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А К Т 

 
с резултати от извършена проверка 

 
 
На основание заповед № 10/16. 01. 2008г. на Главния инспектор при 

Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка по 
движението на ф. д. №8196/1993г. на Софийски градски съд. Проверката бе 
извършена от Инспектор НЕЗАБРАВКА СТОЕВА  и от експертите 
МАРИЕЛА МИТЕВА и НИКОЛАЙ ИЛИЕВ.  

Извършената проверка бе иницирана във връзка със сигнал Вх. №1649/ 
2008г., подаден от адв. Росица Матева, АК- Ловеч против действията на СГС, 
фирмено отделение при постановяване на решение №7 от 12. 05. 2008г. по ф. 
д. №8196/1993г. по описа на СГС, ФО, 3 с-в, определение от 13. 06. 2008г. по 
същото дело и разпореждане за издаване на удостоверение по §4 от ПЗР на 
ЗТР.   
  
 
 КОНСТАТАЦИИ: 
 
 

На 20. 11. 2007г. В. Ц. в качеството си на управител на „Б”ООД със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Младост 1 А” №523, вх. 2, 
ап. 26 подал заявление до Софийски градски съд с Вх. №53147 за вписване на 
промени в обстоятелствата по фирмено дело № 8196 от 1993г. по описа на 
СГС, ФО- изключване на съдружника „Б”Гмбх, Кьолн, Германия на осн. чл. 
126, ал. 3, т.3 от Търговския закон. Решението за това обстоятелство било 
взето на Общо събрание на съдружниците, състояло се на 14. 11. 2007г.  

 Изх.№……………… 
 Дата: …………….… 



На 21.11. 07г. „Б”Гмбх  със седалище и адрес: Германия със съдебен 
адрес в Република България- кантората на адв. Матей Матеев, в качеството си 
на съдружник, пригежаващ 75% от дяловете в „Б” ООД, гр. София, подало 
чрез своя управител Р. Х. К. заявление за спиране на вписването, поискано от 
„Б”ООД, гр. София на 20. 11. 2008г. Като мотив за това искане управителят 
посочил, че дружеството е оспорило решенията, взети на Общото събрание 
на съдружниците от 14. 11. 2007г., включително решението за изключване на 
съдружник. Според „Б”Гмбх, Германия  условията на чл. 430, ал.1, ГПК(отм) 
за спиране на охранителното производство са налице – има неприключило 
дело относно правоотношение, което е условие за издавания акт. Към 
заявлението е приложена искова молба по чл. 74, ТЗ, подадена до СГС с Вх. 
№28926/20.11. 2007г. 

На 28. 11. 2007г. съдията- докладчик оставил без движение заявлението 
на „Б”ООД, гр. София, подадено на 20. 11. 2008г. За отстраняване на 
нередовностите съдията- докладчик дал указания да се представят 
доказателства по чл. 126, ал.3, ТЗ. 

Същия ден съдия- докладчикът издал разпореждане „Без движение.Да 
се докладва след изпълнение на процедурата по резолюция на съда от 28. 11. 
2007г.”( вероятно става дума за резолюцията, поставена върху заявлението на 
„Б”ООД, подадено на 20.11. 2007г) и по заявлението за спиране, подадено от 
„Б”Гмбх, Германия.Не са посочени нередовности на молбата за спиране. Не 
са посочени основания за оставянето й без движение. Не са дадени каквито и 
да било указания за отстраняване на нередовности по нея, които дружеството 
да изпълни в законовия срок. 

На 5. 03. 2008г. „Б”ООД, гр. София подало молба, че е изпълнило 
указанията за отстраняване на нередовностите на заявление за вписване от 20. 
11. 2007г., дадени с разпореждане на съда от 28. 11. 2007г.В молбата изрично 
е записано, че е свикано ново Общо събрание на съдружниците на „Б”ООД за 
изключване на съдружника „Б”ООД, Германия и искат вписване на взетите от 
него решения. Неточно е посочено, че разпореждането на съдията от 28. 11. 
2007г., с което първото заявление е оставено без движение е било в този 
смисъл. Към молбата от 5. 03. 2008г. са приложени Протокол от Общо 
събрание на съдружниците от 26. 02. 2008г., ведно с документи за неговото 
свикване. Изрично е посочено, че пълномощникът на дружеството в 
България- адв.Матев, чиято кантора е посочения от страната съдебен адрес в 
България, не е получил своевременно предупреждението за изключване и 
поканата за провеждане на Общо събрание на съдружниците. Нито един от 
представените документи не съдържа подпис на лице, което представлява 
фирмата, че е получило изпратената покана за свикване на Общо събрание. 
Към делото няма доказателства за изпратени и получени съобщения на 



резолюциите за оставяне на заявленията без движение. Няма доказателства, 
за датата на получаване на указанията, с оглед спазване на 7 дневния срок по 
чл. 100, ГПК(отм), респективно по чл.129, ГПК. 

С решение №7 от 12. 05. 2008г. съдия Румяна Паликарова вписала 
промени по партидата на дружество „Б”ООД, гр. София- изключване на 
съдружника „Б”Гмбх, Германия.  

На 26. 05. 2008г. Н. Б. в качеството си на управител на „Б”ООД, гр. 
София поискал съдът да заличи В. Ц. като управител на „Б”ООД, гр. София, 
оттеглил всички заявления за вписване обстоятелства по партидата на 
дружеството от 22. 11 . 2006г. до датата на заявлението му и поискал да му 
бъде издадено удостоверение по §4 от ЗТР. Посочил, че основание за тези 
искания му дава влязло в сила решение №217 от 27. 11. 2007г. на Софийски 
апелативен съд по гр. д. №1382 по описа за 2007г. и Решение №345 от 25. 04. 
2008г. на ВКС, І т.о. по гр. д. №67/08г., които приложил. 

На 5. 06. 2008г. В. Ц. подал заявление в СГС, с което поискал съдът 
служебно да впише, че той е управител на дружество „Б”ООД, гр. София. 
Представил решение №228/22.11. 2006г. на ОС- Монтана- фирмено 
отделение, решение от 5. 08. 2005г. по ф. д. №2847/2004г. на СГС и решение 
от 26. 11 . 2007г. по гр. д. №1382/2007г. на САС. 

На 13. 06. 2008г. съдия Румяна Паликарова издала определение, с което 
оставила без разглеждане заявлението, направено от Н. Б. като се позовала на 
чл. 14 от Закона за търговския регистър, влязъл в сила от 1. 01. 2008г. В 
определението не се произнесла по искането за издаване на удостоверение по 
§4 от ПЗР на ЗТР. 

На 18. 06. 2008г. съдия- докладчикът поставил върху заявлението, 
подадено от Н. Б. на 26. 05. 2008г. разпореждане да се издаде исканото 
удостоверение по §4, ал.3 от ПЗР на ЗТР. 

На 23. 06. 2008г. Н. Б. в качеството си на управител на „Б”ООД, гр. 
София подал втора по ред молба за издаване на удостоверение по §4 от ПЗР 
на ЗТР, като се позовал и на разпореждането на съдия- докладчика от 18. 06. 
2008г. Приложил и пълномощно на адв. Матей Матев и адв. Росица Матева. 

На 30. 06. 2008г. съдия- докладчикът оставил без уважение втората 
молба на Н. Б. за издаване на удостоверение по §4 от ПЗР на ЗТР, подадена в 
качеството му на управител на „Б”ООД, гр. София.  

На 25. 06. 2008г. В. Ц., в качеството си на управител на „Б”ООД, гр. 
София поискал да му бъде издадено удостоверение по §4 от ПЗР на ЗТР. 
Молбата му била уважена с резолюция на съдията- докладчик от 30. 06. 
2008г. 

 
   



ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 

ИЗВОДИ : 
 
Румяна Паликарова- съдия в СГС е допуснала дисциплинарно 

нарушение по чл. 307, ал.3, т.5 от Закона за съдебната власт. 
В качеството си на съдия- докладчик по ф. д. №8196/93г. по описа на 

СГС тя е допуснала следните нарушения на чл. 100, ГПК(отм): 
1.В разпореждането „Без движение” постановено от съдията- докладчик 

на 28. 11. 2007г. по отношение на искането за спиране на вписването, 
направено от „Б”Гмбх, Германия не е посочила нередовности на молбата за 
спиране. Не е посочила основания за оставянето й без движение. Не е дала 
каквито и да било указания за отстраняване на нередовностите по нея, които 
дружеството да изпълни в законовия срок. 

 2.Не е върнала искането за вписване, направено от „Б”ООД на 20. 11. 
2007г., въпреки че указанията на съда, дадени с разпореждане от 28. 11. 
2007г. не са изпълнени. 

Тя не е изпълнила добросъвестно задължението на съдията по чл. 602, 
ал.2 от ГПК и чл. 496, ал.2, ГПК(отм). По същество молбата за отстраняване 
на нередовностите, подадена на 5. 03. 2008г. от „Б”ООД представлява ново 
искане за вписване на нови обстоятелства. То не отговаря на изискванията на 
закона и поради това не е редовно: 

- не е заявено пред компетентния орган-  искането е направено 
при действието на Закона за търговския регистър. Според чл. 
13, ал. 4 от ЗТР, в редакцията, действала към 5. 03. 2008г., 
заявлението за вписване се подава в което и да е териториално 
звено на Агенцията по вписванията в седалището на съответния 
окръжен съд. 

- По него не е платена държавна такса. 
Не е в правомощията на съда да разгледа искането за вписване, 

направено от „Б”ООД, направено на  5. 03. 2008г.  
Като е приел, че с молбата от 5. 03. 2008г. е направено отстраняване на 

нередовностите на искането от 20. 11. 2007г., съдът е допуснал заобикаляне 
на Закона за търговския регистър, влязъл в сила на 1. 01. 2008г. 

Румяна Паликарова- съдия  в Софийски градски съд е допуснала 
нарушение на чл. 12, ал. 2 от Закона за съдебната власт. 



Съгласно този текст сроковете, определени в процесуалните закони, 
които се отнасят до осъществяване на правомощия на съдията са 
задължителни за него. 

ГПК не регламентира изрично срок за произнасяне на съда по 
охранителните производства. Следователно в случая следва да се приложи по 
аналогия чл. 190, ГПК(отм). Според този текст на закона съдебният акт 
следва да бъде обявен в 30- дневен срок. Съдия Паликарова не се е  
произнесла по молбата за спиране, подадена от „Берг холдинг”Гмбх, 
Германия на 20. 11. 2007г. 

Служба „Деловодство” не е изпълнила разпореждането на съдията- 
докладчик от 18. 06. 2008г. да издаде на Н. Б. удостоверение по §4, ал.3 от 
ПЗР на ЗТР и по този начин е допуснала нарушение на чл. 48 от 
Правилника за администрацията в районните, окръжните, 
административните, военните и апелативните съдилища. 

Служба „Деловодство” не е изпълнила задължението си по чл. 100, 
ГПК(отм) и не е изпратила съобщение на съответната страна да отстрани в 7- 
дневен срок допуснатите нередовности по заявлението за вписване,  
направено от „Б”ООД на 20. 11. 2007г. и искането за спиране на вписването, 
направено от „Б” Гмбх, Германия на 21. 11. 2007г. 

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

към ВСС /ИВСС/ дава следните  
 
 
ПРЕПОРЪКИ: 
 
Съдия- докладчикът по ф. д. №8196/93г. по описа на СГС 

1. При проверка относно наличието на подлежащо на вписване 
обстоятелство и на допустимостта на неговото вписване да се 
съобразява и с нормите на Закона за търговския регистър. 

2. Да спазва стриктно разпоредбата на 129, ГПК. При 
постановяване на разпорежданията по чл. 129, ГПК да посочва 
изчерпателно на страната допуснатите нередовности и срокът 
за тяхното отстраняване. 

3. Да постановява съдебните актове в законоустановения срок. 
 

Председателят на Софийски градски съд: 
1. Да предприеме необходимите мерки по осъществяване на 

общото организационно и административно ръководство на съда по чл. 
86, ал.1, т.1 от ЗСВ като следи за стриктното изпълнение изискванията 
на чл.100, ГПК и чл. 48 от Правилника за администрацията в 



районните, окръжните, административните, военните и апелативните 
съдилища от служба „Деловодство” към фирмено отделение на СГС. 

2. На осн. чл. 327, ЗСВ да обърне внимание на Румяна 
Паликарова- съдия в Софийски градски съд за изпълнение на 
задължението на съдията по чл. 129, чл. 602, ал.2 и чл. 235, ал.5 от ГПК 
както и за спазване на Закона за търговския регистър. 

 
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 Софийски градски съд 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 СГС и на Румяна Паликарова- съдия в СГС. 
 
На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, да се сигнализира за 

извършените нарушения    Висшия съдебен съвет. 
  
 
     ИЗГОТВИЛИ АКТА: 
 
 ИНСПЕКТОР: 
 
  НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 
 
 ЕКСПЕРТИ:                                               
 
  МАРИЕЛА МИТЕВА                           
 
  НИКОЛАЙ ИЛИЕВ   
      
 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Светлин 
Михайлов- 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 Румяна 

Паликарова- 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:………………………………. 
 
ММ 


