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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 № 9/16. 01. 2009г. на Главния инспектор при 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена тематична проверка в 
ОС- Враца със задача:  

1. да се извърши проверка по образуването, движението и 
приключването на частни граждански дела за обезпечения за 
2007г. и 2008г. по реда на чл. 308 и 309, ГПК(отм.) и на чл. 
389 и 390, ГПК.  

2. Да се извърши проверка по образуване, движение и 
постановяване на съдебни актове по ф. д. № 284/97г. по описа 
на ОС- Враца. 

3. Да се извърши проверка по образуването и движението на :ч. 
гр. д. №665/08г., гр. д. №298/08г.- несъстоятелност, гр. д. 
№728/2008г.- несъстоятелност, по описа на ОС- Враца. 

4.     Да се извърши проверка по образуването, движението и          
приключването на производствата по несъстоятелност, сроковете на 
постановените актове и администрирането на въззивните жалби. 

Проверката бе извършена от инспектори Елка Христова Пенчева, 
Милка Здравкова Варнова- Итова и Мария Василева Кузманова и експерти: 
Атанас Христов Попов, Мариела Николаева Митева и Адриана Борисова 
Тодорова. 

Настоящият Акт с резултати от извършена проверка отразява само 
резултатите от проверката по т. 1 и т. 2 на заповед №9/16. 01. 2009г. на 
Главния инспектор при Инспектората към Висшия съдебен съвет. В 
настоящия Акт с резултати от извършената проверка няма да бъдат 
коментирани ч. гр. д. №665/2008г. и ч. гр. д. №690/08г. по описа на ОС- 
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Враца, образувани по реда на чл. 390, ГПК. Съгласно т.3 от заповед №9/16. 
01. 2009г. по тях Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще се произнесе 
отделно. 

В рамките на вътрешното разпределение тематичната проверка по т. 1 
от горепосочената заповед се извърши от ИНСПЕКТОР МИЛКА ВАРНОВА- 
ИТОВА и ЕКПЕРТ МАРИЕЛА МИТЕВА. 

Проверката се извърши на 16 и 17. 01. 2009г. в Окръжен съд- Враца и 
препис от заповедта бе връчена на Председателя на съда ТАТЯНА 
АЛЕКСАНДРОВА . 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
 
В Окръжен съд- Враца са обособени гражданско отделение, 

наказателно отделение и търговско отделение. Председател на ОС- Враца е 
съдия Татяна Александрова, заместник- председател на съда и председател на 
търговско отделение е съдия Цветана Михайлова, а заместник- председател 
на съда и председател на гражданско отделение- съдия Радослава 
Симеонова.Делата за обезпечение бъдещ иск се разпределят на случайния 
принцип между съдиите от търговско и гражданско отделение и двама 
младши съдии. 

 
І. КОНСТАТАЦИИ ПО т.1 ОТ ЗАПОВЕД №9/16. 01. 2009Г. НА 

ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР ПРИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
І.1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИСК 

И НА БЪДЕЩ ИСК 
 

І.1.1.ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА 
ИСК 

 
За периода 1. 01. – 31. 12. 2008г. в Окръжен съд- Враца са постъпили 

молби за обезпечаване на иск по чл. 308, ГПК(отм) и чл. 390, ГПК по три 
броя първоинстанционни дела.От тях 2 броя са приключили със съдебни 
актове и същите са влезли в законна сила. 

Гражданско дело №700/2008г. е образувано на 29. 09. 2008г. и към 31. 
12. 2008г. е висящо. В момента делото е в Софийски апелативен съд за 
произнасяне по жалба. 

  
І.1.2. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА 

БЪДЕЩ ИСК 
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Новият ГПК, който влезе в сила на 1. 03. 2008г. въведе изискване 
молбите за обезпечение на бъдещ иск да се подават пред родовокомпетентния 
съд. По този начин молбите за обезпечение на бъдещ иск се подават до 
Окръжния съд, когато бъдещият иск е родовоподсъден на него. В тези случаи 
Окръжният съд разглежда делата като първа инстанция. 

В периода от 1. 03. до 31. 12. 2008г. в Окръжен съд Враца са разгледани 
16 бр. молби за обезпечение на бъдещ иск.  

Делата са образувани в деня на постъпване на молбата за обезпечение 
на бъдещ иск. Спазвано е изискването на чл. 395, ГПК и съдът е разрешавал 
молбата в закрито заседание в деня на постъпването й при съдията. При 
образуване на делата, предмет на настоящия Акт с резултати е спазвана 
родовата и местната подсъдност.  

Съдът е определял срок за предявяване на бъдещия иск съобразно чл. 
390, ал.2, ГПК.  

Констатирана беше противоречива практика относно молбите за 
продължаване на дадения от съда срок : 

С определение №334 от 10. 03. 2008г. ОС- Враца е допуснал 
обезпечение на бъдещ иск в размер на 201 415.86лв., който Агенция за 
държавни вземания- регионална дирекция Видин, ИРМ Враца да предяви в 
едномесечен срок. Преди изтичане на едномесечния срок АДВ, РД- Видин, 
ИРМ- Враца подала молба за удължаване на срока за предявяване на бъдещия 
иск. С определение от 2. 04. 2008г. съдия- докладчикът по ч. гр. д. 
№195/2008г. Борис Самоковски оставил без уважение молбата за удължаване 
на срока. В мотивите си съдът посочил, че даденият на молителя едномесечен 
срок е максимално допустимия срок по чл. 390, ал.2, ГПК и не може да бъде 
продължаван от съда. 

С определение №903/19. 06. 2008г. по ч. гр. д. №464/2008г., ОС- Враца 
допуснала обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 от ЗОПДИППД, който 
КУИППД да предяви в едномесечен срок. Преди изтичане на дадения срок 
КУИППД поискала удължаване на срока за предявяване на бъдещия иск. С 
определение от 11. 07. 2008г. по ч. гр. д. №464/08г. съдия –докладчикът 
Евгения Симеонова приела, че са налице уважителни причини по смисъла на 
чл. 63, ал.1 от ГПК и продължила определения от съда и законоустановен 
едномесечен срок по чл. 390, ал. 2 от ГПК с два месеца, считано от 
първоначално определения срок. 

В повечето случаи съдът е определял едномесечен срок за предявяване 
на бъдещия иск, чието обезпечение е допуснал.  

Съдът не е искал парична или имотна гаранция по чл. 391, ГПК. Във 
всички случаи е приемал, че искът е подкрепен с убедителни доказателства. 
Спазвано е изискването на чл. 390, ал. 3 от ГПК за представяне на 
обезпечение при искане за налагане на обезпечителна мярка „спиране на 
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изпълнението”.Напр. по ч. гр. д. 291/08г. е направено искане за допускане на 
обезпечаване на бъдещ отрицателен установителен иск чрез налагане на 
обезпечителна мярка „спиране на изпълнението на изп. д. №77/08г. на ЧСИ 
Станимира Костова- Данова”. С определение от 11.04. 2008г. ОС- Враца е 
оставил молбата без движение, като е дал на молителя седемдневен срок за 
представяне на доказателства за учредяване на ипотека по реда на чл. 181, 
ал.2 от ЗЗД върху процесния имот.  

В случаите, когато допуска обезпечение на бъдещ иск съдът не винаги е 
конкретизирал бъдещия иск в достатъчна степен. Не е  посочен видът на иска 
и неговия предмет в определение№1450 по ч. гр. д. №700/08г. на ВОС, 
постановено от съдия Борислав Самоковски. 

При постановяване на определение, с което допуска обезпечение на 
бъдещ иск съдът не винаги е уточнявал, че допуска обезпечение до размера 
на бъдещия иск. Съдът не е уточнил, че допуска обезпечение на бъдещ иск 
чрез налагане на запор върху банковите сметки на ответника до размера на 
бъдещия иск по ч. гр. д. №700/08г.Определението е постановено от съдия 
Борислав Самоковски. 

Съдът е спазвал и разпоредбата на чл. 390, ал.2, ГПК като следил 
служебно за представяне на доказателства за предявяване на иск в 
определения срок. Изключение правят: 

Ч. гр. д. №751/08г. на ОС- Враца- с определение №1550 от 3. 11. 2008г. 
съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск, който да бъде предявен от 
„П”АД- в несъстоятелност, гр. Враца в едномесечен срок. Молителят получил 
обезпечителната заповед на 12. 11. 2008г. Към датата на проверката срокът за 
предявяване на иска е изтекъл, по делото няма доказателства, че е 
обезпечения иск е предявен, а допуснатото обезпечение не е вдигнато. Съдия- 
докладчик по делото е съдия Николай Христов; 

Ч. гр. д. №897/08г. на ОС- Враца- с определение от 10. 12. 2008г. съдът 
е допуснал обезпечение на бъдещ иск, който „В”ООД, гр. Враца да предяви 
срещу „БДЖ”ЕАД, гр. София в едномесечен срок. Молителят е получил 
съобщението на 11. 12. 2008г. Към датата на проверката срокът за 
предявяване на иска е изтекъл, по делото няма доказателства, че е 
обезпечения иск е предявен, а допуснатото обезпечение не е вдигнато. Съдия- 
докладчик по делото е съдия Борислав Самоковски. 

 
І.2. ВТОРОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА 

ИСК 
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За периода 1. 01. 2007г- 31. 12. 2008г. ОС- Враца се е произнесъл общо 
по 44бр. дела за обезпечения.От тях делата за 2007г. са 24 бр. , а делата за 
2008г- 20бр.  

Делата са образувани в деня на постъпване на делото от съответния 
Районен съд. Спазва се изискването на чл. 395, ГПК и съдът е разрешавал 
частната жалба въз основа на която е образувано въззивното дело в закрито 
заседание в деня на постъпването й. 

Съдът е упражнявал инстанционен контрол относно спазването на 
местната и родовата подсъдност. Изключение прави в. ч. гр. д. №723/2008г. 
на ВОС. Предмет на първоинстанционното дело е иск по чл. 26 от ЗЗД 
относно нотариален акт за договорна ипотека, учредена като обезпечение на 
банков кредит в размер на 70 хил. лева.Съгласно чл. 69, ал.1, т.4 от ГПК 
цената на иска е стойността на договора- в случая стойността на договора е 
70 хиляди лева. Съгласно чл. 104, ГПК искът е подсъден на Окръжния съд. 
Според чл. 119, ГПК съдът следи служебно за спазването на родовата 
подсъдност. В случая това задължение не е изпълнено. Съдия- докладчик по 
делото е Радослава Симеонова.  

Съдът е упражнявал инстанционен контрол и относно връчването на 
частната жалба на насрещната страна за отговор в едноседмичен срок.  

В случаите, когато е констатирал липса на размяна на книжа съдът е 
прекратявал производството и е връщал делото  на съответния Районен съд- 
напр. в. ч. гр. д. №484/07г.- частната жалба въз основа на която е образувано 
въззивното дело е върната на РС- Мездра, в.ч. гр. д. №866/08г.- частната 
жалба въз основа на която е образувано въззивното дело е върната на РС- 
Оряхово, в. ч. гр. д. №740/08г.- частната жалба въз основа на която е 
образувано въззивното дело е върната на РС- Враца. 

Нарушение на чл. 396, ал.2 от ГПК съдът е допуснал по в.ч. гр. д. 
№761/08г. Съдът е констатирал, че няма размяна на книжа, но е приел, че 
производството по допускане на обезпечение има едностранен характер и не 
е върнал частната жалба, въз основа на която е образувано въззивното дело на 
Районен съд- Враца за размяна на книжа по чл. 396, ал.2 от ГПК. Съдия- 
докладчик по делото е Росица Иванова. 

В случаите, когато допуска обезпечение на бъдещ иск съдът не винаги е 
конкретизирал бъдещия иск в достатъчна степен. Не е  посочен видът на 
иска и неговия предмет в определение №1585 по ч. гр. д. №811/07г., по 
което съдия- докладчик е Евгения Симеонова . 

Констатирано беше и нарушение на чл. 217, ал.2 от ГПК(отм) според 
който  ако отмени обжалваното определение въззивният съд сам разрешава 
въпроса по жалбата.По ч. гр. д. №130/07г., по което съдия –докладчик е 
Николай Христов съдът е отменил определението на РС- Мездра за 
допускане обезпечение на бъдещ иск, обезсилил е обезпечителната заповед, 
но е пропуснал да се произнесе относно съдбата на подадената молба за 
обезпечение.  
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С определението, което отменя допуснато от съответния РС 
обезпечение въззивният съд не е обезсилил обезпечителната заповед, 
издадена преди съответното определение да бъде отменено от 
второинстанционния съд по в. ч. гр. д. №328/07г. със съдия- докладчик 
Росица Иванова, в. ч. гр. д. №995/07 съдия- докладчик е мл. съдия Петя 
Стоянова, в. ч. гр. д. №811/07г. по което съдия- докладчик е Е. Симеонова, в. 
ч. гр. д. №732/08г. по което съдия- докладчик е Е. Симеонова, в. ч. гр. д. 
№590/08г. по което съдия- докладчик е Мария Аджемова, в. ч. гр. д. 
№116/08г, по което съдия- докладчик е мл. съдия Иван Иванов. 

Констатирана беше противоречива практика относно 
обезпечителната заповед, издадена въз основа на определението, 
отменено от вторинстанционния съд: 

В някои случаи съдът е постановил обезсилване на обезпечителната 
заповед-ч. гр. д. №990/07г., ч. гр. д. №130/07г., ч. гр. д. №226/07г. , а в други- 
отмяна на обезпечителната заповед- ч. гр. д. №546/07г.  

При постановяване на своите определения в изпълнение на 
задължението по чл. 217 във вр. с чл.189, ал.1, б.”е”, ГПК(отм), 
Врачанския Окръжен съд не се е съобразил с трайната съдебна практика и 
е допуснал нарушение на чл. 130, ал. 2 от ЗСВ както следва: 

Според т. 5 от ТР №1 от 17. 07. 2001г. на ВКС, докладчик 
председателят на отделение Благовест Пунев към прекратителните 
определения, подлежащи на касационен контрол по чл.218,,б.”в”,ГПК(отм) 
се отнасят определeнията, с които производството по делото се прекратява 
пред сезирания съд и се препраща на подсъдност на друг съд. По ч. гр. д. 
№995/07г. ВОС е постановил определение, с което се обезсилва определение 
на РС- Мездра, поради нарушение на местната подсъдност. В определението 
е записано, че не подлежи на обжалване. 

 
ІІ. КОНСТАТАЦИИ ПО Т. 2 ОТ ЗАПОВЕД №9/16. 01. 2009Г. НА 

ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР ПРИ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 
В изпълнение на т.2 от горепосочената заповед беше проверен и сигнал 

Вх. рег. №2200/08г. на ИВСС, подаден от Илиян Инчев Маринов от гр. Бяла 
Слатина относно действия, препятстващи изпълнението на влязло в сила 
решение 0121/18. 09. 2008г., постановено по дело № 702/08г. по описа на на 
Апелативен съд- София, осъществявани от магистрати и служители на 
Окръжен съд- Враца. 

При проверката беше установено, че на 31. 01. 2008г. се състояло 
извънредно общо събрание на читалище „Р”, гр. Бяла Слатина, което избрало 
за председател на читалищното настоятелство И. И. М., ново читалищно 
настоятелство и проверителна комисия. С решение №85, постановено на 18. 
02. 2008г. по ф. д. №284/97г., Врачанският окръжен съд отказал да впише 
промяна на тези обстоятелства в регистъра на юридическите лица с 
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нестопанска цел при Врачански окръжен съд, по партидата на читалище „Р”, 
гр. Бяла Слатина. И. М. обжалвал това решение пред САС. 

На 19. 02. 2008г. се състояло извънредно Общо събрание на читалище 
„Р”, гр. Бяла Слатина, което избрало за председател на читалищното 
настоятелство Н. И. А., ново читалищно настоятелство и нова проверителна 
комисия.С решение № 95, постановено на 26. 02. 2008г. по ф. д. №284/1997г. , 
ВОС вписал промени в регистъра на юридическите лица с нестопанска при 
Окръжен съд Враца по партидата на читалище „Р”, гр. Бяла Слатина, 
произтичащи от решенията на общото събрание, проведено на 19. 02. 2008г. 

На 18. 09. 2008г.  САС постановил решение №121 по гр. д. 
№702/2008г., с което отменил решението на ВОС, постановено на 18. 02. 
2008г. по ф. д. №284/97г. Вписал следната промяна по партидата на читалище 
„Р”,гр. Бяла Слатина: вписал като председател на читалищното настоятелство 
И. М,, както и членовете на читалищното настоятелство и на проверителната 
комисия, избрани на извънредното Общо събрание ,проведено на 31. 01. 
2008г. 

Със заповед №308 от 25. 10. 2004г. председателят на ОС- Враца 
наредила всички издавани от съда удостоверения за актуално състояние да се 
подписват от зам- председателя Цветана Михайлова. По силата на тази 
заповед в нейно отсъствие същите следва да се подписват от Председателя и 
останалите заместник- председатели. 

На 4. 10. 2008г. И. М., в качеството му на председател на читалищното 
настоятелство и представляващ читалище „Р”, гр. Бяла Слатина подал до 
ВОС молба за издаване на удостоверение за актуално състояние на 
читалището.На 7. 10. 2008г. получил удостоверение за актуално състояние, 
подписано от докладчика по делото- съдия Николай Христов, от което 
разбрал, че не е извършено вписването , разпоредено с влязло в сила решение 
на САС по гр. д. №702/08г. 

На 13. 10. 2008г. Маринов подал нова молба за издаване на 
удостоверение за актуално състояние, с която поискал в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при ОС- Враца да бъде отразено 
вписването разпоредено от САС по посоченото по- горе дело 

На 16. 10. 2008г. Н. А., в качеството си на председател на училищното 
настоятелство и представляващ читалището подал молба за тълкуване на 
решението на въззивния съд. С определение от 4. 11. 2008г. Апелативен съд- 
София оставил молбата без разглеждане поради недопустимост. 

На 16. 10. 2008г. председателят на ОС- Враца отказал издаване на 
удостоверението, поискано от М., поради постъпилата молба за тълкуване на 
решението на въззивния съд. 

На 19. 12. 2008г. Н. И. И., член на настоятелството на читалище „Р”, гр. 
Бяла Слатина по силата на решение на Общото събрание на читалището, 
проведено на 31. 01. 2008г., вписано с решение по гр. д. №702/08г. на САС 
подала молба за издаване на удостоверение за актуално състояние на 
читалището.До момента на проверката по молбата нямаше произнасяне. 
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На 19. 01. 2009г. молбата на Н. И. беше удовлетворена. ВОС издаде 
удостоверение за актуално състояние със съдържание, съобразено с 
решението на САС по гр. д. №702/08г.   

 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
І. Налице е нарушение по чл. 5 от ЗСВ(отм), съответно чл. 8 

от ЗСВ- при постановяване на своите определения съдиите в Окръжен съд- 
Враца не са прилагали закона точно и еднакво спрямо всички граждани в 
следните случаи: 
 Противоречива практика относно приложението на чл. 63, ГПК по 
отношение на молби за продължаването на срока по чл. 390, ал.2 от ГПК. 
 Противоречива практика по отношение на обезпечителната заповед, 
издадена въз основа на определението, което въззивния съд е отменил. 
 Противоречива практика при постановяване на определенията относно 
обстятелството подлежи ли същото на обжалване, пред кой съд и в какъв 
срок. 

ІІ.Налице е нарушение по чл. 14 от ЗСВ(отм), съответно чл. 3 от 
ЗСВ, според който при постановяване на своите актове съдиите се основават 
на закона и на събраните по делото доказателства както следва: 
 Нарушение на чл. 397, ал.2, ГПК- съдът не е постановил, че допуска 
обезпечението до размера на бъдещия иск 
 Нарушение на чл. 390, ал.2, ГПК- съдът не вдигнал допуснато 
обезпечение, въпреки че страната не е представила доказателства за иск, 
предявен в указания срок. 
 Нарушение по чл. 104 във вр. с чл. 69, ГПК- не е спазена родовата 
подсъдност. 
 Нарушение по чл. 396, ал.2 от ГПК- не е върнал на 
първоинстанционния съд частна жалба, която не е била изпратена на другата 
страна за отговор. 
 Нарушение на задължението да обезсили обезпечителната заповед, 
издадена въз основа на определение, което въззивният съд е отменил. 
 Нарушение на чл. 297, ГПК, допуснато по ф. д. №284/97г. на ВОС- не е 
изпълнено решение на САС по гр. д. №702/08г. 
 Нарушение на чл. 12 от Наредба №14 от 24. 07. 1991г. за водене и 
съхраняване на регистрите за вписванията- вписването в регистъра по 
решение на САС по гр. д. №702/08г. не е извършено до приключване на 
първия работен ден след неговото постановяване. 
 Несвоевременно произнасяне по искане за издаване на удостоверение 
за актуално състояние. 
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 ІІІ.Налице е нарушение по чл. 130, ал.2 от ЗСВ, според който 
тълкувателните решения на ВКС са задължителни за съдилищата- ВОС не се 
е съобразил с т. 5.  и т. 6 от ТР№1 от 17. 07. 2001г. на ВКС относно 
обжалваемостта на прекратителните определения и на определенията по чл. 
213, б. „б”, ГПК(отм), които са постановени за първи път от въззивния съд. 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 

ПРЕПОРЪКИ: 
 
І. Председателят на Окръжен съд- Враца да упражни правата си по чл. 
86, ал.1, т.12 от ЗСВ и да свика общо събрание, на което да се анализира и 
обобщи практиката на съда : 

1.по приложението на чл. 63, ГПК по отношение на молби за 
продължаването на срока по чл. 390, ал.2 от ГПК. 
 2.по обезсилване на обезпечителната заповед, издадена въз основа 
на определението, което въззивния съд е отменил. 
 
ІІ. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Враца: 

- при постановяване на своите определения по дела за 
обезпечение на иск изрично да посочват, че допускат 
обезпечението до размера на бъдещия иск или само за онези 
части, които са подкрепени с достатъчно доказателства, 
съгласно чл. 394, ГПК; 

- 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 иск в 
указания срок; 

 
ІІІ. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд- Враца : 

- да следят за спазването на родовата подсъдност; 
- да следят своевременно за изпълнение на процедурата по чл. 

396, ал.2 от ГПК и при липса на размяна на книжа по частна 
жалба срещу определение на първоинстанционния съд, 
въззивния съд да прекратява производството и да връща 
частната жалба на Районния съд за предприемане на 
съответните действия; 

- да не допускат нарушение на задължението за обезсилване 
на обезпечителната заповед, издадена въз основа на 
определение, което въззивният съд е отменил; 

- да не допускат нарушение на задължението по чл. 278, ал.2, 
ГПК като в случаите, когато са отменили обжалваното 
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определение съдът следва сам да решава въпроса по 
жалбата. 

 
ІV. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Враца да се съобразяват 
със задължителната сила на влезлите в сила решения и да издават 
удостоверения за актуално състояние на юридическите лица с 
нестопанска цел в съответствие с тях.  
 
V. Препоръчва на председателя и заместник- председателите на 
Окръжен съд – Враца да се произнасят своевременно по молбите за 
издаване на удостоверение за актуално състояние. 
 
VІ.Препоръчва на председателя на Окръжен съд- Враца да създаде 
необходимата организация съответния служител за спазване на чл. 12 от 
Наредба №14 от 24. 07. 1991г. за водене и съхраняване на регистрите за 
вписванията.  
 

Председателят на ОС- Враца да запознае съдиите в Окръжен съд- Враца 
с настоящия Акт с резултати от извършена проверка. 

 
На осн. чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките следва 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 ОС- Враца да уведоми Главния инспектор за изпълнение на препоръките в 
определения срок. 

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

изпрати на Председателя на ВОС- Татяна Александрова. 
 

 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, да се сигнализира за 

извършените нарушения    Висшия съдебен съвет. 
  
 
 
    ИЗГОТВИЛ АКТА:      
     /МИЛКА ВАРНОВА- ИТОВА- ИНСПЕКТОР/ 
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Днес………………….. настоящият Акт бе връчен на 

……………………………………………………………   Татяна Александрова- 
Председател Окръжен съд- Враца. 

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:………………………………. 


