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АКТ   
с резултати от извършена проверка 

 
На основание Заповед  № 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. № 
8003/2007г. по описа на съда с докладчик съдия Георги 
Лефтеров; Районен съд град Павликени по образуването, 
движението и приключването на ч.гр.д. № 391/2007 г. 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 г. 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 
13.03.2008 год. във вестник „Труд”- „Измама за 12 милиона лева още 
кръстосва страната”, и по  сигнали, подадени от лицата М.Х.С., Г.И.Т. и от 
Г.С.С., лично и  като представител на ООД, всички от град Пловдив. По 
сигналите са образувани преписки №№ 375/ 19.03.2008 г., 768/15.04.2008 г. 
и 1590/01.07.2008 г. 
 
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 изнасят твърдения за извършени нарушения от магистрати 
в Районен съд – гр. Варна, в 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   едни и същи писмени доказателства: договор за цесия от 
10.06.2007 год. без нотариална 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. 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. и 
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адвокат П.В.Л. в качеството му на изпълнител. Липсва нотариална заверка 
на подписите на сключилите договора за правна помощ лица.    
 
В Районен съд град Варна проверката беше извършена след предявяване на 
Заповед на №114  от 18.08.2008 год. на Главния инспектор на 
Инспектората към ВСС  на Зам. председателя на  Районен съд – гр. Варна 
съдия Радостин Петров, изпълняващ длъжността административен 
ръководител  по време на годишния отпуск на Председателя на съда  - 
съдия  Милен Славов,  както  и  на  съдия  Георги Лефтеров, чиято дейност 
е предмет на проверката. 
                   
        
        КОНСТАТАЦИИ :  
 
1. Проверка на  частно гражданско дело  № 8003/2007 год. 
Делото бе проверено в оригинал, в Окръжен съд град Варна, намиращо се 
като приложено към въззивно ч.гр.д. № 1582/2008 год. по описа на 
Варненския окръжен съд,  гражданско отделение, ІV състав. 
   
В Районен съд град Варна   е постъпила молба за издаване на изпълнителен 
лист с вх. № 15563 / 04.10.2007 год., с която е поискано да бъдат осъдени  
две физически лица, от които едното с адрес село Слънчево, община 
Аксаково, област Варна,  да заплатят по равно сумата в размер на 200 евро, 
представляваща част от дължима сума по т. 7 от споразумението от 
11.04.2007 год., а други шест физически лица и едно юридическо лице – 
търговско дружество -ООД - град Пловдив -  да заплатят солидарно сумата 
в размер на 70 000 лева, представляваща част от дължима сума по т.8 от 
същото споразумение. Молбата е подадена от адвокат Д.Е. Името П.С.А. е 
посочено като част от адреса за призоваване и получаване на съобщения. 
Към молбата са приложени договор за цесия, уведомление по чл. 99 от 
ЗЗД, споразумение от 11.04.2007 год. и договор за правна помощ от 
11.11.2006 год. Не е представено  пълномощно от П.С.А., с което да е 
упълномощил адвоката.    На  05.10. 2007 год. е образувано ч гр.д. № 
8003/2007 год., което при спазване на принципа на случайния избор по 
електронен път е разпределено на съдия Георги Лефтеров – 24 състав  на 
гражданската колегия на Районен съд град Варна. 
При администриране на делото, съдия Лефтеров в закрито заседание с 
разпореждане  № 14882 от 11.10.2007 год. е оставил делото без 
движение, като е дал указания в седмодневен срок от получаване на 
съобщението  да бъдат представени доказателства за внесена държавна 
такса в размер на 1 408 лева  по сметка на РС- гр.Варна  и  оригиналите от 
договор за цесия и договор за правна помощ, приложени към молбата. До 
ръкописното разпореждане на съдията върху последната страница на  
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молбата има отбелязване за уведомяването, извършено  и подписано от 
Петър Атмаджов  на 12.10.2007 год. 
      
С молба от 12.10.2007 год. от П.А., чрез адвокат А.Д. – подписала 
молбата, в изпълнение на указанията по разпореждането от 11.10.2007 год., 
са представени в оригинал: договор за правна помощ от 11.11.2006 год. с 
приложени 36 броя пълномощни; нотариално заверено споразумение от 
11.04.2007 год. и договор за продажба на вземане от 10.06.2007 год.  В 
молбата като приложение отново не е вписано адвокатско пълномощно, а 
такова липсва и по делото. С молбата е направено  искане за 
освобождаване от заплащането на държавни такси по делото на 
основание чл. 63, ал. 1, б.”б” от ГПК /отм./. На основание чл. 116 от ГПК 
е направено изменение в размера на претендираните суми, като 
претендираната срещу П.С.Т. и П.В.Ж. сума е увеличена от 200 на 500 
евро, а претендираната срещу М.С., Г.Т., Д.Д., Я.Т., И.Т., Г.С. и  ООД  
сума от 70 000 лева е увеличена на 6 500 000 лева. Направено е  ново 
искане, ответниците по молбата  да бъдат осъдени да заплатят солидарно 
сумата от 2 000 000 лева,  представляваща част от дължима неустойка по 
т. 10.2 от споразумението от 11.04.2007 год.  Към молбата са представени 
два броя декларации, с едната от които А. декларира, че не получава 
доходи по трудовоправни и други правоотношения. С другата декларация, 
наименована по чл. 63, ал.1, б.”б” от ГПК /отм./,  А. декларира избирателно 
и непълно имущественото си  състояние.  
С определение № 14928 от 12.10.2007 год. съдия Лефтеров освобождава 
А.от заплащането на държавна такса по ч. гр.д. № 8003/2007 год. Съдът 
приема, че е налице хипотезата на чл. 63, ал. 1, б.”б”  от ГПК /отм./,  но не 
излага мотиви за това. С друго определение под същия номер и от 
същата дата, съдия Лефтеров без да се произнася по молбата, с която  е 
искано изменение по отношение на размера на претенциите и е 
добавено ново искане за осъждане на част от ответниците,  е уважил 
изцяло направените искания и е постановил издаването на 
изпълнителен лист в полза на молителя, съответно за сумите от 500 
евро, 6 500 000 лева и 2 000 000 лева . Осъдил е ответниците да заплатят 
солидарно  и дължимата  по делото държавна такса,   съответно  в размер 
на 20 лева и на 170 000 лева. Видно от отбелязването върху молбата от 
12.10.2007 год.,  извършено и подписано от П.А., същият е получил 
изпълнителния лист на 12.10.2007 год., т.е. в деня на постановяване на 
определението. 
Както бе отбелязано по-горе,  към датата на проверката, ч.гр.д № 
8003/2007 год. се намира, приложено по в.ч.гр.д. № 1582/2008 год. по 
описа на Варненския окръжен съд, гражданско отделение, ІV състав, 
образувано по постъпили жалби срещу определението на Варненски 
районен съд, 24 състав. Производството пред ВОС е висящо. С 
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определение  № 2460  от  20.08.2008 год.  ВОС е отложил произнасянето 
по допустимостта на жалбите   след попълване на делото с изисканите 
доказателства за връчени на жалбоподателите съобщения за доброволно 
изпълнение. 
 
2. Съгласно  поставената задача в заповедта по чл. 58, ал. 1 от  ЗСВ, бе 
извършена проверка на разгледаните от съдия Лефтеров дела по чл. 
237 от ГПК /отм./ за периода от 01.01.2006 год. до 01.03.2008 год. За 
посочения период и съгласно приложената разпечатка,  на съдията 
Лефтеров   са били разпределени при спазване принципа на случайния 
подбор  и той е разгледал  за 2006 год. 147 дела , като от тях през 2006 год. 
в седмодневния срок, съгласно чл. 242, ал. 4 от ГПК /отм./,  е приключил   
4 дела. В срок до  един месец е приключил 54 дела, в срок до три месеца – 
46 дела, в срок до шест месеца- 26 дела и в срок до една година- 17 дела. 
През 2007 год. съдията Лефтеров е разгледал 169 дела, като от тях 
свършени в законоустановения  седемдневен  срок   са 13 дела, до един 
месец – 44 дела, до три месеца – 88 дела, до шест месеца – 22 дела    и   две 
от   делата:    № 9338/2007 год.,   образувано  на   19.11.2007 год. и             
№ 10619/2007 год., образувано на 21.12.2007 год. не са приключени към 
21.08.2008 год.  
За периода  от 01.01.2008 год. до 01.03.2008 год.  на съдията Лефтеров са 
разпределени 49 дела, които са приключени до момента на извършване на 
проверката. От тях  едно  е приключено в законоустановения седемдневен 
срок, 5 дела – до един месец , 33 дела – до три месеца и 10 дела- до шест 
месеца. 
       
Избирателно бяха проверени  разгледани и приключени от съдията 
Лефтеров три броя  ч.гр.д  по чл. 237 от ГПК /отм./, образувани около 
срока на образуване на ч.гр.д  № 8003/2007 год. 
Ч.гр.д № 7998/2007 год. е образувано на 04.10.2007 год., по искане за 
издаване на изпълнителен лист на основание чл. 237, б. „е” от ГПК /отм./. 
Записът на заповед е представен в оригинал за сумата от 14 000 лева. 
Внесена е държавната такса . Определението за издаване на изпълнителния 
лист е обявено и постановено на 21.11.2007 год. Има изпратено съобщение 
за изготвяне на определението, получено от молителя на 06.12.07 год. 
Изпълнителният лист е получен от молителя на 29.11.2007 год. 
Определението по делото не е обжалвано. Срокът, от образуването на 
делото до приключването му с   постановяване на акт по същество, е 
47 дни, като производството по делото не е оставяно без движение. 
Ч.гр.д № 7999/2007 год. е образувано на 04.10.2007 год., по искане за 
издаване на изпълнителен лист на основание чл. 237, б. „е” от ГПК /отм./. 
Записът на заповед е представен в оригинал.  Внесена е държавната такса . 
Определението за издаване на изпълнителния лист е обявено и 
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постановено на 21.11.2007 год. Молителят е уведомен на 27.11.2007 год. 
Изпълнителният лист е получен от молителя на 29.11.2007 год. 
Определението по делото не е обжалвано. Срокът, от образуването на 
делото до приключването му  с   постановяване на акт по същество, е 
47 дни, като производството по делото не е оставяно без движение. 
Ч.гр.д № 8083/2007 год. е образувано на 09.10.2007 год. по искане за 
издаване на изпълнителен лист на основание чл. 237, б. в от ГПК /отм./.  
Представени са заверени копия от   оригинални документи.  Внесена е 
държавната такса.  Определението за издаване на изпълнителния лист е 
обявено и постановено на 17.01.2008 год. Молителят е уведомен на 
04.02.2008 год. и е получил  изпълнителния лист  на 11.03.2008  год. 
Определението по делото не е обжалвано. Срокът, от образуването на 
делото до приключването му с   постановяване на акт по същество, е 
три месеца и осем  дни, като производството по делото не е оставяно без 
движение. 
 
За периода от 28.09.2007 год. до 05.10.2007 год., във Варненския 
районен съд, са образувани още осем частни граждански дела с №№  
7770/2007 год., № 7795/2007 год., № 7820/2007 год., № 7944/2007 год., № 
7910/2007 год., № 7880/2007 год., № 8009/2007 год. и /№№%/2007 год., по 
които молител е същото лице – П.С.А.  и основанието за издаването на 
изпълнителни листове е същото, както по дело № 8003/2007 год.,  със 
същите   искания за присъждане на част от дължимите суми  и срещу 
различни длъжници - всичките страни по споразумението от 11.04.2007 
год. и договора за правна помощ от 11.11.2006 год., представени  и по 
чгр.д. № 8003/2007 год.,  разпределено на съдията Лефтеров. Делата са 
разпределени на  районните съдии    Милен Славов, Даниела Павлова, 
Жана Маркова, Радостин Петров и Таня Плахойчева. При 
администрирането, всичките дела са оставени без движение и са дадени 
указания за внасяне на дължимите държавни такси, както и за 
отстраняване на редица други нередовности, включително във връзка с 
активната легитимация, представителната власт, подсъдността и 
представянето на оригинали от документите, служещи като изпълнително 
основание. Производствата по всичките тези осем дела са прекратени 
поради неотстраняване  в срок на посочените нередовности. 
 
 
    
         ИЗВОДИ :  
 
От всичките 365 дела  по чл.237 ГПК,   разгледани от съдия  Лефтеров   за 
проверявания период от 01.01.2006 год. до 01.03.2008 год., в 
законоустановения седемдневен срок са приключени  18 дела, които 
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представляват 4,9 % от общия брой на делата. Най голям брой дела – 167, 
са приключени в срок до 3 месеца, представляващи 46 % от общия брой 
дела. Сто и три  /103/ броя – 28 % , са приключени в срок до един месец.   
С оглед на това може да се приеме , че възприетата от съдията срочност за 
произнасяне по този вид дела, е между един и три месеца.  Произнасянето 
в законоустановения  седемдневен срок, явно е  изключение в работата на 
съдията по този вид дела. 
 
От разпечатаната извадка от програмата за електронно разпределение на  
делата, на принципа на случайния избор е видно, че не са извършвани 
манипулации при разпределянето на делата,  образувани по молбите на 
Петър Атмаджов. По всички останали дела  освен  ч.гр.д. № 8003/2007 год. 
дадените задължителни указания не са изпълнени от молителя, поради 
което производствата са прекратени. Може да се направи извода, че е 
налице класически пример за заобикаляне на принципа на случайното 
разпределение на делата, чрез което заобикаляне делото да отиде при 
„желания”, „удобния” съдия.  
     
Молбата с вх. № 15563/04.10.2007 г. по ч.гр.д. №8003 / 2007 г. е подадена 
от  младши адвокат Д.Е., като не е конкретизирано и изяснено в какво 
качество подава молбата и кой я е подписал. Не е ясно, с оглед 
представените към молбата  писмени доказателства и направените в нея 
искания,  кое е активно легитимираното лице, което претендира издаването 
на  изпълнителния лист по чл. 237, б. з от ГПК  /отм./.  Същото важи и за 
молбата от 12.10.2007 год., подадена от П.А.  чрез адвокат А.Д.  Въпреки 
това, съдията не е оставил без движение делото, с оглед уточняване и 
конкретизиране на активно легитимираното лице и представителната власт 
на пълномощниците му  и не е поискал представянето на доказателства в 
тази насока.  С оглед характера на производството по чл. 237 от ГПК, 
което е безспорно,  съдията е следвало да извърши служебна проверка по 
допустимостта на молбата  и сам да установи наличието на предпоставките 
относно местната подсъдност, определена в  чл. 242 , ал. 2 от ГПК /отм./. 
Още повече, че посоченият  в молбата адрес на ответника П.С.Т., не 
съвпада с адреса му,  посочен  в издаденото от него пълномощно, в 
договора за правна помощ и в споразумението, послужило като  основание 
за издаване на изпълнителния лист.    
 
     
Прави впечатление, че на 12.10.2007 год. П.А., лично  се запознава с 
разпореждането на съдията –докладчик от 11.10.2007 год. без да му е 
изпратено съобщение по надлежния ред, за изготвеното разпореждане и на 
същата дата депозира молба, с която отстранява част от нередовностите и 
прави искане да бъде освободен от заплащане на дължимата държавна 
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такса. На същата дата  делото е докладвано на съдията Лефтеров, който с 
определение № 14928 е освободил П.А. от заплащане на държавни такси 
по делото без да мотивира наличието на хипотезата на чл. 63, ал. 1 ,б.”б” от 
ГПК /отм./. Същият ден, с друго определение под същия номер, съдията е 
уважил всъщност  втората молба от 12.10.2007г. на П.А., по която молба са 
направени значителни увеличения на размера на първоначалните искания 
и съвършено ново искане  и е осъдил :   П.С.С. и П.В.Ж. да заплатят по 
равно на молителя,  сумата от 500 евро, представляваща част от дължима 
сума по т.7 от споразумението ;  М.С., Г.Т., Д.Д., Я.Т., И.Т., Г.С. и ООД да 
заплатят солидарно  на молителя, сумата от 6 500 000, представляваща част 
от дължима сума по т. 8 от споразумението  и    солидарно  да заплатят  на 
молителя, сумата в размер на 2 000 000 лева, представляваща част от 
дължима неустойка по т. 10.2 от  споразумението, както и да заплатят 
солидарно по сметка на ВРС сумата от 170 000 лева, представляваща 
държавна такса по делото. С определението   съдията е постановил на 
молителя да се издаде изпълнителен лист. Следва да се отбележи, че в 
определението не е записано задължението за извършване на  надлежна 
отметка върху оригиналните документи, послужили като основание за 
издаване на изпълнителен лист за  част от дължимата сума.  
 
Изпълнителният лист  е получен лично от молителя  също на 12.10.2007 
год., което налага  предположението, че  на молителя, трябва да е бил 
известен както момента на постановяване на определението,така и 
момента на  издаването на изпълнителния лист. 
 
С определението от 12.10.2007 год., съдията на практика е приел за 
разглеждане и уважил изцяло направените от молителя  П. А. искания по 
втората молба от 12.10.2007 год., които не се  съдържат в молбата, по 
която е образувано делото. Дори да се приеме, че са направени  увеличения  
на първоначалните искания, за присъждане на част от дължимите суми по 
т. 7 и т 8 от споразумението, с оглед правилото на чл. 116 от ГПК, съдията 
е следвало да се произнесе по допускането на това увеличение и 
евентуалното му приобщаване за разглеждане. Дори и в общото исково 
производство, с  оглед разпоредбата на чл. 116, е недопустимо предявяване 
на ново искане, каквото е направено с молбата от 12.10.2007 год. от П.А. за 
присъждане на част от дължими суми, представляващи неустойка от т.10.2 
от споразумението. Направеното от молителя съществено по размер 
увеличение  на предявеното  искане     /разликата е  в милиони левове/ и 
прибавянето на ново искане в размер на  два милиона лева, направено  
едновременно с искане за освобождаване  от плащане на  дължима 
държавна  такса, предполага  той  да  е бил сигурен, че ще бъде освободен 
от това задължение, или  да  е знаел, че ще бъде освободен от това 
задължение. 
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С оглед гореизложеното, считаме, че съдия Георги Лефтеров е извършил 
дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал.3 , т.1  ЗСВ, като е 
допуснал  системно неспазване на сроковете, предвидени в разпоредбата 
на чл. 242, ал.4 от ГПК /отм./ по приключването на делата по чл. 237 от 
ГПК /отм./. Съдия Лефтеров е извършил и дисциплинарно нарушение по 
смисъла на чл.307, ал.3, т.4 ЗСВ, като не е изпълнил задълженията си по 
проверката за редовността и допустимостта на постъпилата за разглеждане 
молба, въз основа на която е образувано ч.гр.д. № 8003/2007 год. по описа 
на ВРС, 24 състав и каквито нарушения  не се констатираха по останалите 
осем частни граждански дела. Съдия  Лефтеров не е спазил разпоредбите 
на чл.4 ГПК/отм./,  чл.53 ГПК/отм./,  чл.63, ал.1, б.”б” ГПК/отм./, чл.99 
ГПК/отм./, чл.100 ГПК/отм./, чл.116 ГПК/отм./,   чл.243 ГПК/отм./ при 
разглеждане на делото и постановяване на определението. Неточното  и 
непълно прилагане на закона  има  за последица постановяването на 
съдебен акт, който е бил предмет на обсъждане и критики  в редица 
печатни медии с национално и местно разпространение, а непрецизните и 
непрофесионални действия на съдията са довели до накърняване престижа  
на съдебната власт. 
На основание чл. 54, ал. 1,  т.5,  вр.  т.2  ЗСВ  да се изпрати сигнал  до 
административния  ръководител  на  Районен съд град Варна и до Висшия 
съдебен съвет  за установените при проверката  нарушения,  извършени от 
съдия  Георги Лефтеров.   
 
             ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
  
        Председателят на Районен съд град Варна, с оглед правомощията му      
по чл. 80,  ал.1, т.1 ЗСВ, да извършва системен и по-строг контрол по 
отношение дейността на съдиите, във връзка с движението и 
приключването на съдебните дела  в  предвидените процесуални срокове, 
които са задължителни за тях, с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от ЗСВ. 
 
          На основание чл. 54, ал.1,  т.6 от ЗСВ да се направи предложение 
пред Висшия съдебен съвет, за образуване на дисциплинарно производство 
срещу  Георги Лефтеров- съдия в Районен съд град Варна,  за извършените 
от него нарушения : 
           1. Системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 
закони /чл. 242, ал.4 от ГПК /отм./, - чл. 307,ал.3, т.1 от ЗСВ. 
 
          2.Не приложени точно и прецизно изисквания на закона – чл.4 от 
ГПК/отм./,  чл. 53 от ГПК /отм./;    чл. 63, ал.1, б.”б” от ГПК /отм./;   чл. 
243, ал.1 и 2 от ГПК / отм./ , довели до неприемлив правен резултат, който 
поражда значимо обществено обсъждане и отричане чрез медийни 
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публикации и уронва престижа на съдебната власт- нарушение по чл. 307, 
ал.3, т.4 от ЗСВ, 
          с налагане на дисциплинарно наказание по ч. 308, ал.1, т.6 от ЗСВ 
 
 
         На основание чл. 54, ал.1,  т.7 от ЗСВ  препис от акта да се изпрати 
като сигнал на Върховна касационна прокуратура. 
 
         На  основание  чл. 58, ал.3 от ЗСВ препис от  настоящия  акт   да се 
изпрати  на  Георги Димитров Лефтеров – съдия в  Районен съд – гр.Варна, 
както и на административния ръководител –председателя на Районен съд – 
гр.Варна – съдия  Милен Славов.              
 
 
                            ИЗГОТВИЛИ АКТА :    Инспектор : …………….. 
                                                                                                  /Н.Стоева/ 
 
                                                                      Експерти : 1……………… 
                                                                                                 /М.Тодорова/ 
 
                                                                                          2………………… 
                                                                                                 /Б.Балджиев/ 


