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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
 

А К Т 
 

с резултати от извършена проверка 
 
 
 
На основание заповед № 52/24. 02. 2009г. на Главния инспектор при 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка по 
образуването и движението на ч.гр. д. №20074410100133 по описа за 2007г. 
на РС- Левски. Проверката бе извършена от Инспектор МИЛКА ВАРНОВА- 
ИТОВА  и от експертите МАРИЕЛА МИТЕВА и ДИАНА ИВАНОВА.  

Извършената проверка бе иницирана във връзка със сигнал Вх. №2685/ 
2008г., подаден от О. К. Ж., гражданин на Германия относно нарушения по 
образуването и движението на ч.гр. д. №20074410100133 по описа за 2007г. 
на РС- Левски. 

Жалбоподателят сочи доводи, че определение от №87 от 26. 03. 2007г., 
постановено от Районен съд- Левски по ч.гр. д. №20074410100133 по описа за 
2007г.  е постановено при нарушение на местната подсъдност.Според тях 
извършеното от РС- Левски е индиция за похвати извън правните. Твърдят 
също, че са го обжалвали с частна жалба и Окръжен съд- Плевен го е 
отменил. 
  
 
 КОНСТАТАЦИИ:  
 
 

Ж. Н. в качеството му на управител на „О.- Н”ООД, гр. София,жк 
„Западен парк” подал до РС- Левски молба за обезпечаване на бъдещ иск по 

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 
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чл. 254, ГПК(отм), който щял да предяви срещу О. К. Ж. от гр. Бургас, А. Н. 
Т. от гр. София и А- Н Б.- Р. от гр. София във връзка с претендирано от него 
право на собственост върху „магазин №1,т.1, находящ се на партера на 
седеметажна жилищна сграда в София, бул. „Мария Луиза”№55 със 
застроена площ от 175 кв. м. По повод на молбата му било образувано ч.гр. д. 
№20074410100133 по описа за 2007г. на РС- Левски.За съдия- докладчик по 
делото била определена съдия Наташа Панчева.  

На 26. 03. 2007г. РС- Левски постановил определение №87, с което 
допуснал исканото обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл. 254 от 
ГПК, срещу тримата ответници чрез налагане на обезпечителна мярка 
„спиране на изпълнението по изп. дело №200678110400171, изп. дело № 
20067810400170 и изп. дело №20067810400169 и трите по описа на частен 
съдебен изпълнител Георги Дичев с район на действие Софийски градски 
съд. Дал на молителя едномесечен срок за предявяване на иска. При 
допускане на обезпечението съдът е приел, че е налице хипотезата на чл. 310, 
ал.1, б.”а”, ГПК(отм), т. е. искът е подкрепен с писмени доказателства и 
допуснал обезпечението без да определи гаранция. 

Срещу така постановеното определение ответниците подали частна 
жалба до ОС- Плевен. 

С определение  по ч. гр. д. №454/07г. ОС- Плевен отменил така 
постановеното определение, оставил без уважение молбата на „О- Н”ООД- 
София и обезсилил издадената обезпечителна заповед.  

 
   
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
 
 
Налице е нарушение на чл. 309, ГПК(отм), според който обезпечение 

може да се иска и преди предявяване на иска от районния съдия по 
местожителството на ищеца или по местонахождението на имота, който ще 
служи като обезпечение. В конкретния случай с оглед обстоятелството, че 
седалището на молителя е в гр. София, компетентният съд по смисъла на 
закона е Софийски районен съд. 

При едностранните производства, каквото представлява производството 
по обезпечение на бъдещ иск, чл. 92, ал.4 от ГПК(отм) е неприложим и 
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поради това за местната подсъдност съдът следва да следи служебно. Като се 
е произнесла по същество по молбата Наташа Панчева- съдия в РС- Левски е 
допуснала дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал.3,т.5 от 
ЗСВ. 

При постановяване на определението съдия Панчева е допуснала 
нарушение и на чл. 313, ГПК(отм) според който съдът може да допусне 
обезпечение на иска до пълния му размер или само за онези негови части 
които той признава за достатъчно подкрепени с доказателства. От 
изпълнителния лист, представен по делото става ясно, че той се отнася за два 
имота, а молителят претендира само за единия от тях. В конкретния случай 
съдия Панчева е допуснала спиране на изпълнителните дела не само по 
отношение на магазина, за който претендирал молителя  „О- Н”ООД- София, 
но и по отношение на още един магазин, находящ се на ул. „Мария Луиза” в 
гр. София. Наред с това длъжник по изпълнителните дела, спрени от съдия 
Панчева е не само молителя, но и други лица.Като не е уточнила, че допуска 
спиране на горепосочените изпълнителни дела само по отношение на 
молителя и само по отношение на претендирания от него имот съдия Панчева 
е допуснала обезпечение, което значително надхвърля обезпечителната 
нужда и дори уврежда интересите на кредитора. Въпреки, че по делото са 
представени доказателства, че спрените от съдия Панчева изпълнителни дела, 
са образувани въз основа на изпълнителни листи, издадени по влезли в сила 
съдебни решения на ВАС, с които съдът признава ответниците Ж., Т. и Б.- Р. 
за собственици на идеални части от двата магазина, изчерпателно посочени в 
съдебните решения, тя дори не е поискала представянето на парична 
гаранция по чл. 180 и чл. 181, ЗЗД.  

Следователно Наташа Панчева е допуснала процесуално нарушение на 
чл. 313, ГПК(отм) и дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, 
ал.3,т.5 от ЗСВ.  

 
На основание чл. 58, ал. 2 от Закона за съдебната власт Инспекторатът 

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
 1.Препоръчва на Председателя на РС- Левски да използва 
правомощията си предвидени в ЗСВ за подобряване на работата и 
отстраняване на констатираните слабости по  движението на 
гражданските дела, разпределени на доклад на съдия Наташа Панчева. В 
началото на м. юни 2009г. Председателят на РС- Левски да представи в 
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ИВСС справка за броя на делата за обезпечение, разпределени на доклад 
на съдия Наташа Панчева през месеците март, април и май 2009г. към 
справката следва да бъдат приложени копия на определенията, 
постановени по делата за обезпечение;  
  

2. Препоръчва на Наташа Панчева- съдия в Районен съд- Левски да 
преодолее слабостите в своята работа и при постановяване на своите 
актове: 

- да спазва правилата на местната подсъдност по чл. 390, ал.1 
от ГПК; 

- да спазва изискването на чл. 394, ГПК за допускане на 
обезпечение до размера на бъдещия иск; 

 
На осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките да се 

изпълнят в срок от 1 (един) месец, считано от датата на връчване на 
настоящия Акт за резултатите от извършената проверка. 

 
На основание чл. 58, ал.4 от Закона за съдебната власт, Председателят 

на Районен съд- Левски да уведоми Главния инспектор за изпълнение на 
препоръките в определения срок. 

 
На основание чл. 54, ал.1,т.6 във връзка с т. 3 от Закона за съдебната 

власт  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет следва да направи 
предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.3 от 
ЗСВ- намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на сто за 
срок от 6 месеца до две години на Наташа Панчева- съдия в Районен съд 
Левски за извършени от нея нарушения по чл.307 ал.3 т.5 от ЗСВ. 

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

изпрати на Председателя на Районен съд- Левски и на Наташа Панчева- съдия 
в Районен съд- Левски. 

 
  
    ИЗГОТВИЛ АКТА: 
     /МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА-ИНСПЕКТОР/ 
 
ММ 
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Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на Евгения Рачева- 
Председател на Районен съд- Левски. 

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 Наташа Панчева- 

съдия в Районен съд- Левски. 
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:………………………………. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


