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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. 58 от Закона за съдебната власт и чл. 18 от 
Правилника за организацията и дейността на ИВСС и за дейността на 
администрацията и експертите е издадена Заповед № 139/14.10.2010 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 Софийски градски съд. 
 Цитираната заповед на главния инспектор е издадена във връзка със 
сигнали, постъпили с:  
1. вх. № 512/27.04.2010 г.,  
2. вх. № 512/17.09.2010 г.,  
3. вх. № 512/20.09.2010 г. и  
4. вх. № Ж-01-959/10.08.2010 г. по описа на ИВСС. 

Със заповедта е определена задача извършването на проверка в 
Софийски градски съд с оглед оплакванията, изложени в сигналите до 
ИВСС. В хода на проверката в ИВСС е постъпил нов сигнал с вх. № към 
вх. № 959/10 от 22.10.2010 г., свързан с делата, проучени на основание 
издадената заповед на главния инспектор на ИВСС, и същият е отразен в 
обстоятелствената част на настоящия акт. 
 Проверката е възложена на инспектор Незабравка Стоева и експерти 
– Мая Михайлова и Николай Илиев. 
 Проверката се извърши в периода 11.10. – 20.10.2010г.  
 
 I. ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО СИГНАЛИТЕ:  
 
 1. По сигнал с вх. № 512/27.04.2010 г. по описа на ИВСС 

В сигнала, постъпил под горния номер от „В.” ЕООД, гр. В. - 
представляван от г-н В. Т. Т., се излагат оплаквания за неоснователно 
забавяне движението и приключването на т. д. № 1470/2009 г., VI-8 състав 
на Софийски градски съд, конкретно забавяне администрирането на частна 
жалба срещу определение на съда, постановено по делото. 
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Сочат се факти, че по искова молба за собственост на жалбоподателя 
„В.” ЕООД, гр. В. срещу „Д.” ЕООД, гр. София, Окръжен съд-Варна е 
постановил съдебен акт, с който е оставил в сила решение на 
първоинстанционния съд и уважена претенцията. С решението на Окръжен 
съд-Варна, ответникът „Д.” ЕООД е осъден да предаде владението на 
хотел „Д.”, находящ се в гр. В., предмет на осъдителния иск за 
собственост. 

На основание подлежащото на изпълнение въззивно решение, 
ищецът се е снабдил с изпълнителен лист и е образувано изп. д. № 
20097180400380 по описа на частен съдебен изпълнител под № ... с район 
на действие при Окръжен съд-Варна. 

Преди реализиране на изпълнението по принудителен ред, пред 
Софийски градски съд е депозирана молба за откриване и на производство 
по несъстоятелност на длъжника по изпълнението „Д.”ЕООД, гр. София и 
е образувано т. д. № 1470/2009 г. по описа на съда. С определение, 
постановено по делото на основание чл. 629а, ал. 1, т. 3 от ТЗ, съдът е 
допуснал като предварителна обезпечителна мярка спиране на 
изпълнението с взискател „В.” ЕООД, с която е осуетен въвода. 

Жалбоподателят като трето лице с права, засегнати от допуснатото 
обезпечение, е депозирал на 07.10.2009 г. частна жалба срещу 
определението, с което е допусната предварителната обезпечителна мярка. 

В тази връзка се излагат твърдения за забавяне движението на делото 
по несъстоятелността, както и забавяне от страна на съда по 
несъстоятелността на администрирането на частната жалба. Сочи се, че 
частната жалба повече от 8 /осем/ месеца не е връчена на ответника като по 
този начин наложената предварителна обезпечителна мярка се е 
превърнала фактически в постоянна. С оглед тези факти се изразяват 
съмнения за симулиран процес пред Софийски градски съд, чиято 
единствена цел е осуетяване упражняването на правата на „В.” ЕООД по 
спряното изпълнително производство и запазване владението върху 
спорния имот – хотел „Д.”. 
 
 2. По сигнал с вх. № към вх. 512/10 от 17.09.2010 г. по описа на 
ИВСС 

В нов сигнал, постъпил от същия жалбоподател, се сочат 
обстоятелства за съдебно - процесуални действия по други дела, 
образувани в СГС, Търговско отделение, които имат като краен резултат 
препятстване възможността за реализиране на правата на „В.” ЕООД по 
влязлото понастоящем решение на Окръжен съд-Варна, в резултат на което 
ответното дружество продължава да владее и ползва хотел „Д.”. Излага се, 
че като продължение на обстоятелствата, развили се по т. д. № 1470/2009 
г., VI-8 състав и след отмяната на определението за допускане на 
предварителни обезпечителни мерки от Софийски апелативен съд, в СГС е 
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образувано ново т. д. 465/2009 г., VI-3 състав, по което е постановено 
определение, с което отново е спряно изпълнителното производство, 
съответно въвода в имота, по отношение на който правото на собственост 
към този момент се легитимира чрез влязлото в сила решение на Окръжен 
съд-Варна. Правят се оплаквания, че по делото, образувано пред СГС, 
самоцелно се бави администрирането на частна жалба, подадена срещу 
акта на съда, която повече от четиридесет и пет дни не е връчена за 
становище на длъжника в несъстоятелност, по който начин се осуетява и 
възможността върху определението да бъде осъществен инстанционен 
контрол. Изразява се становище, че целта е да се осуети възможността 
собственикът на имота да упражни правата си върху имота за летния сезон 
на 2010 г. Конкретно се твърди, че с допускането на това определение по т. 
д. № 465/2009 г., за допускане на обезпечение на бъдещ иск, съдът по 
несъстоятелността е пренебрегнал правилата на местната подсъдност; 
допуснато е обезпечение по отношение на имущество, което не част от 
масата на несъстоятелността, както и, че молбите за обезпечаване на 
бъдещи искове не са част от производството по несъстоятелност, а следва 
да се образуват и гледат по реда на чл. 390 от |ГПК. Развиват се 
съображения, че молбите за допускане на обезпечения по бъдещи искове 
трябва да се подават в общата регистратура на съда, да се разпределят на 
принципа на случайния подбор и да бъдат образувани и гледани като 
самостоятелни дела. Сочи се, че след като докладчикът по делото-съдия 
Лилия Илиева не е съобразила този процесуален ред, това поражда 
съмнения за корупция по отношение на съдебния състав. 

В сигнал се изнасят оплаквания за допуснати нарушения и по т. д. № 
756/2010 г., VI-6 състав, свързани с процесуалното поведение на съдия 
Светлин Михайлов. Сочат се факти, че по делото жалбоподателят „В.” 
ЕООД е кредитор, предявил вземане в едномесечния срок, установен с 
разпоредбата на чл. 685 от ТЗ. Съгласно нормата на чл. 686 от ТЗ синдикът 
е длъжен в 7-дневен срок, от изтичане на срока по чл. 685 от ТЗ, да изготви 
списъци на предявените от кредиторите вземания, който срок е изтекъл на 
28.06.2010 г. На 23.08.2010 г. е изтекъл и допълнителният преклузивен 
срок за предявяване на вземания, възникнали до датата на решението за 
откриване на производство по несъстоятелност, съгласно чл. 688, ал. 1 от 
ТЗ. От справка в деловодството на СГС се установило, че единственият 
кредитор с предявени вземания е настоящият жалбоподател, макар в 
решението за откриване на производството по несъстоятелност на „Д.” 
ЕООД да са били обсъдени и други задължения в големи размери на 
дружеството-длъжник. Последното обстоятелство сочи за възможно 
симулативно воден процес. 
 Въпреки изтичането на повече от осемдесет дни от срока, установен 
в чл. 686 от ТЗ, синдикът не изпълнил задълженията си за съставяне на 
списъците с предявени вземания. В сигнала се съдържат твърдения, че към 
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момента в производството по несъстоятелност не се извършват никакви 
процесуални действия, включително и посочените по-горе, които следват 
от императивните разпоредби на закона, като по този начин се причиняват 
вреди на единствения до момента кредитор с предявени вземания – „В.” 
ЕООД.  
  
 3. По сигнал с вх. № към вх. 512/10 от 20.09.2010 г. по описа на 
ИВСС 
 С писмо, под горния номер, председателят на Софийски градски съд 
е препратил на ИВСС сигнал, постъпил в съда от Негово 
Превъзходителство М. М. - посланик на Кралство Белгия в Република 
България. В сигнала на посланика се изнасят отново оплакванията за 
фактите и обстоятелствата по т. д. № 1470/2009 г., VI-8 състав и т. д. № 
465/2009 г., VI-3 състав и се твърдят нарушения и по т. д. № 2508/2009 г., 
VI-16 състав, всички на Софийски градски съд.  

Обобщено се сочи, че на 15.03.2009 г., след продължителен съдебен 
спор, Върховният касационен съд е оставил в сила решението на Окръжен 
съд-Варна, с което е признато правото на собственост на „В.” ЕООД по 
отношение на хотел „Д., находящ се в к. к. „....”. Повече от година след 
влизане в сила на съдебното решение, дружеството не е успяло да влезе 
във владение на имота си, като всеки опит на дружеството-собственик бил 
осуетяван от ответника по спора за собственост, снабдявал се с 
обезпечителни заповеди, издадени от Софийски градски съд, посредством 
които е спирал започналото принудително изпълнение. 
 Сочи се, че незаконосъобразно съдия Светлин Михайлов е разгледал 
молба и допуснал спиране на изпълнение на 14.09.2009 г., като се е 
произнесъл по т. д. № 1470/2009 г., VI-8 състав, което е било разпределено 
за разглеждане от съдия Ивайло Младенов, който към тази дата е бил в 
отпуск. 

Съгласно становището на пълномощника на „В.” ЕООД тази молба 
за допускане на обезпечение е трябвало да се препрати на председателя на 
СГС за преразпределение на друг съдия, който да образува ново дело.  

Съдът е разгледал и се е произнесъл по молба, която е 
местноподсъдна на Районен съд-Варна, предвид допуснатата 
обезпечителна мярка, изразяваща се в спиране на изпълнение по 
отношение на имот, находящ се в юрисдикцията на този съд.  

Очевидно последните две нарушения в сигнала на посланика на 
Кралство Белгия не следва да бъдат отнесени към т. д. № 1470/2009 г., 
VI-8 състав, доколкото те не съответстват на оплакванията и фактите, 
съдържащи се в сигналите на „В.” ЕООД, обосноваващи 
извършването им по т. д. № 465/2009 г., VI-3 състав. 

На следващо място, в сигнала на посланик М. М. се твърди, че съдия 
Младенов е „чакал” 7 месеца, за да администрира жалбата на „В.” ЕООД 
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срещу допуснатото обезпечение преди да я изпрати на Софийски 
апелативен съд.  

Прави се оплакване, че втората обезпечителна мярка от 14.06.2010 г., 
допусната по т. д. № 2508/2009 г., VI-16 състав от съдия Румяна 
Паликарова, е постановена като резолюция, написана на ръка върху 
молбата за допускане на обезепечение и чрез нея е допуснато повторно 
спиране на изпълнението, в момент когато легитимирания собственик е 
следвало да влезе във владение на имота. 

Трета обезпечителна заповед, чрез която е спряно за пореден път 
изпълнението, съответно въвода, е издадена на 14.07.2010 г. от съдия 
Лилия Илиева, постановила определение в този смисъл по т. д. № 465/2009 
г., VI-3 състав. На последно място се твърди, че към момента на подаване 
на настоящия сигнал, депозираната жалба срещу акта на съдия Лилия 
Илиева не се администрира от докладчика, за да бъде изпратена на 
Софийски апелативен съд. 

 
4. По сигнал с вх. Ж-01-959/10.08.2010 г. по описа на ИВСС 
В ИВСС е постъпил сигнал под горния номер от Д. К. – управител на 

„И.” ЕООД, в който се развиват оплаквания, свързани с т. д. № 2508/2009 
г., VI-16 състав на СГС. Твърди се, че по делото е депозирала молба за 
допускане на обезпечение на бъдещ иск, което от 17.07.2010 г. не може да 
бъде открито за извършване на справки. Развиват се съображения, че при 
условията на бързина в производствата по несъстоятелност, бързината при 
произнасяне по исканите обезпечителни мерки е от съществено значение 
за опазване на имуществените права и търговските интереси.  

 
5. По сигнал с вх.№ към № 959/22.10.2010 г. по описа на ИВСС 
С нов сигнал, г-жа Д. К. в качеството й на управител дружеството 

„И.” ЕООД, сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет за груби 
нарушения на националното и международното законодателство, в т. ч. на 
чл. 6 от ЕКЗПЧОС. От сигнала става ясно, че нарушенията се сочат във 
връзка с производството по несъстоятелност на дружеството, което г-жа 
К., образувано като т. д. № 2508/2009 г., VI-16 състав на СГС, намиращо се 
във връзка с оплакванията, изложени от предходните жалбоподатели.  

Конкретно се твърди, че в резултат на писма на министъра на 
правосъдието и писмо на посланика на Кралство Белгия, адресирани до 
административния ръководител на Софийски градски съд, е извършено 
незаконосъобразно преразпределение на цитираното търговско дело, за 
разглеждането му от друг съдебен състав. Жалбоподателят развива 
съображения, че с начина, по който делото е разпределено на друг съдия, 
се установява положение, което представлява незачитане на правилата и 
нормите на закона. Изразява се становище, че Негово Превъзходителство 
посланикът на Кралство Белгия най-вероятно е повлиял в значителна 
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степен за този резултат, което е „опасна за правосъдието и демокрацията 
практика”. 

 
 ІІ. КОНСТАТАЦИИ. 
 
 В хода на проверката беше извършено подробно проучване на 
дела по описа на Търговско отделение, СГС, които са посочени в 
постъпилите в ИВСС сигнали с вх.№ 512/27.04.2010г., 17.09.2010 г., 
20.09.2010 г. и вх.№ Ж-01-959/10.08.2010 г., както следва: 
 

1. Т.д.№1470/2009г. – „Н. –С.” ЕООД – съдия докладчик Ивайло 
Младенов. 

 
Делото е образувано по искане на „Н. – С.” ЕООД, постъпило в СГС 

с вх.№45726/07.09.09г. за откриване на производство по несъстоятелност 
по отношение на „Д.” ЕООД, и разпределено за разглеждане от съдия 
Ивайло Младенов. С молбата е направено и искане на основание чл.629а 
ТЗ за налагане на предварителни обезпечителни мерки чрез спиране на 
изпълнително дело на ЧСИ с район на действие Окръжен съд гр.Варна.  

С определение от 15.09.09г. на съдия Светлин Михайлов е 
допусната предварителна обезпечителна мярка чрез спиране на 
изпълнителното производство и чрез налагане на възбрана върху 
недвижимия имот, предмет на принудителното изпълнение – хотел „Д.”, 
гр. В. Извършени са отбелязвания за издаването на обезпечителна заповед 
на 15.09.09г. и за нейното получаване на същата дата.  

С вх.№52056/07.10.09г. е постъпила частна жалба от пълномощника 
на „В.” ЕООД срещу определението от 15.09.09г. С разпореждане от 
10.10.09г. е разпоредено връчване на препис от частната жалба на 
насрещната страна.  

Съобщение до „Н. – С.” ЕООД е изпратено на 16.10.09г. и върнато в 
цялост с отбелязване от 22.10.09г., че на адреса на призоваване сградата е 
разрушена. На 28.10.09г. е постъпила молба от „Н. – С.” ЕООД / без 
посочени данни за лицето, което я е депозирало/, с което съдът е 
уведомен, че връчване на призовки, съобщения и книжа по делото 
следва да се извършва на съдебен адрес на фирмата: гр. С. Ново 
съобщение от 28.10.09г. изпратено на посочения адрес е върнато в цялост с 
отбелязване от 01.12.09г., че на посочения адрес няма офис на „Н. – С.” 
ЕООД. С резолюция от 08.12.09г. е разпоредено препис да се връчи на 
предишния адрес. Съобщение от 09.12.09г., изпратено отново на адреса на 
призоваване, е върнато в цялост отново с отбелязването от 14.01.10г. от 
първото съобщение, че сградата е разрушена. На 01.02.10г. е постъпила 
молба от „Н. – С.” ЕООД / без посочени данни за лицето, което я е 
депозирало/, с което съдът е уведомен, че връчване на призовки, 
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съобщения и книжа по делото следва да се извършва на съдебен адрес 
на фирмата: гр. С., ул. „Г. С. Раковски” №.... Ново съобщение от 
02.02.10г. е изпратено на посочения от молителя съдебен адрес и е върнато 
в цялост с отбелязване от 19.02.10г., че адресът е посещаван многократно и 
са събрани данни, че рядко е посещаван от служители на „Н. – С.” ЕООД. 
С разпореждане от 16.03.10г. е разпоредено залепване на уведомление. 
Върху уведомление по реда на чл. 47, ал.1 ГПК е извършено 
отбелязване от 25.03.10г., че екземпляр от него е пуснат в пощенската 
кутия на „О.” ЕООД /н/, като не е извършено отбелязване, дали 
уведомлението е било залепено. Управителят на „Н. – С.” ЕООД  е 
редовно уведомен на 08.04.10г. със съобщение, връчено в канцеларията на 
Бюро „Призовки” след залепено уведомление.  

С молба от 15.04.10г. от „Н. – С.” ЕООД /без посочени данни за 
лицето, което я е депозирало/ съдът е сезиран искане „да приеме 
настоящата молба за съдебно удостоверение, с което да удостоверя 
обстоятелството – прекратяване на производството по горецитираното 
дело, тъй като с длъжника „Д.” ЕООД сме сключили споразумение за 
погасяване на задължението, във връзка с което е внесена съответната 
молба”. В молбата се съдържа и искане за прекратяване на 
производството по делото.  

С вх.№29296/22.04.10г. е депозирана нова молба от „Н. – С.” 
ЕООД / без посочени данни за лицето, което я е депозирало/, с която 
съдът е сезиран с искане за прекратяване на производството по делото, 
поради липса на правен интерес, поради оттегляне на молбата за 
обявяване на  „Д. 67” ЕООД в несъстоятелност. 

С определение от 26.04.10г., постановено в закрито съдебно 
заседание, производството по делото е прекратено, поради заявен от 
молителя отказ от молбата, по която е образувано.  

Съобщения от 26.04.10г. до „Н. – С.” ЕООД и „Д.” ЕООД са 
получени на 28.04.10г.  

С разпореждане от 26.04.10г. е разпоредено изпращане на делото 
на САС. Делото е постъпило в САС на 29.04.10г. Образувано е 
ч.гр.д.№56/2010г. по описа на САС. С определение №35/13.05.2010г. 
/съдия Анелия Цанова/ е отменено определението от 15.09.09г. на СГС.  

Делото е върнато от САС в СГС на 14.05.10г. На 19.05.10г. в САС е 
постъпила молба за поправка на явна фактическа грешка от „Н. – С.” 
ЕООД, с посочен адрес – гр. С., ул. „К.” № 20, в която се сочи, че са 
допуснати грешки при изписването на датите, юридическите факти и лица, 
съображенията за които ще бъдат развити подробно в съдебно заседание. С 
писмо то 20.05.10г. на САС е изискано делото от СГС. С разпореждане от 
14.06.10г. САС е указал на молителя в едноседмичен срок да конкретизира 
твърденията си. Съобщение до „Н. – С.” ЕООД от 14.06.10г., изпратено на 
адрес – гр. С., ул. „К.” №20, е върнато в цялост с отбелязване от 22.06.10г., 
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че сградата на посочения адрес е разрушена. Следва да се посочи, че 
същите обстоятелства се съдържат още в съобщение от 16.10.09г., 
изпратено от СГС на същия адрес. С разпореждане от 23.06.10г. е 
прието, че молителят е уведомен при условията на чл.619, ал.1 ТЗ. С 
определение от 19.07.10г. съдът е върнал молбата на „Н. – С.” ЕООД за 
поправка на очевидна фактическа грешка. За постановеното разпореждане 
е изпратено съобщение от 19.07.10г. отново на адрес – гр. С., ул. „К.” №20, 
което е върнато в цялост с отбелязване от 05.08.10 г., че сградата на 
посочения адрес е разрушена и отново съдът е приел с разпореждане от 
07.09.10г., че молителят е уведомен при условията на чл.619, ал.1 ТЗ. 

Делото е върнато в СГС на 17.09.10г.  
 След прекратяване на производството по делото с 

определение от 26.04.10г., делото е изпратено в САС за продължаване 
на производството по частната жалба срещу определението, с което е 
допуснато обезпечение на бъдещ иск. 

 По част от оплакванията, изложени по-горе, ИВСС е взел 
отношение със становище, изх. № 1564/30.06.2010 г. Във връзка с 
новопостъпилите сигнали и с оглед обстоятелствата, които са се развили в 
производството по обжалване на определението от 15.09.2009 г., беше 
извършено ново проучване, включително беше поискано становището на 
съдия Светлин Михайлов относно неговото произнасяне по молба за 
допускане на обезпечение по дело, разпределено за разглеждане на съдия 
Ивайло Младенов.  
 Със свой отговор до ИВСС, съдия Михайлов е взел отношение по 
поставените въпроси, като излага, че не оспорва обстоятелството, че с 
определение от 15.09.2009 г. се е произнесъл по исканото предварително 
обезпечение по реда на чл. 629а от ТЗ. Сочи, че вероятно това се е 
получило, тъй като той и съдия Младенов ползват общ деловодител, който 
обработва и докладва делата и на двамата. При първоначалното образуване 
на делото, когато се е докладвало за пръв път, са липсвали произнасяния на 
титулярния съдия-докладчик, които да наведат на изводи относно 
обстоятелството за състава, на кого делото е разпределено за разглеждане.  

 Цялостното процесуално поведение на молителя в 
производството пред Софийски градски съд и Софийския апелативен съд 
създава предпоставки за изводи, обосноваващи симулативно воден процес. 
Тези изводи се подкрепят от крайния резултат, изразяващ се в спиране на 
изпълнителния процес за продължителен период от време и във връзката 
им с обстоятелствата, касаещи производствата, разгледани по останалите 
оплаквания. 
 

2. Т.д.№756/2010г. – „Д.” ЕООД – съдия докладчик Светлин 
Михайлов. 
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 Делото е образувано на 16.03.10г. по молба от 15.03.10г. от 
управителя на „Д.” ЕООД с искане за откриване на производство по 
несъстоятелност по чл. 630, ал.1 ТЗ. В молбата се съдържа и особено 
искане за допускане на обезпечителна мярка чрез спиране на изпълнително 
дело №20097180400380 по описа на ЧСИ – С. Д. с район на действие 
Окръжен съд гр.Варна.  
 По делото е приложена справка към 16.03.10г. за образувани 
производства за обявяване в несъстоятелност на „Д.” ЕООД, в която 
се съдържа информация за образуваните т.д.№592/1999г. по описа на 
СГС, 3-ти състав и т.д.№957/2003г. по описа на СГС, 10-ми състав. В 
справката не се съдържа информация за образуваното на 08.09.09г.  и 
висящо към този момент т.д.№1470/2009г., VІ 8- ми състав по описа на 
СГС.  
 С разпореждане от 17.03.10г. на зам.председателя на СГС съдия К. 
Недкова производството по делото е оставено без движение, с дадени 
указания за представяне на уведомление по чл.78, ал. 1 ДОПК. В 
изпълнение на дадените е депозирана молба на 29.03.10г.   
 С разпореждане от 30.03.10г. е разпоредено да се извърши служебна 
справка за това, дали е влязло в сила определение за прекратяване на 
производството по т.д.№957/2010г., както и е допусната ССЕ.  
 Следва да се посочи, че в справката за образуваните 
производства за обявяване в несъстоятелност на „Д.” ЕООД се 
съдържа информация за т.д.№957/2003г. по описа на СГС, 10-ми 
състав, за което е посочен и архивен номер №52/2004/17.  
 В молба от 06.04.10г. от „Д.” ЕООД /без посочени данни за 
лицето, което я е депозирало/ се съдържа искане съдът да се произнесе 
по особеното искане, съдържащо се в молбата за откриване на 
производство по несъстоятелност за допускане на обезпечителни 
мерки. Няма произнасяне на съда по тази молба. 

С разпореждане от 10.05.10г. делото е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание за 18.05.10г.  

Проведено е открито съдебно заседание на 18.05.10г., в което е 
приета ССЕ и на делото е даден ход по същество. С решение 
№492/18.05.10г. е открито производството по несъстоятелност на 
основание чл.630, ал.1 ТЗ, за временен синдик е назначена М. Н. Д. – Н., 
постановена е обща възбрана и запор на имуществото.  

Писмо до Търговския регистър за вписване на постановеното 
решение е постъпило в АВ на 19.05.10г.  

По делото е депозиран доклад от временния синдик относно 
причините за неплатежоспособността, състоянието на имуществото и 
взетите мерки за запазването му, както и за възможностите да 
оздравяване на предприятието по чл. 668 ТЗ. Не е посочена дата, на 
която е депозиран доклада, с оглед на което не може да се извърши 
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преценка дали е спазен четиринадесетдневния срок, съгласно 
разпоредбата на чл.668 ТЗ. Видно от доклада към момента на 
откриване на производството по несъстоятелност задълженията на 
дружеството възлизат на 18 769 648, 60 лв. В доклада в раздел ІІІ 
„Предприети мерки за запазване имуществото на дружеството” е 
посочено единствено, че с цел запазване имуществото на длъжника 
решението за откриване на производството по несъстоятелност е 
вписано в имотния регистър в Служба по вписванията – гр. Варна. 
Както и, че с оглед откритото производство по несъстоятелност е 
спряно и изпълнително дело №20097180400380 по описа на ЧСИ – С. Д. 
с район на действие Окръжен съд гр.Варна. 

На 08.06.10г. е проведено първо събрание на кредиторите, в което за 
постоянен синдик е избран временния – М. Н. Д. – Н. С определение 
№1/08.06.10г. е назначен избрания постоянен синдик с дата на встъпване 
10.06.10г.  

Писмо до Търговския регистър за вписване на постановеното 
определение е постъпило в АВ на 10.06.10г.  

С писмо постъпило на 08.07.10г. прокурор В.Илиева / по ПП 
№7836/2010г. СГП/ е изискала от СГС заверени копия от документите, 
представени от „Д.” ЕООД по т.д.№756/2010г.  

На 12.08.10г. е депозиран отчет от синдика на „Д.” ЕООД за 
периода 18.05 – 18.06.10г. В отчета е посочено, че синдика е бил 
уведомен по телефона на 11.06.10г. от ЧСИ С. К. – Д. за отказ от нейна 
страна да спре дело №20097180400380 предвид обстоятелството, че 
между страните е налице влязло в сила решение, определящо 
взискателя по изпълнителното дело „В.” ЕООД за собственик на 
хотела – предмет на изпълнението и за насрочен въвод във владение 
на 14.06.10г. В отчета се сочи и „Въводът бе спрян на основание 
обезпечителна заповед от същата дата, издадена по т.д. №2508/2009г. 
по описа на СГС, ІV-16-ти състав.” 

На същата дата – 12.08.10г. е депозиран и отчет за дейността на 
синдика за периода 18.06.10г. – 18.07.10г. В отчета се посочва: 

„След като разбрах за наличие на висящ процес, подадох молба за 
спиране на изпълнително дело по търговско дело №242/2010г. на ІІ-ро 
Търговско отделение на ВКС във връзка с влязлото в сила решение от 
18.05.10г. на СГС, VІ-6 състав по т.д.№756/2010г.” 

След 12.08.10г. до настоящия момент /11.10.10г./ не са извършвани 
никакви други действия от синдика, както и други процесуални действия 
от съда.  
 

 По настоящото дело не е изследван в достатъчна степен въпроса 
дали по отношение на същия длъжник има вече подадена молба за 
откриване на производство по несъстоятелност, нещо повече, дали не е 
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открито вече производство по несъстоятелност на длъжника, какъвто 
точно е конкретния случай. Неправилно съдебният състав е администрирал 
т. д. № 756/2010 г., като го е образувал на 16.03.2010 г., доколкото към 
този момент е била налице процесуална пречка, предвид факта, че т. д. № 
1470/2009 г., VI-8 състав е било все още висящо. Определение за 
прекратяване на последното е постановено от съдия Младенов на 
26.04.2010 г. 

 В конкретния случай съдът не се е произнесъл по особеното 
искане, съдържащо се в молбата за откриване на производство по 
несъстоятелност за допускане на предварителни обезпечителни мерки, 
включително и чрез спиране на изпълнителното производство на ЧСИ с 
район на действие Окръжен съд-Варна. Липсва произнасяне по молба в 
този смисъл и от 06.04.2010 г. Такава последица, спиране на изпълнението, 
настъпва екс леге по силата на чл. 638, ал. 1 от ТЗ, когато с Решение № 
492/18.05.10 г. съдът е открил производство по несъстоятелност на 
решението за откриване на производството по несъстоятелност на „Д. -67” 
ЕООД. 

 Установява се липса на упражнен контрол, от страна на съда, по 
отношение изпълнението на задълженията на синдика за съставяне на 
списъците с предявени вземания и в сроковете, предвидени в чл. 686-688 
от ТЗ. Следва да се отбележи обаче, че с оглед характера на 
производството по несъстоятелност, такъв контрол следва да упражняват и 
кредиторите, включително и такива, чиито вземания нямат характера на 
„приети” по смисъла на чл. 693 от ТЗ. 
 

3. Т.д.№465/2009г. – „О.” ООД – съдия докладчик Лилия Илиева. 
 

 Делото е образувано на 14.04.09г. по молба от 14.04.09г. от „О.” ООД 
гр.София с правно основание чл.626, ал.1 ТЗ.  

С решение от 23.04.09г. по чл.630, ал.1 ТЗ е открито производството 
по несъстоятелност на „О.” ООД гр. София. Молбата за откриване на 
производството по несъстоятелност е подадена от самия длъжник. За 
временен синдик е определен И. В. Доклад от временния синдик е 
депозиран на 16.05.09г. На 18.05.09г. е проведено първо събрание на 
кредиторите. За постоянен синдик е избрана Х. П. К.. С определение от 
13.07.09г. /съдия Румяна Ченалова/ е назначен постоянен синдик – Х. К. и е 
определена начална дата на встъпване – 15.07.09г. С молба от 23.09.09г. Х. 
К. е поискала да бъде освободена като синдик, поради голямата си 
натовареност. С определение от 22.10.09г. е освободен постоянния синдик 
Х. К. и е назначен за служебен синдик М. Н. Д. – Н. На 23.11.09г. е 
проведено събрание на кредиторите с дневен ред по чл.657, ал.6 ТЗ. С 
определение от 20.04.2010г. съдът е изменил изготвения от синдика списък 
на приетите вземания.  
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Проведено е събрание на кредиторите на 26.04.10г. за избор на нов 
постоянен синдик. В протокола не е отразено дали са били обсъждани 
предложенията за постоянен синдик, направени от различните 
кредитори, както и дали те са били гласувани. С определение от 
04.05.10г. е назначен за постоянен синдик определения служебен – М. Н. 
Д. – Н.  

На 11.06.2010г. е депозирана молба с вх.№43504/11.06.10г. от „О.” 
ООД, която е приложена към т.д.№465/2009г., с която е поискано спиране 
на образувано изпълнително производство срещу „Д.” ЕООД, образувано 
по молба на „В.” ООД. Върху молбата е поставена резолюция от 17.06.10г., 
с която съдът е оставил същата без разглеждане, тъй като е анонимна, няма 
име на лице, чрез което да се ангажира дружеството.  

На 14.07.2010г. е депозирана молба с вх.№52193/14.07.2010г. от М. 
С. С. – в качеството му на представител на „О.” ООД за „обезпечение на 
вземане по бъдещ иск”. С молбата е поискано спиране изпълнението по 
изпълнително дело, образувано от ЧСИ с район на действие Окръжен съд 
гр. Варна, срещу „Д.” ЕООД. Към молбата е приложено копие от договор 
за заем от януари 2008г. между „О.” ООД и „Д.” ЕООД. 

С определение от 14.07.2010г. /положено ръкописно върху молбата 
от 14.07.2010г./ на основание чл.390 ГПК съдът е допуснал обезпечение на 
бъдещ иск, който „О.” ООД ще предяви срещу „Д.” ЕООД и „В.” ЕООД в 
защита на свое вземане по договор за заем в размер на 75 000 лв., чрез 
спиране на изпълнително дело на ЧСИ С. Д. с район на действие ОС гр. 
Варна. Разпоредено е издаването на обезпечителна заповед. Определен е 
срок от 1 месец за завеждане на иска. Посочено е, че определението може 
да се обжалва по реда на чл.396 ГПК.  

Върху молбата е извършено отбелязване от 14.07.10г. за издаването 
на обезпечителна заповед и от същата дата за получаването на 
обезпечителната заповед, подписано от М. С. С. По делото не се съдържа 
екземпляр от обезпечителната заповед.  
 С вх.№55739/29.07.10г. е депозирана частна жалба от пълномощник 
на „В.” ЕООД срещу постановеното определение за допускане на 
обезпечението. С разпореждане от 30.07.10г. е разпоредено изпращане на 
препис от частната жалба на насрещната страна за отговор в едноседмичен 
срок. Изпратено е съобщение от 30.07.2010г., получено на 13.09.2010г. от 
представител на „О.” ООД. С разпореждане от 11.10.10г. е разпоредено 
изпращане на делото на САС. С определение от 15.10.10г. /съдия Иван 
Иванов/, постановено по т.д.№136/2010г. по описа на САС, е обезсилено 
определението от 14.07.10г., с което е допуснато обезпечението и 
производството по молбата от 14.07.10г. е прекратено. Делото е върнато в 
СГС на 19.10.10г.  
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4. Т.д.№2508/2009г. – „И.” ЕООД – съдия докладчик Румяна 
Паликарова. 
 Делото е образувано на 15.12.2009г. по молба с 
вх.№69896/14.12.2009г. от Д. И. К. в качеството и на управител на „И.” 
ЕООД за откриване на производство по несъстоятелност на основание 
чл.630, ал.1 ТЗ. С разпореждане от  17.12.09г. на зам.председателя на СГС 
– съдия К.Недкова производството по делото е оставено без движение, с 
дадени указания за представяне на доказателства по чл.78, ал.1 ДОПК. За 
дадените указания молителят е уведомен на 29.01.10г. със съобщение от 
17.12.10г. С разпореждане от 09.02.10г. са дадени указания за представяне 
на УАПС. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
05.02.10г.  
 С решение от 12.02.2010г. е открито производство по 
несъстоятелност на основание чл.630, ал.1 ТЗ по отношение на „И.” ЕООД. 
За временен синдик е определен Т. Г. Г. 
 На проведено на 02.03.10г. първо събрание на кредиторите е избран 
постоянен синдик – М. Н. Д. – Н. Същата е назначена с определение от 
15.03.10г., с определена дата на встъпване 08.03.10г.  
 С вх.№43771/14.06.10г. е постъпила молба от управителя на „И.” 
ЕООД Д. К. за допускане на обезпечение по т.д.№2508/2009г.  
 С вх.№43861/14.06.10г. е постъпила и „спешна” молба от „И.” 
ЕООД, без посочени данни за лицето, което я е подписало, с която се иска 
„защита на правата и интересите на дружеството и кредиторите му” 
посредством допускане на обезпечение чрез спирането на изпълнително 
дело по описа на ЧСИ – С. Д. образувано по отношение на длъжник - „Д.” 
ЕООД. Към молбата е приложено копие от договор за заем от 11.01.2008г., 
сключен между „И.” ЕООД и „Д.” ЕООД.  
 С определение от 14.06.2010г. /положено ръкописно върху молбата 
от 14.06.2010г./ на основание чл.235 ГПК във връзка с чл.629 ТЗ съдът е 
допуснал обезпечение на иска чрез спиране на изпълнително дело на ЧСИ 
– С. Д. Разпоредено е издаването на обезпечителна заповед. Посочено е, че 
определението може да бъде обжалвано при условията на чл.629 а, ал.6 във 
вр. с чл.613, ал.3 ТЗ.  

Върху молбата е извършено отбелязване от 14.06.10г. за издаването 
на обезпечителна заповед и от същата дата за получаването на 
обезпечителната заповед. По делото не се съдържа екземпляр от 
обезпечителната заповед.  

С вх.№45827/21.06.10г. е депозирана молба от пълномощника на „В.” 
ЕООД за отмяна на определението за допускане на обезпечителна мярка. С 
разпореждане от 23.06.10г. са дадени указания на молителя да представи 
препис от молбата за ответната страна. Молителят е уведомен на 07.07.10г. 
със съобщение от 25.06.10г. В изпълнение на дадените указания е 
депозирана молба от 02.07.10г. 
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На 12.07.10г. е депозирана молба от Д. К. – в качеството й на 
управител на „И.” ЕООД, с която моли да й бъдат връчвани 
съобщения, призовки и документи по делото на съдебен адрес: ул. „Г. 
С. Раковски” № ..., ет...., гр. С. Същият адрес е посочен и като съдебен 
адрес на „О.” ООД.  

С вх.№45836/21.06.10г. е депозирана частна жалба от пълномощника 
на „В.” ЕООД срещу определението за допускане на обезпечителна мярка. 
С разпореждане от 23.06.10г. са дадени указания на молителя да представи 
препис от молбата за ответната страна. Препис от частната жалба е 
изпратен на „И.” ЕООД на 30.06.10г. Съобщението е върнато в цялост с 
отбелязване, че на адреса няма такава фирма.  Върху съобщението е 
поставена резолюция „чл. 50, ал. 2 ГПК”. 

 Частната жалба от 21.06.10г. е изпратена на САС с 
изх.№11339/12.07.10г.  

 На 13.07.10г. в САС е постъпила молба от Д. К. – в качеството й на 
управител на „И.” ЕООД, в която сочи, че е променен адреса за 
призоваване на представляваното от нея дружество и предвид на 
„извънредно бързото администриране от СГС до САС не е получила 
отговор и възможност за такъв от председателя на СГС. Моли делото да се 
върне на СГС за размяна на книжа и респ. възможност за отговор по 
частната жалба.  

С определение №56/15.07.2010г., постановено по ч.д по 
несъстоятелност №104/2010г. /съдия Иван Иванов/ по описа на САС е 
отменено определението от 14.06.10г. постановено по т.д.н.№2508/2009г. 
по описа на СГС и е оставена без уважение молбата на „И.” ЕООД. 

Делото е върнато в СГС на 19.07.10г. С резолюция от 20.07.10г. е 
разпоредено докладване на делото на състава за по-нататъшни действия.  

С разпореждане от 09.08.10г. с оглед постъпило писмо от 28.06.10г. с 
приложено към него изложения от посланика на Белгия е разпоредено 
делото да се докладва за преразпределение на друг състав. По делото се 
намира копие от протокол за избор на докладчик от 10.08.10г. 
/разпределящ Николай Димов/, видно от който рег.№58042 е разпределен 
на съдия Даниела Марчева.  

С вх.№56810/03.08.10г. е депозирана молба от „И.” ЕООД – 
представлявано от Д. К. /с посочен адрес: гр. С., ул. ”К.” №129/ „за 
обезпечително производство по несъстоятелност”. С молбата е поискано 
спиране на изпълнението по изпълнително дело на ЧСИ М. Б., като в 
самата молба се сочи, че молителя е информиран, за това че 
посоченото изпълнително дело е вече спряно. Молбата е подписана от 
Д. К. 

С определение от 10.08.10г. /съдия Галина Иванова/ е оставена без 
уважение молбата за допускане на обезпечение.  
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С вх.№61131/31.08.2010г. е депозирана молба от „И.” ЕООД за 
допускане на обезпечение чрез спиране на изпълнението на изпълнително 
дело на ЧСК с район на действие Окръжен съд гр.Хасково срещу „В. К. Р. 
И.” ООД, по отношение на когото молителят твърди, че има вземане. Към 
молбата е приложено копие на договор за заем от 31.03.10г. между „В. К. 
Р. И.” ООД и „И.” ЕООД. Представено е и копие от разписка от 30.06.10г., 
с която заемодателят „И.” ЕООД удостоверява и потвърждава, че е върната 
заетата по горепосочения договор сума.  

С определение от 03.09.2010г. / съдия Даниела Марчева/ е оставена 
без уважение молбата за допускане на обезпечение.  

 
 Отново прави впечатление, че М. Н. Д.-Н.-назначена за синдик и 

в настоящото производство, не предприема действия за предявяване на 
вземането на „И.” ЕООД, произтичащо от договор за заем, в 
производството по т. д. № 756/2010 г., образувано по отношение на „Д.” 
ЕООД. Това вземане обаче е послужило като основание „И.” ЕООД да 
поиска, а съдът да допусне спиране на изпълнителното производство, 
образувано с взискател „В.” ЕООД и длъжник по изпълнението „Д.” 
ЕООД. 

 С разпореждане от 09.08.10г. с оглед постъпило писмо от 
28.06.10г. с приложено към него изложения от посланика на Белгия е 
разпоредено делото да се докладва за преразпределение на друг състав, 
без съдия-докладчикът по делото да се е отвел от неговото 
разглеждане.  

 Установява се, че и в трите производства по несъстоятелност - т. 
д. № 1470/2009 г., VI-8 състав, т. д. № 465/2009 г., VI-3 състав и т. д. № 
2508/2009 г., VI-16 състав, молителите, в различните етапи от развитието 
на производствата, сочат един и същи адрес за призоваване - гр. София, ул. 
„Г. С. Раковски” № 60, ет. 3. 

 Констатира се, че делото, в нарушение на разпоредбата на чл. 46, 
ал. 4 от ПАРОАВАС, е разпоредено да се докладва за преразпределение на 
друг състав, като за докладчик е определен съдия Даниела Марчева. 

 
В хода на проверката беше извършено проучване на други дела, 

образувани по молби с правно основание чл.625 ТЗ.  
 

 съдия Лилия Илиева. 
- т.д.№1913/2007г. – /съдия Лилия Илиева/ Делото е образувано на 

12.11.07г. по постъпила на 12.11.07г. молба с правно основание чл.626 ТЗ 
от „Е.” ЕООД. С разпореждане от 16.11.07г. производството по делото е 
оставено без движение с дадени указания да представяне на удостоверение 
за актуална регистрация. Молителят е уведомен на 22.11.07г. със 
съобщение от 16.11.07г. В изпълнение на дадените указания е депозирана 
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молба от 03.12.07г. На 28.12.07г. е постановено решение по чл.632, ал.1 ТЗ, 
с което е открито производството по несъстоятелност, обявен е длъжника в 
несъстоятелност и производството по несъстоятелността е спряно. Писмо 
за обнародване на постановеното решение до ДВ е изпратено на 14.04.08г. 
На 22.04.09г. е постъпила молба за заличаване на дружеството от 
търговския регистър. С резолюция от 07.05.09г. съдът е констатирал, че не 
е изтекъл срокът по чл.632, ал.4 ТЗ. На 30.04.09г. е постъпила молба от 
кредитор за предявяване на вземания. С решение от 29.06.09г. /съдия 
Румяна Ченалова/ на основание чл.632, ал.4 ТЗ е прекратено 
производството по несъстоятелност и е постановено заличаване на 
длъжника в търговския регистър. Писмо до АВ за вписване е изпратено на 
30.06.09г. Делото е архивирано. 

 
- т. д. № 367/2008 г., VI – 3 състав /съдия Лилия Илиева/ е 

образувано на 18.02.2009 г. по молба на „Я.” ООД за откриване на 
производство по несъстоятелност на „Д. Б.” АД. С решение, в което е 
отбелязана като дата на постановяване 18.03.2009 г., съдът е открил 
производство по несъстоятелност на основание чл. 630, ал. 1 от ТЗ. В част 
от диспозитива на съдебния акт съдът е постановил: „назначава временен 
синдик като дава възможност на „Я.” ООД в тридневен срок да посочи 
лице, дало писмено съгласие да изпълнява длъжността и отговарящо на 
изискванията на закона”. С решението съдът е насрочил провеждането на 
първо събрание на кредиторите за 27.04.2009 г. В съответствие с 
разпореждането на съда е изпратено съобщение на кредиторите на 
18.03.2009 г., с което са доведени указанията на съда за посочване на 
временен синдик и същото е получено на 13.04.2009 г.  Разпоредбата на чл. 
630, ал. 1 от ТЗ урежда изчерпателно реквизитите, които трябва да 
съдържа съдебния акт, при постановяване на решение за откриване на 
производство по несъстоятелност в тази хипотеза, един от които е 
„назначава временен синдик”. С молба от 30.03.2009 г. кредиторът е 
уведомил съда, че не може да посочи временен синдик, с оглед на което 
предоставя на съда. Съдът е върнал повторно указания в този смисъл, с 
разпореждане постановено на 08.04.2009 г. Резолюцията гласи: „Съдът 
също не може да намери лице, което да е дало съгласие. Нов 7-дневен срок 
за кредитора”. От протокола за провеждане на първото събрание на 
кредиторите е видно, че същото не е проведено, предвид констатацията на 
съда, че съдебното решение не е вписано и едновременно с това, че по 
делото липсва поименно определен синдик. С протоколно определение 
отново е указано на ищеца-кредитор да посочи такъв, след което делото да 
се докладва за насрочване на първо събрание на кредиторите. 
Протоколното определение е доведено до знанието на кредитора на 
02.07.2009 г., след като на гърба на съдебния протокол е направена 
резолюция на съда в този смисъл, постановена на 29.06.2010 г. Изпратени 
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са 7 писма, с които съдът е отправил запитване до различни синдици дали 
желаят да представят декларация-съгласие. С определение от 09.07.2009 г. 
/съдия Румяна Ченалова/ е определена нова дата за провеждане на първо 
събрание на кредиторите, след като от едно от лицата е постъпила 
декларация-съгласие. С неизпълнението на задължението за назначаване 
на временен синдик с решението за откриване на производство по 
несъстоятелност, съдът е станал причина за забавяне провеждането на 
първо събрание на кредиторите и вземане на решения, касаещи 
производството. 

 
 - т. д. № 1494/2008 г., VI – 3 състав /съдия Лилия Илиева/ е 

образувано на 17.06.2008 г. по молба за откриване на производство по 
несъстоятелност на ЕТ „И. Е. С. – Г. М.”, подадена от самия длъжник. С 
разпореждане от 25.07.2008 г. молбата е оставена без движение и дадени 
указания на молителя. Молба, в изпълнение на дадените указания, 
депозирана на 29.07.2008 г. Ново разпореждане, с което молбата е оставена 
без движение от 31.07.2008 г. Върху молба на длъжника от 08.08.2008 г. е 
положена друга резолюция от 23.09.2008 г. за оставяне без движение на 
молбата и дадена последна възможност за отстраняване на нередовности. 
Молба от длъжника от 30.09.2008 г. за тяхното отстраняване. Върху 
същата указания на съда от 13.10.2008 г. молителят посочи начална дата на 
неплатежоспособност, формулира задачи за ССЕ и внесе депозит. Молба 
от длъжника е постъпила на 22.10.2008 г. Върху същата, с резолюция от 
23.10.2008 г., съдът е насрочил първо открито съдебно заседание за 
24.11.2008 г. С определение от 21.11.2008 г., съдът, след като е обсъдил 
молби, постъпили от кредитори за допускане на предварителни 
обезпечителни мерки по чл. 629а от ТЗ, както и допускане на спиране на 
изпълнително дело по описа на ЧСИ с район на действие при СРС, 
насочено срещу имуществото на длъжника. В съдебно заседание, 
проведено на 24.11.2008 г., съдът е дал ход по същество и обявил делото за 
решаване. Съдебно решение постановено на 06.01.2009 г., обжалвано от 
кредитор пред САС, в частта относно определената начална дата на 
неплатежоспособност /потвърдено с решение на САС от 12.05.2009 г. На 
02.02.2009 г. по делото е постъпила молба от обезпечения кредитор, по 
чиято инициатива е започнало принудителното изпълнение, спряно с 
цитираното определение. С резолюция от 25.02.2009 г. съдът е дал 
разрешение за продължаване на изпълнението. Последното е обжалвано с 
частна жалба пред САС. С определение от 30.07.2009 г. САС е потвърдил 
обжалвания акт.  
 

 съдия Светлин Михайлов 
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- т.д.№134/2010г. – /съдия Светлин Михайлов/ Делото е образувано на 
14.01.10г. по постъпила на същата дата молба с правно основание чл.626 
ТЗ от „Х.” ООД. С разпореждане от 21.01.10г. е допусната ССЕ. С решение 
от 24.02.2010г. по чл.632, ал.1 ТЗ е открито производството по 
несъстоятелност, длъжникът е обявен в несъстоятелност и производството 
по несъстоятелността е спряно. На същата дата е изпратено писмо за 
вписване на постановеното решение. Жалба от НАП срещу постановеното 
решение е постъпила на 11.03.10г. С разпореждане от 12.03.10г. на 
жалбоподателя са дадени указания с оглед внасянето на държавна такса. 
По жалба на НАП от 09.04.10г. срещу разпореждането за оставяне на 
производството по делото без движение е образувано т.д.№ 82/2010г. по 
описа на САС. След като САС е оставил без разглеждане частната жалба 
на НАП, делото отново е постъпило в СГС на 24.06.10г. С определение от 
08.09.10г. е върната подадената жалба, с оглед неизпълнението на дадените 
указания. Частна жалба срещу постановеното определение е постъпила на 
05.10.10г. С разпореждане от 07.10.10г. частната жалба е оставена без 
движение с дадени указания за внасяне на държавна такса.  
 
- т.д.№2170/2006г. – /съдия Светлин Михайлов/ Делото е образувано на 
27.12.06г. по постъпила на 13.12.06г. молба с правно основание чл.607а ТЗ 
от „Х. В. Х.” АД.  С разпореждане от 09.01.07г. производството по молбата 
е оставено без движение с дадени указания за представяне на определени 
доказателства. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба от 
14.05.07г. С разпореждане от 21.05.07г. са дадени указания да се представи 
опис на активите. В изпълнение на дадените указания е депозирана молба 
от 08.06.07г. С определение от 12.06.07г. производството по делото е 
прекратено, поради не отстраняване на констатираните от съда 
нередовности на молбата в определения срок. Срещу определението за 
прекратяване е постъпила частна жалба от 02.07.07г. С определение от 
09.07.07г., постановено по образуваното ч.д.№1351/2007г. САС е отменил 
определението за прекратяване на производството по делото и е върнал 
делото на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия. С 
решение от 20.09.07г. се открива производство по несъстоятелност, 
постановени са обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника и е 
насрочено първо събрание на кредиторите. С определение от 27.07.07г. е 
определена сума за внасяне по сметка на съда по реда на чл.629б, ал.1 ТЗ. 
15.10.07г. – писмо до ДВ за публикуване на постановено на 20.09.07г. 
решение. По жалба от 02.11.07г. от АДВ срещу решението от 20.09.07г. е 
образувано к.т.д.№947/2007г. по описа на ВКС. С решение от 31.03.08г. е 
отменено постановеното от СГС решение в частта, относно обявената 
начална дата на неплатежоспособността и делото е върнато на СГС да ново 
разглеждане. Постановено е решение на 25.07.08г. /съдия Станислава 
Казакова/, с което е определена нова дата на неплатежоспособността. С 
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решение от 05.02.09г. „Х. В. Х.” АД е обявен в несъстоятелност и 
производството по делото е спряно. С решение от 19.05.10г. 
производството по делото е прекратено на основание чл.632, ал.4 ТЗ и 
постановено заличаване от търговския регистър на „Х. В. Х.” АД.  
 

 съдия Румяна Паликарова. 
 
- т.д.№2132/2009г. – /съдия Румяна Паликарова/ Делото е образувано на 
25.11.09г. по постъпила на 24.11.09г. молба с правно основание чл.626 ТЗ 
от „М.” ЕООД.  В молбата се съдържа особено искане на основание 
чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ за постановяване на обезпечителна мярка – спиране на 
изпълнението по изп.д. по описа на ЧСИ с район на действие Окръжен съд 
гр.Варна. С определение от 03.12.09г. е допуснато на основание чл.629а, 
ал.1, т.3 ТЗ служебно обезпечение чрез спиране на изпълнението по изп.д. 
по описа на ЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Варна. Извършено е 
отбелязване от 11.12.09г. за издаването на обезпечителна заповед и от 
21.12.09г. за нейното получаване. На 23.12.09г. е постъпила молба от „П. 
К.” ЕАД на основание чл.126 ГПК във вр. с чл.621 ТЗ за прекратяване на 
производството по делото, тъй като към датата на подаване на молбата от 
„М.” ЕООД – 25.11.09г., вече е било образувано производството по 
т.д.№2053/2009г. по описа на СГС, VІ-12 с-в за откриване на производство 
по несъстоятелност срещу „М.” ЕООД. Т.д.№2053/2009г. по описа на СГС, 
VІ-12 с-в е образувано по молба от „П. К.” ЕАД с вх.№63346/19.11.09г. 
Следва да се посочи, че информация за образуваното производство за 
обявяване в несъстоятелност на „М.” ЕООД т.д.№2053/2009г. по описа на 
СГС, VІ-12 с-в се съдържа и в Справката от 24.11.09г., която е приложено 
по делото. В същата справка се съдържа и информация, че за периода 
01.01.1990г. до 24.11.2009г. е имало образувано производство за обявяване 
в несъстоятелност на „М.” ЕООД  - а именно: т.д.№1433/2009г. по описа на 
СГС, VІ-5 с-в, което е образувано на 03.09.09г. по молба на „М.” ЕООД. 
Посоченото производство е прекратено с определение от 10.11.09г. поради 
оттегляне на молбата от длъжника.  
С определение от 13.01.10г. производството по делото е спряно на 
основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, като в мотивите си съдът е посочил, че 
след служебна справка и с оглед на постъпилата от „П. К.” ЕАД молба, е 
установено, че има образувано „дело със същия предмет – прогласяване на 
неплатежоспособността и откриване на производство по несъстоятелност, 
но същото е образувано по молба на кредитор, а настоящото производство 
е образувано по молба на самия длъжник, като двете производства 
подлежат на разглеждане по различен съдопроизводствен ред”, поради 
което съдът е приел, че не са налице предпоставките на чл.126 ГПК. На 
02.02.10г. е постъпила жалба от „П. Б.” ЕАД срещу постановеното на 
03.12.09г. определение, с което е допуснато обезпечение на основание 
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чл.629а, ал.1, т.3 ТЗ. С определение от 22.03.10г., постановено по 
образуваното в САС ч.д.№26/2010г. е отменено постановеното от СГС 
определение и е оставена без уважение молбата на „М.” ЕООД за 
допускане на предварителна обезпечителна мярка – спиране на 
изпълнението по изп.д. по описа на ЧСИ с район на действие Окръжен съд 
гр.Варна. По частна жалба от 19.02.10г. от „М.” ЕООД срещу 
постановеното от СГС определение от 13.01.10г. за спиране на 
производството по делото е образувано ч.д.№48/2010г. по описа на САС. С 
определение от 19.04.10г. САС е отменил определението на СГС и е 
върнал делото на СГС за произнасяне по молбата на „П. К.” ЕАД за 
прекратяване на производството по делото. След връщане на делото в СГС 
с определение от 29.04.10г. е оставено без уважение искането на „П. К.” 
ЕАД за прекратяване на производството по делото като неоснователно и е 
допусната ССЕ. По делото е приложена справка от 15.10.10г., видно от 
която по т.д.№2053/2009г. по описа на СГС, VІ-12 състав е постановено 
решение на 04.08.10г., с което се открива производство по несъстоятелност 
на „М.” ЕООД. Срещу решението са постъпили две въззивни жалби от 
20.08.10г и 23.08.10г. На 28.06.10г. е постъпила молба от „М.” ЕООД с 
искане за присъединяване на материалите по настоящето дело към тези по 
т.д.№2053/2009г. по описа на СГС, VІ-12 състав, тъй като представените 
доказателства са от съществено значение за изясняване на финансовото 
състояние на дружеството. В молбата се съдържа и искане, в случай че 
бъде отказано присъединяване на материалите, да се ползва изготвената 
ССЕ по т.д.№2053/2009г. по описа на СГС, VІ-12 състав. С определение от 
21.09.10г. молбата е оставена без уважение. С определение от 18.10.10г. 
/съдия Ел.Радева/ производството по делото е спряно до влизане в сила на 
съдебния акт по т.д.№ 2053/2009г. по описа на СГС, като съдът е приел, че 
решението на съда, постановено по по т.д.№ 2053/2009г. за откриване на 
производство по несъстоятелност по отношение на „М.” ЕООД е 
обжалвано и не е влязло в сила, „но неговото постановяване е основание за 
спиране на настоящето производство, с оглед действието му по отношение 
на всички правни субекти и универсалния характер на производството по 
несъстоятелност”.  
 
- т.д.№2228/2009г. – /съдия Румяна Паликарова/ Делото е образувано на 
02.12.09г. по постъпила на 01.12.09г. молба с правно основание чл.625 ТЗ 
от „Л.” ЕООД.  С разпореждане от 12.01.10г. е допусната ССЕ. 
Заключението на вещото лице е депозирано на 15.03.10г. В открито 
съдебно заседание на 08.06.10г. е изслушано вещото лице и на делото е 
даден ход по същество. С решение от 14.06.10г. се открива производство 
по несъстоятелност и е свикано първо събрание на кредиторите. С 
определение от 26.07.10г. е назначен постоянен синдик. На 02.08.10г. е 
представен отчет от синдика. На същата дата е депозирана и молба от 
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синдика с искане да бъде одобрен бюджет за покриване на разходите по 
несъстоятелността. С 02.08.10г. съдът е разпоредил да се уведоми синдика, 
че следва да представи доказателства за необходимостта от исканите 
разходи и обосновка на поисканите суми. Синдикът е уведомен на 
03.09.10г. със съобщение от 03.08.10г. На 09.07.10г. е депозирана жалба от 
НАП срещу постановеното решение от 14.06.10г. се открива производство 
по несъстоятелност, по отношение на частта, в която е определена 
началната дата на неплатежоспособността. Възражение срещу постъпилата 
жалба е депозирано от пълномощник на „Л.” ЕООД на 20.07.10г. С 
разпореждане от 28.07.10г. е разпоредено изпращане на делото на САС. 
Делото е постъпило в САС на 29.07.10г. Делото е постъпило отново в СГС 
на 03.08.10г. с указания за връчване на препис от въззивната жалба на 
временния синдик. С разпореждане от 06.08.10г. е разпоредено изпращане 
на препис от въззивната жалба на синдика. Извършено е отбелязване за 
изпращане на съобщение на 06.08.10г.  
 

- т. д. № 2227/2009 г., VI-16 състав /съдия Румяна Паликарова/ е 
образувано на 02.12.2009 г. по молба на Д. К.-управител на „Х.-Т. С.” 
ООД, гр. София, със седалище и адрес  на управление: ул. „Козлодуй” № 
129, ет. 2, ап. 2. С разпореждане от 09.12.2009 г. молбата е оставена без 
движение. Съобщенията, изпращани на посочения в молбата адрес, са се 
връщали в цялост. Такива са изпращани на 09.12.2009 г. и 18.01.2010 г. 
Съдът служебно е изискал удостоверение за актуално правно състояние. С 
определение от 15.02.2010 г. съдът е спрял настоящото производство, на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, след като е констатирал, че по молби 
на кредитори, пред СГС, са образувани други две дела по молби за 
откриване на производство по несъстоятелност на този длъжник. 
 

 
В хода на проверката беше извършено проучване и на други 

дела, образувани по молби с правно основание чл.390 ГПК, както 
следва: 

 
 съдия Светлин Михайлов 

 
- ч.гр.д.№10177/2010г. - /съдия Светлин Михайлов/ Делото е образувано 
на 10.09.10г. по молба за обезпечение на бъдещ иск от 09.09.10г. С 
определение от 09.09.10г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр.София. 
Определен е двуседмичен срок за предявяване на иска. Не е определена 
гаранция. Издадена е обезпечителна заповед на 13.09.10г. Извършено е 
отбелязване за издаването на обезпечителната заповед на 13.09.10г. и за 
нейното получаване на 16.09.10г. На 27.09.10г. е депозирана молба с 
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приложени доказателства за предявяването на бъдещия иск, с приложено 
копие от искова молба, подадена в СГС на 23.09.10г.  
 
- ч.гр.д.№10185/2010г. - /съдия Светлин Михайлов/ Делото е образувано 
на 10.09.10г. по молба за обезпечение на бъдещ иск от 09.09.10г. С 
определение от 10.09.10г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез 
налагане на запор върху притежаваните дялове от капитала на ЕООД. 
Определен е едномесечен срок за предявяване на иска. Не е определена 
гаранция. Издадена е обезпечителна заповед на 13.09.10г. Извършено е 
отбелязване за издаването на обезпечителната заповед на 13.09.10г. и за 
нейното получаване на 14.09.10г. На 07.10.10г. е депозирана молба с 
приложени доказателства за предявяването на бъдещия иск, с приложено 
копие от искова молба, подадена в СГС на 06.10.10г.  
 

- ч. гр. д. № 10202/2010 г. /съдия Михайлов/ е образувано на 
10.09.2010 г. по молба по чл. 390 от ГПК срещу „Н.” ЕООД, със седалище 
и адрес на управление гр. София. С молбата е поискано спиране на 
изпълнението по изпълнително дело, образувано от ЧСИ с район на 
действие при СГС, по отношение на конкретен недвижим имот, предмет на 
предварителния договор, и едновременно се прави искане молителите да 
бъдат освободени от заплащането на гаранция, с оглед представените 
убедителни писмени доказателства. С определение от 10.09.2010 г., съдът, 
след като е приел, че молбата е основателна, е допуснал обезпечение на 
бъдещите искове за обявяване на сключен предварителен договор за 
покупко-продажба на недвижим имот за окончателен чрез спиране на 
изпълнението по изп. д. № 20108510401034 по описа на ЧСИ М. П., рег. № 
...., район на действие – СГС, по отношение на жилището, предмет на 
предварителния договор. С определението е указан двуседмичен срок за 
предявяването на иска и разпоредено издаването обезпечителна заповед. В 
определението не е определена парична гаранция за спиране на 
изпълнителното дело, каквото е изискването на чл. 390, ал. 4, изр. 
второ. На гърба на последната страница от определението на съда е 
направено отбелязване в мокър печат за издадената обезпечителна заповед 
от 13.09.2010 г. Същата е получена лично от пълномощник на молителите. 
В изпълнение на дадените указания за предявяване на бъдещия иск, в 
двуседмичен срок е представена като доказателство искова молба, заведена 
с входящ номер от 27.09.2010 г. в регистратурата на СГС.  

 
 - ч. гр. д. № 10144/2010 г. /съдия Михайлов/ е образувано на 

09.09.2010 г. по фотокопие на молба по чл. 389 от ГПК, постъпила с вх. № 
62222/09.09.2010 г. Молбата е подадена от „Е. Д. И. К.” ЕООД, 
представлявано от управителя С. Д. Г. срещу „В. Б. Д.” ЕООД, за 
допускане на обезпечение на иск, по който пред Арбитражния съд на 
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БТПП е образувано в. а. д. № 147/2010 г., като същата се иска налагане на 
запор върху банкови сметки на длъжника, изчерпателно изброени в 
същата. С разпореждане от 09.09.2010 г. молбата е оставена без движение 
за внасяне на държавна такса. Съобщение изпратено на 10.09.-2010 г. и 
получено на 14.09.2010 г. С определение от 29.09.2010 г. съдът е прекратил 
производството по делото, след като е констатирал, че указанията не са 
изпълнение. Последното е доведено до знанието на молителя на 04.10.2010 
г.  
 

 съдия Ася Събева. Делата на  този съдия бяха проверени, тъй  
в хода, на проверката се установи ,че е разглеждала дела, образувани по  
молби подадени от Д. К., имаща своето процесуално участие по другите 
проверени дела. 
 

- ч.гр.д.№10187/2010г. - /съдия Ася Събева/ Делото е образувано 
на 10.09.10г. по молба с вх.№62344/09.09.10г. за обезпечение на бъдещ 
иск с правно основание чл.390 ГПК. С определение от 10.09.10г. е 
допуснато обезпечение на бъдещи искове чрез налагане на възбрана, 
определена е гаранция от 5000 лв., вносима в седемдневен срок от 
съобщението и 14-дневен срок за предявяване на исковете. 
Разпоредено е издаване на обезпечителна заповед след внасяне на 
гаранцията. Издадена е обезпечителна заповед на 13.09.10г. Видно от 
списъка съобщение на молителя е изпратено на 13.09.10г. Не е върнато 
по делото. Не е внесена гаранция. Не са представени доказателства за 
предявяване на исковете.  
 

- ч.гр.д.№2556/2009г. - /съдия Ася Събева/ Делото е образувано на 
25.03.09г. по молба с вх.№13997/24.03.09г. за обезпечение на бъдещ иск. С 
разпореждане от 26.03.09г. производството по делото е оставено без 
движение с дадени указания за представяне на определени доказателства. 
Молителят е уведомен на 02.04.09г. със съобщение от 26.03.09г. В 
изпълнение на дадените указания е депозирана молба /без посочена дата/.С 
определение от 31.03.09г. е допуснато обезпечение чрез налагане на запор 
върху банкови сметки в две банки до размера на 17 432, 35 лв. Определен е 
едномесечен срок за предявяване на иска. Не е определена гаранция. 
Разпоредено е издаването на обезпечителна заповед. Такава не се съдържа 
по делото. Извършено е отбелязване от 01.04.09г. за получаване на 
обезпечителната заповед. С разпореждане от 08.01.10г. са дадени 
указания да се представят доказателства за предявения иск в рамките 
на срока – 01.05.09г. Пълномощник на молителя е уведомен на 
01.02.10г. със съобщение от 11.01.10г. С определение от 02.07.10г. е 
отменено допуснатото обезпечение. Видно от списъка с изпратени 
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съобщения съобщения до молителя и пълномощника му са изпратени 
на 07.10.10г. Не са върнати по делото.  
 

- ч.гр.д.№11127/2009г. - /съдия Ася Събева/ Делото е образувано на 
16.11.09г. по молба с вх.№61674/16.11.09г. за обезпечение на бъдещ иск. С 
определение от 17.11.09г. е допуснато обезпечение чрез налагане на запор 
върху банкови сметки в една банка до размера на 117 310, 38 лв. 
Определен е едномесечен срок за предявяване на иска. Не е определена 
гаранция. Издадена е обезпечителна заповед на 17.11.09г. Извършено е 
отбелязване от 27.11.09г. за получаване на обезпечителната заповед. За 
постановеното определение молителят е уведомен на 26.11.09г. със 
съобщение от 17.11.09г. На 04.12.09г. е постъпила молба на основание 
чл.397 и 398 ГПК с искане за замяна на допуснатата обезпечителна мярка с 
издаване на банкова гаранция. С разпореждане от 02.12.09г. е разпоредено 
връчване на препис от молбата на другата страна за възражения. 
Възражение е постъпило на 08.01.10г. С разпореждане от 12.01.10г. е 
разпоредено връчване на препис от възражението на другата страна с 
„оглед заявената готовност за спогодба и евентуално вдигане на 
запора за становище в едноседмичен срок.” Изпратено е съобщение от 
26.01.10г., редовно връчено на 28.01.10г. С определение от 23.09.10г. е 
отменено допуснатото обезпечение поради непредставяне на 
доказателства за предявяване на бъдещите искове. Молителят е 
уведомен на 28.09.10г. със съобщение от 23.09.10г.  
 

 - ч. гр. д. № 10143/2010 г. /съдия Ася Събева/ е образувано на 
09.09.2010 г. по фотокопие на молба по чл. 389 от ГПК, постъпила с вх. № 
62221/09.09.2010 г. Молбата е подадена от „Е. Д. И. К.” ЕООД, 
представлявано от управителя С. Д. Г. срещу „В. Б. Д.” ЕООД, за 
допускане на обезпечение на иск, по който пред Арбитражния съд на 
БТПП е образувано в. а. д. № 147/2010 г., като същата се иска налагане на 
запор върху банкови сметки на длъжника, изчерпателно изброени в 
същата. Молбата е напълно идентична с тази, по която е образувано 
предходното дело, с докладчик съдия Михайлов. По настоящото дело, 
заедно с молбата е представена и вносна бележка за платена държавна 
такса. С определение от 09.09.2010 г. съдът е допуснал исканото 
обезпечение, като е наложил запор върху банковите сметки, изчерпателно 
посочени и в диспозитива на съдебния акт. Обезпечителна заповед 
издадена на същия ден. Направено отбелязване, че същата е получена от 
процесуален представител на молителя. Не е определена парична 
гаранция, при цена на иска от 1 952 600 лв. Едномесечният срок за 
предявяването на бъдещия иск е изтекъл, но допуснатото обезпечение 
не е отменено. 
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  - ч. гр. д. № 10181/2010 г. /съдия Ася Събева/. Делото е образувано 
на 10.09.10г. по молба с вх.№62449/09.09.10г. Съдът не е определил срок за 
предявяването на бъдещия иск. Несъответствие между цената на иска- 
54 717, 13 лв., с допуснатата обезпечителна мярка-възбрана върху 12 
недвижими имоти: магазини, апартаменти, офиси в гр.- София, м. 
„Манастирски ливади”. Изтекъл е 1 месечния срок за предявяването 
на бъдещия иск, но допуснатото обезпечение не е отменено. 

 
 - ч. гр. д. № 10187/2010 г. /съдия Ася Събева/. Делото е образувано 

по молба с вх.№62344/09.09.10г Произнасяне на съда в срок, определена 
парична гаранция и даден 14-дневен срок за предявяване на бъдещия иск. 

 
 - ч. гр. д. № 3030/2009 г. /съдия Ася Събева/ е образувано на 

06.04.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 
15987/02.04.2009 г. С молбата се иска допускане на запор върху вземания 
на ответника по посочени банкови сметки в „И. А. Б.” АД. С определение 
от 07.04.2009 г. съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане 
на запор върху посочената от молителя банкова сметка, до размера на 
твърдяното вземане; определил е едномесечен срок за предявяване на 
бъдещия иск и указал да бъде издадена обезпечителна заповед. На гърба на 
определението е направено отбелязване, че обезпечителната заповед е 
получена на 10.04.2010 г. Няма печат с отбелязване, че такава е издадена. 
С разпореждане от 08.01.2010 г. съдът е указал на молителя, че следва да 
представи доказателства за предявяване на бъдещия иск в указания срок-
10.05.2009 г. Съобщение, изпратено на 11.01.2010 г., е получено лично на 
20.01.2010 г. С определение от 06.10.2010 г. /9 месеца по-късно/ съдът е 
отменил допуснатия запор. Съобщение за последното до молителя е 
изпратено на 11.10.2010 г. /която е и вероятната дата за постановяване 
на определението/-върнато в цялост с отбелязване от 14.10.2010 г. „нов 
адрес”. В продължение на 17 месеца сметката в банката е била 
запорирана, без да е бил представено доказателство за предявяване на 
бъдещия иск 

 
 - ч. гр. д. № 1279/2009 г. /съдия Ася Събева/ е образувано на 

17.02.2009 г. по молба по чл. 390 от ГПК, постъпила с вх. № 
6546/16.02.2009 г. С молбата се прави искане за допускане на възбрана на 
имот, предмет на бъдещ иск по чл. 108 от ЗС. С определение от 17.02.2009 
г. съдът е допуснал обезпечение чрез налагане на възбрана и определил 
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. В печата е отбелязано, 
че обезпечителна заповед е издадена на 18.02.2009 г., а в самата заповед-
23.02.2009 г. Получена на 24.02.2009 г. разпореждане от 14.10.2009 г., с 
което съдът е указал на молителя, че следва да представи доказателство за 
предявяване на бъдещия иск. От списъка на лицата с изготвени съобщения 
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е видно, че такива би следвало да са изпратени на 15.10.2009 г., но няма 
върнати никакви съобщения. По делото има върнато едно съобщение, 
изпратено на 17.06.2010 г., получено на 19.07.2010 г.  Определение на съда 
от 30.07.2010 г. /вероятна дата 02.08.2010 г./, с което съдът е отменил 
допуснатата възбрана. Съобщение на молителката е изпратено на 
02.08.2010 г. и получено на 10.09.2010 г. На 15.09.2010 г. е постъпила 
бланкетна частна жалба срещу определението, оставена без движение с 
разпореждане от 17.09.2010 г.  Молителката уведомена на 23.09.2010 г. С 
разпореждане от 12.10.2010 г. съдът е върнал частната жалба, за което 
съобщение е изпратено на 13.10.2010 г. и е получено на 19.10.2010 г. Тече 
срок за обжалване на последното.  

 
 съдия Лилия Илиева. 

 
- ч. гр. д. № 8208/2010 г. /съдия Лилия Илиева/. С определение, 

постановено на следващия ден след образуване на делото, съдът е уважил 
молбата за допускане на обезпечение, като не е определил срок за 
предявяване на бъдещия иск.  

 
  - ч. гр. д. № 8145/2010 г. /съдия Лилия Илиева/ е образувано на 
третия ден след постъпване на молбата. С определение, постановено на 
следващия ден след образуване на делото, съдът е уважил молбата и 
определил едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск. Съобщение за 
определението е изготвено още същия ден. Обезпечителната заповед е 
получена 16 дни след издаването й. Съобщението за определението, с 
което е указан и срокът за предявяване на бъдещия иск, е получено на 
29.07.2010 г. Не е представено доказателство за предявяване на иска. 
Определението, с което е допусната обезпечителната мярка, не е 
отменено. 
 
  - ч. гр. д. № 8213/2010 г. /съдия Лилия Илиева/. По делото е 
допуснато обезпечение, като не е определена гаранция. Определен е 
едномесечен срок за предявяване на иска. Обезпечителната заповед е 
получена на 15.07.2010 г., като едномесечния срок, определен от съда, е 
изтекъл към момента на проучване на делото. Не е представено 
доказателство за предявяване на бъдещия иск, но не са предприети 
действия за отмяната на допуснатото обезпечение. 

 
На 09.09.10г. в СГС са подадени три молби от Д. К. с абсолютно 

идентично съдържание. По тях са образувани следните дела: 
 Молба с вх.№62370/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10193/2010г. 

– за съдия докладчик е определен съдия Иванка Иванова. 
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 Молба с вх.№62371/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10192/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Ася Събева. 

 Молба с вх.№62372/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10194/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Ася Събева. 
Може да бъде поставен въпросът, защо след като са подадени три 

молби с абсолютно идентично съдържание по тях са образувани три 
различни дела.  

 
- ч.гр.д.№10194/2010г. - /съдия Ася Събева/ Делото е образувано 

на 10.09.10г. по молба с вх.№62372/09.09.10г. за обезпечение на бъдещ 
иск с правно основание чл.390 ГПК, подадена от Д. К. В молбата не се 
съдържат никакви данни за ответника по бъдещите искове, дори 
неговото наименование. Сочи се като основание за възникналото 
задължение договор за лизинг, който също не е индивидуализиран по 
никакъв начин – дата, страни, предмет и т.н. Към молбата не са 
приложени никакви доказателства. С разпореждане от 10.09.10г. 
производството по молбата е оставено без движение с дадени указания 
да внасяне на държавна такса. Молителят е уведомен на 27.09.10г. със 
съобщение от 13.09.10г. На 28.09.10г. е депозирана „уточняваща” 
молба от Д. К. в качеството й на управител на „Т. С.” ЕООД с 
приложения от л.7 – до л. 151 на делото. С определение от 29.09.10г. е 
допуснато обезпечение на бъдещи осъдителни искове чрез налагане на 
запор върху машини и съоръжения. Не е определена гаранция. Не е 
определен срок за предявяване на бъдещите искове. На 29.09.10г. е 
издадена обезпечителна заповед. Извършено е отбелязване само за 
получаването на обезпечителната заповед на 30.09.10г.  
 

- ч.гр.д.№10192/2010г. - /съдия Ася Събева/ Делото е образувано 
на 10.09.10г. по молба с вх.№62371/09.09.10г. за обезпечение на бъдещ 
иск с правно основание чл.390 ГПК, подадена от Д. К. Молбата е 
абсолютно идентична с молбата, по която е образувано 
ч.гр.д.№10194/2010г. С разпореждане от 10.09.10г. производството по 
молбата е оставено без движение с дадени указания да внасяне на 
държавна такса. Молителят е уведомен на 27.09.10г. със съобщение от 
13.09.10г. С определение от 07.10.10г. е оставена без разглеждане 
молбата за допускане на обезпечение. Съобщения до молителя за 
постановеното определение не са изпращани.  
 

- ч.гр.д.№10193/2010г. - /съдия Иванка Иванова/ С разпореждане 
от 10.09.10г. производството по молбата е оставено без движение с дадени 
указания да внасяне на държавна такса. С определение от 07.10.10г. е 
прекратено производството по делото.  
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На 09.09.10г. в СГС са подадени пет молби от М. С. С. като 
представител на „О.” ООД /н/ с абсолютно идентично съдържание. В 
молбата не се съдържат никакви данни за ответника по бъдещите 
искове, дори неговото наименование, не са приложени и никакви 
доказателства, въпреки че в молбите се сочи, че са приложени такива. 
По тях са образувани следните дела: 

 Молба с вх.№62373/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10198/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Ася Събева. 

 Молба с вх.№62374/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10197/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Иванка Иванова. 

 Молба с вх.№62376/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10196/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Иванка Иванова. 

 Молба с вх.№62378/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10195/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Светлин Михайлов. 

 Молба с вх.№62379/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10199/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Светлин Михайлов. 

 
- ч.гр.д.№10195/2010г. - /съдия Светлин Михайлов/ Делото е 

образувано на 10.09.10г. по молба с вх.№62378/09.09.10г. за обезпечение 
на бъдещ иск с правно основание чл.390 ГПК от М. С. С. – като 
представител на „О.” ООД /н/. С разпореждане от 10.09.10г. 
производството по молбата е оставено без движение с дадени указания за 
внасяне на държавна такса. Молителят е уведомен на 06.10.10г. със 
съобщение от 13.09.10г. С определение от 18.10.10г. производството по 
делото е прекратено с оглед неизпълнението на дадените указания. Видно 
от списъка съобщение до молителя е изпратено на 18.10.10г. Не е върнато 
по делото.  

 
- ч.гр.д.№10198/2010г. - /съдия Ася Събева/ С разпореждане от 

10.09.10г. производството по молбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса. С определение от 18.10.10г. 
производството по делото е прекратено с оглед неизпълнението на 
дадените указания.   

- ч.гр.д.№10199/2010г. - /съдия Светлин Михайлов/ С разпореждане от 
10.09.10г. производството по молбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса и представяне на доказателства, че 
лицето подписало молбата е законен представител на дружеството, респ. 
посочване на ЕИК. Разпореждането е постановено от съдия Иванка 
Иванова.  

 
- ч.гр.д.№10197/2010г. - /съдия Иванка Иванова/ С разпореждане от 

10.09.10г. производството по молбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса и представяне на доказателства, че 
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лицето подписало молбата е законен представител на дружеството, респ. 
посочване на ЕИК.  

 
- ч.гр.д.№10196/2010г. - /съдия Иванка Иванова/ С разпореждане от 

10.09.10г. производството по молбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса и представяне на доказателства, че 
лицето подписало молбата е законен представител на дружеството, респ. 
посочване на ЕИК. С определение от 18.10.10г. производството по делото е 
прекратено.  

 
На същата дата 09.09.10г. в СГС са подадени две молби от М. С. 

С. като представител на „О. И.” ООД /н/ с абсолютно идентично 
съдържание. В молбата не се съдържат никакви данни за ответника по 
бъдещите искове, дори неговото наименование, не са приложени и 
никакви доказателства, въпреки че в молбите се сочи, че са 
приложени такива. По тях са образувани следните дела: 

 Молба с вх.№62386/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10173/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Иванка Иванова. 

 Молба с вх.№62382/09.09.2010г. – образувано е ч.гр.№10174/2010г. 
– за съдия докладчик е определен съдия Светлин Михайлов. 
 
- ч.гр.д.№10174/2010г. - /съдия Светлин Михайлов/ Делото е 

образувано на 10.09.10г. по молба с вх.№62382/09.09.10г. за обезпечение 
на бъдещ иск с правно основание чл.390 ГПК от М. С. С. – като 
представител на „О. И.” ООД /н/. По делото е приложена същата молба с 
вх.№62384/09.09.10г. С разпореждане от 10.09.10г. производството по 
молбата е оставено без движение с дадени указания за внасяне на 
държавна такса. Молителят е уведомен на 06.10.10г. със съобщение от 
13.09.10г. С определение от 18.10.10г. производството по делото е 
прекратено с оглед неизпълнението на дадените указания. Видно от 
списъка съобщение до молителя е изпратено на 18.10.10г. Не е върнато по 
делото.  

 
- ч.гр.№10173/2010г. - /съдия Иванка Иванова/ С разпореждане от 

10.09.10г. производството по молбата е оставено без движение с дадени 
указания за внасяне на държавна такса и представяне на доказателства, че 
лицето подписало молбата е законен представител на дружеството, респ. 
посочване на ЕИК. С определение от 18.10.10г. производството по делото е 
прекратено.  

 
 

ДРУГИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПО ПОДАДЕНИ МОЛБИ ОТ Д. 
К.: 
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  - т. д. № 570/2010 г., VI-16 състав /съдия Геника Михайлова, 
Пламен Колев/ е образувано на 19.02.2010 г. по молба, постъпила с вх. № 
11842/18.02.2010 г. от „С. К.” ЕАД, представлявано от Д. И. К., за 
откриване на производство по несъстоятелност на основание чл. 626, ал. 1 
от ТЗ. С разпореждане от 22.02.2010 г., постановено от и. д. зам. 
Председател Костадинка Недкова, молбата е оставена без движение за 
представяне на доказателство по смисъла на чл. 78, ал. 1 от ДОПК, вр. с чл. 
628, ал. 3 от ТЗ. Молителят редовно уведомен на 30.03.2010 г. С 
разпореждане от 15.05.2010 г., постановено от съдия Пламен Колев, е 
върната молбата и прекратено производството, поради неотстраняване на 
констатираните нередовности. 
 

 - т. д. № 1144/2010 г. VI-3 състав /съдия Лилия Илиева/ е 
образувано на 26.04.2010 г. г. по молба, постъпила с вх. № 
29718/23.04.2010 г. от Д. И. К., като изп. директор на „С. К.” ЕАД, за 
откриване на производство по несъстоятелност на основание чл. 626, ал. 1 
от ТЗ. С разпореждане от 28.04.2010 г., постановено от и. д. зам. 
Председател Костадинка Недкова, молбата е оставена без движение за 
представяне на доказателство по смисъла на чл. 78, ал. 1 от ДОПК, вр. с чл. 
628, ал. 3 от ТЗ. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 
29.04.2010 г. на посочения в молбата адрес: гр. С., ул. „К.” № ..., ет. .... 
Съобщението върнато в цялост на 10.05.2010 г., с отбелязване, че на 
посочения адрес няма офис със служители на „С. К.” ЕАД. Ново 
съобщение е изпратено на 14.05.2010 г. на адрес ул. „С.” № .... Получено на 
15.05.2010 г. със забележка „сътрудник”. С определение от 10.06.2010 г. 
съдът е прекратил производството по делото, след като е констатирал, че 
молителят не е изпълнил дадените му указания, както и, че е налице 
повторно искане за обявяване на несъстоятелност на същото лице, 
което е недопустимо и е основание също за прекратяване на 
производството. Съобщението е получено лично от управителя на 
дружеството, на 18.06.2010 г. 

 
 - т. д. № 1662/2010 г., VI-9 състав /съдия Жаклин Комитова/ е 

образувано на 08.07.2010 г. по молба, постъпила с вх. № 50902/07.07.2010 
г. от Д. И. К., като изп. директор на „С. К.” ЕАД, за откриване на 
производство по несъстоятелност на основание чл. 626, ал. 1 от ТЗ. С 
разпореждане от 09.07.2010 г., постановено от и. д. зам. Председател 
Костадинка Недкова, молбата е оставена без движение за представяне на 
доказателство по смисъла на чл. 78, ал. 1 от ДОПК, вр. с чл. 628, ал. 3 от 
ТЗ. Съобщение за указанията на съда е изпратено на 12.07.2010 г. на 
посочения в молбата адрес: гр. С., ул. „К.” № ..., вх. .., ап. ... Съобщението 
върнато в цялост на 02.08.2010 г., с отбелязване, че на посочения адрес 
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няма офис със служители, отвън няма фирмени знаци и адресът е домашен. 
Ново съобщение е изпратено на 28.09.2010 г., върнато в цялост на 
19.10.2010 г., като е отбелязан адрес за призоваване на ул. „С.” № ... по 
данни, предоставени от И. С., баща на г-жа К. Преди това, с вх. № 
70721/15.10.2010 г., е постъпила саморъчно написана молба от Д. К., с 
която представя „указаните книжа и документи”. В молбата отново е 
посочен адрес: гр. С., ул. „К.” № .... С разпореждане от 25.10.2010 г., 
постановено от съдия Комитова, са дадени нови конкретни указания, с 
които молбата за откриване на производство по несъстоятелност, следва да 
бъде съобразена. 

 
 - т. д. № 2301/2010 г., VI-8 състав /съдия Ивайло Младенов/ е 

образувано на 04.10.2010 г. по молба, постъпила с вх. № 66942/01.10.2010 
г. от Д. И. К., като изп. директор „С. К.” ЕАД, за откриване на 
производство по несъстоятелност на основание чл. 626, ал. 1 от ТЗ. С 
разпореждане от 06.10.2010 г., постановено от съдия Ивайло Младенов, 
молбата е оставена без движение, след като съдът е констатирал, че не 
отговаря на изискванията на чл. 628, ал. 1 от ТЗ. С определение от 
07.10.2010 г. съдът е отменил предходното си разпореждане, след като е 
констатирал, че пред Софийски градски съд по молба на „С. К.” ЕАД, на 
същото основание, е образувано и висящо т. д. № 1662/2010 г., VI-9 състав, 
е прекратил производството по делото. 

 
 - т. д. № 2302/2010 г., VI-1 състав /съдия Димана Йосифова/ е 

образувано на 04.10.2010 г. по молба, постъпила с вх. № 66941/01.10.2010 
г. от Д. И. К., като изп. директор „С. К.” ЕАД, за откриване на 
производство по несъстоятелност на основание чл. 626, ал. 1 от ТЗ. С 
определение от 05.10.2010 г. съдът, след като е констатирал, че пред 
Софийски градски съд по молба на „С. К.” ЕАД, на същото основание, е 
образувано и висящо т. д. № 2301/2010 г., VI-9 състав, е прекратил 
производството по делото. Съобщение за определението на съда е 
изпратено на 07.10.2010 г. на посочения в молбата адрес: гр. София, ул. 
„К.” № ..., ет. ... Съобщението е върнато на 19.10.2010 г. с отбелязване, че 
на адреса няма служители на дружеството. 

Съдът е сезиран недобросъвестно с 5 напълно идентични молби за 
откриване на производство по несъстоятелност на „С. К.” ЕАД, на 
основание чл. 626, ал. 1 от ТЗ. Във всички тези случаи молителят е сезирал 
съда с молби, по които са били налице едни и същи недостатъци, същите 
не са били отстранявани в указания срок и производствата са били 
прекратявани, с изключение на производството по т. д. № 1662/2010 г., VI-
9 състав. 
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ИЗВОДИ: 
 
1. По проверените дела на съдия Светлин Михайлов бяха 

констатирани следните нарушения: 
1. Произнесъл се е по т.д.№ 1470/2009год./дело по несъстоятелност 

на „Д.” ЕООД/, разпределено по реда на чл. 9 от ЗСВ на друг съдия-
докладчик като е постановил определение от 15.09.2009год. по същото 
дело, с което е допусната предварителна обезпечителна мярка спиране на 
изпълнително производство и налагане на възбрана върху имота, предмет 
на принудителното изпълнение, при неспазване на принципа на 
случайното разпределение на делата; 
 

2. Неправилно не е прекратил производството по т.д.№756/2010год. 
/дело по несъстоятелност на „Д.” ЕООД/ при наличието на процесуална 
пречка за това - висящо друго дело по несъстоятелност за същия търговски 
субект –т.д.№1470/2009год.на VI 8- ми състав на СГС, което му е било 
известно поради факта на произнесеното от него определение от 
15.09.2009год. по същото дело; 
 

3. Не е упражнявал контрол върху изпълнението на задълженията на 
назначения временен синдик по т.д.№756/2010год., като: 

а) върху доклада на временния синдик относно причините за 
неплатежоспособността липсва дата, поради което не може да се извършва 
преценка дали е спазен 14-дневния срок по чл.668 от ТЗ; 

б) синдикът не е съставил списък на предявените вземания в 
сроковете, определени в чл. 686 от ТЗ в периода 12.08.2010- 11.10.2010; По 
този начин се забавя производството по делото и се поддържа действието 
на чл.638,ал.1 от ТЗ, следващо от Решение № 492/18.05.2010год.- а именно 
да е спряно изп. дело № 200971800400380 на ЧСИ С. К. с предмет на 
изпълнение хотел „Д.”, гр. В., к.к. „З.”. 
 

4. 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.№10202/2010год. 

Констатираните нарушения са свързани с образуването, 
движението и приключването на дела по несъстоятелност и частно 
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гражданско дело, образувано по част Четвърта на ГПК- Обезпечително 
производство. Налице е неизпълнение на задълженията, следващи от: 

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

2. 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. 4, т. 5 от ЗСВ. 
 

2. По проверените дела на съдия Лилия Илиева бяха 
констатирани следните нарушения: 

1. Разглеждайки молба по чл. 390 от ГПК, като част от 
производството по несъстоятелност по т.д.№ 465/2009год. на СГС, е: 

а) нарушила принципа на случайното разпределение на делата, 
определен с чл. 9 от ЗСВ; 

б) заобиколила е правилата на местната подсъдност, установени с чл. 
390, ал. 4 от ГПК. След постановено решение по чл. 630, ал.1 от ТЗ за 
откриване на производството по несъстоятелност недопустимо е допуснато 
обезпечение отново спиране на изп. дело № 200971800400380 на ЧСИ С. 
К.. 

2. Не е изпълнявала служебното задължение на съда да отменя 
допуснатите обезпечения, ако не бъдат представени доказателства за 
предявяването на иска в определения от съда срок – на чл. 390, изр. 
последно от ГПК-ч.гр.д.№8213/2010год.; ч.гр.д.№ 8245/2010год.; 

Констатираните нарушения са свързани с образуването, 
движението и приключването на частни граждански дела, образувани по 
част Четвърта на ГПК- Обезпечително производство и по производство по 
несъстоятелност по т.д.№465/2009год. Налице е неизпълнение на 
задълженията, следващи от: 

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

2. 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. 4, т. 5 от ЗСВ. 

 
3. По проверените дела на съдия Румяна Паликарова бяха 

констатирани следните нарушения: 
1. Разглеждайки молба по чл. 390 от ГПК, като част от 

производството по несъстоятелност по т.д.№ 2508/2009год.на СГС, е: 
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а) нарушила принципа на случайното разпределение на делата, 
определен с чл. 9 от ЗСВ; 

б) заобиколила е правилата на местната подсъдност, установени с чл. 
390, ал.4 от ГПК. След постановено решение по чл. 630, ал. 1 от ТЗ за 
откриване на производството по несъстоятелност недопустимо е допуснато 
обезпечение отново спиране на изп. дело № 200971800400380 на ЧСИ С. 
К. 

Констатираните нарушения са свързани с образуването, 
движението и приключването на частни граждански дела, образувани по  
част Четвърта на ГПК- Обезпечително производство и по производство по 
несъстоятелност по т.д.№465/2009год. Налице е неизпълнение на 
задълженията, следващи от: 

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

2. 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. 4, т. 5 от ЗСВ. 

 
4. По проверените дела на съдия Ася Събева бяха констатирани 

следните нарушения: 
 1. Не е изпълнявала задължението си по чл. 390, ал. 3 от ГПК в 
случай, че не бъдат представени доказателства за предявяването на иск в 
определения срок, служебно да отмени допуснатото обезпечение, след 
изтичане на всякакви разумни срокове – ч. гр. д. № 2556/2009 г., ч. гр. д. № 
11127/2009 г., ч. гр. д. № 3030/2009 г., ч. гр. д. № 1279/2009 г., ч. гр .д. № 
10143/2010 г., ч. гр. д. № 10181/2010 г. 

2. Не е изпълнявала служебното си задължение по чл. 390, ал. 3 от 
ГПК при допускане на обезпечение да определя срок за предявяване на 
бъдещия иск- ч.гр.д.№ 10194/2010год.; 

3. Не е изпълнявала служебното си задължение по чл. 126, ал. 1 от 
ГПК да прекрати производството по едно от двете дела –по ч.гр.д.№ 
10194/2010год. и по ч.гр.д.№ 10192/2010год. /и двете образувани по 
идентични молби на Д. К., подадени и образувани на една и съща дата/; 

4. Допуснала е обезпечение на бъдещ иск по ч.гр.д.№ 10194/2010год. 
при съществени процесуални нарушения на правилата в обезпечителното 
производство. Молбата, на основание на която е образувано делото, е 
подадена от Д. К. като физическо лице. Без да съществува каквато и да е 
резолюция по нейната редовност- цена на иска, ответник по бъдещия иск, 
искани обезпечителни мерки по делото се появява молба уточнение. На 
основание на тази молба уточнение допуска обезпечение на бъдещ иск за 
„Т. С.” ЕООД- търговско дружество на което Д. К. е управител. 
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Констатираните нарушения са 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: 

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

2. 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. 4,т. 5 от ЗСВ. 
 

 
5. Общи изводи от констатираните по –горе дисциплинарни 

нарушения на съдиите Св.Михайлов, Л. Илиева и Р. Паликарова: 
 
1. По четирите проверени дела по несъстоятелност –т. д. № 

1470/2009год., т. д. № 465/2009 год., т. д. № 2508/2009 год. и т. д. № 
756/2010 год. на СГС макар и да няма тъждественост на страните по делата 
е постиган един и същ правен резултат- спиране на изп. дело № 
200971800400380 на ЧСИ С. К. със страни: взискател „В.” ЕООД и 
длъжник „Д.” ЕООД и с предмет на изпълнение хотел „Д.”, гр. В., к.к. „З.”. 
За постигането на резултата са използувани процесуални способи, дадени 
от производството по несъстоятелност по ТЗ и от обезпечителното 
производство по ГПК. 

По тези дела съдиите Св.Михайлов, Л. Илиева и Р. Паликарова от 
Търговско отделение на СГС са допуснали заобикаляне на абсолютни 
законови процесуални предпоставки, каквито нарушения не се 
констатират при проверените други и разгледани от тях дела.  
 
 2. Спирането на изпълнението по изпълнително дело 
№20097180400380 по описа на ЧСИ – С. Д. с район на действие Окръжен 
съд гр. Варна, с определения на съдиите от СГС не е едновременно, а е в 
определена последователност, която осигурява продължителност на 
спирането ,както следва:  

- 15.09.2009г. – 13.05.2010г. - т.д.№1470/2009г. 
- 14.06.2010г. – 15.07.2010г. - т.д.№2508/2009г. 
- 14.07.2010г. – 15.10.2010г. – т.д.№465/2009г.; 

 3. По т.д.№756/2010г. и т.д.№1470/2009г. са депозирани 
ръкописни молби от „Н.-С.” ЕООД / лист 46 и 49 от ч.т.д.№56/2010г- по 
описа на САС/ и „Д.” ЕООД / лист 26/, които са с идентичен почерк. В 
тези молби не се съдържат данни за лицето, което ги е подписало и в какво 
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качество, които обстоятелства имат пряко отношение по тяхната редовност 
и еднакво не са направили впечатление на различните съдии- докладчици. 
  
 4. По три от делата - т.д.№1470/2009г., т.д.№465/2009г. и 
т.д.№2508/2009г. три различни юридически лица - „О.” ООД, „И.” 
ЕООД, Н. – С.” ЕООД, по искане на които съдът е допускал обезпечителна 
мярка чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело 
№20097180400380 по описа на ЧСИ – С. Д. с район на действие Окръжен 
съд гр.Варна, са посочвали като съдебен адрес за връчване на книжа и 
съобщения по делата един и същ адрес - гр. София, ул. „Г.С.Раковски” 
№.... 
  
 5. За синдик и на трите дружества - „Д.” ЕООД, „О.” ООД и „И.” 
ЕООД, е определена М. Н. Д. – Н. Прави впечатление, че въпреки 
приложените по т.д.№465/2009г. и т.д.№2508/2009г. договори за заем със 
страни съответно „О.” ООД и „Д.” ЕООД /заемополучател/, и „И.” ЕООД и 
„Д.” ЕООД /заемополучател/, които са сочени като основание за 
допуснатото обезпечение чрез спирането на изпълнението по 
изпълнително дело №20097180400380 по описа на ЧСИ – С. Д. с район на 
действие Окръжен съд гр.Варна, по образуваното т.д.№756/2010г. по 
молба на „Д.” ЕООД за откриване на производство по несъстоятелност, 
към момента на извършване на проверката не са предявени никакви 
вземания, дори и от синдика на „О.” ООД и „И.” ЕООД – М. Н. Д. – Н., 
която е синдик и на „Д.” ЕООД. Налице е недобросъвестно изпълнение 
на задълженията на М. Н. Д. – Н. като синдик по гореописаните дела. 

Между гореописаните дела съществуват връзки, които пораждат 
съмнения дали същите не прикриват престъпления по чл. 227в от НК, 
по чл. 296, ал. 1 от НК или други престъпни състави от НК. 

 
6. Други изводи: 

 1. По едно от проверяваните дела - т.д.№ 2508/2009год. управител на 
търговското дружество е Д. И. К. Именно Д. К. сочи по делата общия 
съдебен адрес - гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № ..... В хода на проверката 
се установи, че Д. И. К., в качеството й на управител на ” С. К.” ЕАД, пет 
пъти с отделни, но еднакви молби /последните две от които с една и съща 
дата 04.10.2010год./ до СГС, е търсила откриване на производство по 
несъстоятелност на това представлявано от нея дружество. 
 2. На 09.09.2010год. Д. К. в качеството й на физическо лице подава в 
СГС отново три еднакви молби с едно и също правно основание по чл. 390 
от ГПК. 
 3. Проверката констатира, че М. С. С. /представител и управител на 
„О.” ООД-по проверяваното дело –т.д.№465/2009/ на 09.09.2010год. също е 
подал  в СГС пет еднакви молби с правно основание чл. 390 от ГПК и 
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други две еднакви молби  в качеството му на представляващ на „О. И.” 
ООД. 
 4.На 09.09.2010год. и С. Д. Г., като управител и представляващ „Е. Д. 
К.” ЕООД, два пъти подава една и съща молба до СГС с правно основание 
чл.390 от ГПК. 
 Процесуалното поведение на Д. И. К., Мирослав С. С. и С. Д. Г. 
поставя под съмнение тяхната добросъвестност при използване на 
предоставени им от закона права или е опит да се търси „удобния” 
съдия. 
 
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ: 

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

 
I. Административният ръководител на Софийски градски съд да 

упражни правомощията си по чл.86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ като: 
 1. Упражнява постоянен контрол по спазването на принципа за 
случайното разпределение на делата. При констатирани нарушения на чл. 
9 от ЗСВ да предприема незабавни мерки по търсене на дисциплинарна 
отговорност от съдиите и съдебните служители, допуснали нарушенията; 
 2. Упражнява постоянен контрол по дейността на Служба  
”Деловодство” на търговско отделение СГС при изпълнение на всичките й 
функции, вкл. за прецизното и своевременно изготвяне на писмата до 
Търговския регистър за вписване на постановените определения по 
делата по несъстоятелност; 
 3. Упражнява контрол по навременно връчване на съобщения и 
книжа по делата и по своевременното приложение на чл. 47 от ГПК, с цел 
преодоляване на недобросъвестното поведение на страните в гражданския 
процес. 
 4. Упражнява постоянен контрол по законосъобразното движение, 
образуване и  приключване на делата по чл.390,ал.1 от ГПК; 
 5. Предприеме конкретни други мерки по преодоляването на 
негативните констатации от акта. 
 

II. На основание чл. 314 ал. 1 от ЗСВ административният 
ръководител на СГС да ангажира дисциплинарната отговорност на съдиите 
от Търговско отделение –Светлин Михайлов, Лилия Илиева и Румяна 
Паликарова, и на съдия Ася Събева- съдия във Въззивно отделение на СГС 
на основание на констатациите в настоящия акт за допуснатите от тях 
дисциплинарни нарушения. 
 
 III. На основание чл. 54 ал. 1, т. 7 от ЗСВ препис от акта да се 
изпрати като сигнал на Софийска градска прокуратура. 
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IV. На основание чл. 54 ал. 1, т. 7 от ЗСВ препис от акта да се 

изпрати като сигнал на Министъра на правосъдието, във връзка с 
правомощията му по чл. 655, ал. 3 от ТЗ. 
 

V. На основание чл.54 ал.1, т. 5 от ЗСВ препис от акта да се изпрати 
на Висшия съдебен съвет. 
 

VI. На основание чл.58, ал. 3 от ЗСВ препис от акта да се изпрати на 
административния ръководител на Софийски градски съд и на 
административния ръководител на Апелативен съд гр.София. 

 
VII. Препис от акта да се изпрати на посланика на Белгия в Р 

България. 
 

 В едномесечен срок от получаване на настоящия акт, 
административният ръководител на Софийски градски съд да предприеме 
мерки за изпълнение на дадените препоръки, за които следва да уведоми 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

 
 
             ИНСПЕКТОР: 

 
      /Незабравка Стоева / 


