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На основание заповед № Ж- 13- 981/06. 03. 2014г. на Главния 

инспектор при Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена 

проверка по сигнал Вх. рег. № Ж-13-981/13г., подаден от „Е”ЕООД със 

седалище и адрес на управление в гр. София, представлявано от 

управителя Р. Б. със задача:  

Да се извърши проверка по образуването, движението и 

приключването на гр.д. № 57689/2012г. по описа на СРС, ГО, 47 с-в; ч. гр. 

д. №11233/13г. по описа на СГС, Іс-в; ч. гр. д. №2869/13г. по описа на СГС, 

ІV с-в и ч. гр. д. №8645/13г. по описа на СГС, ІІ с-в. 

 В сигнала се навеждат доводи за нарушения по образуването и 

движението по гр. д. №57689/12г. по описа на СРС, ГО, 47 с-в ,допуснати 

от съдия Биляна Магделинова от СРС. Молителите твърдят, че нарушения 

са допуснати и от СГС при разглеждане на частни жалби срещу действия 

на съдия Магделинова.  

Проверката беше извършена от инспектор АЛБЕНА КОСТОВА и 

експерти: МАРИЕЛА МИТЕВА и ОЛЕГ ВЕЛИНОВ. 

 Метод на проверката: от СРС бяха получени: 

1. Справка относно броя на делата, разпределени на съдия  Биляна 

Магделинова през 2012г. и 2013г. с посочване на номера на делото, 

правното основание, дата на образуване, дата на решаване на делото, 

когато делото се решава в закрито заседание и дата на обявяване на делото 

за решаване, когато делото се решава в открито съдебно заседание, както и 

дата на съдебния акт с посочване на неговия вид; 

 2. Заверен препис на ч. гр. д. №13757/13г. по описа на СГС и ч. гр. д. 

№11233/13г. по описа на СГС. 

 Във ВКС бяха проверени ч. гр. д. № 8645/13г. по описа на СГС, ч. гр. 

д. №2869/13г. по описа на СГС и гр. д. №57689/12г. по описа на СРС, ГО, 

47 с-в.  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 

 І. По гр. д. 57689/12г. по описа на СРС, ГО, 47 с-в: 

Делото е образувано на 6. 12. 2012г. по повод искова молба, 

съдържаща иск по чл. 124, ал.4 от ГПК за установяване по отношение на 

„Е”ЕООД, гр. София на неистинността на запис на заповед от 21.06. 2010г. 

за сумата от 200 000лв. относно подписа на ищеца като издател, предявен 

от С. Й. от гр. София. Той поискал СРС да постанови решение, с което да 

прогласи неистинността на запис на заповед от 21. 06. 2010г. за сумата от 

200 000 лева издаден от него в полза на ответното дружество. 
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Ищецът направил особено искане СРС да допусне обезпечение на 

така предявения иск като спре изпълнението по изпълнително дело 

№20107860402053 по описа на ЧСИ М. М. с рег. №786 КЧСИ с район на 

действие СГС на осн. чл. 397, ал.1,т.3 от ГПК. 

Към исковата молба са приложени вносна бележка за държавна такса 

в размер на 50лв., внесена по сметка на СРС; копие на запис на заповед без 

протест от 21. 06. 2010г. за 200 000лв., подписан от ищеца С. Й.; 

изпълнителен лист, издаден от СРС на осн. чл. 417 и чл. 418, ал.2 от ГПК; 

протокол за опис на недвижимо имущество; постановление за спиране на 

наказателно производство по пр. пр. №65378/10г. по описа на СРП и др. 

Делото е разпределено на съдия Биляна Магделинова. 

На 6. 12. 12г. С. Й. подал още една искова молба до СРС.С нея той 

предявил иск по чл. 124, ал.5 от ГПК за установяване наличието на 

престъпно обстоятелство, изразяващо се в използване на неистински 

частен документ, запис на заповед, в рамките на образувано по молба на 

ответника заповедно производство, по което е издаден изпълнителен лист, 

въз основа на който е образувано изп. дело №20107860402053 на ЧСИ М. 

М. Алтернативно поискал СРС да признае за установено, че е извършено 

престъпление документна измама, осъществена посредством посочения 

по- горе запис на заповед. 

Към исковата молба са приложени вносна бележка за държавна такса 

в размер на 50лв., внесена по сметка на СРС; копие на запис на заповед без 

протест от 21. 06. 2010г. за 200 000лв., подписан от ищеца С. Й; 

изпълнителен лист, издаден на 8.09.2010г. от СРС на осн. чл. 417 и чл. 418, 

ал.2 от ГПК; протокол за опис на недвижимо имущество; постановление за 

спиране на наказателно производство по пр. пр. №65378/10г. по описа на 

СРП и др. 

Въз основа на така подадената искова молба е образувано гр. д. 

№57691/12г.  

На 12. 12. 2012г. в закрито заседание съдия Магделинова 

постановила определение, с което на осн. чл. 213 от ГПК съединила в едно 

производство гр. д. №57691/12г. с гр. д. № 57689/12г., които да се водят 

под номера на второто дело. 

 На 12. 12. 2012г. съдия Магделинова постановила определение, с 

което допуснала обезпечение на субективно съединените искове по чл. 

124, ал.4 и чл. 125, ал.5 от ГПК, предявени от С. Й. срещу „Е”ЕООД, гр. 

София чрез налагане на обезпечителна мярка- спиране на производството 

по изпълнително дело №20107860402053 по описа на ЧСИ М. М. с рег. 
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№786 КЧСИ с район на действие СГС.Същият ден била издадена и 

обезпечителна заповед в този смисъл. 

 Ищецът получил обезпечителната заповед чрез адвоката си на 13. 12. 

12г. 

 На 9. 01. 2013г. съдия Магделинова постановила разпореждане, с 

което на осн. чл. 131 от ГПК разпоредила препис от исковата молба заедно 

с приложенията да се връчи на ответника и указала на ответника в 

едномесечен срок да даде писмен отговор, задължителното съдържание на 

отговора и последиците от неподаването на отговор или неупражняването 

на права, както и възможността да ползва правна помощ, ако има 

необходимост и право на това. 

На 16. 01. 2013г. СРС връчил на ответника преписи от двете искови 

молби с приложенията към тях и указанията на съда. 

На 18. 01. 2013г. в СРС постъпила молба от „Е”ЕООД, гр. София, с 

която на основание чл. 126, ал.1 от ГПК ответникът поискал гр. д. 

№57689/12г. и присъединеното към него гр. д.№57691/12г. да бъдат 

прекратени. В подкрепа на искането си посочил, че: 

1. Искът по чл. 124, ал.4 от ГПК е недопустим, защото поради 

неизпълнение на задължението по процесния запис на заповед 

дружеството се е снабдило със заповед за незабавно изпълнение и 

изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело. Законодателят е 

предвидил специален ред за предявяването на вземането по записа на 

заповед- заповедното производство, предвидено в глава ХХХVІІ от ГПК. 

Във връзка с този специален ред за предявяването на вземането по записа 

на заповед е предвиден и съответния специален ред на защита на 

длъжника, който дерогира общия исков ред. При издадена заповед за 

изпълнение длъжникът може да направи възражение по чл. 414 от ГПК, 

възражение по чл. 423 от ГПК или да предяви иск по чл. 424 от ГПК, но не 

може да предяви иск по общия ред на основание чл. 124 от ГПК. Фактът, 

че длъжникът е пропуснал да се възползва от предоставените му 

специални способи за защита не му дава право да предяви иск по общия 

ред. В този смисъл е и трайната практика на ВКС, материализирана в 

множество съдебни актове, измежду които: Определение №597 от 17. 10. 

2011г. по гр. д. №538/2011г., ГК, ІV ГО на ВКС; Определение №643 от 2. 

11. 2009г. по ч.т.д. №680/2009г., ТК, ІІ ТО на ВКС; Определение 

№948/20.12.2010г. по ч. т. д. №898/2010г., ТК, І ТО на ВКС; Определение 

№688 от 14. 12. 2009г. по ч. гр. д. № 692/2009г., ГК, ІІІ ГО на ВКС; 

Определение №956 от 22. 12. 2010г. по ч.т. д. №886/2010г., ТК, І ТО на 
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ВКС; Определение №529 от 11. 07. 2011г. по ч.т.д.№125/2011г., ТК, І ТО 

на ВКС и др. 

Наред с това посочил, че претенцията на С. Й. се основава 

единствено на предявения му запис на заповед, а той не представлява 

новооткрит документ по смисъла на чл. 424, ал.1 от ГПК, защото записът 

на заповед е бил представен още при започване на заповедното 

производство  и е послужил като основание за издаването на заповедта за 

изпълнение. 

2. Искът по чл. 124, ал. 5 от ГПК също е недопустим. Според чл. 124, 

ал.5 от ГПК иск за установяване на престъпно обстоятелство се допуска в 

случаите, когато наказателното производство не може да бъде възбудено 

или е прекратено на някое от основанията по чл. 24, ал.1, т. 2-5 или е 

спряно на някое от основанията по чл. 25, т.2 или чл. 26 от НПК, и в 

случаите, когато извършителят на деянието е останал неоткрит. Според 

ответника видно от приложеното към исковата молба постановление на 

наблюдаващия прокурор наказателното производство понастоящем е 

спряно, но спирането му не е поради някое от посочените в чл. 124, ал.5 от 

ГПК основания, даващи възможност за предявяване на установителен иск 

пред граждански съд, а поради неустановяване, а не неоткриване на 

извършителя на деянията въпреки проведените оперативно- издирвателни 

мероприятия. 

Наред с това ответникът аргументирал липса на правен интерес за 

предявяване на иска по чл. 124, ал.5 от ГПК от страна на ищеца. Според 

него обектът на двете искови претенции е един и същ- запис на 

заповед(дали той е неистински и дали използването му е престъпление). 

По тази причина предметът на претенцията и интересът от предявяването 

на иска по чл. 124, ал. 5 от ГПК се поглъщат от предмета и интереса от 

иска по чл. 124, ал. 4 от ГПК. Според него с уважаването на иска за 

неистинност на документ на документ ищецът ще е постигнал изцяло 

резултата, който му е необходим и няма да има интерес от предявяването 

на иска за установяване на престъпно обстоятелство. И обратно: ако бъде 

отхвърлен иска искът за неистинност, няма как да бъде уважен искът за 

престъпно обстоятелство. Позовал се и на Решение №188/6.06.2011г. на 

ВКС, ІІІ ГО по гр. д. №1508/2010г., в което е посочено, че „липсата на 

правен интерес, като абсолютна процесуална предпоставка обуславя 

процесуална недопустимост на предявените искове.” 

3. Исковете по чл. 124, ал.4 и чл. 124, ал.5 от ГПК са недопустими, 

защото поставеният от ищеца въпрос относно процесния запис на заповед 
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е предмет на още две искови производства, инициирани много преди 

подаването на настоящите искови молби. Ответникът посочил, че 

„Е”ЕООД, гр. София е предявило установителен иск, по който е 

образувано гр. д. №3001/11г. на СГС, І ГО, 13 с-в. Предмет на спора е дали 

съществува вземането, произтичащо от издадения на 21. 06. 2010г. от С. Й. 

запис на заповед за сумата от 200 000лв.Единственото възражение и 

съответно единственият спорен въпрос по делото е за това, дали записът на 

заповед е истински( дали и подписан от С. Й.). Към датата на тази молба 

спорът е бил висящ пред Апелативен съд- София. 

С. Й. е предявил преди настоящото производство същият иск на 

същото основание по чл. 124, ал.4 от ГПК, като е претендирал, че записът 

на заповед от 21. 06. 2010г. е неистински, защото не е подписан от него. По 

исковата молба е образувано гр. д. №5691/2011г. на СГС, І ГО, 20 с-в. по 

това дело също е поискано допускане на обезпечение чрез спирането на 

изп. д. №20107860402053 на ЧСИ М. М., както по настоящото, но не е 

внесена определената гаранция от 10 000лв. Производството по делото е 

прекратено от СГС поради недопустимост на иска с определение от 19. 09. 

2012г. Срещу определението за прекратяване е подадена частна жалба от 

С. Й., която към датата на тази молба е оставена без движение поради 

погрешно внесена такса за обжалване. Ако определението за прекратяване 

бъде отменено, ще е налице още едно висящо дело между същите страни 

на същото основание, а именно с предмет претенцията по чл. 124, ал.4 от 

ГПК, което е пречка за продължаване на настоящото дело. Ако 

определението бъде потвърдено и делото се окаже окончателно 

прекратено, това също ще бъде пречка за продължаването на настоящото 

дело. 

Ответникът посочил, че отделно от посочените по- горе дела, по 

инициатива на С. Й. са образувани и други две дела, които имат същия 

предмет (оспорване на записа на заповед и допускане на обезпечение чрез 

спиране на изпълнението: гр. д. № 7034/11г. на СГС и ч. гр. д. №13151/12г. 

на СГС. 

В молбата си от 18.01.2013г. ответника посочил, ако СРС не 

прекрати настоящото дело поради недопустимост на иска, ще представи 

отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК. Към молбата са 

представени множество доказателства. 

На 23. 01. 2013г.  „Е”ЕООД, гр. София подало частна жалба срещу 

определението, с което е допуснато обезпечение. Въз основа на нея  е 

образувано ч. гр. д. №2869/13г. по описа на СГС, ГО, ІV-А въззивен 
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състав. С определение от 8. 03. 2013г. СГС отменил определението от 12. 

12. 12г., постановено от СРС по гр. д. №57689/12г. в частта, с която  е 

постановено издаването на обезпечителна заповед без определяне на 

парична гаранция и вместо него е постановено да се издаде обезпечителна 

заповед след представяне на доказателства от ищеца за внесена гаранция в 

размер на 5 000лв. Образуването, движението и приключването на ч. гр. д. 

№2869/13г. по описа на СГС, ГО, ІV-А състав ще бъде обсъдено по- долу. 

  

На 28. 01. 2013г. съдия  Магделинова разпоредила препис от 

молбата, която ответника подал на 18. 01. 2013г. да се връчи на ищеца за 

становище в едноседмичен срок. След изтичане на срока молбата да се 

докладва на съдията за произнасяне. Съобщението за връчване на 

разпореждането е изпратено на ищеца същия ден.  

На 12. 02. 2013г.  „Е” ЕООД, гр. София подало втора молба с правно 

основание по чл. 126, ал.1 от ГПК. В нея ответникът напомнил на съда, че 

на 18. 01. 2013г. е подал молба, с която поискал делото да бъде прекратено 

поради недопустимост на иска. Наред с това поискал СРС да обезсили 

обезпечителната заповед от 12. 12. 2012г., издадена по настоящото дело в 

полза на ищеца поради липса на обезпечителна нужда. 

На 15. 02. 2013г. ответникът „Е”ЕООД, гр. София представил 

отговор на исковата молба по смисъла на чл. 131, ал.2 от ГПК. В него 

отново направил възражение за недопустимост на исковете по смисъла на 

чл. 126, ал.1 от ГПК във връзка с глава 37 от ГПК. Направил и 

доказателствени искания. 

На 26. 02. 2013г. съдия Магделинова разпоредила да се направи 

справка в Бюро „Призовки” за причината, поради която не е върнато 

съобщението, изпратено до ищеца на 28. 01. 2013г., след което делото да се 

докладва за произнасяне по молбата с правно основание чл. 126, ал.1 от 

ГПК.Съдия Магделинова не се е произнесла по молбата на ответника от 

12. 02. 2013г. В делото не се съдържат данни дали съдията- докладчик е 

извършил служебна проверка относно наличието на висящи или 

приключени дела между същите страни, на същото основание и за 

същото искане. 

Същият ден е извършена проверка, която установила, че 

съобщението не е връчено на ищеца. 

Разпореждането от 28. 01. 2013г. ведно с молбата на ответника от 18. 

01. 2013г. е връчено на ищеца чрез неговия защитник на 27. 02. 2013г. 
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На 8.03. 2013г. С. Й. депозирал становище по молбата на ответника, 

в което поискал съдът да я остави без уважение. 

Междувременно определението на СРС за обезпечение било 

обжалвано пред СГС. 

На 20. 03. 2013г. съдия Магделинова постановила разпореждане, с 

което предвид определение на СГС от 8. 03. 2013г. дала възможност на 

ищеца да представи доказателство за внесена гаранция в размер на 5 000лв. 

Предупредила С. Й., че в противен случай издадената обезпечителна 

заповед ще бъде обезсилена. Това разпореждане е връчено на защитника 

на ищеца на 9. 04. 2013г. 

На 21. 03. 2013г. „Е.”ЕООД, гр. София депозирало нова молба с 

правно основание чл. 126, ал.1 вр. с чл. 299, ал.1 и 2 вр. с чл. 303, ал.1,т.4 

от ГПК. В нея ответникът отново направил искане за прекратяване на 

делото поради недопустимост на иска. В подкрепа на това искане той 

уведомил съда, че гр. д. №5691/2011г. по описа на СГС, І ГО, 20 с-в е 

водено между същите страни, на същото основание и със същото искане 

като гр. д. №57689/12г. на СРС. То е приключило с необжалваемо 

определение, с което СГС е прекратил делото поради недопустимост на 

иска. Според ответника по гр. д. №5691/2011г. на СГС, І ГО, 20 с-в е решен 

окончателно спорът относно допустимостта на иска по чл. 124, ал.4 от ГПК 

и с влязло в сила определение е прието, че искът е недопустим. 

Наред с това уведомил СРС, че по иска на С. Й. в РС- Трън е 

образувано гр. д. №572/12г. по описа на същия съд. Предмет на делото е 

прогласяване неистинността на процесния запис на заповед от 21. 06. 

2010г. Към молбата са приложени определение на СГС от 19. 09. 2012г. с 

отбелязване, че същото е влязло в сила; Тълкувателно решение №5/18. 10. 

2012г. по тълк. Дело №5/2011г. ОСГТК на ВКС и протокол от открито 

съдебно заседание от 25. 02. 2013г. по гр. д. №572/12г. по описа на РС- 

Трън. 

Съдия Магделинова не се е произнесла по молбата на ответника от 

21. 03. 2013г. В делото не се съдържат данни дали съдията- докладчик е 

извършил служебна проверка относно наличието на висящи или 

приключени дела между същите страни, на същото основание и за 

същото искане. 

На 15. 04. 2013г. ответникът депозирал по делото молба с правно 

основание чл. 22, ал.1,т.6 от ГПК, с която поискал отвод на съдия Биляна 

Магделинова. С определение от 16. 04. 2013г. съдия Магделинова оставила 

искането без уважение. 
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На 16. 04. 2013г. съдия Биляна Магделинова постановила 

определение, с което върнала исковата молба на С. Й. като процесуално 

недопустима. В мотивите си посочила, че искът по чл. 124, ал.4 от ГПК е 

недопустим, защото истинността на един документ може да бъде оспорена 

по реда на чл. 193 от ГПК в рамките на висящ процес или в отделен спор, 

реализиран преди започване на делото, по което ще се ползва този 

документ от страните. Според съдията преклузиите по чл. 133 и чл. 193 от 

ГПК не могат да бъдат заобикаляни, дори когато срокът за предявяване на 

самостоятелен иск е пропуснат. В този смисъл е и съдебната практика, 

обективирана в определение №217/8.04.2011г. по гр. д. №202/2011г. на 

ВКС, І ГО; определение №936/30.12.2010г. на ВКС по т. д. №995/2010г. на 

ІІ ТО; определение №163/2009г. по гр. д. №69/2009г. на ІІ ГО при ВКС и 

др. 

Наред с това съдия Магделинова посочила, че искът по чл. 124, ал.4 

от ГПК се основава на факт, който е бил известен на ищеца, а именно 

сочената от него неистинност на запис на заповед. Това възражение той е 

можел да направи в срока по чл. 414, ал.1 от ГПК. Според решение 

№781/25. 05. 2011г. на ВКС ІІІ-то ГО, постановено по реда на чл. 290 от 

ГПК, неподаването на възражение по чл. 414, ал.1 от ГПК, оттеглянето му 

или влизането в сила на съдебното решение  по иска за установяване на 

вземането по чл. 422 от ГПК имат за последица създаване на стабилитет на 

заповедта за изпълнение. Оспорването на фактите и обстоятелствата, 

относими към ликвидността и изискуемостта на вземането, какъвто факт е 

истинността на записа на заповед, се преклудира, освен ако са налице 

специалните хипотези на чл. 424 или чл. 439 от ГПК.Тези мотиви са 

напълно относими към разглеждания случай.  

Според съдия Магделинова в исковата молба не са ангажирани 

никакви доказателства за наличието на предвидените в чл. 124, ал.5 от 

ГПК процесуални предпоставки, обуславящи допустимостта на този иск, 

поради което следва да се направи извод и за неговата недопустимост. 

В мотивите на определението са посочени съображения относно 

гр. д. №3001/2011г. на СГС, І ГО, 13 с-в, но липсват съображения досежно 

гр. д. №5691/2011г. на СГС, І ГО, 20 с-в във връзка с искането за 

прекратяване на делото на осн. чл. 126, ал.1 от ГПК. 

Ищецът е получил определението чрез защитника си на 24. 04. 

2013г., а ответникът- на 7. 05. 2013г. 

На 9. 04. 2013г. ищецът С. Й. подал молба за издаване на 

обезпечителна заповед, към която представил доказателства за внесена 
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парична гаранция в размер на 5 000лв. На 16.04. 2013г. съдия Магделинова 

постановила разпореждане, с което оставила молбата за издаване на 

обезпечителна заповед без уважение, защото производството по делото е 

прекратено. 

На 16. 05. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София подало молба  по чл. 248, ал.1 

от ГПК с искане да му бъдат присъдени разноски за настоящото 

производство. На 22. 05. 2013г. съдия Магделинова разпоредила препис от 

молбата да се връчи на другата страна за писмен отговор в едноседмичен 

срок от уведомяването. Молбата и разпореждането са връчени на С. Й. на 

27. 05. 2013г. 

На 30. 05. 2013г. С. Й. депозирал в СРС отговора на горепосочената 

молба, с която поискал същата да бъде оставена без уважение. 

На 30.05. 2013г. С. Й. подал молба, с която поискал СРС да му 

издаде обезпечителна заповед, защото е внесъл гаранция от 5 000лв. В 

мотивите си посочил, че определението за връщане на исковата молба от 

16. 04. 2013г. не е влязло в сила, защото той го е обжалвал. Посочил, че 

жалбата му не е администрирана към СГС, а междувременно срещу него 

продължават изпълнителни действия. С определение по ч. гр. д. 

№2869/13г. СГС е потвърдил допуснатото обезпечение в съдържателната 

му част, а издаването на обезпечителна заповед е поставено в зависимост 

от внасяне на гаранция в размер на 5 000лв., която той е внесъл. 

С разпореждане от 10. 06. 2013г. съдия Магделинова указала на 

ищеца, че ще се произнесе по молбата след произнасяне на СГС по 

частната жалба срещу определението от 16. 04. 2013г. 

На 10. 06. 2013г. съдия Магделинова постановила определение, с 

което допълнила определението си от 16. 04. 2013г. като на основание чл. 

78, ал.4 от ГПК осъдила С. Й. да заплати на ответника направени по делото 

разноски в размер на 900 лв. Ищецът получил това определение на 13. 06. 

2013г. 

На 19.06. 2013г. чрез СРС С. Й. подал до СГС молба по чл. 255 от  

ГПК за определяне на срок при бавност. В нея той посочил, че на 30. 05. 

2013г. поискал издаване на обезпечителна заповед въз основа на 

определение по чл. 389 от ГПК. Съдът отложил произнасянето по молбата 

след произнасянето на СГС по частната му жалба срещу определението по 

делото от 16. 04. 2013г. Споделил, че според него така се нарушават 

процесуалните му права. Поискал от СГС да укаже на 

първоинстанционния съд незабавно да се произнесе по молбата му за 

издаване на обезпечителна заповед. 
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Същият ден съдия Магделинова разпоредила да се издаде 

обезпечителна заповед. 

Исканата от ищеца обезпечителна заповед за допускане на 

обезпечение на исковете по чл. 124, ал.4 и 5 от ГПК, които с определение 

от 16. 04. 2014г. съдът е върнал като недопустими, е издадена на 20. 06. 

2013г. и е получена от С. Й. на 21. 06. 2013г.  

 

ІІ. По в.ч.гр. д. 2869/13г. по описа на СГС, ГО, ІV-А въззивен с- в: 

 

 На 23. 01. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София подал частна жалба срещу 

определение, постановено на 12. 12. 2012г. по гр. д. №57689/12г. по описа 

на СРС. На 28. 01. 2013г. съдия Магделинова разпоредила жалбоподателят 

да представи доказателства за датата, на която му е връчено съобщение за 

наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител в едноседмичен 

срок. 

 На 29. 01. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София представил препис от 

постановление за спиране на изпълнително дело №20107860402053 по 

описа на ЧСИ М. М. върху който е отразено, че управителят на 

дружеството го е получил на 18. 01. 2013г. съдия Магделинова 

констатирала, че жалбата е подадена в срок и разпоредила препис от нея да 

се изпрати на другата страна за писмен отговор в едноседмичен срок от 

получаването. 

На 19. 02. 2013г. С. Й. депозирал отговор на частната жалба на „Е. 

ЕООД, гр. София срещу определението за допускане на обезпечение. 

На 26. 02. 2013г. съдия Магделинова разпоредила делото да се 

изпрати на СГС. 

На 1. 03. 2013г. в СГС е образувано въззивно частно гражданско дело 

№2869/13г. 

С определение №4838/ 8.03. 2013г. , постановено в закрито заседание 

по ч. гр. д. №2869/2013г. по описа на СГС, ГО, ІV-А въззивен състав съдът 

отменил определение от 12. 12. 2012г. по гр. д. №57689/12г., СРС, 47 с-в в 

частта, с която се постановява издаване на обезпечителна заповед по 

допуснатото обезпечение на искове по чл. 124, ал.4 и ал.5 от ГПК, 

предявени от С. Й. срещу „Е”ЕООД, без определяне на съответната 

гаранция и вместо него постановил да се издаде обезпечителна заповед 

след представяне на доказателства за внесена гаранция от 5 000лв. Оставил 

без уважение частната жалба на „Е”ЕООД в останалата част.  

При постановяване на своето определения в изпълнение на 

задължението по чл. 254, ал.2, т.6, ГПК, СГС е посочил дали 
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определението подлежи на обжалване, пред кой съд и в какъв срок- в 

определението по в. ч. гр. д. №2869/13г., с което е потвърдил допуснатото 

от СРС обезпечение, градският съд постановил, че определението е 

окончателно и не подлежи на обжалване. 

На 8. 04. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София подал касационна жалба срещу 

определението на СГС, постановено по ч. гр. д. №2869/13г. по описа на 

същия съд на 8. 03. 2013г. С определение от 21. 11. 2013г. съдът върнал 

касационната жалба на „Е”ЕООД, гр. София. 

На 13. 12. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София подал нова касационна жалба. 

С разпореждане от 17. 12. 2013г. касационната жалба е изпратена на ВКС. 

 

ІІІ. По ч.гр. д. 8645/13г. по описа на СГС, ГО, ІV-А въззивен с- в: 

На 10. 05. 2013г. С. Й. подал частна жалба срещу определението от 

16. 04. 2013г., постановено по гр. д. №57689/12г. на СРС, с което неговата 

искова молба е върната, защото предявените искове са недопустими. На 

13. 05. 2013г. съдия Магделинова разпоредила да се връчи препис от 

частната жалба на другата страна за писмен отговор в едноседмичен срок 

от получаването. 

На 19. 06. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София изпратило по пощата отговор 

на горепосочената частна жалба. Отговорът пристигнал в СРС на 21. 06. 

2013г.  

 Също на 21. 06. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София депозирало в СРС 

молба, с която уведомило съдията, че случайно е узнало, че на 19. 06. 

2013г. С. Й. е подал нова молба за издаване на обезпечителна заповед по 

върнатата искова молба. Информирало го за хода на идентичното дело, 

което С. Й. водел в РС- Трън и поискал молбата на ищеца да бъде 

отхвърлена. Деловодителят направил отметка, че делото е изпратено на 

СГС на 21. 06. 2013г. в 9ч. Съдия Магделинова се произнесла по молбата 

на 25. 06. 2013г. като разпоредила същата да се да се изпрати на СГС, за да 

се приложи към делото. Отговорът на исковата молба е получен в СГС на 

1. 07. 2013г. 

 На 27. 06. 2013г. „Е.”ЕООД, гр. София депозирало в СГС молба, с 

която поискало съставът, който разглежда ч. гр. д. № 8645/13г. да обяви за 

нищожно разпореждането на СРС от 19. 06. 2013г., с което е допуснато 

издаването на обезпечителна заповед по върнатата искова молба. Към 

молбата приложил и копие от отговора на частната жалба на С. Й. срещу 

определението от 16. 04. 2013г., с което исковата молба е върната поради 

недопустимост на иска.  
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На 28. 06. 2013г. съдията- докладчик Елена Андреева разпоредила 

препис от настоящата молба и приложените към нея доказателства да се 

изпратят на другата страна за становище в 1- седмичен срок от 

получаването им, а делото да се докладва след изтичане на срока. 

На 16. 07. 2013г. С. Й. депозирал становище по частната жалба 

срещу определението на СРС за издаване на обезпечителна заповед и по 

отговора на ответника от 21. 06. 2013г. В него той поискал СГС да отмени 

определението на СРС, с което исковата му молба е върната поради 

недопустимост на исковете и да остави без уважение частната жалба срещу 

издадената обезпечителна заповед. 

На 29. 08. 2013г. СГС постановил определение, с което потвърдил 

определението на СРС, постановено на 16. 04. 2013г. по гр. д. №57689/12г. 

по описа на СРС, ГО, 47 с-в за връщане на исковата молба поради 

недопустимост на предявените искове. Наред с това решаващият състав 

разпоредил молбата на „Е”ЕООД, гр. София от 27. 06. 2013г. срещу 

разпореждането на СРС от 19. 06. 2013г. за издаване на обезпечителна 

заповед ведно с другите книжа ,имащи отношение към този спор да се 

докладват на заместник- председателя на СГС. Определението е връчено 

на „Е”ЕООД, гр. София на 20. 09. 2013г., а на С. Й.- на 2. 10. 2013г. Срещу 

това определение С. Й. подал касационна жалба. 

На 10. 09. 2013г. председателя на СГС върнал делото на съдия Елена 

Андреева за произнасяне по исканията от молбата на „Е.”ЕООД, гр. София 

от 27. 06. 2013г. 

На 11. 09. 2013г. „Е.”ЕООД, гр. София депозирало платежен 

документ за внесена държавна такса в размер на 15лв. След уточняване  на 

основанието за внасяне на държавната такса и размяна на книжа, на 1. 11. 

2013г. СГС постановил определение, с което оставил без разглеждане 

жалбата на „Е.”ЕООД, гр. София, подадена на 27. 06. 2013г. срещу 

разпореждане от 19. 06. 2013г. на съдия при СРС, с което е допуснато 

издаването на обезпечителна заповед от 20. 06. 2013г. по гр. д. 

№57689/12г. на СРС, ІГО, 47 с-в. В мотивите си СГС посочил, че актът на 

съда, с който се постановява обезпечителна заповед не произвежда 

самостоятелни правни последици, извън определението на съда, с което се 

произнася по искането на обезпечението и не подлежи на самостоятелно 

обжалване. 

 

ІV. По ч.гр. д. №11233/13г. по описа на СГС, ГО, І въззивен с- в: 
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На 26. 06. 2013г. „Е”ЕООД, гр. София подало частна жалба срещу 

определение на СРС, постановено на 10. 06. 2013г. във връзка с искане на 

дружеството за присъждане на разноски по гр. д. №57689/12г. по описа на 

СРС. Съдия Магделинова разпоредила частната жалба да бъде изпратена 

на СГС за прилагане към гр. д. №57689/12г. по описа на същия съд, което 

на 21. 06. 2013г. е заминало за СГС ведно с частна жалба на С. Й. срещу 

определението, с което исковата му молба е върната поради недопустимост 

на предявените искове. 

Заместник- председателят на СГС разпределил частната жалба към ч. 

гр. д. №8645/13г. по описа на СГС. На 10. 07. 2013г. съдията- докладчик от 

СГС констатирал, че СРС не е администрирал частната жалба срещу 

определението на същия съд, постановено на 10. 06. 2013г. по гр. д. 

№57689/12г. по описа на СРС. Той разпоредил делото, ведно с изпратената 

частна жалба да се докладва на заместник- председателя на СГС, който 

отговаря за Гражданско отделение, за преценка дали същата следва да се 

разглежда по ч. гр. д. №8645/13г. по описа на СГС или да се образува ново 

частно гражданско дело. 

Заместник- председателят на СГС образувал въззивно ч. гр. д. 

№11233/13г., което било разпределено на съдия Б. Желязкова. На 5. 09. 

2013г. съдията- докладчик постановил в закрито заседание определение, в 

което констатирал, че частната жалба е изпратена на СГС и въз основа на 

нея е образувано ВЧГД №11233/13г. без да е приложено делото на СРС, по 

което на 10. 06. 2013г. е постановено обжалваното определение. Поради 

това прекратил производството по делото и разпоредил частната жалба да 

се изпрати на СРС за комплектоване с гр. д. №57689/12г. по описа на СРС. 

Всъщност делото, с което трябва да се комплектова частната жалба на 

„Е”ЕООД, гр. София по това време е в СГС, но е приложено към друга 

частна жалба, разпределена на друг състав.  

На 19. 09. 2013г. съдия Магделинова разпоредила частната жалба на 

„Е”ЕООД, гр. София от 26. 06. 2013г. да се върне на СГС за прилагане към 

гр. д. №57689/12г. по описа на СРС, което е изпратено на СГС по друга 

жалба още на 21. 06. 2013г. 

На 15. 10. 2013г. в СГС е образувано ВЧГД №13757/13г., което също 

е разпределено на съдия Б. Желязкова. Съдия Желязкова се произнесла по 

частната жалба на „Е”ЕООД, гр. София с определение. 

V. Натовареност на Биляна Магделинова- съдия в СРС, ГО, 47 

състав: 
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Релевантна за настоящия Акт за резултати от извършена проверка е 

натовареността на съдията за 2012 и 2013г. поради това, че проверяваното 

дело е образувано и приключено в този период. Видно от справки, 

изпратени от председателя на СРС, съдия Магделинова  се върнала на 

работа от платен отпуск за бременност и раждане на 20. 05. 2012г. През 

втората половина на 2012г. тя отсъствала общо 40 дни, от които 35 дни са 

редовен платен годишен отпуск, а 5 дни- отпуск по болест за гледане на 

дете. 

През 2013г. съдия Магделинова е отсъствала общо 65 дни, от които 

56 дни са платен годишен отпуск, а 9 дни- отпуск по болест. 

През 2013г. съдия Магделинова е имала общо за разглеждане 610бр. 

дела. От тях делата по облигационни искове са общо 105бр., търговските 

дела- 74бр., делата за непозволено увреждане- 53бр., вещните дела са – 

43бр., делата по ЗСПЗЗ- 12бр., други дела- 316бр. и т. н. В графата „дела по 

чл. 410, 417” на обобщената справка са посочени 0 бр. дела.  

От общо поставените за разглеждане 610бр. дела съдия Магделинова 

е свършила 327 бр. В края на 2013г. са останали неприключени общо 

283бр. дела. Неприключените дела представляват 46.39% от общия брой 

на делата за разглеждане. От свършените дела няма нито едно дело, 

решено в срок до 3 месеца. 

 Според отделна справка през 2012г. на съдия Магделинова са 

разпределени 373 заповедни производства, а през 2013г.- 599 заповедни 

производства. 

Горните данни дават основание да се направи извода, че през 2013г. 

съдия Магделинова е работила при висока натовареност. 

 

   ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

 

ИЗВОДИ : 

  І. По гр. д. 57689/12г. по описа на СРС, ГО, 47 с-в: 

Съгласно чл. 395, ал.2 от ГПК съдът се произнася по молбата за 

обезпечаване в деня на подаването й.В конкретния случай С. Й. е подал 

молбата си на 6. 12. 12г. Съдът се е произнесъл по нея на 12. 12. 12г., т.е. 6 

дни по- късно.Съдия Магделинова е допуснала нарушение на 

законоустановения срок. ИВСС приема, че предвид високата натовареност 
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на състава нарушението на срока не следва да води до търсене на 

дисциплинарна отговорност. 

Обезпечението на бъдещ иск има за цел да защити бъдещият ищец от 

фактически и правни промени, които недобросъвестният ответник може да 

предприеме, за да осуети осъществяването на  правните последици, в които 

исковата защита се състои.Обезпечение на иска се допуска без оглед на 

вида на защитата, търсена с иска. Следователно  то се допуска както по 

осъдителните, така и по установителните и конститутивните искове. За да 

допусне исканото обезпечение на иска съдът трябва да установи, че 

ищецът има това право. Право за обезпечаване на иска той има при 

наличието на две кумулативно посочени от закона предпоставки:а)когато 

предявеният иск е допустим и вероятно основателен и б) когато е налице 

обезпечителна нужда. 

При постановяване на своето определение от 12. 12. 2012г. съдия 

Магделинова не е изследвала въпроса дали бъдещият иск е допустим. 

Както беше посочено и по- горе съдия Магделинова не се е 

произнесла по същество на молбите на ответника от 26. 02. 2013г. и от 21. 

03. 2013г. 

Според чл. 130 от ГПК съдът следва да се произнесе по 

допустимостта на иска преди да започне размяната на книжа по реда на чл. 

131 от ГПК. Като се е произнесла по допустимостта на предявените от С. 

Й. искове по чл. 124, ал.4 и 5 от ГПК след произнасяне по обезпечението и 

след изпращане на исковата молба за отговор съдът е  допуснал нарушение 

на разумния срок по смисъла на чл. 13 от ГПК.Поради това срокът за 

разглеждане на делото е надхвърлил необходимото за осъществяване на 

правосъдието. 

Гр. д. №57689/12г. по описа на СРС е приключило с определение, 

преграждащо хода на делото на 16. 04. 2013г. След този момент  делото  не 

е висящо пред СРС по смисъла на чл. 389, ал. 2 от ГПК. Следователно не 

може да се приеме , че към 19 и 20.06. 2013г., СРС е компетентен да 

разпорежда издаването и да издава обезпечителна заповед. Наред с това 

следва да се има предвид, че обезпечителната защита на заплашеното 

материално право е привременна. Тя важи, докато е висящ исковият 

процес, чийто изход очаква. В този смисъл има значение факта, че 

определението на СГС по ч. гр. д. № 2869/13г. е постановено преди СРС да 

върне исковата молба поради недопустимост на предявените искове. 

 

ІІ. По в.ч.гр. д. 2869/13г. по описа на СГС, ГО, ІV-А въззивен с- в: 
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ИВСС не констатира нарушения при образуването, движението и 

приключването на това дело. 

 

ІІІ. По в.ч.гр. д. 8645/13г. по описа на СГС, ГО, ІV-А въззивен с- в: 

СРС е изпратил на СГС частната жалба на С. Й. ведно с делото в 9ч. 

на 21. 06. 2013г., т. е. в деня, когато е получен отговорът на горепосочената 

частна жалба. Според чл. 276 от ГПК след изтичането на срока за отговор 

делото заедно с жалбата и отговора се изпраща на горестоящия съд.Според 

чл. 109 от ПАРОАВАС(отм.), който е действал по това време, получените в 

служба "Съдебно деловодство" жалби и протести се докладват незабавно 

заедно с делото на съдията докладчик, който най-късно на следващия ден 

дава своите разпореждания по хода им. Според чл. 110 от 

ПАРОАВАС(отм), който е действал по това време жалбата се изпраща на 

по-горния съд по разпореждане на съдията докладчик заедно с делото или 

обжалвания акт най- късно три дни след постъпване на възражението от 

ответната страна или от изтичане на срока за възражение. Аналогични 

разпоредби се съдържат в чл. 91 и чл. 92 от  действащия в момента 

Правилник за администрацията на съдилищата (ПАС). В конкретния 

случай служба „Съдебно деловодство” на СРС не е докладвала 

своевременно на съдията- докладчик постъпилия от ответника отговор на 

частната жалба и е изпратила е делото  на СГС преди изтичане на срока по 

110 от ПАРОАВАС(отм). Служба „Съдебно деловодство” на СРС е 

изпратила  на горестоящия съд депозирания отговор на „Е” ЕООД, гр. 

София отделно и по- късно, а не ведно с делото и депозираната частна 

жалба. По този начин е допуснато нарушение на чл. 276 от ГПК. 

 

ІV. По ч.гр. д. №11233/13г. по описа на СГС, ГО, І въззивен с- в: 

Служба „Съдебно деловодство” в СГС следва да информира съдията- 

докладчик, когато в съда има висящи няколко дела, образувани по частни 

жалби срещу различни съдебни актове, постановени по едно и също дело 

на първоинстанционния съд.  

Когато първоинстанционното дело, по което е постановен 

обжалвания съдебен акт не е изпратено на горестоящия съд ведно с 

частната жалба, съответната частна жалба следва да се върне на 

първоинстанционния съд за комплектоване, но това не би трябвало да е 

основание за прекратяване на производството по делото. 
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На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт 

Инспекторатът към ВСС /ИВСС/ дава следните  

 

ПРЕПОРЪКИ: 

 

І. Владимира Янева- председател на СГС, в рамките на общото 

административно ръководство по чл. 86, ал.1, т.1 от ЗСВ, да създаде 

необходимата организация служба „Съдебно деловодство” да 

информира своевременно съдията- докладчик дали делото, в което се 

намира обжалвания съдебен акт на първоинстанционния съд се 

намира във въззивния съд по друга жалба; 

  

ІІ. Методи Лалов- председателят на Софийски Районен съд в рамките 

на общото административно ръководство по чл. 80, ал.1, т.1 от ЗСВ: 

ІІ.1. да създаде необходимата организация за спазване на чл. 276 

от ГПК, както и на чл. 91 и 92 от Правилника за администрацията в 

съдилищата от съответните служители на  служба „ Съдебно 

деловодство” в СРС; 

ІІ.2. да създаде необходимата организация за повишаване на 

квалификацията на съдия Биляна Магделинова; 

 

ІІІ. Препоръчва на Биляна Магделинова- съдия в СРС: 

ІІІ.1.При постановяване на своите определения да спазва срока 

по чл. 395, ал.2 от ГПК; 

ІІІ.2.При постановяване на своите определения във всички 

случаи да изследва въпроса дали искът, чието обезпечение се иска е 

допустим; 

ІІІ.3.Да извършва своевременно проверката по чл. 130 от ГПК; 

 

Препоръките по т. І  и т. ІІ.1. следва да се изпълнят в срок от един 

месец, считано от датата на връчване на настоящия Акт за резултатите от 

извършена проверка. Спазването на препоръката по т. ІІ.2. следва да стане 

при първа възможност и не по- късно от края на календарната година. 

Спазването на другите препоръки следва да бъде постоянна практика. 

 

На осн. чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, председателят на 

СГС и председателят на СРС да уведомят Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките. 
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На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се връчи 

на: Владимира Янева- председател на СГС; Методи Лалов- председател на 

СРС; Стела Кацарова- съдия в СГС; Елена Андреева- съдия в СГС; Божана 

Желязкова-  съдия  в СГС и Биляна Магделинова- съдия в СРС. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.5 от ЗСВ да се сигнализира ВСС като му се 

изпрати копие от настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 

 

 

ИНСПЕКТОР:                                                                                                   

                           …………….…….……………                                     

                             /АЛБЕНА КОСТОВА/ 

 

 

 

ММ 

 

 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на 

ВЛАДИМИРА ЯНЕВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ 

СЪД. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на МЕТОДИ 

ЛАЛОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на СТЕЛА 

КАЦАРОВА- СЪДИЯ В СГС. 
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На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на ЕЛЕНА 

АНДРЕЕВА- СЪДИЯ В СГС. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на БОЖАНА 

ЖЕЛЯЗКОВА- СЪДИЯ В СГС. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на БИЛЯНА 

МАГДЕЛИНОВА- СЪДИЯ В СРС. 

На осн. чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 

 

 


