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АКТ 
 

с резултати от извършена проверка 
 
На основание Заповед на №114  от 18.08.2008 год. на Главния инспектор 
на Инспектората към ВСС, издадена съгласно чл.58, ал.1 ЗСВ, бе 
извършена  проверка   по сигнал  със задачи : 

1. Да се извърши проверка в:  Районен съд град Варна по 
образуването,  движението  и приключването на ч.гр.д. №8003/2007 
год. по описа на съда с докладчик съдия Георги Лефтеров;   
Районен съд град Павликени по образуването, движението и 
приключването на ч.гр.д. № 391/2007 год. по описа на съда с 
докладчик съдия Цветомил Горчев  и Районен съд град 
Търговище по образуването, движението и приключването на 
ч.гр.д. № 1729/2007 год. по описа на съда  с докладчик съдия 
Руслан Донев.  

2. Да се извърши проверка по образуването, движението и 
приключването на делата по чл. 237 от ГПК /отм./ , разгледани от 
същите съдии за периода от 01.01.2006 год. до 01.03.2008 год. 

 
 
Заповедта е издадена въз основа на данните, изнесени в публикацията  от 
13.03.2008г. във вестник „Труд”:”Измама за 12 милиона още кръстосва 
страната” и по сигнали, подадени от лицата М.Х.С., Г.И.Т. и Г.С.С., лично 
и  като представител на ООД, всички от град Пловдив. По сигналите са 
образувани преписки №№ 375/ 19.03.2008 год., 768/15.04.2008 год.   и    
1590/01.07.2008 год. 
 
 
На основание чл. 56, ал. 2 от ЗСВ проверката е възложена на инспектор 
Незабравка Стоева  и експерти  Мария Тодорова  и  Боян Балджиев. 
 
 
В сигналите се съдържат твърдения за извършени нарушения от 
магистрати в Районен съд – гр.Варна, Районен съд – гр.Търговище и в 
Районен съд- гр.Павликени във връзка с образуването, движението и 
приключването на частни граждански дела  по производства по реда на 
чл. 242 и следващите от ГПК /отм./ с искания за издаване на 
изпълнителни листове на извънсъдебно основание – чл. 237, б.”з” от 
ГПК /отм./. Във всяко от трите посочени съдилища образуваните дела са 
по молби на едно и също лице- П.С.А. от  гр.Генерал Тошево, област 
Варна. Искането по всяка  молба се основава на следните  писмени 
доказателства:  договор за цесия от 10.06.2007 год. без нотариална 
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заверка на подписите на договарящите П.В.Л.- цедент и П.С.А. - цесионер; 
уведомление по чл.99 ЗЗД; споразумение от 11.04.2007 год. с нотариална 
заверка на подписите на пълномощника  на възложителите / 36 физически 
лица/ -  Г.В.В. и на изпълнителя П. В.Л. - адвокат във ВАК и договор за 
правна помощ от 11.11.2006 год., сключен между пълномощника на 
възложителите – Г.В.В. и адвокат П.В.Л. в качеството му на изпълнител. 
Липсва нотариална заверка на подписите на сключилите договора за 
правна помощ лица.    
 
             
            КОНСТАТАЦИИ : 
 
Проверката в Районен съд град Павликени  беше  извършена на 19.08.2008 
год.,  в присъствието на Председателя на Районен съд град Павликени- 
съдия Евелина Карагенова и на проверявания съдия Цветомил Горчев, на 
които бе предявена заповед №114/1808.2008г. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС.  
 
Ч.гр.д. № 391/2007 год., обект на проверката по първата задача от 
заповедта, бе прегледано на 20.08.2008 год. в сградата на 
Великотърновския окръжен съд и  при съдействието  на  Зам. председателя  
на гражданското отделение - съдия Мария Гаджонова, тъй като същото се 
намира приложено по в.ч.гр.д. № 491/2008 год., по описа на ВТОС. 
Поради тази причина първо беше извършена проверка на делата по чл. 237 
от ГПК/отм./, разгледани от съдията Горчев за периода от 01.01.2006 год. 
до 01.03.2008 год.   
 
Делата са разпределяни по програмата за разпределение на делата, 
действаща в РС Павликени, на принципа на случайния избор, съобразен с 
графиците за дежурствата на съдиите от РС – гр. Павликени. В районния 
съд няма обособени отделения и разпределянето се извършва от 
председателя Евелина Карагенова. Очевидно е, че делата са разпределяни 
на принципа на случайния избор, съобразен с графиците за дежурства, 
според постъпването им в съответния ден, тъй като разгледаните за 
определения период дела се обособяват на групи като  постъпили в един  и  
същ ден.  
 
В Районен съд –гр. Павликени няма внедрена деловодна програма и 
проверката на делата по чл. 237 от ГПК /отм./ беше извършена по книгите  
на РЗЗ / разпоредителни и закрити заседания/ и описните книги на съда.  
През  2006 год. съдията Горчев е разгледал 20 дела.  Почти всички актове 
са постановени в предвидения седемдневен срок, като по три от делата 
определението е обявено и постановено в деня на образуването на делото – 
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ч. гр.д. № 337/2006 год., ч.гр.д.  № 338/2006 год.  и  ч.гр.д. № 339/2006 год. 
По ч.гр.д. № 120 / 2006 год. актът е постановен в дванадесет дневен срок от 
образуване на делото. По   ч.гр.д. № 354/2006 год.   актът е    постановен   в 
едномесечен   срок. По ч.гр.д. №436/2006 год. актът е постановен в 
шестнадесет дневен срок от образуване на делото. 
 
През 2007 год. съдията Горчев е разгледал 19 дела по чл. 237 от ГПК /отм./, 
а  от 01.01.2008г.  до 01.03.2008 г.  -  5 дела. Преимуществено,  актовете са 
постановени в законовия седемдневен срок,  като определенията по ч.гр.д. 
№ 224/2007 г., ч.гр.д. №324/07г.,  ч.гр.д. № 336/07г.,  ч.гр.д.№ 337/07г., 
ч.гр.д.№ 338/07г.,  ч.гр.д. № 339/07 г., ч.гр.д. №367/07г.  и  ч.гр.д. № 
390/2007г., са постановени в деня на образуване на делата.  Определението 
по ч.гр.д. № 47/2007 г. е постановено в 14 дневен срок от образуване на 
делото, а по ч. гр.д. № 386/2007 г. - в 13 дневен срок от образуване на 
делото. През 2008 год. актовете по същество са постановени в изискуемите 
от закона срокове. Ч.гр.д. № 83/2008 и № 84/2008 год. са приключени в 
едномесечен срок с определение за прекратяване на производството. 
      
 
От прегледа на ч. гр.д. № 391/2007 год. се констатира, че в районен съд 
град Павликени е постъпила молба с вх. № 888/11.10.2007 год., подадена 
от П.С.А. с основание чл. 237, б. „з” от ГПК.  Поискано е осъждането на 
тридесет и шест  физически лица и едно юридическо лице, на основание 
споразумение от 11.04.2007 год. с нотариална заверка на подписите на 
договарящите лица, като  заедно със споразумението са представени 
договор за правна помощ от 11.11.2006 год.,  без нотариална заверка на 
подписите, договор за цесия от 10.06.2007 год., ведно с уведомление по чл. 
99 от ЗЗД , както и 36 броя пълномощни. Като изпълнително основание е 
посочено споразумението и е поискано тридесет от физическите лица, 
ответници по молбата, да бъдат осъдени, да заплатят по равно сумата в 
размер на 500 евро, представляващи част от дължимата по т. 7 от 
споразумението сума, а шест от физическите  лица и ООД, град Пловдив, 
да бъдат осъдени да заплатят солидарно сумата в размер на 2 500 000 лева, 
представляваща част от дължима по т.8 от споразумението сума. Делото е 
образувано на 11.10.2007 год. и разпределено на съдия Цветомил 
Горчев, който на същата дата е бил дежурен. С разпореждане в закрито 
съдебно заседание от 12.10.2007 год., съдията е оставил делото без 
движение и е указал на молителя да представи оригиналите на 
приложените към молбата писмени доказателства, както и да внесе и 
представи доказателствата за внасяне на държавна такса в размер на 
50019, 56 лева. След като П.А. е бил уведомен по надлежния ред, чрез 
съобщение, пращано на два пъти до молителя,  с оглед изпълнение на 
изискванията за редовно връчване, същият с молба от 06.11.2007 г., е 
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представил исканите оригинали и е направил изменение в размера на 
искането за присъждане на сумата от 2 500 000 лева,  като го е намалил на 
100 000 лева. В приложенията към молбата е записан  и документ за 
внесена д.т.. Върху молбата има две разпореждания на съдията-докладчик. 
С едното разпореждане - от 06.11.2007г.  съдия Горчев  задължава  
молителя да внесе дължимата по делото след направеното намаляване на 
размера  на искането  държавна такса от 2019,56 лева, а с другото 
разпореждане -  с дата 13.11.2007г.  допуска направеното изменение в 
размера на искането. С  отделна молба, също  от 06.11.2007г. П.А. 
представя квитанция за внесена по сметка на РС – гр.Павликени държавна 
такса по делото, като заявява, че е пропуснал да я приложи към първата си 
молба. С молба вх.№972/13.11.2007г. молителят прави искане за 
присъждане на направените по делото разноски, като моли след 
произнасянето да му бъдат върнати оригиналите от договора за цесия, 
договора за правна помощ и споразумението към него. С разпореждане в 
з.з. от 13.11.2007г. върху молбата, съдията е  разрешил връщане на 
оригиналите – идентични с приложените по делото преписи, след 
отбелязване  издаването на изпълнителен лист. По делото няма данни 
П.А. да е правил искания и да е депозирал молби за освобождаване от 
заплащането на дължими държавни такси. 
С определение №175/13.11.2007г. съдия Цветомил Горчев е осъдил 
тридесетте физически лица да заплатят на молителя сумата от 977,90 лева-
равностойността на 500 евро, поравно всеки един от тях по 32,60 лева, 
представляващи част от дължима по споразумението от 11.04.2007г. сума. 
Със същото определение останалите шест физически лица и едно 
юридическо лице – търговско дружество ООД-гр.Пловдив са осъдени да 
заплатят на П.А. сумата от 100 000 лева, представляваща част от дължима 
по цитираното споразумение сума. Присъдени са и разноски на молителя. 
На 13.11.2007г. молителят лично е получил издадения изпълнителен лист и 
оригиналите от документите, което е удостоверено чрез саморъчно 
изписано заявление и подпис, съответно под определението на съда и  
върху молбата му от 06.11.2007г. за присъждане на разноските. По делото 
е приложено и съобщение за изготвеното определение,  написано  на 
13.11.2007г. и връчено лично на молителя също на 13.11.2007г. Всички, 
описани до тук процесуални действия на молителя,  са извършени лично от 
него. 
 
От делото е направено пълно копие при проучването му в Окръжен съд –
гр.Велико Търново.  
По частна жалба на шест физически лица  и на търговско дружество срещу 
определението от 13.11.2007г. на Павликенския районен съд, е образувано 
въззивно ч.гр.д. №491/2008г., което е приключило с определение 
№202/12.05.2008г., оставящо в сила обжалваното определение на Районен 
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съд – гр.Павликени, постановено по ч.гр.д. №391/2007г.. В определението 
е записано, че то  не подлежи на обжалване. Окръжен съд – гр.Велико 
Търново е приел, че местната подсъдност не е абсолютна процесуална 
предпоставка за разглеждане на производството по чл.242 от ГПК/отм./, 
поради което постановеният от ПРС съдебен акт в никакъв случай не е 
недопустим, тъй като именно в качеството му на районен съд,  последният 
е родово компетентен да разгледа и се произнесе по подадената до него 
молба за издаване на изпълнителен лист. 
 
По делото е приложено определение № 180/ 08.11.2007 год. на Окръжен 
съд град Търговище,  постановено по в.ч.гр.д. № 456/2007г., с което е 
обезсилено определението на Търговищкия районен съд,  постановено по 
ч.гр.д. № 1729/2007 год.,  образувано също по молба на П.А. срещу същите 
лица за присъждане на част от същите вземания. ТОС е прекратил 
производството по делото поради неговата недопустимост и е изпратил 
делото по подсъдност на Районен съд град Пловдив. За да постанови 
определението си, ТОС е приел, че местната подсъдност, съгласно 
разпоредбата на чл. 242, ал. 2 от ГПК /отм./, е абсолютна процесуална 
предпоставка за разглеждане на делото. От гореизложеното е видно, че 
практиката на окръжните съдилища по прилагането на чл. 242 от ГПК 
/отм./  относно   местната подсъдност  е коренно противоположна. 
Срещу определение № 202/12.05.2008 год., постановено по в.ч.гр.д. № 
491/2008 год. на Окръжен съд Велико Търново, е подадена  касационна 
частна жалба и същата към момента на проверката се администрира в 
Окръжен съд  Велико Търново и не е изпратена по компетентност  във 
ВКС  на  РБ. 
 
 
             ИЗВОДИ  :  
 
Предвид направените констатации при извършване на възложената 
проверка  се установи,че не са допуснати нарушения от проверявания 
магистрат  по отношение  образуването, движението и  приключването на 
проверените дела по чл.237 ГПК/отм./, както и по спазването на 
законоустановените процесуални срокове. Приключването на определени 
дела  извън седмодневния срок,  в рамките на един месец от образуването 
им,  се дължи на обстоятелството,  че производствата по тях са били 
оставяни без движение за отстраняване на констатирани нередовности.  
 
По проверката на ч.гр.д. №391/2007г. по описа на Районен съд – 
гр.Павликени се констатира,  че решаващият съдия не е изследвал 
подсъдността  на    молбата, на основание на която е образувано 
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производството, предвид изискването на чл. 242, ал.2, изр. последно  от 
ГПК.  
Недостатъчна и непълна е проверката на акта, въз основа на който се иска 
издаване на изпълнителен лист. Извън анализа на съдията Горчев е 
останала  редовността на акта от външна страна. Не са налице   
констатации  и изводи  относно липсата на нотариална заверка на 
подписите по договора за цесия  за всеки един от 36-те  длъжници – 
физически лица.  В мотивите на определението липсват съображения дали 
с представения акт - договор за продажба на вземане се удостоверява  
именно подлежащо на изпълнение вземане срещу всяко от лицата, против  
които  се иска издаване на изпълнителен лист на извънсъдебно основание. 
 
Подценяването на тези изисквания  води  до предоставяне възможност на 
молителя да злоупотреби с права, търсейки удовлетворяване  на 
претенцията си на всяка цена. Молителят е извършил поредица от 
действия   чрез   подаване  на   молби   с различен размер на претенциите, 
но с приложен към тях един и същ договор за цесия до различни районни 
съдилища –освен в РС –гр.Павликени, още  и  в РС-гр.Търговище, РС – 
гр.Варна, РС – гр.Тетевен.  
Недостатъчно стриктното  прилагане на закона води до обществена оценка,  
че  съдът се поставя в услуга на страната, чиито действия  са 
противоправни. 
 
В кръга на извършената проверка не бяха констатирани нарушения на 
разпоредбата на чл.9 от  ЗСВ в Районен съд – гр.Павликени, уреждаща 
начина на разпределение на делата при спазване на принципа на случайния 
подбор. Очевидно е, че делата са разпределяни на принципа на случайния 
избор, съобразен с графиците за дежурства, според постъпването им в 
съответния ден, тъй като разгледаните за определения период дела се 
обособяват на групи като  постъпили в един  и  същ ден. 
 
 
              ПРЕДЛОЖЕНИЯ  И  ПРЕПОРЪКИ: 
 
        Председателят  на Районен съд – гр.Павликени , на основание чл.80, 
ал.1,  т.9   във вр. с чл.79, ал.2,  т.1 от ЗСВ  да упражни правомощията си за 
свикване на Общо събрание  на съдиите за анализиране и обобщаване на 
практиката  по  издаване  на изпълнителен лист на извънсъдебно 
основание съгласно разпоредбите на чл.242 и следващите от ГПК /отм./  
във  вр. с разпоредбата на чл.237 от ГПК/отм./  с  цел недопускане на 
нарушения  по прилагането  на  чл.417  от действащия ГПК. 
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         Председателят на  Районен съд – гр. Павликени,  на основание чл.237  
от  ЗСВ,  да обърне внимание на съдия  Цветомил Горчев  за  допуснатите 
и констатирани  с акта нарушения  по разглеждането на ч.гр.д. 
№391/2007г. по описа на РС – гр.Търговище,  за което да уведоми ВСС.                   
 
          На основание чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ препис от акта с резултатите от 
извършената проверка  да се изпратят на ВСС за сведение.  
           На основание чл.58, ал.3 от ЗСВ   препис от акта  с резултатите  от 
извършената проверка да се изпрати на    административния ръководител –
председателя на Районен съд – гр.Павликени  – съдия  Евелина Карагенова.  
и на проверявания съдия  в Районен съд – гр.Павликени – Цветомил  
Горчев. 
                                         
 
 
                            ИЗГОТВИЛИ АКТА :    Инспектор : …………….. 
                                                                                                  /Н.Стоева/ 
 
                                                                      Експерти : 1……………… 
                                                                                          /М. Тодорова/ 
 
                                                                                         2……………… 
                                                                                          /Б.Балджиев/ 


