констатираните по – горе  дисциплинарни нарушения по чл. 307,ал. 3, 
т. 5 от ЗСВ, извършени от съдията Георги Любенов Йорданов и изпълняващ 
длъжността Председател на РС гр.Нова Загора по време на констатирането 
им /от 18.12.2009год. с акт за встъпване в длъжност, избран с протокол № 52 
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от 11.12.2009год. на ВСС/, налага да бъде ангажирана неговата 
дисциплинарна отговорност чрез предложение на ИВСС до ВСС на 
основание  чл. 312, ал. 1, т. 3 и чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 6 
от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 
1 от ЗСВ - „ забележка”. 

Дисциплинарното производство следва да се образува тъй като не са 
изтекли сроковете по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ. 

При определянето на предложеното дисциплинарното наказание ИВСС 
се съобрази, че съдията Георги Любенов Йорданов е бил през 2009 година със 
много висока средна месечна натовареност – 34.9 бр. дела / 162 бр. свършени 
наказателни дела и 189бр. граждански дела/. Разглеждал е всякакъв вид дела, 
без да има възможност да се квалифицира по правна материя и да се 
усъвършенства професионално. Всички съдебни актове по разгледаните и 
приключилите от него граждански дела са постановени в определените от 
ГПК срокове. 

Отчетените нарушения не са съвсем изолирана проява в работата на 
съдията Георги Йорданов. Характеризират със своята относителна 
постоянност в един продължителен период от приблизително две години -  
от влизане в сила на новия ГПК от 01.03.2008год. до датата на провеждане на 
проверката месец февруари на 2010год. 

VII. По проверените дела на съдия Атанас Славов бяха 
констатирани следните нарушения: 

1. Не е спазвал правилата на местната подсъдност, определени с 
разпоредбата на чл. 390, ал. 1 от ГПК – допускал е разглеждане на молби за 
обезпечение на бъдещ иск, подадени от молители, чиито постоянен адрес не 
определя Районен съд –гр.Нова Загора като местно компетентен съд – 
ч.гр.д.№387/2008год.; ч.гр.д.№ 773/2009год.; ч.гр.д.№ 317/2009год.; ч.гр.д.№ 
334/2009год.; ч.гр.д.№ 130/2009год.; ч.гр.д.№ 133/2009год.; ч.гр.д.№ 209/ 
2009год.; ч.гр.д.№ 630/2009год.; 

2. Не е изпълнявал служебното задължение на съда да отменя 
допуснатите обезпечения, ако не бъдат представени доказателства за 
предявяването на иска в определения от съда срок – чл.390, ал.3, изр. 
последно от ГПК- ч.гр.д.№130/2009год.; ч.гр.д.№ 131/2009год.; 
ч.гр.д.№132/2009год.; ч.гр.д.№133/2009год; 

Констатираните нарушения са нарушения свързани с образуването, 
движението и приключването на частни граждански дела, образувани по 
част Четвърта на ГПК- Обезпечително производство. Налице е неизпълнение 
на  задълженията, следващи от: 

● разпоредбата на чл. 5 от ГПК –съдът да разглежда делата според 
точния смисъл на законите; 

● нормата на чл. 7 от ГПК – съдът служебно да извършва необходимите 
процесуални действия по движението и приключването на делото и да следи 
за допустимостта и надлежното извършване на процесуалните действия на 
съда, представляващи дисциплинарни нарушения  по смисъла на чл. 307, 
ал. 3, т. 5 от ЗСВ. 
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Констатираните по – горе дисциплинарни нарушения по чл.307, ал. 3, т. 
5 от ЗСВ, извършени от съдията Атанас Славов, налага да бъде ангажирана 
неговата дисциплинарна отговорност чрез предложение на ИВСС до 
административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора на основание 
чл. 312, ал. 1, т. 3 и чл.314,ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗСВ, с 
оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ - „ 
забележка”. 

Дисциплинарното производство следва да се образува тъй като не са 
изтекли сроковете по чл.310, ал.1 от ЗСВ.   

При определянето на  предложеното дисциплинарното наказание ИВСС 
се съобрази, че съдията Атанас Славов е бил  през 2009 год. със много висока 
средна месечна натовареност – 34.4 бр. дела / 167 бр. свършени наказателни 
дела и 177бр. граждански дела/. Разглеждал е всякакъв вид дела, без да има 
възможност да се квалифицира  по правна материя  и да се усъвършенства 
професионално. Всички  съдебни актове по разгледаните и приключилите от 
него граждански дела са постановени в определените от ГПК срокове. 

Отчетените нарушения не съвсем изолирана проява в работата на 
съдията Атанас Славов.Същите са многобройни и се характеризират със 
своята постоянност в един продължителен период от приблизително две 
години -  от влизане в сила на новия ГПК от 01.03.2008год. до датата на 
провеждане на проверката месец февруари на 2010год. 

VIII. По проверените дела на съдия Росица Ненова бяха 
констатирани  следните нарушения: 

Не е спазвала правилата на местната подсъдност, определени с 
разпоредбата на чл.390,ал.1 от ГПК – допускала е разглеждане на молби за 
обезпечение на бъдещ иск, подадени от молители, чиито постоянен адрес не 
определя Районен съд –гр.Нова Загора като местно компетентен съд – 
ч.гр.д.№316/2009год.; ч.гр.д.№ 73/2009год. 

Съдия Росица Ненова също е била с висока средна месечна 
натовареност за 2009год. -34.5 бр. дела на месец. Разглеждала е  всякакъв вид 
дела- и граждански и наказателни. Няма просрочия при постановяването на 
съдебните актове по гражданските дела. Налице са констатирани нарушения 
по чл.307,ал.3,т.5 от ЗСВ само по две дела /в сравнение с останали съдии, при 
които нарушенията са повече и по по-голям брой дела, поради което ИВСС 
предлага на административния ръководител на Районен съд-гр.Нова Загора 
на основание чл.327 от ЗСВ да обърне внимание на съдия Росица Ненова за 
констатираните по-горе нарушения по образуването и движението на този 
вид дела. 

Общи мотиви за ангажиране на дисциплинарната отговорност на 
съдиите от Районен съд гр.Нова Загора. 

През 2009година Районен съд гр.Нова Загора е разгледал общо 34 
/тридесет и четири /броя обезпечителни производства, от които 16 
/шестнадесет/ броя, /приблизително една втора/ са образувани  по молба на 
едно и също юридическо лице - „М. М.” ЕООД, със седалище  гр. Стара 
Загора. В една част от производствата, този молител е представял договори, с 



22 
 

които е „договаряна” местна подсъдност – Районен съд гр.Нова Загора, в 
друга част местната подсъдност е „договаряна” във фактурите по 
плащанията, а в трета част в молбите по чл. 390, ал. 1 от ГПК има само 
посочен съдебен адрес на молителя в гр.Нова Загора, най често улица 
„Стефан Караджа” № 6. /За всеки съдия  поотделно по-горе е посочено кои 
дела и при какви обстоятелства е разгледал/.  

В другата половина от проверените дела отново преобладаваща е 
констатацията  за нарушаване на правилата на местната подсъдност и тяхното 
разглеждане от Районен съд гр.Нова Загора  като ненадлежен съд. 

Установената съдебна практика определя местната подсъдност по 
едностранните производства, образувани по реда на ГПК, като 
абсолютна процесуална предпоставка. 

Нормата на чл. 390, ал. 1 от ГПК регламентира родовата и местната 
подсъдност, която не може да бъде договаряна по реда на чл. 117, ал. 2 от 
ГПК. Неприемливо е да се излагат съображения за какво служи съдебния 
адрес на страните в гражданския процес и дали той може да дерогира 
изискванията както на родовата, така и на местната подсъдност. 

Съдиите от Районен съд гр.Нова Загора са допуснали заобикаляне на 
изрични законови изисквания, от които могат с еднаква сила да бъдат 
правени следните изводи: 

- поставяне на съда в услуга на точно определени страни;  
- с първоначално постановените си актове по тези дела са позволили на 

страните, съдът да бъде употребяван за реализиране на техни права, по 
начин не посочен  от закона; 

С тези действия е създадена опасност да бъде разколебан авторитета 
на Районен съд гр.Нова Загора, поради което ИВСС намира, че всеки 
съдия, в зависимост от броя на разгледаните дела и конкретните 
нарушения по тях, бъде дисциплинарно ангажиран. 
 
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ: 

 
На основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ Инспекторатът към ВСС дава 

следните ПРЕПОРЪКИ:  
  I. 1. Административният ръководител на Районен съд гр.Нова 
Загора на основание чл.80, ал.1, т.9 във вр. с чл.79, ал.2, т.1 от ЗСВ да 
упражни правомощията си за свикване на Общо събрание на съдиите за 
обсъждане на констатираните в хода на настоящата проверка нарушения, с 
оглед необходимостта от предприемане и на други адекватни мерки за 
отстраняване на причините, довели до тяхното допускане; 
 2. Административният ръководител на Районен съд гр. Нова Загора  да 
постанови изрична заповед, с която изрично да определи начина и принципа 
по който ще се разпределят и разглеждат делата по чл.390, ал.1 от ГПК; 
 3. Административният ръководител на Районен съд гр. Нова Загора  да 
упражнява постоянен контрол по законосъобразното приключване на делата 
по чл.390,ал.1 от ГПК; 
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4. Административният ръководител на Районен съд гр. Нова Загора на 
основание чл. 327 от ЗСВ да обърне внимание на съдия Росица Ненова за 
констатираните с настоящия акт  нарушения. 
 II. 1. Административният ръководител на Окръжен съд -Сливен да 
упражнява задълбочено и в пълен обем правомощията си по чл.86,ал.1,т.6 от 
ЗСВ; 
 2. Административният ръководител на Окръжен съд -Сливен на 
основание чл. 86, ал. 1, т. 7 от ЗСВ да организира повишаването на 
квалификацията на съдиите от Районен съд гр.Нова Загора. 
 III. Предлага на ВСС да набележи и приеме конкретни мерки, чрез 
които съвместно с НИП да се осигури участието на всеки един магистрат в 
курсове и семинари за усъвършенстване на професионалната му 
квалификация и в частност на всички съдии от Районен съд гр.Нова Загора. 

IV. На основание  чл. 312, ал. 1, т. 3 и чл.316,ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 
54, ал. 1, т. 6 от ЗСВ,  да се направи предложение пред Висшия съдебен съвет 
за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията Петър Крумов 
Златев, изпълнявал и длъжността Председател на РС гр.Нова Загора по време 
на осъществяването им, за извършените от него нарушения на чл. 307, ал.3,  
т.3 и т.5 от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, 
ал. 1, т. 2 от ЗСВ - „ порицание”. 

V. На основание чл. 312, ал. 1, т. 3 и чл.316,ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 
54, ал. 1, т. 6 от ЗСВ,  да се направи предложение пред Висшия съдебен съвет 
за образуване на дисциплинарно производство срещу Георги Любенов 
Йорданов - Председател на РС гр.Нова Загора  за извършените от него 
нарушения на чл.307, ал.3,   т.5 от ЗСВ, с оглед налагане на дисциплинарно 
наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ - „ забележка”. 

VI. На основание  чл. 312, ал. 1, т. 3 и чл.316,ал. 1 от ЗСВ, във вр. с чл. 
54, ал. 1, т. 6 от ЗСВ,  да се направи предложение пред административния 
ръководител на Районен съд гр. Нова Загора  за образуване на дисциплинарно 
производство срещу Атанас Славов – съдия в РС гр.Нова Загора  за 
извършените от него нарушения на чл.307, ал.3,   т.5 от ЗСВ, с оглед 
налагане на дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ - „ 
забележка”. 
 
 В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Районен съд гр.Нова Загора да 
предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да 
уведоми главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 
 В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на  Окръжен съд -Сливен 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 акта да се изпрати на Петър 
Крумов Златев – съдия в Районен съд гр.Нова Загора; на Атанас Славов - 
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съдия в Районен съд гр.Нова Загора; на Росица Ненова съдия в Районен съд 
гр.Нова Загора; на административния ръководител на Районен съд гр. Нова 
Загора – съдия Георги Любенов Йорданов-лично и в качеството му на 
председател и на горестоящия административен ръководител –председателя 
на Окръжен съд –Сливен- г-н К.Жеков. 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗСВ препис от акта с приложенията 

да се изпрати на Висшия съдебен съвет. 
 
 Приложение: 1. Годишен доклад за дейността на Районен съд-Нова 
Загора – 2009 г. 

2. Писмо изх. № РД-10-326/19.02.2010 г. на Окръжен съд – Сливен, 
ведно с приложения. 

3. Писмо изх. № РД-09-182/22.03.2010 г. на Районен съд-Нова Загора, 
ведно с приложения. 

4. Писмо изх. № РД-09-138/04.03.2010 г. на Районен съд-Нова Загора, 
ведно с приложения. 

5. Справки за разпределение на делата за разглеждане в Районен съд-
Нова Загора – 6 бр. 

6. Копие на Договор за търговска продажба от 14.10.2008 г., сключен 
между „М. М. ООД, гр. Стара Загора и „В. .” ЕООД, гр. София. 

7. Копие на фактура № 7000005057 от 25.06.2009 г. 
8. Копие на протокол за избор на докладчик от 08.12.2009 г. 
9. Сигнал, постъпил в ИВСС с вх. № 8/05.01.2010 г. 
10. Заповед № 26/22.02.2010 г. 

 
 
    ИНСПЕКТОР: 
 
       /НЕЗАБРАВКА СТОЕВА/ 


