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Проверката в ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА по гражданските и 

търговските дела е извършена в изпълнение на Заповед №129/30.09.2010г. 
на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, издадена 
на основание чл.58,ал.1 от Закона за съдебната власт и съобразно плана за 
провеждане на комплексна планова проверка от ИВСС в съдебен район на 
Апелативен съд - София. 

Проверката е извършена в периода 04.10.2010г. – 08.10.2010г. от 
инспектор МИЛКА ВАРНОВА - ИТОВА и експерт ДИАНА ИВАНОВА. 

 
Обхватът на проверката включва дейността на Окръжен съд – Враца 

по образуването, движението и приключването на гражданските и търговски 
дела за периодите  01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. и 01.01.2010г. – 30.09.2010г.  

 
К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
І. МАТЕРИАЛНА И КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
   1. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
  
Окръжен съд – Враца (ВОС) е поместен в сградата на съдебната палата 

в гр. Враца, заедно с Районен съд – Враца и две прокуратури. Броят на 
помещенията е достатъчен, като съдиите ползват самостоятелни кабинети, а 
за съдебните служители са създадени необходимите удобства за нормална 
работа. Осигурени са добри материални условия във ВОС за упражняване 
правомощията на съдиите, за дейността на съдебните служители, както и за 
ефективно обслужване на гражданите.  

 Съдът е снабден с необходимата техника и софтуерни продукти  в   
кабинетите, деловодството и в съдебните зали. Програмата за съдебното 
деловодство функционира. От 2005г. е въведена и програма за случайно 
разпределение на делата. Поддържа се създадената Интернет страница на 
съда, на която се обявяват насрочените дела за определен период и се 
публикуват постановените съдебни актове. 
 
           2. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
Ръководство на Окръжен съд – Враца: председател на съда – Агнеса 

Ставарова  – всъпила в длъжност на 17.07.2009г., зам. председатели – 
Татяна Александрова и Росица Иванова, встъпили в длъжност съответно на 
07.12.2009г. и на 04.12.2009г. и  общо 22 -ма съдии по щат, в това число 3 
бр. младши съдии. Обособени са три отделения – гражданско  с 8 бр. съдии, 
търговско с 3 бр. съдии, наказателно с 8 бр. съдии. 

В служба ”Деловодство” работят 9 бр. деловодители, разпределени, 
както следва: 4 бр. в “гражданско деловодство”; 4 бр. в “наказателно 
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деловодство” и 1бр. във “фирмено деловодство”, а в служби „Регистратура” 
и „Архив” – 4 бр. съдебни служители. 

 
ІІ. СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО 
 
От 01.01.2005г. в ОС - Враца функционира електронна деловодна 

програма, Латона (Lotus notes), а към момента на проверката съдът ползва 
електронна деловодна програма, въведена от  01.01.2009г. - САС “Съдебно 
деловодство”, разработена от “Информационно обслужване” АД, клон 
Варна. 

В деловодството на електронен и хартиен носител се водят 
предвидените  в чл.50, ал.1 от ПАРОАВАС книги и регистри: 

 входящ и изходящ дневник; 
 разносна книга;  
 регистър на заявления за достъп до обществена информация (ЗДОИ); 
 депозитен регистър(вещи лица, свидетели и особени представители); 
 регистър на паричните гаранции; 
 архивна книга; 
 азбучни указатели за образуваните наказателни, граждански, 

търговски и фирмени дела;  
 описни книги за образуваните наказателни, граждански, търговски и 

фирмени дела; 
 книги за открити заседания (срочни книги); 
 книги за закрити и разпоредителни заседания; 
 книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и 

определения по глава 29 от НПК;  
 книга за веществените доказателства; 
 регистър на заявленията и справките от Национална база данни 

(НБД); 
 книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа; 
 регистри за юридически лица с нестопанска цел и другите 

юридически лица, които не са търговци; 
 входящ регистър на материали по СРС; 
 изходящ регистър на материали по СРС; 
 книга по чл. 634в от Търговския закон;  
 регистър на съдебните решения по чл. 235, ал. 5 ГПК;  

 
Регистърът на съдебните решения по чл. 235,ал.5 от ГПК се води от 

2008г. от Ваня Атанасова - “съдебен деловодител класифицирана 
информация”, съгласно Заповед № 50/10.03.2008г. на предишния 
административен ръководител на съда – съдия Татяна Александрова.  

При проверката бе констатирано, че гражданските дела се завеждат и 
образуват по реда на ПАРОАВАС (обн. ДВ, бр. 9/2008г, отм. ДВ  
бр.66/2009г.) и ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/2009г.), като върху всеки приет в 
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съда документ -  искови молби /молби/, на първата страница се отбелязва 
регистрационен номер и дата на постъпване на документа в съда. 

Книжата по образуваните дела се поставят в папки по образец при 
спазване на регламентираното цветово обозначаване по чл.92, ал.1 от 
ПАРОАВАС. 

Новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват 
своевременно.  

Протоколите от съдебно заседание са добре структурирани и четливо 
изписани. Всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните 
дела, са прикрепвани последователно в папките и са номерирани от 
съдебните служители. Съдебните секретари изготвят и  предават в срок 
протоколите от съдебните заседания. Разпорежданията, определенията и 
резолюциите на съда се изпълняват своевременно. Призовките и 
съобщенията по делата се изготвят и изпращат също своевременно. 

Спазват се разпоредбите на чл.105 и чл.106 от  ПАРОАВАС. 
Съдебните деловодители от гражданско деловодство, наказателно 
деловодство и фирмено деловодство, в изпълнение Заповед № 
423/22.06.2010г. на председателя на съда, ежемесечно извършват проверка 
на администрирането на новообразуваните дела, на висящите дела, 
спрените производства и делата, оставени без движение и своевременно 
уведомяват съдиите - докладчици за предприемане на последващи действия 
по тяхното администриране. За резултатите от ежемесечните проверки, 
деловодителите уведомяват съдебния администратор, който обобщава 
данните и докладва писмено на председателя на съда. В изпълнение на 
цитираната заповед, са извършвани проверки и изготвяни доклади от 
съдебния администратор до административния ръководител- председател 
на ОС-Враца, копия от които бяха предоставени на проверяващия екип. 

В хода на проверката бяха изискани за част от делата и извлечения от 
деловодната програма, при което се установи, че не всички съдържат 
подробни данни, свързани с движението на съответните дела -  изпратени и 
получени по делата книжа и други документи. С оглед избягване на 
допуснатите пропуски, би било удачно да се подобри работата на съдебното 
деловодство, с цел осигуряване на съответствие между всички видове дела 
и отразеното в деловодната програма по съответните дела – поддържане на 
максимално пълна и точна информация за постъпващите и създадените по 
делата документи при образуване и движението им, както и документи във 
връзка с обжалване на съдебните актове. 

 
ІІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ 
В Окръжен съд Враца -  12 бр. съдии разглеждат граждански, 

търговски и административни дела, съгласно решение на Общото събрание 
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на съдиите, взето преди 2000г., включително и зам.председателите Татяна 
Александрова и Росица Иванова. 

Съдиите, разглеждащи граждански, търговски и адм. дела през 
периода   януари 2009г. – декември 2009г., са както следва: 

Гражданско отделение: 
съдия Татяна Александрова – І ГО, І състав - председател; 
съдия Радослава Симеонова – І ГО, І състав; 
съдия Евгения Симеонова – І ГО, І състав; 
 
съдия Рената Мишонова-Хальова – І ГО, ІІ състав - председател; 
съдия Пенка Петрова – І ГО, ІІ състав; 
мл.съдия Иван Иванов – І ГО, ІІ състав; 
 
съдия Мария Аджемова – І ГО, ІІІ състав - председател; 
съдия Мирослав Досов – І ГО, ІІІ състав; 
съдия Росица Иванова – І ГО, ІІІ състав; 
 
Търговско отделение: 
съдия Цветана Михайлова - председател; 
съдия Николай Христов; 
съдия Борислав Самосовски. 
 
Съдиите, разглеждащи граждански, търговски и адм. дела през 

периода   януари 2010г. – март 2010г., съгласно Заповед № 574/09.12.2009г., 
са както следва: 

Гражданско отделение: 
съдия Татяна Александрова – І ГО, І състав - председател; 
съдия Борислав Самосовски – І ГО, І състав; 
съдия Евгения Симеонова – І ГО, І състав; 
 
съдия Рената Мишонова-Хальова – І ГО, ІІ състав - председател; 
съдия Радослава Симеонова – І ГО, ІІ състав; 
младши съдия – І ГО, ІІ състав; 
 
съдия Мария Аджемова – І ГО, ІІІ състав - председател; 
съдия Пенка Петрова – І ГО, ІІІ състав; 
съдия Мирослав Досов – І ГО, ІІІ състав; 
 
Търговско отделение: 
съдия Росица Иванова - председател; 
съдия Николай Христов; 
съдия Цветана Михайлова. 
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Съдиите, разглеждащи граждански, търговски и адм. дела през 
периода   април 2010г. – септември 2010г., съгласно Заповед № 
126/11.03.2010г., са както следва: 

Гражданско отделение: 
съдия Татяна Александрова – І ГО, І състав - председател; 
съдия Борислав Самосовски – І ГО, І състав; 
съдия Евгения Симеонова – І ГО, І състав; 
 
съдия Николай Христов – І ГО, ІІ състав - председател; 
съдия Рената Мишонова-Хальова – І ГО, ІІ състав; 
съдия Мирослав Досов – І ГО, ІІ състав; 
 
съдия Мария Аджемова – І ГО, ІІІ състав - председател; 
съдия Пенка Петрова – І ГО, ІІІ състав; 
мл.съдия Вероника Бозова – І ГО, ІІІ състав; 
 
Търговско отделение: 
съдия Росица Иванова - председател; 
съдия Радослава Симеонова; 
съдия Цветана Михайлова. 
 
В съдебните състави, чрез разместване на членовете им, участват и 

двама младши съдии.  
За периода януари 2009г. – септември 2010г. не е  отсъствал съдия  (с 

изключение на ползваните годишни отпуски) и не е имало свободна щ. 
длъжност за граждански съдия. От м. април 2010г. е свободна една щатна 
бройка за мл.съдия, а от м. май 2010г. - една щатна бройка за наказателен 
съдия. 

Съдиите от наказателното отделение за периода на проверката не са 
разглеждали гр./търг./адм. дела. 

Със Заповед № 409/17.06.2010г. на председателя на съда е разпоредено 
съдия Татяна Александрова – зам.председател на съда и ръководител на 
гражданско отделение при ОС-Враца да извършва ежемесечен контрол на 
работата на магистратите, свързана с движението на делата. Вменено е 
задължението резултатите от проверките да се обсъждат ежемесечно, като 
се изготвя план за прилагане на обсъдени и приети мерки за подобряване 
организацията по движението на делата и предприемане на подходящи 
мерки за преодоляване на констатирани слабости. В изпълнение на 
издадената заповед, са извършвани проверки и изготвяни доклади от съдия 
Александрова – зам. председател до председателя на съда, копия от които 
бяха предоставени на проверяващия екип. 

 
         2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
  

От м. януари 2005г. се прилага принципа на случайния избор чрез 
програмата АСУД – Латона (Lotus notes).  От м. януари 2009г. принципът 
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на случайния избор се прилага чрез програмата Law Choice, предоставена 
от Висшия съдебен съвет. Делата се разпределят на принципа на случайния 
избор от председателя на съда и зам.председателите, съгласно Заповед № 
20/02.03.2006г., Заповед № 3/06.01.2009г., Заповед № 453/02.10.2009г., 
Заповед № 452/02.10.2009г. и Заповед № 581/10.12.2009г., както и 
съобразно Вътрешни правила за случайно разпределение на делата, приети 
на Общо събрание на съдиите в Окръжен съд - Враца, проведено  на  
10.11.2009г. Във Вътрешните правила подробно са регламентирани 
видовете дела и различните хипотези, при които делата се разпределят при 
особен режим на избор на докладчик – чрез функциите „по дежурство”, 
„определен докладчик” и „без участие на определен докладчик”, съобразно 
и с утвърдени от председателя на съда с Оперативен план за съответния 
месец графици за дежурство - за 2009г. и 2010г. Изрично е посочено, че 
бързите производства по глава ХХV от ГПК се разпределят на дежурен 
съдия. 
 През 2009г., когато съдия Татяна Александрова е заемала длъжността 
Административен ръководител и председател на ОС - Враца, 
натовареността й по въззивни граждански дела е била 70%, като не са й 
разпределяни първоинстанционни дела, 100% натовареност за времето от 
17.07.2009 до 07.12.2009г. и 100% натовареност след 07.12.2009г., когато е 
заела длъжността Зам.административен ръководител – зам.председател на 
ОС - Враца и ръководител на Гражданско отделение. 
 Председателят на съда – съдия Агнеса Ставарова разглежда 
наказателни дела при 50 % натовареност.  

В хода на проверката се установи, че се спазва разпоредбата на 
чл.38,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.9/29.01.2008г., отм. 
бр.66/18.08.2009г.) и разпоредбата на чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ 
бр.66/18.08.2009г.), според които делата се образуват и разпределят от 
административния ръководител на съда или от определен от него съдия, 
най - късно на следващия ден след постъпване на книжата в съда. В ОС-
Враца, делата се образуват и разпределят от съответния зам.председател и 
ръководител на гражданско или търговско отделение, съгласно цитираните 
заповеди, в деня на постъпване на книжата в съда. Задълженията, свързани 
с предвидения в ПАРОАВАС ред за завеждане на искови молби / молби в 
служба “Регистратура” и тяхното предаване за образуване на делата са 
разписани и в утвърдените длъжностните характеристики на завеждащ 
служба “Регистратура” и на  съдебен деловодител в служба “Регистратура”. 

При прилагането на програмата за случайно разпределение на делата, 
е констатирано сравнително равномерно разпределяне на делата. 
 

3. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  
 
Натовареността на съдиите, разглеждащи граждански/ търговски дела 

е следната: 
За 2009г.: = по показател „брой постъпили дела”: 
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 общо постъпили – 1 131 бр. дела; 
 общо - 14 бр. съдии по щат (в т.ч. и 2 мл. съдии); 
 средно месечното постъпление на база 12 месеца – 6,83 бр. дела 

на един съдия; 
Действителната натовареност на база постъпили и разгледани дела за 

2009г. е 7,85 бр. дела средно месечно на един съдия-докладчик. 
През 2009 г. насрочените гр. и търг. дела в открито заседание са били 

895 бр., а отложените дела в открито съдебно заседание – 262 броя. 
За 2009г.  = по показател „брой свършени дела”: 

 Общо 1 108 бр. свършени гр., търг., адм. дела, от които – 518 
бр. граждански дела по общия исков ред (с решение 436 бр. и с 
определение – 82 бр.),  485 бр. ч. гр. дела, 98 бр. търговски дела 
и 2 бр. адм. дела. 

 6,83 бр. дела на съдия - по щат; 
 7,97 бр. дела - действителна натовареност.  

Действителната натовареност на база свършени дела за 2009г. е 7,97 
бр. дела средно месечно на един съдия. 

 
За периода 01.01.2010г.– 30.09.2010г., по показател „брой постъпили 

дела”: 
 общо постъпили – 710 броя дела; 
 общо -14 бр. съдии - по щат; 

                      13 бр. съдии   - действителна натовареност; 
 средно месечното постъпление на база 9 месеца – 6,07 бр. дела 

на един съдия; 
Действителната натовареност на база разгледани дела за периода 

януари – септември 2010г. е 6,16. бр. дела средно месечно на един съдия- 
докладчик. 

За същия период, насрочените гр., търг. дела в открито заседание са 
били 741 бр., а отложените дела в открито съдебно заседание – 144 броя. 

 
За 2010г. = по показател „брой свършени дела”: 

 Общо 714 бр. свършени гр., търг., адм. дела, от които – 451 бр. 
граждански дела по общия исков ред (с решение 371 бр. и с 
определение – 80 бр.),  194 бр. ч. гр. дела, 68 бр. търговски дела  
и едно адм. дело; 

 5,67 бр. дела - по щат; 
 6,10 бр. дела - действителна натовареност.  

Действителната натовареност на база свършени дела за периода 
януари – септември 2010г. е 6,10 бр. дела средно месечно на един съдия. 

  
 
ІІІ. ОБРАЗУВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА 
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1.ОБЩИ ДАННИ 
 
Общ брой дела 
През 2009г. в Окръжен съд – Враца са постъпили 1 131 бр. граждански 

дела (включително въззивни дела, търговски дела, дела върнати от горна 
инстанция, адм. дела, ч.гр.дела, ч.търг. дела и др.). Към 01.01.2009г. 
неприключилите дела от предишни периоди са били  215 бр. или всичко за 
разглеждане 1 346 бр. дела.  От тях, свършените са всичко 1 108 бр., като в 
срок до 3 месеца са свършени 871 бр. дела – 78,6 %.  

Към 30.09.2010г. данните са следните:  
238 бр.висящи към 31.12.2009г., 710 бр. постъпили до 30.09.2010г. или 

всичко за разглеждане за периода януари-септември 2010г. -  948 бр. дела (в 
това число търговски, адм. дела и др.). От тях свършени са 714 бр. дела или 
75,3%. 

През 2009г. са постъпили общо 49 бр. частни гр. дела (включително 
обезпечения). Към 01.01.2009г. е имало 2 висящи, неприключили ч. гр. дела 
или всичко за разглеждане са били 51 бр., свършени  са  51  бр. дела или 
100 %. През периода 01.01.2010г. - 30.09.2010г. са постъпили 47 бр. 
ч.гр.дела, от които свършени  са 43 броя ч.гр.дела. 

 
Инстанционен контрол 
През 2009 г. са приключили общо 1 108  бр. гр., търг. и адм. дела със 

съдебен акт  (включително и ч.дела). От тях, обжалвани  съдебни актове по 
делата са 296 бр.  

През 2009 г. потвърдените актове са 215 бр.,  отменени изцяло са 45 
бр., изменените актове са  36 бр.  

За периода 01.01.2010г. - 30.09.2010г. са приключили общо 714  бр. гр., 
търг. и адм. дела със съдебен акт  (включително и ч.дела). От тях, 
обжалвани  съдебни актове по делата са 282 бр.  

През 2010 г. потвърдените актове са 140 бр.,  отменени изцяло са 21 
бр., изменените актове са  18 бр.  

 
2. ВИСЯЩИ НЕПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА, ОБРАЗУВАНИ ПРЕДИ 

1.01.2009 г. 
 
Висящите, неприключили към 30.09.2010г. образувани преди 

01.01.2009 г. (включително и делата, по които производството е спряно) са  
12 бр. граждански и 23 бр. търговски или всичко 35 бр. дела. Делата са 
образувани в периода 2000 – 2008г.  

На случаен принцип бяха изискани и проверени следните дела: 
В.гр.дело № 168/2002г., образувано на 04.02.2002г., съдия – докладчик 

Пенка Петрова. Делото е приключило с влязло в сила решение № 
694/16.112002г. и по молба за издаване на дубликат на изпълнителен лист, с 
разпореждане от 26.08.2010г. съдът е насрочил с.з. за 15.10.2010г.; 
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Гр.дело № 730/2004г., образувано по искове по КТ на 11.08.2004г., 
съдия – докладчик Рената Хальова. Производството по делото е спряно с 
определение от 25.11.2004 г., на основание чл. 182,ал.1,б.”г” от ГПК (отм.) 
и е възобновено след отпадане на пречките за движението му с определение 
от 22.07.2008г. Няколко поредни съдебни заседания са отлагани за 
събиране на доказателства, за изготвяне на назначена единична и тройна 
съдебно – медицински експертизи, поради неявяване на ищцата за 
изследвания, по молби на трите вещи лица за отлагане на делото по 
здравословни причини, довели за невъзможност да изготви СМЕ и поради 
липса на възможност за запознаване с материалите по делото. Прави 
впечатление, че по разпореждане на съда три съдебни заседания – на 
04.02.2010г., на 30.09.2010г. и на 05.10.2010г. са отсрочени, поради 
„служебна ангажираност”. Поредното съдебно заседание е насрочено за 
08.10.2010г. Не бе установено съдът да е предприемал дисциплиниращи 
мерки по отношение на вещите лице и страни по делото. Продължаващото 
от м. август 2004г. производство по делото е забавено, поради което е 
препоръчително делото да приключи във възможно кратък срок; 

В.гр.дело № 639/2008г., образувано на 03.09.2008г., съдия – докладчик 
Пенка Петрова. Производството по делото е спряно с протоколно 
определение от 20.05.2009г., поради висящ в РС-Враца преюдициален спор. 
Извършвани са периодични справки за движението на преюдициалното 
дело и с определение от 26.03.2010г. производството по делото е 
възобновено и насрочено за 12.05.2010г. Следващите съдебни заседания са 
проведени на 09.06.2010г. и 14.07.2010г., когато с протоколно определение 
е спряно отново производството по делото до решаване на пр.преписка № 
1951/2010г. по описа на РП-Враца; 

Гр.дело № 136/2005г., образувано по акт за начет на 09.02.2005г., 
съдия- докладчик Мирослав Досов. Производството по делото е спряно с 
определение от 06.10.2005г. на основание чл. 182,ал.1,б.”д” от ГПК(отм.). 
Видно от изискваната информация от ОП-Враца и изпращани по делото 
писма и документи, на 14.03.2007г. е образувано досъдебно производство 
срещу неизвестен извършител, на 05.10.2007г. е спряно досъдебното 
производство и на 05.01.2010г. е прекратено наказателното производство, 
на основание чл.1 от Закона за амнистията. С определение от 30.06.2010г. 
производството по делото е възобновено и насрочено за 15.07.2010г., когато 
е отложено за 30.09.2010г. Поредното съдебно заседание е насрочено за 
11.11.2010г.;  

Т.дело № 788/2001г. – несъстоятелност, съдия – докладчик Борислав 
Самоковски. На 14.02.2001г. е постъпила  молба от търговско дружество – 
кредитор за откриване на производство по несъстоятелност и обявяване в 
несъстоятелност на търговец. Срещу постановеното и влязло в сила 
решение № 15/05.03.2002г. на 14.07.2009 г. е подадена молба за отмяна. 
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане молбата за отмяна на 
решението и делото е върнато на 20.05.2010г. в ОС-Враца. С молба от 
синдика от 21.07.2010г. е представен доклад и отчет по делото и се иска да 
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бъде свикано заключително събрание на кредиторите с дневен ред, съгласно 
чл. 734 от ТЗ. С определение в з.з. от 22.07.2010г. е свикано заключително 
събрание на кредиторите на търговеца в несъстоятелност, на 21.09.2010г. В 
деловодната разпечатка по делото само е отбелязано проведено 
заключителното събрание на кредиторите на 21.09.2010г., а протокол от 
него не се съдържа по делото. 

Установи се, че и по останалите дела по несъстоятелност - т.дело № 
1057/2003г., т.дело № 1016/2000г., т.дело № 445/2005г., т.дело № 
1063/2004г. (спряно на 19.04.2010г. на основание чл. 632,ал.1 от ТЗ и 
изпратено по жалба в САС на 18.06.2010г.), които са на доклад на съдия 
Борислав Самоковски, производството продължава 5, 6, 7 и 10 години, 
въпреки предвидените от законодателя кратки срокове в Глава Четвърта 
„Несъстоятелност” на Търговския закон. Съдия Самоковски не е изисквал 
от назначения синдик по т.дело №1016/2000г., т.дело №1057/2003г., т.дело 
№ 445/2005г. да спазва задълженията си по чл. 659, ал.2 от ТЗ да представя 
на съда ежемесечно отчети за своята дейност. Не са използвани и 
правомощията на съда по чл. 663 от ТЗ за дисциплиниране на синдика, 
според който когато синдикът не изпълнява задълженията си или ги 
изпълнява лошо, съдът може да му наложи глоба в посочения максимален 
размер. Едва с разпореждания от 16.06.2010 г. по т.дело № 1016/2000г., 
т.дело № 445/2005г. и по т.дело № 1057/2003г. съдия Самоковски, предвид 
„продължителното време на разглеждане на производствата по 
несъстоятелност и липсата на отчети и сведения за движението на 
производствата” е дал срок на синдика да представи отчети за дейността си 
и доклади за разпределение на осребреното имущество по цитираните дела, 
като е указал, че при неизпълнение на задълженията, може да се наложи 
глоба, съгласно чл.663,ал.1 от ТЗ. 

Констатациите сочат наличие на слабости в дейността на съдия 
Самоковски по цитираните дела, довели до забавяне на съдебното 
производство. В тази връзка и председателят на ОС-Враца с нарочна 
заповед № 407/17.06.2010г. е указала на съдия Самоковски да предприеме 
своевременно мерки за приключване на трите дела по несъстоятелност - 
т.дело № 1063/2004г., т.дело № 1057/2003г., т.дело № 1016/2000г.  

В хода на проверката бе изискано и извлечение от деловодната 
програма по делата, при което се установи, че не се съдържат подробни 
данни – липсва точна информация за движение на производствата, заради 
смяната на деловодната програма на ОС-Враца през 2009г., според 
административното ръководство на съда. 

По останалите проверени дела, образувани преди 01.01.2009г., 
производството е спряно и констатациите са описани  в т. 3 от настоящия 
акт. 

В хода на извършената проверка, на проверяващия екип бяха 
предоставени заповеди от административния ръководител относно 
предприетите мерки във връзка с движението и приключването на дела, 
образувани  преди 01.01.2009г. на съдия- докладчик Борислав Самоковски:  
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 - заповед № 307/11.05.2010г. на председателя на ОС-Враца, с която на 
основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на съдия Борислав 
Самоковски за допуснато нарушение във връзка с организацията на 
работата му и забавяне произнасянето по гр.дело № 767/2008г. – 
несъстоятелност, както и за неявяването му на работа на 04.03.2010г. и на 
06.04.2010г.; 

- заповед № 315/12.05.2010г. . на председателя на ОС-Враца, с която на 
основание чл. 86,ал.1,т.1, вр. с чл. 311,т.1 и чл. 308,ал.1,т.1 от ЗСВ на съдия 
Борислав Самоковски е наложено дисциплинарно наказание „забележка” за 
допуснати нарушения по гр.дело № 91/2007г.; 

- заповед № 380/08.06.2010г. на председателя на ОС-Враца, с която на 
основание чл. 86,ал.1,т.1, вр. с чл. 308,ал.1 и чл. 307,ал.1, във връзка с чл. 
3,т.2 и 4 от ЗСВ,т.1 от ЗСВ е образувано дисциплинарно производство 
срещу съдия Борислав Самоковски за допуснати нарушения по гр.дело № 
617/2007г. – несъстоятелност; 

- заповед № 405/16.06.2010г. на председателя на ОС-Враца, с която на 
основание чл. 86,ал.1,т.1, вр. с чл. 314,ал.5 и чл. 308,ал.1,т.4 от ЗСВ е 
спряно образуваното със заповед № 380/08.06.2010г. дисциплинарно 
производство срещу съдия Борислав Самоковски и е направено 
предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 
308,ал.1,т. 4 от ЗСВ „понижаване в ранг”, за допуснати нарушения по 
гр.дело № 617/2007г. – несъстоятелност и накърняване престижа на 
съдебната власт. 
 

3. НЕНАСРОЧЕНИ ДЕЛА   
             ДЕЛА, ПО КОИТО ПРОИЗВОДСТВОТО Е СПРЯНО 

 
А.  Към 30.09.2010г. не е насрочено едно гражданско дело на съдия-

докладчик Борислав Самоковски: в.гр.дело № 592/20010г. Делото е 
постъпило в съда, образувано и разпределено на съдия Самоковски на 
31.08.2010г. Поради ползван годишен отпуск на съдията - докладчик, 
делото е докладвано по-късно – на 13.09.2010г. Към момента на проверката 
- 06.10.2010г., делото все още не бе насрочено - повече от един месец след 
образуването му и повече от три седмици след докладването му на съдия 
Самоковски. Не са предприети следващите се процесуални действия, което 
е необяснимо, с оглед ниската натовареност на съдебните състави в ОС-
Враца (в това число и на съдия Самоковски), при това съдията – докладчик 
е администрирал други дела (гр. дело № 511/2010г., в. гр.дело № 640/2010г., 
описани в т.5 от настоящия акт), които са му докладвани на същата дата – 
13.09.2010г. 

Б. Спрените производства по делата са 9 броя по гр. дела и 5 бр. по 
търговски дела, или общо 14 броя дела, по съдии-докладчици, както следва: 

Съдия Росица Иванова – 2бр. граждански дела и едно търговско дело 
или общо 3 бр. дела, спрени поради висящ преюдициален спор;  
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Съдия Пенка Петрова – 3 бр. граждански дела, спрени на основание 
чл.229, ал.1, т.5 от ГПК - до решаване преписката от РП - Враца под № 
1951/10г. във връзка с престъпление по служба от страна на началника на 
ОС "Земеделие" Криводол; на основание чл.182, ал.1, б. “в” от ГПК(отм); 

Съдия Цветана Михайлова – едно търговско дело, спряно до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр. дело № 349/2008 г. на САС 
- страни, по което са същите ищец и ответник; 

Съдия Евгения Симеонова – 3 бр. граждански дела, спрени на 
основание чл. 182, ал.1, б.”г” ГПК(отм.) до приключване производството с 
влязъл в сила съдебен акт по гр. д. № 1443/2006 на САС; до приключване 
производството с влязъл в сила съдебен акт по гр.д. № 996/2007г. на РС - 
Враца и до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт по 
гр.д. № 169/99 на РС – Козлодуй; 

Съдия Николай Христов –  едно гражданско дело, спряно на основание 
чл.229, ал.1, т.4 от ГПК и 2 бр. търговски дела, спрени до приключване 
производството с влязъл в сила съдебен акт; по чл. 632, ал.1 от ТЗ и чл.637, 
ал.1 от ТЗ. 

Съдия Борислав Самоковски – едно търговско дело, спряно до 
приключване производството с влязъл в сила съдебен акт по гр.д.№ 70/ 
2009г. на ВОС. 

При проверката на произволно избрани дела по които, производството 
е спряно (гр.дело № 893/2009г., гр.дело № 759/2009г., гр.дело № 624/2008г., 
гр.дело № 339/2008г., гр.дело № 910/2008г., тр.дело № 14/2009г., т.дело № 
140/2009г., гр.дело № 272/2009г., гр.дело № 885/2008г., гр.дело № 
818/2003г., гр.дело № 815/2008г., гр.дело № 858/2006г., гр.дело № 
934/2007г., гр.дело № 581/2007г.), се констатира следното: 

По в.гр. дело № 818/2003г. – образувано на 06.08.2003г., 
производството по делото е  спряно на 21.04.2004г. на основание чл. 
182,ал.1,б.”г” от ГПК (отм.). По делото са извършвани справки за 
висящността на преюдициалния спор до 15.07.2009г., след която дата и до 
момента на проверката липсват справки и информация дали 
преюдициалното дело е приключило с влязъл в сила съдебен акт. По искане 
на проверяващите бе извършена проверка, при която се установи, че 
преюдициалното дело все още е висящо; 

По гр.дело № 815/2008г. – образувано на 14.11.2008г., производството 
по дело е спряно с протоколно определение от 06.10.2009г. до приключване 
с влязъл в сила съдебен акт по преюдициален спор. Съдията докладчик по 
делото – Николай Христов е вменил задължение на двете страни да 
уведомят съда за изхода на преюдициалното дело. По делото не са 
извършвани служебно справки дали са отстранени пречките за движението 
му, с оглед евентуалното възобновяване на съдебното производство, 
съобразно чл. 230, ал.1 от ГПК. Подадени са две молби от ищеца – на 
15.03.2010г. и на 05.05.2010г., с които се иска възобновяване на съдебното 
производство. Молбите са оставени без уважение и по частна жалба от 
03.06.2010г. делото е изпратено на Апелативен съд – София. Вземайки 
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повод от провереното гр.дело, би било удачно на Общо събрание съдиите от 
ОС-Враца да обсъдят следва ли при спрените производства на основание чл. 
182, ал.1, б.”а”, б.”г” и б.”д” от ГПК(отм.), съответно на основание  чл. 229, 
ал.1, т.1, 4 и 5 от ГПК, да се уведомяват страните или да им се вменява 
задължение да уведомят съда, с оглед евентуалното възобновяване на 
производството по делата ако са отстранени пречките за движението им, 
съобразно чл. 183,ал.1 от ГПК(отм.) или чл. 230, ал.1 от ГПК; 

По гр.дело № 885/2008г. -  образувано на 07.04.2009г., съдия-
докладчик Николай Христов. Производството по делото е спряно на 
основание чл. 637,ал.1 от ТЗ, поради откриване на производство по 
несъстоятелност. Дадена е възможност на ищеца да предяви вземанията си 
в производството по несъстоятелност. Констатирано бе, че в продължение 
на година и половина след спиране на производството, не са изисквани 
справки за движението на производството по несъстоятелност. 
Препоръчително е с писмо да се изиска информация дали е приключило 
преюдициалното дело и евентуално да се продължат съдопроизводствените 
действия или производството да бъде прекратено; 
        По тр.дело № 14/2009г. – образувано на 05.02.2009г., производството 
по делото е спряно с протоколно определение от 08.06.2009г. до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр. дело № 542/2007г. по описа 
на Софийски градски съд. С писмо от 26.08.2010г. е изискана информация 
от СГС относно движението на преюдициалното дело, но към момента на 
проверката отговор от СГС не е получен. В хода на проверката бе изискано 
и извлечение от деловодната програма по делото, при което се установи, че 
не се съдържат подробни данни – липсва информация за изпратеното писмо 
до СГС, както и правното основание на постановеното определение за 
спиране на съдебното производство; 
        По отношение на останалите дела, по които производството е спряно 
може да се направи извода, че справки за състоянието на преюдициалния 
спор, респективно наказателното производство са изисквани  ритмично. Не 
бяха открити нарушения по администрирането на спрените дела. 

 
4. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 
Делата с отменен ход по същество и върнати в съдебно заседание за 

проверявания период януари 2009г. – септември 2010г., са 14 бр., по съдии-
докладчици както следва: 

- за 2009г. - съдия Пенка Петрова – 1 дело; съдия Росица Иванова – 1 
дело; съдия Цветана Михайлова - 2 бр. дела; мл. съдия Иван  Иванов - 1 
дело; съдия Рената Хальова – 1 дело; съдия Радослава Симеoнова - 1 дело; 
съдия Татяна Александрова - 1 дело; съдия Мария Аджемова – 1 дело; 
съдия Борислав Самоковски - 1 дело.  

- за 2010г. - съдия Пенка Петрова – 1 дело; съдия Росица Иванова – 1 
дело; мл. съдия Елена Донкова - 1 дело; съдия Радослава Симеoнова - 1 
дело. 
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Проверени бяха произволно избрани дела: гр.дело № 1073/2007г., 
гр.дело № 893/2009г., гр.дело № 983/2009г., гр.дело № 493/2010г. и др. 
Въпреки, че броят на делата с отменен ход по същество не е съществен и 
през 2010г. е намалял, в сравнение с 2009г., следва да се отбележи, че в 
някои случаи поради недостатъчна предварителна подготовка преди 
насрочването на делата в открито съдебно заседание и проучването им 
преди даване ход по същество, съдът е отменил хода по същество, назначил 
е СТЕ и е насрочил с.з. за допълнително изясняване от фактическата страна 
на съдебните спорове, което води съответно до забавяне на съдебното 
производство.  

 
5. НАСРОЧЕНИ ДЕЛА 
 
На случаен принцип бяха изискани и проверени насрочени дела на 

съдия – докладчик Борислав Самоковски (в.гр.дело № 567/2010г., в.гр.дело 
№ 640/2010г., гр.дело № 511/2010г., гр.дело № 389/2010г., гр.дело № 
330/2010г.) и на съдия - докладчик Николай Христов (в.гр.дело № 
541/2010г., в.гр.дело № 542/2010г., в.гр.дело № 595/2010г., в.гр.дело № 
475/2010г., в.гр.дело № 569/2010г.). 

Констатирано бе, че делата са образувани в деня на постъпване на 
исковите молби/жалби в съда и са разпределени при спазване на принципа 
на случайния избор своевременно, като към кориците им се съхранява 
протокол за избор, подписан от упълномощения зам.председател на съда. 
На контролен лист, прикрепен към кориците на делата, е отбелязано 
деловодителят и датата, на която делото е докладвано. Проведените 
съдебни заседания са отлагани за събиране на доказателства (в.гр.дело 
№.330/2010г.) или за изслушване на заключение на в.лице по допусната 
съдебна експертиза (гр.дело  № 389/2010г.). 

В.гр.дело № 567/2010г. е образувано на 16.08.2010г., докладвано по-
късно - на 13.09.2010г., поради ползван годишен отпуск от съдията и с 
определение от 05.10.2010г. (след започване на проверката на ИВСС, 
повече от 20 дни след докладването и месец и половина след образуване на 
делото) са приети представените с жалбата доказателства и съдебното 
заседание е насрочено за 17.11.2010г. По в. гр.дело № 640/2010г. с 
определение от 30.09.2010г. съдът е приел представените с жалбата 
доказателства и е насрочил с.з. за 17. 11.2010г.  

Гражданско дело № 511/2010г. е образувано на 23.07.2010г., в деня на 
постъпване на исковата молба в съда. Делото е разпределено на съдия 
Самоковски на 26.07.2010г. и разпореждането по чл. 131 от ГПК за 
изпращане на препис от исковата молба с приложенията за отговор от 
ответниците, е от 27.07.2010г. По делото са постъпили отговори на двамата 
ответници съответно на 13.08.2010г. и на 27.08.2010г., което е докладвано 
на съда на 13.09.2010г. Две седмици след доклада, с определение от 
27.09.2010г. по чл. 140 от ГПК, съдът  е насрочил делото за 28.10.2010г. 
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Предвид неголемия обем работа в ОС-Враца, може да се направи извода, че 
съдия Самоковски не е администрирал своевременно делата. 

По в.гр.дело № 541/2010г. с определение от 06.08.2010г. съдът е 
насрочил съдебно заседание за 15.10.2010г. Същото бе констатирано и по 
в.гр.дело № 542/2010г. - насрочено след повече от два месеца. По в.гр.дело 
№ 595/2010г., постъпило в съда и разпределено на 01.09.2010г., с 
определение от 05.10.2010г. са приети представените доказателства и 
делото е насрочено за 17.11.2010г. 

В.гр.дело № 475/2010г. е постъпило в съда на 08.07.2010г. и с 
разпореждане от 16.07.2010г. е насрочено след 3 месеца – на 15.10.2010г.  

В.гр.дело № 569/2010г. е постъпило в съда на 15.08.2010г. и с 
определение от 05.10.2010г. са приети представените доказателства и 
делото е насрочено за 17.11.2010г. 

 
6. ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
    ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 
Образуваните и свършените частни граждански и търговски дела за 

2009г. са общо 49 бр. дела, а за периода 01.01.2010г.- 30.09.2010г. – 47 бр. 
дела.  

За 2009 г. гр./търг. дела с влязло в сила определение по молби за 
обезпечение на бъдещи искове са общо 32 бр., от които по 22 бр. дела е 
допуснато обезпечение на бъдещ иск и по 10 бр. дела, молбите са оставени 
без уважение. За същия период са образувани и свършени 2 бр. дела по 
частни жалби срещу съдебни актове на първоинстанционен съд, по искани 
обезпечения на бъдещи искове.  

За периода 01.01.2010г.- 30.09.2010г. гр./търг. дела с влязло в сила 
определение по молби за обезпечение на бъдещи искове са общо 12 бр., от 
които по  8 бр. дела е допуснато обезпечение на бъдещ иск и по 4 бр. дела, 
молбите са оставени без уважение. За същия период не са образувани дела 
по частни жалби срещу съдебни актове на първоинстанционен съд, по 
искани обезпечения на бъдещи искове.  

Проверени бяха ч.гр.дело № 28/2010г., ч.гр.дело № 82/2010г., ч.гр.дело 
№ 166/2010г., ч.гр.дело № 350/2010г., ч.гр.дело № 378/2010г., ч.гр.дело № 
394/2010г., ч.гр.дело № 420/2010г., ч.гр.дело № 503/2010г., ч.гр.дело № 
576/2010г., гр.дело № 614/2010г., ч.гр.дело № 214/2009г., ч.гр.дело № 
215/2009г., ч.гр.дело № 61/2009г., ч.гр.дело № 132/2009г. и др. 

Делата за обезпечение на бъдещ иск се разпределят при спазване на 
случайния избор, като с вътрешните правила е регламентирано, че се 
ползва функцията „не участват”, при която се изключват съдиите, за които 
е налице обективна невъзможност (поради отсъствие, участие в съдебно 
заседание) да разгледат делата и да се произнесат по молбите в 
законовоустановения срок – в деня на подаването им. Към кориците на 
делата се съхраняват контролни листове, от които е видно кога делото е 
докладвано на съда и от кой деловодител. 
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От прегледаните частни граждански дела, образувани по реда чл. 390 
от  ГПК бе констатирано, че се спазва изискването по чл. 395, ал.2 от ГПК, 
с минимални отклонения от няколко дни. Молбите за обезпечение на бъдещ 
иск са разглеждани в закрито заседание в деня на постъпването им или на 
следващия ден, с някои изключения - ч.гр.дело № 28/2010г. (молбата е 
подадена на 14.01.2010г., а съдебният акт е постановен на 21.01.2010г.), 
ч.гр.дело № 350/2010г., ч.гр.дело № 394/2010г., ч.гр.дело № 82/2010г. 
Независимо от това, обаче, препоръчително е всички подадени молби за 
обезпечение на бъдещи искове да се разглеждат в деня на постъпването им 
в съда, съгласно чл. 395,ал.2 от ГПК, предвид неголемия обем дела и 
конкретно ч.гр.дела по молби за обезпечение на бъдещи искове в ОС-
Враца.  

Спазва се родовата и местна подсъдност по чл. 390,ал.1 от ГПК, като в 
случаите, когато не е спазено изискването от страна на молителя, съдът е 
прекратявал производството по делото и го е изпращал на компетентния 
съд (ч.гр.дело №952/2009г., ч.гр.дело № 553/2009г., ч.гр.дело № 705/2009г.).  

Съдът е извършвал проверка дали иска е допустим и вероятно 
основателен и е преценявал доколко поисканата обезпечителна мярка е 
адекватна на обезпечителната нужда, както и дали без обезпечението ще се 
затрудни упражняването на правата по бъдещо решение, с което се уважава 
исковата претенция (ч.гр.дело № 82/2010г., ч.гр.дело № 350/2010г.). Видно 
от постановените определения по проверените ч.гр.дела, бъдещите искове 
са индивидуализирани, с оглед преценка на тяхната вероятна основателност 
и защита правата на ответника. 

Когато е бил уверен, че молителят има право за исканото обезпечение 
на иска, съдът е постановявал определение, с което го е допускал и е 
издавал обезпечителна заповед. В повечето случаи, в диспозитива на 
определението съдиите изрично са посочвали, че допускат обезпечение до 
размера на иска (ч.гр.дело № 503/2010г., ч.гр.дело № 350/2010г. и др.). При 
проверката бяха констатирани и случаи, при които съдът е определял 
обезпечителна мярка запор върху банкови сметки на ответника, без да 
посочва в диспозитива на определението до какъв размер се налага запора 
(ч.гр.дело № 378/2010г.). По ч.гр.дело № 377/2009г. бе констатирано, че 
молителят не е представил убедителни писмени доказателства за 
основателност на бъдещия иск, но съдът е допуснал исканото обезпечение 
чрез налагане на обезпечителна мярка запор върху банкови сметки на 
длъжника, без да е посочено в диспозитива на определението до какъв 
размер се налага запора, поради което и сезираният с частна жалба АС-
София е отменил определението на ОС-Враца за допускане на 
обезпечението. 

В случаите, когато са преценявали, че исканата обезпечителна мярка е 
неоправдана с оглед на обезпечителната нужда или не са представени 
достатъчно убедителни доказателства за вероятната допустимост и 
основателност на иска, съдиите в ОС-Враца са отхвърляли молбите за 
обезпечение на бъдещи искове (ч.гр.дело № 614/2010г., ч.гр.дело № 
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576/2010г., ч.гр.дело № 4/2009г., ч.гр.дело № 80/2009г., ч.гр.дело № 
82/2010г., ч.гр.дело № 614/2010г., ч.гр.дело № 196/2009г.).  Част от 
определенията са обжалвани пред Апелативен съд – София: ч.гр.дело № 
82/2010г., по което молителят е обжалвал определението от 08.02.2010г. на 
ВОС и с определение от 30.03.2010г. по ч.гр.дело № 458/2010г., АС-София е 
оставил жалбата без уважение, като неоснователна. 

По проверените дела обезпечението е допускано без да се иска 
гаранция - хипотезата на чл. 391, ал.1,т.2 от ГПК, а въз основа на 
убедителни писмени доказателства, подкрепящи иска – хипотезата по чл. 
391,ал.1,т.1 от ГПК.  

По ч.гр.дело №420/2010г. молителят е искал да бъде наложено 
обезпечение на бъдещ иск чрез обезпечителна мярка спиране на 
изпълнението по изпълнително дело № 49/2009г. по описа на ЧСИ с район 
на действие ОС-Враца.  Съдът, след като е обсъдил подробно представените 
доказателства и е преценил, че не са налице кумулативно дадените 
предпоставки, както и че не са представени писмени доказателства за 
изпълнение на императивната норма на чл. 390,ал.4, изр.2 от ГПК, а именно 
спиране на изпълнението се допуска само срещу представяне на 
обезпечение по смисъла на чл. 180 и чл. 181 от ЗЗД, с определение от 
18.06.2010г. е оставил молбата за обезпечение без уважение. 

При проверката по ч.гр.дело № 166/2010г. бе констатирано следното: 
Молбата за допускане на обезпечение на бъдещ иск от молител - търговско 
дружество срещу ответник – едноличен търговец е подадена на 08.03.2010г. 
На 09.03.2010г. делото е образувано и разпределено от съдия Татяна 
Александрова - зам.председател на съда и ръководител на гражданско 
отделение чрез принципа на случаен избор на съдия Борислав Самоковски. 
Към кориците на делото се съхранява протокол за избор на докладчик, 
подписан от разпределящия съдия. Искането на молителя е да се допусне 
обезпечение на бъдещ иск за парично вземане срещу едноличния търговец 
по сключен с него договор за заем за сума в размер на 31 600 лв., чрез 
налагане на обезпечителна мярка „забрана за напускане на страната.”. С 
молбата са искани и съдебни удостоверения, които съдът да издаде и които 
да послужат пред КАТ, ЦРОЗ и Имотен регистър към Агенцията по 
вписванията, за издаване на съответните удостоверения. С определение от 
същата дата - 09.03.2010г., съдия Самоковски е преценил, че молбата за 
допускане обезпечение на бъдещ иск, както и искането за издаване на 
посочените съдебни удостоверения, са допустими и основателни, допуснал 
е обезпечение на бъдещ иск, без същия да е индивидуализиран в 
диспозитива на определението, като е наложил забрана на физическото 
лице, представляващо ЕТ, да напуска Република България, за което да се 
издаде обезпечителна заповед в полза на търговското дружество –  молител.  
Определен е едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, считано от 
връчване на обезпечителната заповед на молителя и е указано да се издадат 
исканите съдебни удостоверения. На същата дата е издадена обезпечителна 
заповед, с която се налага забрана на физическото лице да напуска 
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Република България в полза на молителя –търговско дружество и е 
изпратено съобщение до молителя с препис от определението. 
Обезпечителната заповед е получена на 15.03.2010г. от адвокат на молителя 
с представено по делото пълномощно, а определеният от съдия Самоковски 
едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск е изтекъл на 15.04.2010г. 
Съдебните удостоверения са издадени и получени от адвоката на молителя 
на 15.03.2010г. 

 В Глава седма „Мерки за административна принуда”, Раздел I 
„Принудителни административни мерки” от Закона за българските 
документи за самоличност (ЗБДС) са регламентирани реда и условията за 
налагане на принудителни административни мерки и конкретно 
компетентният орган, редът за налагането им и субектите, на които не се 
разрешава напускане на страната, а паспорти и заместващи ги документи не 
се издават. Принудителните административни мерки, в това число и 
неразрешаване напускане на страната спрямо лицата по чл.76,ал.3 от ЗБДС 
(имащи парични задължения в големи размери към български физически и 
юридически лица и към чуждестранни такива, установени по съдебен ред, 
освен ако личното им имущество покрива задължението или ако представят 
надлежно обезпечение), се прилагат с мотивирана заповед от министъра на 
вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица. 
Предвид изричният законов регламент, който изключва правна възможност 
съдът да налага подобни принудителни административни мерки и то като 
обезпечение на бъдещ иск, и с оглед разпоредбата на чл.397,ал.1, т.3 от ГПК 
за налагане на други подходящи мерки, освен посочените в т.1 и т.2 на 
същата разпоредба, в конкретния случай наложената обезпечителна мярка 
забрана за напускане на Република България е неподходяща и са нарушени 
изискванията на чл. 390 и сл. от ГПК и на Закона за българските документи 
за самоличност.  

На 31.03.2010г. по същото дело е постъпила молба от молителя, с 
която се иска отново обезпечение на бъдещ иск, като този път е посочена 
обезпечителна мярка запор на влекач, полуремарке и друга техника, както и 
възбрана на поземлени имоти, и за целта са представени удостоверения от 
ОД на МВР – Враца и от Агенцията по вписванията. По делото не се 
съдържат документи, удостоверяващи цената на техниката и на 
недвижимите имоти. С определение от същата дата - 31.03.2010г. съдия 
Самоковски е допуснал поправка на явна фактическа грешка в 
определението от 09.03.2010г., (тъй като в диспозитива на определението и 
в обезпечителната заповед е сгрешен ЕГН на физическото лице, 
представляващо ЕТ), както и със същото определение е допуснал 
обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на запор върху описаната техника 
и възбрана на поземлен имот, заедно с построена в него масивна сграда и на 
друг поземлен имот с двуетажна монолитна жилищна сграда, едноетажна 
монолитна сграда и  п. сграда. Съдът е преценил, че исканията на молителя 
са допустими и с оглед представените писмени доказателства бъдещият иск 
е вероятно основателен, като в определението липсват мотиви, а в 
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диспозитива на определението бъдещият иск не е индивидуализиран. 
Определен е отново едномесечен срок за предявяване на бъдещ иск, като 
този път (за разлика от първото определение от 09.03.2010г.) не е посочен 
момента, от който започва да тече този срок. На 06.04.2010г. е издадена 
втората обезпечителна заповед в полза на молителя – търговското 
дружество и е изпратено съобщение до него с препис от определението, 
връчено му на 12.04.2010г. С молба, подадена от молителя на 20.04.2010г., 
по делото са представени доказателства за предявен частичен иск срещу 
едноличния търговец. По делото са постановени два съдебни акта - две 
определения за допускане на обезпечение на бъдещ иск, въз основа на 
които са издадени  и две обезпечителни заповеди, в нарушение 
разпоредбите на чл. 390 и сл. от ГПК и на Глава седма „Мерки за 
административна принуда”, Раздел I „Принудителни административни 
мерки” от ЗБДС. С оглед констатираното, както предвид и установените с 
настоящия акт пропуски и направеното от председателя на ОС-Враца 
предложение за налагане дисциплинарно наказание по чл. 308,ал.1,т. 4 от 
ЗСВ „понижаване в ранг”  на съдия Самоковски, проверяващият екип счита 
за наложително на основание чл.54, ал.1, т.5 от ЗСВ с настоящия акт ИВСС 
да сигнализира Висшия съдебен съвет. 

По голяма част от проверените дела е спазвана разпоредбата на чл. 
390,ал.3 от  ГПК, като съдът е определял едномесечен срок за предявяване 
на бъдещия иск и при непредставяне на доказателства за предявяване на 
иска, съдът е отменял служебно обезпечението (ч.гр.дело № 28/2010г.).  В 
други случаи, съдът е допускал исканото обезпечение,  определял е 
едномесечен срок за предявяване на бъдещите искове и въпреки, че не са 
били представени доказателства от молителя в определения срок, към 
момента на проверката допуснатото обезпечение не е отменено служебно, 
съгласно чл. 390,ал.3 от ГПК (ч.гр.дело № 214/2009г., ч.гр.дело № 
215/2009г.). По ч.гр.дело № 28/2010г. бе констатирано, че едномесечният 
срок, видно и от мотивите на съдебния акт, е изтекъл на 21.02.2010г., а 
определението, с което е отменено допуснатото обезпечение на основание 
чл. 390, ал.3 от ГПК, е постановено след един месец – на 22.03.2010г. В 
тази връзка, е препоръчително съдиите от ОС-Враца да постановяват 
съдебните си актове своевременно. По някои от проверените дела, по 
които е допуснато обезпечение, исковете са предявявани в определения 
едномесечен срок и по делата се съдържат доказателства за това (ч.гр.д. № 
503/2010г., гр.дело № 394/2010г., ч.гр.дело № 378/2010г. и др.). 

Съобразно разпоредбата на чл. 390, ал.2 от ГПК, съдът е определял 
срок за предявяване на бъдещия иск, като по всички проверени дела този 
срок е едномесечен. При извършената проверката проверяващият екип 
констатира различна съдебна практика в ОС-Враца при определяне на 
момента, от който започва да тече срока за предявяване на бъдещ иск. 
В една част от  определенията, съдът не е определял момент, от която 
започва да тече срока за предявяване на бъдещия иск –ч.гр.дело 
№ 350/2010г., ч.гр.дело № 28/2010г., ч.гр.дело № 325/2010г. По втора група 
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дела съдът постановява, че едномесечният срок за предявяване на бъдещ 
иск започва да тече от датата на получаване на обезпечителната заповед - 
ч.гр.дело № 503/2010г., ч.гр.дело № 378/2010г. В трети случаи съдът е 
постановил, че едномесечния срок за предявяване на бъдещ иск започва да 
тече от връчване на определението, с което се допуска исканото 
обезпечение (ч.гр.дело № 394/2010г.). В тази връзка ИВСС е констатирал 
различна практика и в други съдилища от различни апелативни райони при 
извършените тематични проверки по обезпечителните производства. 
Констатирани са следните различия при определяне на началния момент на 
срока за предявяване на бъдещ иск: 

 датата на постановяване на определението, с което е допуснато 
обезпечение, като съдиите се аргументират с разпоредбата на 
чл.395, ал.2 от ГПК;    

 датата на връчване на съобщението за изготвеното определение, 
като в тези случаи съдиите се аргументират с разпоредбата на 
чл.396 от ГПК; 

 датата на издаване на обезпечителната заповед, съгласно чл.395, 
ал.3 от ГПК, тъй като едва тогава може да се пристъпи към 
осъществяване на наложената обезпечителна мярка с 
определението за допускане на обезпечението; 

 датата на връчване на обезпечителната заповед (в много 
съдилища издаването на обезпечителната заповед се 
удостоверява с дата и печат от съдебен служител, като тази дата 
предхожда датата на връчване на обезпечителната заповед на 
молителя); 

 датата на влизане в сила на определението, с което е допуснато 
обезпечение на бъдещ иск (което съдът няма как да установи, 
тъй като не му е известен момента на връчване на запорното 
съобщение от съдебния изпълнител); 

 по-ранната дата между датата на връчване на обезпечителната 
заповед и датата, на която е съобщено за изготвеното 
определение, с което е допуснато обезпечение. 

       Възприета е и практика в някои съдилища, когато определението за 
допускане на обезпечение е постановено в деня на постъпване на молбата, 
началният момент да се определя като датата на постановяване на 
определението, а когато определението е постановено по-късно (не е 
спазена разпоредбата на чл.395, ал.2 ГПК), срокът започва да тече считано 
от датата, на която молителят е уведомен за изготвеното определение, с 
което се допуска обезпечението. 

Би било удачно съдиите от ОС-Враца на Общо събрание да обсъдят и 
анализират констатираното, с цел преодоляване на допуснатите пропуски и 
уеднаквяване на съдебната практика, за което ще бъде направена 
съответната препоръка. 
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         7. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 
 
За 2009г. съдебните актове, постановени по гр./търг./адм. дела в ОС - 

Враца са общо 1 162 броя. От тях, в едномесечен срок са постановени 1 109 
бр., а след едномесечния срок са постановени 53 бр. съдебни актове. 

Постановените актове по съдии-докладчици са както следва: 
Съдия Татяна Александрова – 30 бр. решения, от които няма 

постановени съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 
Съдия Росица Иванова – 56 бр. решения, от които няма постановени 

съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 
Съдия Мария Аджемова  - 33 бр. решения, от които няма постановени 

съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 
Съдия Радослава Симеонова - 37 бр. решения, от които няма 

постановени съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 
Съдия Евгения Симеонова - 53 бр. решения, от които няма 

постановени съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 
Съдия Цветана Михайлова – 28 бр. решения, от които 2 бр. съдебни  

актове, постановен  извън едномесечния срок, в рамките до два месеца след 
приключване на съдебното дирене; 

Съдия Рената Хальова - 53 бр. решения, от които 4 бр. съдебни актове, 
постановени извън едномесечния срок, като забавата е в рамките на 
няколко дни; 

Съдия Пенка Петрова - 58 бр. решения, от които 4 бр. съдебни актове 
извън законоустановения едномесечен срок, в рамките до два месеца след 
приключване на съдебното дирене; 

Съдия Николай Христов -  39 бр. решения, от които 9 бр. съдебни 
актове, постановени извън едномесечния срок, в рамките до 3 месеца; 

Съдия Борислав Самоковски - 31 бр. решения, от които 5 бр. съдебни 
актове, постановени извън едномесечния срок, като по гр.дело № 174/2009г. 
решението е постановено след изтичане на тримесечен срок (обявено за 
решаване на 31.03.2009г., съдебният акт е постановен на 15.07.2009г.); 

Съдия Мирослав Досов -  60 бр. решения, от които 25 бр. съдебни 
актове, постановени извън едномесечния срок, като 10 решения са 
постановени извън тримесечен срок, в рамките на четири, пет месеца, а по 
гр.дело №790/2008г., обявено за решаване на 23.01.2009г., решението е 
постановено на 05.08.2009г. – след повече от 6 месеца; 

Мл. съдия Иван Иванов - 45 бр. решения, от които един съдебен акт 
извън законоустановения едномесечен срок; 

 
За периода 01.01.2010г.- 30.09.2010г. са постановени  772 бр. актове. 

От тях, в едномесечен срок са постановени 745 бр., а след едномесечния 
срок са постановени 27 бр. съдебни актове. Постановените съдебни актове 
по съдии-докладчици са както следва: 

Съдия Татяна Александрова – 24 бр. решения, от които няма 
постановени съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 
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Съдия Росица Иванова – 22 бр. решения, от които няма постановени 
съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Съдия Мария Аджемова  - 35 бр. решения, от които няма постановени 
съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Съдия Радослава Симеонова - 21 бр. решения, от които няма 
постановени съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Съдия Евгения Симеонова - 46 бр. решения, от които няма 
постановени съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Съдия Пенка Петрова - 55 бр. решения, от които няма постановени 
съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Съдия Цветана Михайлова – 24 бр. решения, от които един съдебен  
акт, постановен  десет дни след едномесечния срок; 

Съдия Рената Хальова - 27 бр. решения, от които 2 бр. съдебни актове, 
постановени извън едномесечния срок, в рамките до 2 месеца; 

Съдия Борислав Самоковски - 39 бр. решения, от които 4 бр. съдебни 
актове, постановени извън едномесечния срок, в рамките до 2 месеца; 

Съдия Николай Христов -  29 бр. решения, от които 7 бр. съдебни 
актове, постановени извън едномесечния срок, в рамките до 2 месеца; 

Съдия Мирослав Досов -  33 бр. решения, от които 13 бр. съдебни 
актове, постановени извън едномесечния срок, като по пет от тях - гр.дело 
№965/05.07.2010г., гр.дело № 984/2009г., гр.дело № 24/2010г., гр.дело № 
43/2010г., гр.дело № 110/2010г. решенията са постановени в рамките на 
четири, пет месеца; 

Мл. съдия Иван Иванов - 9 бр. решения, от които няма постановени 
съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Мл. съдия Вероника Бозова - 14 бр. решения, от които няма 
постановени съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Мл. съдия Елена Донкова - 16 бр. решения, от които няма постановени 
съдебни актове извън законоустановения едномесечен срок; 

Към момента на проверката няма просрочени, ненаписани съдебни 
актове в едномесечния срок. 

 
 
ІV. ИЗВОДИ 
 

      Организацията на административната дейност на Окръжен съд - Враца е 
добра и това в голяма степен се дължи на усилията на председателя на съда 
– съдия Агнеса Ставарова, както и на предходния председател – съдия 
Татяна Александрова. Отделните служби работят ефективно, при добро 
взаимодействие и административното обслужване на гражданите. 
      Организацията на дейността по образуването и движението на 
гражданските дела също е добра, с изключение на установените в 
констативната част на настоящия акт пропуски. 
        Регистратурата и деловодството работят добре и постъпващите книжа 
своевременно се вписват, обработват, подготвят за доклад и се докладват. 
Своевременно се изготвят и се изпращат на страните призовките и 
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съобщенията по делата. Върнатите призовки и съобщения се проверяват и 
своевременно се докладват на съответния съдия. 
       Постъпилите в съда книжа се предават в повечето случаи същия ден на  
административния ръководител на съда или на упълномощения 
зам.председател на съда за тяхното образуване и разпределение на съдията-
докладчик, съобразно принципа на случайния избор. Разпределението на 
делата се извършва при спазване принципа на случайния избор, според 
чл.46, ал.1 ПАРОАВАС, като предоставената от ВСС програма се 
експлоатира коректно. Изключение от този принцип на разпределение на 
делата е допуснато при особени хипотези, подробно описани в приетите на 
Общо събрание на съдиите от ОС-Враца Правила за случайно 
разпределение на делата на основание чл. 9,ал.1 от ЗСВ. 

От изисканите извлечения от деловодната програма по делата, се 
установи, че не всички съдържат подробна и ясна информация за 
движението на гражданските и търговските дела. Констатираха се някои 
пропуски – липса на съдебни актове, изпратени и получени по делата  
книжа и други документи и пр. В тази връзка, е препоръчително да се 
подобри работата на съдебното деловодство, за осигуряване на 
съответствие между гражданските/търговските дела и отразеното в 
деловодната програма - регистриране на подробна информация за 
постъпващите в съда документи за образуване на делата, документи, 
съпровождащи съдебното производство, както и документи, във връзка с 
обжалване на съдебните актове – въззивни жалби, частни жалби, молби за 
отмяна и пр. 

Наред с обективните предпоставки за отлагане на делата и 
неприключването им в тримесечен срок, са налице и субективните причини 
за забавяне на съдопроизводството, свързани с несвоевременното в някои 
случаи администриране на делата, неизготвяне в срок на съдебни 
експертизи и неприлагане на дисциплиниращи мерки на синдиците и на 
страните, причинили отлагане на съдебните заседания, недостатъчната 
предварителна подготовка на съдията-докладчик за съдебното заседание, 
което води до  отлагане на делото за друго съдебно заседание или понякога 
и до отмяна на обявения ход по същество. 

Съдиите, разглеждащи граждански дела, се произнасят по направените 
искания в повечето случаи своевременно - в деня на постъпването им в съда 
или до няколко дни, с изключенията, описани в констативната част на акта. 
Първото о.с.з. по първоинстанционните и въззивните граждански дела, а 
така също и по търговските дела се насрочва в рамките на около един месец 
от образуването на делото или от отстраняването на констатирани 
нередовности по молбите и жалбите. Изключение от тази практика бе 
установено в някои случаи, при които делата се насрочват в двумесечен 
срок, дори тримесечен срок, въпреки неголемия обем работа в ОС-Враца, а  
по гр.дело № 730/2004г., съдебните заседания са отсрочвани три пъти 
поради „служебна ангажираност” на съда. В тази връзка, е препоръчително, 
с оглед ниската натовареност на съда, съдебните заседания да се насрочват 
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по възможност в рамките на един месец и да не се допуска отсрочване на 
съдебни заседания, като за целта председателят на съда да предприеме 
необходимите мерки и адекватни действия, според предвидените в ЗСВ 
правомощия. 

 
При проверката на ненасрочените граждански и търговски дела се 

констатира едно гр.дело на съдията-докладчик Борислав Самоковски, което 
към момента на проверката – 06.10.2010г. все още не бе насрочено - повече 
от един месец след образуването му и повече от три седмици след 
докладването му на съдия Самоковски. 

Делата, по които производството е спряно на основание чл.182, ал.1, 
б.”г”  ГПК/отм./, респ. – чл.229, ал.1, т.4 ГПК се следят и периодично се 
правят справки за движението на преюдициалните дела, като при отпадане 
на причината за спиране на производството, то своевременно се 
възобновява. Изключение от тази практика се констатира по в.гр. дело № 
818/2003г. гр.дело № 815/2008г., гр.дело № 885/2008г. (спряно на основание 
чл. 637,ал.1 от ТЗ), описани в констативната част на настоящия акт, по 
които не са правени периодични справки относно движението на 
преюдициалния спор. 

След инспектиране на неприключените, образувани преди 01.01.2009г. 
дела и на делата с отменен ход по същество се налага извод, че част от 
съдиите не проучват достатъчно подробно и в пълнота разпределените им 
дела. Въпреки, че броят на тези дела не е значителен, отмяната на хода по 
същество в почти всички случаи се дължи на недобрата подготовка на 
делото за разглеждането му в открито с.з. или до обявяването му за 
решаване. Като последица от това са постановените определения за отмяна 
на хода по същество, поради неизясняване на делото от фактическа страна. 
Подобни пропуски са констатирани и във въззивните производства, но 
следва да се отбележи, че броят на делата с отменен ход по същество в ОС-
Враца е намалял през 2010г. Видно е, че слабостите, водещи до забавяне на 
съдебното производство, са преодолени в голяма степен, поради 
положените усилия на съдебните състави и с оглед действащия ГПК, 
изискващ задълбочено предварително проучване на образуваните по новия 
процесуален ред граждански и търговски дела. 

Констатирано бе забавяне на производството по делата по 
несъстоятелност на съдия-докладчик Самоковски, описани в констативната 
част на акта, както и по гр.дело № 730/2004г. Необходимо е съдът да 
прояви по-голяма активност по делата и предприеме допустимите от закона 
мерки и действия, с оглед по-скорошното им приключване, а председателят 
на съда да упражнява контролните си правомощия, наред с предприетите 
вече административни мерки и преместването от м. април 2010г. на съдия 
Самоковски от търговското отделение в гражданското отделение на ОС-
Враца. 

По отношение на ч.гр.дела, образувани по молби с правно основание 
чл. 390 и сл. от ГПК, уместно би било, с оглед констатираните пропуски и 
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различната съдебна практика, съдиите от ОС-Враца на Общо събрание да 
обсъдят, анализират и обобщят практика на съда по обезпечителните 
производства и конкретно при определяне на началната дата, от която 
започва да тече срока за предявяване на бъдещ иск, като би следвало да се 
вземе предвид и Тълкувателно решение №1 от 14.09.2009г. на ВКС по т.д. 
№1/2008г., ОСГТК. В мотивите на решението съдиите от ВКС приемат, че 
по общите правила на ГПК началният момент, от който започва да тече 
срокът за предявяване на бъдещия иск е постановяването на определението 
за допускане на обезпечението – аргумент от чл.396, ал.3 вр. ал.1 от ГПК.  
Уместно би било и обсъждане на практиката на съда при определяне на 
подходящи обезпечителни мерки по смисъла на чл. 397, ал.1,т.3 от ГПК и 
по-конкретно, с наложената по ч.гр.дело № 166/2010г. обезпечителна мярка 
„забрана за напускане на страната” не се ли засягат основни принципи, 
предвидени в Договора за създаване на Европейската общност – свободно 
движение на хора, стоки и услуги. 

 Във връзка с извършената проверка по приключване на делата, 
проверяващият екип счита за необяснимо при констатираната ниската 
натовареност на съдебните състави в ОС-Враца, да има ненаписани съдебни 
актове в законоустановения едномесечен срок. Действителната 
натовареност 2009г. в ОС-Враца по показател брой постъпили и разгледани 
дела, видно от предоставената на проверяващия екип справка, е 7,85 бр. 
дела средно месечно на един съдия, а по показател брой свършени дела - 
7,97 бр. дела средно месечно на един съдия. За периода 01.01.2010г.– 
30.09.2010г., действителната натовареност по показател брой постъпили 
дела - 6,07 бр. дела средно месечно на един съдия, по показател разгледани 
дела - 6,16. бр. дела средно месечно на един съдия и по показател брой 
свършени дела - 6,10 бр. дела средно месечно на един съдия. Видно е, че 
натовареността на съдиите от ОС-Враца е ниска, поради което е 
неоправдано неспазването на срока по чл. 235,ал.5 от ГПК, от страна на 
част от съдиите. 

Би следвало съдиите да полагат повече усилия за срочното изписване на 
съдебните си актове. Видно от предоставената от административното 
ръководство справка, най-голям брой дела, по които съдебните актове са 
постановени извън законоустановения едномесечен срок, а в някои случаи 
извън тримесечен срок, са на доклад на съдия Николай Христов, съдия 
Борислав Самоковски и особено на доклад на съдия Мирослав Досов. Съдия 
Досов за 2009г. е постановил  25 бр. съдебни актове извън едномесечния 
срок, като 10 решения са постановени извън тримесечен срок, в рамките на 
четири, пет месеца, а по гр.дело №790/2008г. – след повече от 6 месеца, а за 
периода януари-септември 2010г. - 13 бр. съдебни актове извън 
едномесечния срок, като по пет от тях - гр.дело №965/05.07.2010г., гр.дело № 
984/2009г., гр.дело № 24/2010г., гр.дело № 43/2010г. и гр.дело № 110/2010г., 
решенията са постановени в рамките на четири, пет месеца. 

Неоправдано е допуснатото забавяне при постановяване на съдебните 
актове, една част от които в четири, пет и дори над 6 месечен срок, което не 
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кореспондира с разпоредбата на чл. 235, ал.5 от ГПК и с изискването по чл. 
13 от ГПК делата да се разглеждат и решават в разумен срок. В този смисъл 
и предвид констатираните нарушения и пропуски, описани в настоящия акт, 
от страна на съдия Борислав Самоковски, на основание чл. 54, ал.1, т.5 от 
ЗСВ с настоящия акт ще бъде сигнализиран ВСС, а по отношение на съдия 
Мирослав Досов ще бъдат направени съответните препоръки до 
административния ръководител на съда. 

 
 
 
 
 
V. ВЪЗ ОСНОВА НА НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И 

ИЗВОДИ И НА ОСНОВАНИЕ чл.58, ал.2 ЗСВ, ИНСПЕКТОРАТЪТ 
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДАВА СЛЕДНИТЕ  

 
 
 

П Р Е П О Р Ъ К И : 
 

 
 

1. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Враца да 
продължи  установената практика в съда ежемесечно да се следят 
и проверяват ненасрочените и несвършените граждански и 
търговски дела. Да предприеме необходимите допълнителни 
мерки, с цел подобряване работата на служба „Деловодство” по 
отношение задълженията им ежемесечно да извършват проверка 
по делата, по които производството е спряно и по ненасрочените 
дела, като докладват за резултата на административния 
ръководител на съда; 

 
2. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Враца да 

организира и контролира стриктното въвеждане на всички 
необходими данни в електронната деловодна програма, свързани 
с образуване, администриране, движение и приключване на 
делата; 

 
3. Препоръчва на съдиите от Окръжен съд – Враца по-задълбочена 

предварителна подготовка на делата преди насрочването им в 
открито съдебно заседание и преди обявяване ход на делата по 
същество, с цел недопускане неоснователно забавяне на 
съдебното производство; 
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4. Предвид неголемия обем работа, препоръчва на съдиите от 
Окръжен съд - Враца своевременно да администрират и да се 
произнасят по делата, да насрочват гражданските дела по общия 
исков ред/търговските дела в по-кратки срокове, както и да 
приключват делата в рамките на тримесечен срок; 

 
5. Препоръчва на съдиите – докладчици по граждански и търговски 

дела, образувани преди 01.01.2009г. и особено по производствата 
по несъстоятелност, да предприемат нужните мерки за 
приключване на делата в разумни срокове, включително и 
използвайки предвидените процесуални правила за 
дисциплиниране на участниците в процеса, за което 
председателят на Окръжен съд - Враца да упражни необходимия 
контрол; 

 
6. Препоръчва на съдиите, разглеждащи граждански/търговски 

дела  в Окръжен съд - Враца, да постановяват съдебните актове в 
срок, съобразно чл.235, ал.5 ГПК. Председателят на съда следва 
да изпрати в началото на м. март 2011г. до ИВСС справка за 
ненаписаните в законоустановения срок съдебни актове по съдии 
за периода от 01.11.2010г. до 28.02.2011г.; 

 
7. Препоръчва на председателя на Окръжен съд - Враца да упражни 

правомощията си по чл. 308, ал.1, т.1 или т.2. от ЗСВ спрямо 
съдия Мирослав Досов във връзка с неизпълнение разпоредбата 
на чл.235, ал.5 ГПК, който за 2009г. е постановил  25 бр. съдебни 
актове извън едномесечния срок, като 10 решения са постановени 
извън тримесечен срок, в рамките на четири, пет месеца, а по 
гр.дело №790/2008г. – след повече от 6 месеца, а за периода 
януари-септември 2010г. - 13 бр. постановени съдебни актове 
извън едномесечния срок, като по пет от тях, решенията са 
постановени в рамките на четири, пет месеца; 

 
8. Препоръчва на председателя на Окръжен съд – Враца да упражни 

правомощията си по чл.86, ал.1, т.12 ЗСВ и да свика Общо 
събрание на съда, на което да запознае съдиите и съдебните 
служители с констатациите и да се анализират изводите и 
препоръките по настоящия акт, както и практика на съда по 
спрените производства, делата по несъстоятелност и 
обезпечителните производства.  

 
На основание чл.54, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт, настоящият 

акт да се изпрати на Висшия съдебен съвет, предвид констатираните  
пропуски и нарушения по движение и приключване на делата, допуснати от 
съдия Борислав Самоковски и във връзка със заповед № 405/16.06.2010г. на 
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Агнеса Ставарова - председателя на ОС-Враца, с която на основание чл. 
86,ал.1,т.1, вр. с чл. 314,ал.5 и чл. 308,ал.1,т.4 от ЗСВ е спряно образуваното 
срещу него със заповед № 380/08.06.2010г. дисциплинарно производство и 
е направено предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно наказание 
по чл. 308, ал.1, т.4 от ЗСВ -„понижаване в ранг”, по което Висшия съдебен 
съвет е образувал дисциплинарно производство срещу съдия Самоковски. 
 

На основание чл. 58, ал.2 от Закона за съдебната власт, препоръките по 
т.7 и т. 8 следва да се изпълнят в срок от един месец, считано от датата на 
връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка. 
Препоръката по т.6, изр.2 следва да се изпълни в посочения в същата точка 
срок. За препоръките по останалите точки, срокът е постоянен. 

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

на Окръжен съд – Враца да уведоми своевременно, писмено Главния 
инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнението на дадените 
препоръки. 

 
 
На основание чл.58, ал.3 от Закона за съдебната власт, настоящият Акт 

за резултати от извършена проверка да се изпрати на председателя на 
Окръжен съд – Враца, който да запознае с него съдиите и съдебните 
служители в Окръжен съд – Враца. 

 
 
На  основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ от Закона за съдебната власт препис 

от Акта да се изпрати на Висшия съдебен съвет, както и на  Апелативен съд 
– София. 

 
 
 
 

                                                
                                                     ИНСПЕКТОР: 
 
                                                                                        МИЛКА ИТОВА 

  


