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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

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

 
            

 
 
 
 

 
                                                     А  К  Т     
    ЗА  РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА 

   ДЕЛА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪДЕЩ ИСК 
 

        И ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ  вх. рег. №246/01.03.2010г. 
 

                  РАЙОНЕН СЪД - ДУПНИЦА 
 

 
І. Контролната тематична  проверка в Районен съд –

Дупница/ДРС/ е извършена на  14.04.2010г.  в изпълнение на т.т. 1, 2, и 
3 от Заповед № 53 от 09.04.2010г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ от инспектор Милка 
Итова и експерт Мария Тодорова.  
 

ЗАДАЧА и ЦЕЛ на проверката 
 

  Да се извърши контрол по  изпълнението на препоръките, дадени с 
Акт за резултати от извършена ТЕМАТИЧНА проверка изх. № 
3670/08.12.2009г. на Районен съд –Дупница   в изпълнение на заповед № 
254/ 11.09.2009 г. на Главния инспектор на ИВСС.  

 
ПЕРИОД и ОБХВАТ на проверката 

 
Проверката включва периода от м.октомври  2009г.  до м. март 2010г. 

вкл., като обхваща организацията на дейността в Районен съд –Дупница по 
образуването и движението на частните граждански дела, образувани по 
чл.390 ГПК, организацията на дейността на административния ръководител 
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на Районен съд –Дупница по изпълнението на дадените с акта за резултати 
от извършената през 2009г. тематична проверка, както и работата на 
съдиите в Районен съд –Дупница по изпълнение на дадените със същия акт 
препоръки.  

 
      МЕТОД на проверката 

 непосредствена проверка на граждански дела; 
 анализ на събраната при проверката документация. 

 
ИЗТОЧНИЦИ на информация: 
 Акт с резултати от извършена тематична проверка с изх.№3670 

от 08.12.2009г. в изпълнение на заповед № 254/11.09.2009 г. на 
Главния инспектор на ИВСС;  

 допълнителна информация, събрана на място при проверката в 
съда, материали по проверените дела, заповеди на 
административния ръководител, протоколи от общи събрания и 
други.        

 
 
              Тематичната проверка  в Районен съд – Дупница относно 
образуването и движението на висящите и свършените частни граждански 
дела с правно основание чл.309 ГПК/отм./, образувани в периода от 
01.01.2008г. до 01.03.2008г. и с правно основание чл.390 ГПК, образувани в 
периода от 01.03.2008г. до 30.09.2009г.  е извършена  от 28.09.2009 г. до  
30.09.2009 г. вкл. от инспектор Милка Итова и експертите Диана Иванова и 
Мариела Митева.  
 

 
Констатации, изводи  и препоръки по Акта за извършената 

тематична проверка: 
Предмет на анализ съобразно правомощията на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет  по чл.54, ал.1,т.3 ЗСВ са били разгледаните и 
приключили с влязъл в сила съдебен акт тринадесет първоинстанционни  
частни граждански дела за обезпечение на бъдещ иск, образувани и 
приключили през 2008г., осем броя дела със същия предмет, образувани 
през периода  01.01. – 30.09.2009г., както и определенията по ч.гр.д. 
№192/2009г. и ч.гр.д. №1487/2009г. по подадени молби за обезпечение по 
висящи дела.   
                 Производството по обезпечение на бъдещ иск започва по молба 
на ищеца. В Районен съд – Дупница делата са били образувани в деня на 
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постъпване на съответната молба и са били разглеждани от дежурен съдия. 
Със заповед №19/25.02-2009г. на председателя на Районен съд – Дупница 
разглеждането на този вид дела от дежурен съдия е разпоредено и за 2009г.  
                 Констатирано е било спазване на изискването по чл.395 ГПК, 
като съдът е разрешавал молбата за обезпечение на бъдещ иск в закрито 
заседание в деня на постъпването й /евентуално докладването й/ при 
съдията – докладчик /дежурния съдия/. Констатирано е било едно 
единствено изключение по ч.гр.д. №439/2008г., което е било образувано на 
23.07.2008г., а определението за оставяне на молбата без уважение е 
постановено на 04.08.2008г. 
                 При постановяване на определенията си съдиите от РС – 
Дупница са следили за допустимостта на искането, за наличието на 
активна правна легитимация на лицето, подало молбата и с малки 
изключения /ч.гр.д. №190/2008г., ч.гр.д. №1388/2009г., ч.гр.д. №379/2009г., 
ч.гр.д. №390/2009г./ са индивидуализирали бъдещия иск в диспозитива на 
определението, с което са допускали искането обезпечение. 
                 Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка за 
разглеждане на молба за обезпечение на бъдещия иск и сезираният с нея 
съд следи служебно за спазването й.  Съдиите в РС – Дупница са следили 
за спазването на родовата подсъдност на подадените молби. Констатирани 
са изключения по ч.гр.д. №684/2008г. и  ч.гр.д. №988/2009г. По всички 
проверени дела  молбата за обезпечение на бъдещ иск е била подадена 
пред РС – Дупница като местнокомпетентен съд. 
                 При постановяване на своите актове съдиите в РС – Дупница са 
съобразявали допустимостта и вероятната основателност на бъдещия иск 
като една от кумулативно посочените в закона предпоставки. По част от 
проверените дела е било констатирано, че наличието на законовите 
предпоставки  е лаконично споменато, като не са анализирани и 
изследвани представените доказателства.  При по-голямата част от 
проверените дела е било констатирано, че съдиите от РС – Дупница са 
преценявали и наличието на втората предпоставка  за допускане на 
обезпечението – наличието на обезпечителна нужда. В някои случаи 
съдиите са приемали наличие на обезпечителна нужда без да мотивират 
извода си /ч.гр.д. №№1388/2009г., 190/2008г., 1471/2008г./, а в други 
случаи са приемали, че обезпечителната нужда за кредитора се презумира 
от твърдението за неудовлетворено парично вземане. 
                 Когато съдът обуславя  обезпечителното искане от гаранция по 
чл.391, ал.1, т.2 ГПК, то се допуска условно: ако бъде представена 
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определената от съда гаранция. Докато тази гаранция не бъде представена, 
допуснатото обезпечение на иска няма сила и обезпечителна заповед не се 
издава. По някои от делата съдът е допускал исканото обезпечение при 
условията на чл.391, ал.1, т.2 или по чл.391, ал.2 ГПК – при условия, че се 
представи гаранция съгласно чл.180 и чл.181 ЗЗД/ ч.гр.д. №№ 379/2009г., 
380/2009г., 1388/2009г./ По ч.гр.д. №№986/2009г., 987/2009г., 988/2009г., 
989/2009г. съдът не е допуснал обезпечение на иска, тъй като молителят не 
е внесъл гаранцията в определения от съда срок. По ч.гр.д. №№380/2009г. 
и 379/2009г. съдът първо е дал срок за внасяне на гаранция и едва тогава се 
е произнесъл по допускане на обезпечението. Съдът е допускал исканато 
обезпечение и при условията на чл.391, ал.1, т.1 ГПК, като е приемал, че 
искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства. 
                 Инспектирани са били и дела, образувани по молби за 
обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на изпълнението, което съгласно 
разпоредбата на чл.390, ал.4/предишна ал.3/ ГПК се допуска само срещу 
представяне на обезпечение. Преценката за необходимост от предоставяне 
на обезпечение в случая не е предоставена на съда, както е в хипотезите на 
чл.391, ал.1, т.2  и чл.391, ал2 ГПК. Касае се до задължително изискване и 
необходимо условие за допускане на обезпечение чрез налагане на 
обезпечителна мярка „спиране на изпълнението” и доказателство за 
направеното обезпечение следва да бъде представено с подаване на 
молбата. Преценката на съда е ограничена само до размера на 
обезпечението. По ч.гр.д. №188/2009г. съдията –докладчик  е отказал 
допускане на обезпечението чрез спиране на изпълнението поради липса 
на представено обезпечение, докато по ч.гр.д. №192/2009г. същият съдия-
докладчик е допуснал обезпечение чрез спиране на изпълнително 
производство без да е било представено обезпечение. 
                 Съдиите са допускали обезпечение  до размера на иска, като по 
някои от делата това е посочвано и в диспозитива на определението , и в 
обезпечителната заповед/ ч.гр.д. №№147/2008г., 1487/2009г./, а по други – 
само в обезпечителната заповед / ч.гр.д. №№ 380/2009г. и 379/2009г./. 
                 Констатирано е било, че не винаги съдиите обосновават с 
достатъчно доказателства преценката си  относно това дали исканата 
обезпечителна мярка е подходяща и съразмерна на обезпечителната 
нужда./ч.гр.д. №№ 190/2008г., 1388/2009г., 540/2008г./. 
                 По всички проверени дела съдиите са определили срок за 
предявяване на бъдещия иск  от един месец. Не по всички дела е посочван 
началният момент, от който този срок започва да тече. По други от делата 
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началният момент е посочван, но е определян различно: като датата на 
връчване на обезпечителната заповед или като датата на постановяване на 
определението за допускане на обезпечението. 
                 Спазвано е било изискването на чл.390, ал.3/предишна ал.2/, 
изр.2 ГПК и в по-голяма част от случаите съдът е следил служебно за 
представяне на доказателства за предявяване на бъдещия иск в 
определения срок и е отменял допуснатото обезпечение при непредставяне 
на такива доказателства. Изключение е било констатирано по ч.гр.д. 
№742/2008г. 
                 С оглед направените при извършената тематична проверка 
констатации, проверяващите са достигнали до изводи за допускани от 
съдиите нарушения в производството по обезпечение на бъдещ иск и 
до наличие на противоречива практика на съда по приложение на 
текстове от част Четвърта, глава Тридесет и  четвърта от ГПК, поради 
което и на основание чл.58, ал.2 ЗСВ са дали следните препоръки: 
                 І.Председателят на Районен съд – Дупница: 
                 І.1.Да упражни правата си по чл.80, ал.1, т.9 ЗСВ и да свика общо 
събрание, на което да се анализира и обобщи практиката на съда относно: 
- посочване на началния момент, от който започва да точе срока за 
предявяване на бъдещ иск; 
- приложението на чл.394 ГПК; 
- определяне на обезпечителна мярка съответна на обезпечителната нужда. 
                 ІІ.Съдиите в РС – Дупница: 
                 ІІ.1. При постановяване на своите определения да спазват срока 
по чл.395, ал.2 ГПК; 
                 ІІ.2. Да спазват изискването за родова подсъдност по чл.390, ал.1 
ГПК; 
                 ІІ.3. При допускане на обезпечение на бъдещ иск да го 
индивидуализират в диспозитива на определението; 
                 ІІ.4. Да спазват изискването на чл.395, ал.2 ГПК относно 
момента на издаване на обезпечителната заповед в случаите, когато е 
определена гаранция; 
                 ІІ.5. Да спазват изискването на чл.390, ал.4/предишна ал.3/ ГПК  
за допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка 
„спиране на изпълнението”, когато заедно с молбата са представени 
доказателства за внесено обезпечение; 
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                 ІІ.6. Да осъществяват задължението си служебно да следят за 
срока по чл.390, ал.2 ГПК и да отменят допуснатите обезпечения при 
липса на доказателства за предявен в указания срок  иск. 
                 С акта за резултати от извършената тематична проверка е 
определен и срок за изпълнение на дадените препоръки, който е постоянен 
за тези по т.ІІ и едномесечен – по т.І. 
 
 
                 Констатации от извършената контролна тематична 
проверка: 
                 Актът с резултати от извършената на основание заповед 
№254/11.09.2009г. на Главния инспектор на ИВСС  тематична проверка е 
получен в Районен съд –Дупница на 10.12.2009г. и в ИВСС не са 
постъпили възражения по направените констатации. В определения със 
същия  акт едномесечен срок за изпълнение,   председателят на Районен 
съд –Дупница е  свиквал Общо събрание, което е проведено на 18.12.2009г. 
След обстойно обсъждане на акта с резултати от тематичната проверка и 
анализ на практиката на съда по делата по чл.390 ГПК, съдиите от РС – 
Дупница, с цел уеднаквяване на практиката си,  с решение на Общото 
събрание  приемат: 

 началният момент, от който започва да тече срокът за 
предявяване на бъдещия иск по чл.390, ал.3/предишна 
ал.2/ ГПК  е от влизане в сила на определението, с 
което се допуска обезпечение и това е обстоятелство, 
което ще се посочва в диспозитива на определението; 

 стриктно ще се спазват изискванията на чл.394 ГПК, 
като изрично ще се посочва в определенията, с които 
се допуска обезпечение дали то е за целия иск или само 
за онези части от него, които са подкрепени с 
доказателства; 

 при определяне на обезпечителната мярка ще се 
съобразява дали същата е подходяща, както и 
съответствието й с обезпечителната нужда, като 
обезпечение ще се допуска само ако са налице и двете 
предпоставки; 

 приема препоръките към съдиите в ДРС като 
обосновани, законосъобразни и същите ще бъдат 
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спазвани при постановяване на определенията по 
частни граждански дела  по чл.390 ГПК.                  

 
                 Пак в изпълнение на дадените препоръки и на основание чл.80, 
ал.1 ЗСВ председателят на Районен съд – Дупница издава заповед №РД-13-
201 от 19.12.2009г., с която нарежда на съдебните деловодители от 
Гражданско деловодство на съда да спазват срока по чл.390, ал.3/предишна 
ал.2/ ГПК, като делата се съхраняват отделно и след изтичане на дадения в 
определението срок за предявяване на иска, се докладват незабавно на 
съдията-докладчик. Изпълнението на заповедта е възложено на 
административния секретар на съда. 
                
                 Проверени са следните частни граждански дела: 
Ч.гр.д.№ 1930/2009г., образувано на 5.10.2009г. С определение от 
5.10.2009г.  е допуснато обезпечение на бъдещ иск като е 
индивидуализиран бъдещия иск и са запорирани сметките до размера на 
цената на бъдещия иск. Изрично в определението е посочен моментът, от 
който започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск-моментът на 
връчване на определението. Обезпечителната заповед, обаче, е връчена, без 
да е посочена датата на връчване и не е връчено определението ведно с 
обезпечителната заповед. Съобщението за изготвеното определение е 
връчено отделно и по-късно. С определение от з.з. на 12.11.2009г. съдът на 
основание молба от 06.11.2009г. на управителя на дружеството – ищец, в 
която се иска отмяна на обезпечителната заповед и наложения запор върху 
банковата сметка на длъжника поради изплащане на дължимата сума, 
отменя допуснатото обезпечение и наложения запор.  
Ч.гр.д.№2144/2009г., образувано на 29.10.2009г. С определение от з.з. на 
30.10.2009г. съдът допуска обезпечение на субективно съединени бъдещи 
искове с цена на всеки по 10 825,44 лева, ведно със законна лихва върху 
сумите, считано от 19.06.2009г., като исковете не са индивидуализирани 
освен по цена и страни. Съдът допуска обезпечението чрез налагане на 
обезпечителна мярка–запор върху банкова сметка на бъдещия ответник. 
Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове, считано 
от съобщаването. Съдът оставя без уважение молбата за обезпечение на 
същите искове за разликата от 10 825,44лева до 11920,44 лева и за налагане 
на обезпечителна мярка „възбрана” върху идеални части от недвижим имот 
поради липса на доказателства за стойността му. Съобщението за изготвено 



 8

определение е връчено на 6.11.2009г. На 8.12.2009г., тъй като не е предявен 
бъдещия иск, обезпечението е отменено на основание чл.390 ал.3 от ГПК. 
Ч.гр.д.№2170/2009г., образувано на 3.11.2009г. С определение от 
03.11.2009г. съдът е отхвърлил  молбата като неоснователна, поради липса 
на обезпечителна нужда. Бъдещият иск е за обявяване на предварителен 
договор за покупко-продажба на недвижим имот за окончателен. 
Ч.гр.д.№2368/2009г., образувано на 30.11.2009г. Допусната възбрана на 
недвижим имот с определение от 8.12.2009г. без да е посочен размера, до 
който се възбранява имота. Определен е срок за предявяване на бъдещия 
иск, но не е посочен моментът, от който започва да тече този срок. 
Бъдещият иск е предявен в срока, изчислен от датата на  връчване на 
съобщението. 
Ч.гр.д.№2540/2009г., образувано на 28.12.2009г. С определение от 
28.12.2009г. е отхвърлена молбата за обезпечение на бъдещия иск. 
                По данни от административния секретар на съда и от 
председателя на съда проверените и описани по-горе частни граждански 
дела са всичките дела, образувани по чл.390 ГПК в Районен съд - Дупница 
за проверявания период. 
 
                 ИЗВОДИ  от извършената контролна тематична проверка: 
 
                 Председателят на Районен съд – Дупница е изпълнил в 
определения срок дадените с акта за резултати от извършената тематична 
проверка препоръки като е свикал общо събрание на съдиите в РС – 
Дупница и е поставил на обсъждане констатациите по акта и практиката на 
съда по приложение на разпоредбите от ГПК във връзка с производството 
по обезпечение на бъдещ иск. От протокола от проведеното на 18.12.2009г. 
общо събрание на съдиите в РС – Дупница, се налага изводът, че съдиите 
са обсъждали преимуществено констатациите по акта и са приели всички 
препоръки по него след преценка, че са обосновани и законосъобразни. 
Като че ли недостатъчно задълбочено и обстойно е обсъдена практиката на 
съда по обезпечителните производства. Повод за размисъл е и приетото 
решение на общото събрание относно началния момент, от който започва 
да тече определения от съда срок за предявяване на бъдещ иск. Приемане 
на датата на влизане на определението за допускане на обезпечението в 
сила, без да се конкретизира по отношение на молителя или по отношение 
на  длъжника – бъдещ ответник, не само води пак до две възможни 
различни дати, респ. два различни начални момента, но допуска 
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възможност за нерегламентирано продължаване на срока за предявяване на 
бъдещия иск и невъзможност за служебна проверка на обстоятелството 
дали този иск е предявен в определения срок. И това е така, защото 
постановеното определение за допуснато обезпечение се съобщава от съда  
на молителя- бъдещ ищец, докато длъжникът – бъдещ ответник узнава за 
него едва след връчване на уведомлението от съдебния изпълнител за 
наложената обезпечителна мярка. От тези две различни дати текат и 
съответните срокове за обжалване на определението от страна на 
молителя, респ. – от страна на ответника. Задължението да се представят 
доказателства за предявен бъдещ иск съгласно разпоредбата на чл.390, ал.3 
ГПК е на молителя, а той не би могъл да знае кога определението за 
допуснатото обезпечение е влязло в сила за ответника. 
                Във връзка с гореизложеното, уместно е съдиите в РС – Дупница 
при обсъждане на практиката относно определяне на началния момент, от 
който започва да тече срока за предявяване на бъдещия иск да имат 
предвид различната практика, констатирана при извършените и в други 
съдилища тематични проверки по обезпечителните производства. 
Констатирани са следните различия при определяне на началния момент 
на срока за предявяване на бъдещ иск и те са следните: 
                1--датата на постановяване на определението, с което е допуснато 
обезпечение, като съдиите се аргументират с разпоредбата на чл.395, ал.2 
ГПК; 
                2--датата на издаване на обезпечителната заповед съгласно 
чл.395, ал.3 ГПК, тъй като едва тогава може да се пристъпи към 
осъществяване на правата по определението, с което е допуснато 
обезпечението; 
                 3--датата на връчване на обезпечителната заповед /в много 
съдилища издаването на обезпечителната заповед се удостоверява с дата и 
печат от съдебен служител, която дата предхожда датата на връчване на 
обезпечителната заповед/; 
                 4--датата на връчване на съобщението за изготвеното 
определение, като в тези случаи съдиите се аргументират с разпоредбата 
на чл.396 ГПК; 
                 5--датата на влизане в сила по отношение на молителя на 
определението, с което е допуснато обезпечението на бъдещия иск; 
                 6--датата на влизане в сила на определението, с което е 
допуснато обезпечение на бъдещ иск; 
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                 7--по-ранната дата  измежду датата на връчване на 
обезпечителната заповед и датата, на която е съобщено изготвеното 
определение, с което е допуснато обезпечение. 
                 В някои съдилища е възприета практика, когато определението 
за допускане на обезпечение е постановено в деня на постъпване на 
молбата, началният момент да се определя като датата на постановяване на 
определението, а когато определението е постановено на по-късен етап, 
като по някаква причина не е спазена разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК, 
началният момент да се свързва с датата на съобщаване  за изготвеното 
определение, с което се допуска обезпечение. 
                 При повторното обсъждане на практиката относно определяне на 
началния момент, свързан със срока за предявяване на бъдещия иск, би 
следвало да се вземе предвид Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на 
ВКС по т.д. №1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите от ВКС 
приемат, че по общите правила на ГПК началният момент, от който 
започва да тече срокът за предявяване на бъдещия иск е постановяването 
на определението за допускане на обезпечението – аргумент от чл.396, ал.3 
вр. ал.1 ГПК.   
                 От проверените частни граждански дела, по които определенията 
за допускане на обезпечение са постановени преди връчване на акта за 
резултати от извършената тематична проверка и преди проведеното общо 
събрание на съдиите в РС – Дупница, не могат  да се направят категорични 
изводи за изпълнението или неизпълнението на дадените на съдиите 
препоръки. Отново се констатира, че в диспозитива на  определението за 
допускане на обезпечение не се индивидуализира бъдещия иск. В 
определенията не винаги се сочи началния момент, от който започва да 
тече определения за предявяване на бъдещия иск срок, а при възбрана на 
недвижим имот, не е посочен размера, до който имотът се възбранява. 
 
 
 
         ІІ. Проверката  в Районен съд –Дупница/ДРС/  по сигнал вх. рег. 
№246/01.03.2010г. е извършена в изпълнение на т.4 от Заповед № 53 от 
09.04.2010г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 
съдебен съвет /ИВСС/, издадена на основание чл.58, ал.1 ЗСВ.    
 
          Проверката е извършена  на 14.04.2010г. от инспектор Милка Итова и 
експерт Мария Тодорова.  
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         Сигналът е подаден от С.Т., П.Г.К. и С.Г.К., тримата от гр.Дупница, В 
него се съдържат твърдения за допуснати нарушения по движението и 
приключването на гр.д. №1453/2006г. по описа на Районен съд – Дупница и 
образуваното въззивно гражданско дело в Окръжен съд – Кюстендил по 
въззивна жалба на подалите сигнала срещу първоинстанционното решение 
по гр.д. №1453/2006г. на ДРС. Наред с тези твърдения, се съдържат и 
оплаквания срещу постановените по делото съдебни актове. Иска се намеса 
и в работата на други държавни и общински органи, контрол върху чиято 
дейност ИВСС по закон не упражнява. С втори сигнал от 27.04.2010г. по 
същата преписка на ИВСС, същите лица уведомяват Главния инспектор на 
ИВСС, че по образуваното във ВКС, ІІ отд., гр.д. №7214/2009г. липсват 
редица писмени доказателства, вместо тях в кориците на делата по описа на 
ДРС и КОС са поставени други неотносими към спора доказателства и като 
прилагат копия от всички липсващи според тях доказателства, молят 
Главния инспектор на ИВСС да ги препрати във ВКС.           
 
      К О Н С Т А Т А Ц И И: 
 
      С вх. №3755/10.10.2006г. в Районен съд – Дупница е подадена искова 
молба  от Д.М. срещу С.К. и П.К., с правно основание на предявения иск 
чл.108 ЗС. Гр.д. №1453/2006г. е образувано на 11.10.2006г. и е 
разпределено на съдия-докладчик Даниела Петрова, която насрочва 
първо о.с.з. по делото на 29.11.2006г. В първото с.з. ход на делото е даден 
и е отложено за събиране на доказателства, вкл. по нови доказателствени 
искания и на двете страни по спора. В следващото с.з. на 18.01.2007г. 
съдът докладва постъпилата на 10.01.2007г. молба от ответниците, с 
която се иска отвод на съдията-докладчик. Въпреки, че съдията не 
намира да са налице сочените в молбата обстоятелства и отрича да 
съществува заинтересованост от изхода на делото, както и че съмнението в 
безпристрастността му е неоснователно, на основание чл.12, ал.2 вр. чл.14, 
ал.1 ГПК/отм./ се отвежда от разглеждане и решаване на гр.д. 
№1453/2006г. по описа на ДРС.  
      На 22.01.2007г. е определен нов докладчик по делото – съдия 
Людмила Панайотова. В насроченото на 13.02.2007г. с.з. ход на делото не 
е даден. Съдия Панайотова намира, че исковата молба е нередовна и на 
основание чл.100, вр. чл.98, ал.1 б.б.”б”, „в” и „д” ГПК/отм./ я оставя без 
движение до отстраняване в определения срок на посочените 
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нередовности, а именно: уточняване площта на имота и границите му; 
прецизиране на петитума; представяне на доказателства за сключени 
граждански бракове от ответниците, с оглед задължително участие на 
съпругите им като необходими другари в процеса; посочване цената 
на иска. С молба вх. №1453/06 от 20.02.2007г. ищецът отстранява 
указаните от съда нередовности. В с.з. на 15.03.2007г. съдия Людмила 
Панайотова, по подадена на 06.03.2007г. в деловодството на съда молба 
за отвод от ответниците , която счита за абсолютно неоснователна, но 
предвид недопустимия тон в молбата и за да не оставя тревоги относно 
предубеденост у съдията, се отвежда от разглеждане на делото. 
      На 20.03.2007г. е определен нов докладчик по делото – съдия 
Маргарита Алексиева, която насрочва с.з. на 04.05.2007г., когато дава 
ход на делото, допуска направените с молбата от 20.02.2007г. 
уточнения по исковата молба и иска, конституира като ответник С. Т., 
приема писмени доказателства, заключението на вещото лице, разпитва 
допуснатите свидетели и отлага делото за изслушване на вещото лице по 
поставената допълнителна задача. В с.з. на 20.06.2010г. е даден ход на 
делото, прието е допълнителното заключение на вещото лице, както и 
допълнително представени от страните писмени доказателства и по 
направено от ответната страна допълнително доказателствено искане 
делото е отложено. По направеното от ответници искане за прекратяване 
на производството по делото, съдът заявява, че ще се произнесе след 
събиране на доказателствата и преди постановяване на съдебен акт по 
същество. В с.з. на 05.10.2007г. след приемане на допуснатите писмени 
доказателства и отклоняване на искане за преразпит на свидетел, 
съдът приема, че делото е изяснено от фактическа страна, дава ход по 
същество и обявява, че ще се произнесе с решение в срок. С 
определение от з.з. на 28.12.2007г. съдията – докладчик  констатира, че 
делото не е изяснено от фактическа страна и не са установени 
характеристики на имотите от значение за спора, както и статута им по 
действащия към 1990г. план и сега действащия план на гр.Дупница. Във 
връзка с това отменя определението за даване ход по същество на 
делото, на основание чл.157 ГПК/отм./ поставя допълнителна задача 
на вещото лице и насрочва делото в о.с.з. на 06.02.2008г. В това съдебно 
заседание, искане за отвод на съдията чрез своя процесуален 
представител прави ищеца след като съдията отказва да уважи искането 
му за отмяна на определението, с което е отменен хода по същество и е 
допусната допълнителна експертиза. Въпреки, че не приема наличието на 
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основания за направения отвод, съдията се отвежда от разглеждане на 
делото.  
      На 12.02.2008г. е определен нов докладчик – съдия Анета Илинска, 
която с определение от з.з. на 22.02.2008г. се отвежда от разглеждане на 
делото на основание чл.14, ал.1 вр. чл.12, ал.2 ГПК/отм./, поради 
особени отношения с ответната страна по делото. Какви точно са 
особените отношения съдията не сочи в определението си. 
       На 25.02.2008г. е определен нов докладчик – съдия Калина 
Анастасова. С определение от з.з. на 29.02.2008г. съдията се отвежда от 
разглеждане на делото на основание чл.14 вр. чл.13 и чл.12, ал.2 
ГПК/отм./, като посочва  че се намира в особени отношения с 
ответника С.К., пораждащи основателни съмнения, че производството ще 
бъде разгледано от обективен и безпристрастен съдия. 
      На 05.03.2008г. е определен нов докладчик – съдия Людмила 
Панайотова. На 24.03.2008г. в РС –Дупница постъпва молба от 
ответниците с искане делото да бъде възложено на друг съдия, предвид 
отвода на съдия Панайотова от 15.03.2007г. В насроченото на 25.03.2008г. 
с.з., водено от съдия Панайотова  не е даден ход на делото, предвид 
определения от председателя на съда нов  докладчик – съдия Светла 
Пейчева. 
      С определение от з.з. на 27.03.2008г. съдия Светла Пейчева се 
отвежда от разглеждане на делото на основание чл.14 вр. чл.13 и чл.12 
ГПК/отм./, поради това че се намира в особени отношения с 
ответниците по делото – С.К. и П.К. 
       На 27.03.2008г. е определен нов докладчик – съдия Мая Гиздова, 
която с определение от з.з. на 28.03.2008г. също се отвежда от 
разглеждане на гр.д. №1453/2006г. по описа на ДРС на основание чл.22, 
ал.1, т.6 ГПК –  съществуване на  други обстоятелства/ извън изброените в 
т.т. 1-5/, пораждащи основателни съмнения в безпристрастието й. Следва 
да се има предвид, че делото се разглежда по реда на  ГПК/отм./, съгласно 
разпоредбата на §2 от ПЗР на ГПК. 
      След отводите на всички съдии в Районен съд – Дупница, разглеждащи 
граждански дела, от председателя на съда за пореден път е извършено ново 
електронно разпределение на делото при спазване на принципа на 
случайния подбор, без участието на отвелите се съдии. На 31.03.2010г. е 
определен  нов докладчик – съдия Надя Георгиева, която с 
разпореждане от 07.04.2008г. насрочва делото в о.с.з. на 23.04.2008г., 
когато го отлага поради неявяване на вещото лице за 04.06.2008г. – 
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отсрочено за 13.06.2008г. В това заседание е прието допълнителното 
заключение на вещото лице, приема като доказателство още една 
скица, оставя без уважение искане на ответната страна  за оглед на 
място,  дава ход по същество на делото и обявява, че ще се произнесе с 
решение в срок.  
       Решение №670 по гр.д. №1453/2006г. по описа на ДРС, е обявено на 
12.12.2008г., пет месеца след срока по чл.190 ГПК/отм./ По данни на 
председателя на Районен съд – Дупница съдия Надя Георгиева е родила 
през месец септември  2008г. и е ползвала отпуск по майчинство. 
 
      На 16.02.2009г. в Районен съд – Дупница постъпва въззивна жалба от 
процесуалния представител на ответниците срещу решение 
№670/12.12.2008г., постановено по гр.д. №1453/2006г., която след 
администриране, на 27.02.2009г. е изпратена на Кюстендилския окръжен 
съд по компетентност. 
      Първоинстанционното дело заедно с въззивната жалба постъпва в 
КОС на 10.03.2009г. и на 11.03.2009г. е образувано в.гр.д. №157/2009г., 
разпределено на съдия Соня Кочова, определена за докладчик. Делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 12.05.2009г., когато ход не му е даден 
поради нередовна процедура по призоваването на двама от 
жалбоподателите-призовките до пълномощника им – адвокат Филипов са 
върнати в цялост с отбелязване, че е в чужбина до 13.05.2009г. От участие 
в разглеждането на делото съдебният състав отвежда съдия Маргарита 
Алексиева, участвала в разглеждането, / но не и в решаването/ на делото в 
ДРС. В следващото с.з. на 09.06.2009г. ход на делото е даден и то е 
обявено за решаване. 
      С определение от з.з. на  22.06.2009г. КОС разглежда постъпилата 
на 22.06.2009г. молба от С.К., П.К. и С.К. с искане за налагане на 
обезпечителна мярка „забрана на всички проектни и строителни работи” 
по границата между  имоти с посочени индентификационни номера, 
находящи се в гр.Дупница. Като приема направеното от ответниците по 
първоинстанционното дело искане  за обезпечение за недопустимо, КОС 
оставя молбата им без разглеждане. 
      Решението по в.гр.д. №157/2009г. по описа на КОС е постановено и 
обявено на 02.07.2009г., в рамките на тридесетдневния инструктивен  
процесуален срок по отменения ГПК. Оставено е в сила решението на 
ДРС от 12.12.2008г. по гр.д. №1453/2006г., с което С.К., П.К. и С.К. са 
осъдени да отстъпят собствеността и предадат владението на Д.М. на 14 
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кв.м. от УПИІ-3559, кв.269 по плана на гр.Дупница от 1990г., разположени 
откъм източната граница на имота. 
      Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба, която е 
администрирана своевременно. 
      С определение №46/30.03.2010г. в закрито заседание на 23.03.2010г. 
ВКС на РБ, Второ гражданско отделение прекратява производството по 
образуваното  гр.д. №1472/2009г. по описа на ВКС, ІІг.о. и връща делото 
на Кюстендилския окръжен съд за комплектоването му със скиците, 
приложени към допълнителното заключение на вещото лице от 
13.06.2007г. и скицата, приета като оригинал в заседанието на първата 
инстанция на 20.06.2007г., като след комплектоването на делото с 
липсващите скици, същото да се изпрати на ВКС за произнасяне по чл.288 
ГПК. 
      С писмо изх. №344/12.04.2010г. председателят на Районен съд – 
Дупница, в изпълнение на определението на ВКС,  е отговорил на 
запитване на председателя на КОС, като е посочил датите на наличност на 
липсващите скици. 
 
       
      И З В О Д И: 
 
      От образуване на първоинстанционното дело до приключването му с 
обявяване на постановеното решение е изминал период от две години и два 
месеца. Насрочени са единадесет съдебни заседания, проведени са шест 
с.з.  и на  пет с.з. ход на делото не е даден, като четири пъти причина за 
това са направени отводи  и един път – нередовност на исковата молба. В 
продължение на два месеца съдиите, разглеждащи граждански дела в РС – 
Дупница последователно се отвеждат от разглеждане на делото, поради 
което по него не се извършват никакви процесуални действия. 
Самоотводите са мотивирани само чрез посочване на съответния текст от 
ГПК, без да се сочат конкретните причини за това. Приетите по молба на 
ответниците /един път по молба на ищеца/ отводи не само не са 
мотивирани, но съдията изрично сочи, че според него липсват основания за 
отвод. 
      Вярно е, че определението, с което съдията приема да се отведе или се 
самоотвежда от разглеждане на делото е окончателно и не подлежи на 
контрол. Отводът, обаче,  следва да бъде мотивиран, за да не се превръща в 
инструмент за отказ от разглеждане на делото, въпреки извършеното 
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регламентирано разпределение. Следва да се има предвид, че 
неоснователното отвеждане или всеки  немотивиран  отвод е  начин за 
натоварване на другите съдии с дела, които са сложни от правна и 
фактическа страна. Не следва да се допуска чрез приемане на 
неоснователен отвод по искане на страната, тя да бъде толерирана в 
стремежа си по този начин да „получи удобен за нея съдия”, който да 
разгледа делото.  
      Нередовност на исковата молба се констатира едва от втория съдия-
докладчик по делото, след като то вече е било насрочено за разглеждане в 
о.с.з. 
      Друг съдия-докладчик по делото в срока за произнасяне констатира, че 
делото не е изяснено от фактическа страна и се налага събиране на 
допълнителни конкретни доказателства, след като преди това в с.з. е дал 
ход по същество, констатирайки, че делото е напълно изяснено от 
фактическа страна. След като отново насрочва с.з. по делото за събиране 
на допълнителните изрично и служебно посочени от самия него 
доказателства,  същият съдия-докладчик се е и отвел от разглеждане на 
делото. Тези обстоятелства сочат и на недостатъчно добро проучване на 
делото и недостатъчно добра подготовка по него преди разглеждане в о.с.з. 
       Безспорно има забава и при произнасяне на решението по гр.д. 
№1453/2006г. по описа на Районен съд – Дупница, но доколкото това 
нарушение е инцидентно и е свързано с ползвания от съдията-докладчик 
отпуск по майчинство, то не би могло да бъде квалифицирано като 
дисциплинарно нарушение по смисъла на чл.307, ал.3, т.1 ЗСВ. 
      Следва да се отбележи, че необосновано отлагане на проведените с.з. 
не се констатира. Всяко отлагане е свързано с направени от страните и 
уважени от съда доказателствени искания и за събиране на доказателства. 
Заседанията са насрочвани в разумни срокове през месец, най-много два 
месеца. 
      В производството пред въззивната инстанция не се констатират 
нарушения по образуването, движението и приключването на в.гр.д. 
№157/2009г. по описа на Окръжен съд – Кюстендил. 
      Искането на подалите сигнала, приложените към него и липсващи 
според тях от делата документи да бъдат препратени от ИВСС до 
компетентния съд не може да бъде уважено, тъй като е извън 
правомощията на ИВСС. Това искане следва да се адресира до съответния 
съдебен орган, разглеждащ и решаващ делото. 
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      Извън правомощията на ИВСС са и останалите искания и оплаквания 
по сигнала, касаещи решаващата дейност на съда и подлежащи на 
проверка единствено и само по предвидения от ГПК инстанционен 
контрол. 
      
 
 
       Ето защо и на основание чл.58, ал.2 ЗСВ Инспекторатът към Висшия 
съдебен съвет  дава следните 
 
                 ПРЕПОРЪКИ: 
 
                 І. Председателят на Районен съд – Дупница отново да свика 
общо събрание на съдиите в РС – Дупница, на което да се анализира,  
обобщи и уеднакви практиката на съда по отношение определянето на 
началния момент, от който започва да тече срокът за предявяване на 
бъдещ иск в обезпечителното производство. 
                 СРОК за изпълнение на препоръката – два месеца от датата на 
получаване на настоящия акт. 
        
                 ІІ.Отново препоръчва на съдиите  в Районен съд – Дупница: 
                 1. При допускане на обезпечение на бъдещ иск да го 
индивидуализират в диспозитива на определението; 

 СРОК  за изпълнение на препоръките – постоянен. 
 

                 ІІІ.Препоръчва на съдиите в Районен съд – Дупница да 
спазват стриктно предвидените основания за отвод по  чл. 22 ГПК  и 
процедурата по отвода - чл. 23 ГПК, предвид вмененото им 
задължение за безпристрастност по чл.4 ЗСВ. 
                      Председателят на Районен съд – Дупница, в края на всяко 
тримесечие следва да изпраща справка за броя на отводите на всеки 
съдия с приложени към справката копия от определенията, с които са 
направени съответните отводи. 

 
                                     

СРОК за изпълнение на препоръките –два месеца от датата на 
получаване на настоящия акт. 
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На основание чл.58, ал.4 ЗСВ административният ръководител на 
Районен съд – Дупница следва да уведоми Главният инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за предприетите действия и мерки 
по изпълнение на препоръките. 

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

изпрати на председателя на Районен съд –Дупница, който да запознае с 
него съдиите и предвид възможността по чл.58, ал.3 ЗСВ за възражения до 
Главния инспектор на ИВСС. 

 
 На основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ  екземпляр от настоящия акт да 

се изпрати на Висшия съдебен съвет. 
 
                 Екземпляр от акта да се изпрати и на председателя на Окръжен 
съд – Кюстендил. 
 
                                                                    ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                            / М. ИТОВА/ 


