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           На основание заповед № ТП-01-2 от 28.02.2011г. на Главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена 

тематична проверка  в Районен съд –Трявна относно прилагане на Закона 

за закрила на детето /ЗЗД/  в производствата, образувани по Семейния 

кодекс /СК/,  както и относно  противоречивата практика по определяне и 

събиране на държавни такси по някои от същите дела, образувани през 

2010г. 

          Проверката бе извършена  от инспектор  МИЛКА ВАРНОВА - 

ИТОВА и експерт МАРИЯ ТОДОРОВА. 

          Проверката бе извършена  в периода  от 07.03.2011г. до 11.03.2011г. 

и препис от заповедта бе връчена на председателя на Районен съд –Трявна 

–съдия Вяра Петракиева – Велинова. 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 

          І. Дела, приключващи с разрешение от районния съдия или 

районния съд. 

               1.За проверявания период 01.01.2010г. – 31.12.2010г. в Районен 

съд –Трявна няма образувани дела по чл.6, ал.2 СК  - разрешение на 

районния съдия за сключване на брак от непълнолетно лице, навършило 

шестнадесет години. 

               2. В Районен съд – Дряново няма образувани дела за 

проверявания период и по чл.26, изр.2 СК – разрешение на районния 

съдия за извършване на разпореждане със семейното жилище – лична 

собственост на единия съпруг при липса на съгласие от другия съпруг, ако 

двамата съпрузи нямат друго жилище-обща собственост или лична 

собственост на всеки един от тях. 

               3.По чл.127, ал.1 СК – утвърждаване на родителско споразумение 

относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, 

личните отношения с детето и издръжката му – няма образувани дела. 

               4.По чл.130, ал.3 СК – извършването на действия на 

разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка 

и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето,  допустимо с 

разрешение на районния съдия по настоящия му адрес, ако разпореждането 

не противоречи на интереса на детето.  През 2010г. в РС – Трявна има 

образувани десет броя дела, всичките за разрешение от районния съд за 

теглене на суми от детски влог. Проверени са всичките десет дела: 

Ч.гр.д. №10/2010г. – образувано на 12.01.2010г. по постъпила на същия 

ден молба вх. №23 от бащата на малолетно дете с искане за теглене на 

сума от 318, 93 лева и закриване на детския влог. Делото е разпределено на 

съдия В. Петракиева, която е дала поисканото разрешение с определение 
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№8 в з.з. на 12.01.2010г. Не е изисквано становище или социален доклад от 

ДСП, нито пък дирекцията е уведомена. Събрана е държавна такса в 

размер на 30 /тридесет/ лева. 

Ч.гр.д. №11/2010г. – образувано на 12.01.2010г. по постъпила на същия 

ден молба вх. №24 от родителите на малолетно дете за теглене на сума от 

детски влог в размер на 318, 91 лева и закриване на сметката по детския 

влог. Делото е разпределено на съдия В. Петракиева, който е дала 

разрешението с определение от з.з. на 12.01.2010г. Не е изисквано 

становище или социален доклад на ДСП, нито е уведомявана. Събрана е 

държавна такса при образуване на делото в размер на 30/тридесет/ лева. 

Ч.гр.д. №22/2010г. – образувано на 19.01.2010г. по постъпила на същия 

ден молба вх. № 42 от непълнолетно дете със съгласието на двамата 

родители за теглене на сума от 350 лева от детския влог. Делото е 

разпределено на съдия Мария Динева, която с определение №19 от з.з. на 

19.01.2010г. е дала исканото разрешение. Не е изисквано становище или 

социален доклад от ДСП, нито пък дирекцията е уведомена. Събрана д.т. 

при образуване на делото в размер на 30 лева.  

Ч.гр.д. №59/2010г. – образувано на 04.03.2010г. по постъпила на същия 

ден молба вх. №148 от двамата родители на малолетно дете, родено на 

18.08.1996г., за теглене от детския му влог на сума от 5142,65 евро за 

ремонт на апартамент – детска стая. Делото е разпределено на съдия 

Петракиева и с определение  №48 от з.з. на 04.03.2010г. исканото 

разрешение е дадено. Не е изисквано становище или социален доклад от 

ДСП, нито пък дирекцията е уведомена. Събраната при образуване на 

делото д.т. е в размер на 30 лева. 

Ч.гр.д. №126/2010г. – образувано на 27.04.2010г. по постъпила на същия 

ден молба вх. №301  от двамата родители на малолетно дете молба за 

теглене на сума в размер на 250 лева от детския влог. Делото е 

разпределено на съдия М.Динева и с определение от з.з. на 27.04.2010г. 

исканото разрешение е дадено. Не е изисквано становище или социален 

доклад от ДСП, нито пък дирекцията е уведомена. Събраната при 

образуване на делото д.т. е в размер на 25 лева. 

Ч.гр.д. №139/2010г. - образувано на 10.05.2010г. по постъпила на същия 

ден молба от двамата родители на малолетно дете, родено на 18.08.1996г., 

за теглене от детския му влог на сума в размер на 420,28лева. Делото е 

разпределено на съдия Петракиева и с определение  от з.з. на 10.05.2010г. 

исканото разрешение е дадено. Не е изисквано становище или социален 

доклад от ДСП, нито пък дирекцията е уведомена. Събраната при 

образуване на делото д.т. е в размер на 25 лева. 

Ч.гр.д. №146/2010г. – образувано на 14.05.2010г. по молба вх. 

№366/14.05.2010г. от непълнолетно дете със съгласието на двамата 

родители за теглене на сумата 3000 /три хиляди/ лева от детския влог за 

обзавеждане на детска стая. Делото е разпределено на съдия Петракиева и 
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с определение №131 от з.з. на 14.05.2010г. исканото разрешение е дадено. 

Не е изисквано становище или социален доклад от ДСП, нито пък 

дирекцията е уведомена. Събраната д.т. е в размер на 30 лева. 

Ч.гр.д. №166/2010г. – образувано на 16.06.2010г. по молба вх. №438 от 

същата дата от двамата родители на малолетно дете за теглене на сума в 

размер на 105, 82 лева от детския влог и закриването му. Делото е 

разпределено на съдия Петракиева и с определение от з.з. на 16.06.2010г. 

исканото разрешение е дадено. Не е изисквано становище или социален 

доклад от ДСП, нито пък дирекцията е уведомена. Събраната д.т. е в 

размер на 25 лева. 

Ч.гр.д. №340/2010г. – образувано на 01.11.2010г. по молба вх. 

№779/01.11.2010г. от родителите на малолетно дете за теглене на сума от 

326,76 лева и закриване на детския влог. Делото е разпределено по 

дежурство на съдия Динева и с определение от з.з. на 01.11.2010г. 

исканото разрешение е дадено. Не е изисквано становище или социален 

доклад от ДСП, нито е уведомявана дирекцията. Събрана д.т. – 25 лева. 

Ч.гр.д. №429/2010г. – образувано на 02.12.2010г. по молба вх. 

№921/02.12.2010г. от непълнолетно дете със съгласието на майката за 

теглене на сума от 2000/две хиляди/ лева от детския влог за обзавеждане. 

Делото е разпределено по дежурство на съдия Динева. С разпореждане от 

з.з. на 03.12.2010г. съдията изисква писмено становище от Дирекция „СП” 

– гр.Габрово, на която възлага задача да провери какво ще се обзавежда и 

каква е целта на   искането.  В съда постъпва подробен социален доклад от 

21.01.2011г. със становище, че тегленето на сумата е в интерес на детето. С 

определение от з.з. на 27.01.2011г. исканото разрешение е дадено, като 

съдията се позовава на извършената от ДСП проверка и изготвения 

социален доклад, че парите ще се използват целесъобразно, с оглед 

подобряване живота и обстановката в дома на детето  и за задоволяване на 

негови лични нужди. Събрана е д.т. в размер на 30 лева. 

          Всички дела са образувани в деня на постъпване на молбата или 

заявлението от председателя на Районен съд – Трявна – съдия Петракиева - 

Велинова. Техническата дейност по разпределението на делата се 

извършва от административния секретар на съда на основание заповед 

№67 от 22.10.20109г., издадена от предишния председател на съда – съдия 

Мария Динева, с която заповед са утвърдени и вътрешните правила за 

използване на програмния продукт за случайното разпределение на делата. 

По делата се намират бланки с разпореждане за образуване на делото и се 

прилага протокол за случайния избор на докладчика. За улеснение на 

гражданите са създадени бланки – образци за заявления за разрешаване 

тегленето на суми от детски влогове съответно на непълнолетни и на 

малолетни деца. Делата приключват със съдебен акт- определение. На 

страните се издава удостоверение. 
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           ІІ. Дела по чл.126, ал.2 и чл.163, ал.2 СК през 2010г. няма 

образувани. 

 

          ІІІ. Дела по искови производства, вкл. изменение на мерки при 

промяна в обстоятелствата. 

                1.По чл.49 СК – развод при дълбоко и непоправимо 

разстройство на брака. През 2010г. в Районен съд – Трявна  са 

образувани всичко 5 броя дела, от които са проверени делата за развод, 

когато от брака има  малолетни и непълнолетни деца: 

Гр.д. №145/2010г. – образувано на 13.05.2010г. по искова молба вх. 

№357/13.05.2010г., предявен иск с правно основание чл.49 СК с две 

малолетни деца от брака, родени съответно през 1999г. и 2008г. Делото е 

разпределено на съдия Петракиева. След процедурата по проведената 

размяна на книжата между страните – съпрузи, на 14.06.2010г. постъпва 

молба от ищцата, според която страните са подписали споразумение и 

заявява, че оттегля иска си по чл.49, ал.1 СК и моли да се счита предявен 

по чл.49 , ал.4 СК. С определение от з.з. на 14.06.2010г., съдът на 

основание чл.321, ал.5 ГПК  преминава към производство за развод по 

взаимно съгласие и насрочва о.с.з. на 30.06.3010г., когато обявява делото 

за решаване. Д”СП” не е уведомявана, не е призовавана и не е изисквано 

становище или социален доклад. С решение №41/02.07.2010г. съдът 

допуска развод по взаимно съгласие и утвърждава постигнатото между 

страните споразумение, според което децата са разделени. 

Гр.д. №308/2010г. – образувано на 11.10.2010г. по искова молба вх. 

№716/11.10.2010г., предявен иск за развод с правно основание чл.49 СК с 

едно малолетно дете, родено от брака през 2008г. делото е разпределено на 

съдия Динева. В установения срок не постъпва писмен отговор на исковата 

молба. Съдът с определение по чл.140 ГПК от з.з. на 22.10.2010г. насрочва 

о.с.з. на 01.12.2010г., когато ответникът редовно призован не се явява  и 

делото е обявено за решаване. Решение №70 е постановено на 03.12.2010г. 

и с него  бракът е прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен, 

упражняването на родителските права е предоставено на майката, 

определен е режим на лични контакти между детето и бащата, който е 

осъден да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си дете. В 

производството Д „СП” не е уведомявана, не е призовавана и не е 

изисквано нейното становище или социален доклад. 

          По всяко от делата е събрана д.т. при образуване на делото и са 

определени окончателни д.т. според изхода на делото с решението на съда, 

при стриктно спазване на разпоредбите на чл.6 и  чл.7 от Тарифа за 

държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. 

               2. По чл.50 СК - развод при сериозно и непоколебимо съгласие 

на съпрузите. Образуваните в Районен съд –Трявна през 2010г. дела са 3 

броя. Проверени са делата, по които от брака има родени деца и те са 
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малолетни и непълнолетни към датата на подаване на молбата в районния 

съд. 

Гр.д.№161/2010г., гр.д.№29/2010г., гр.д.№446/2010г., гр.д.№449/2010г. 

Не е изискван социален доклад и ДСП не е призована за с.з., въпреки че е 

утвърдено споразумение между страните относно родителски права върху 

малолетни и непълнолетни деца. 

               3. По чл.123, ал.2 СК  - при разногласие между родителите 

относно упражняването на родителските права и задължения те могат да се 

обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по 

настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на 

родителите, а при необходимост -  и на детето. 

Гр.д.№241/2011г. -даване на разрешение заместващо съгласието на бащата 

за издаване на нови документи за пътуване на детето в чужбина. В 

производството по делото ДСП не е призована, не е изготвен социален 

доклад.  

Гр.д.№52/2010г. -за предоставяне упражняването на родителски права. 

Изискан е социален доклад от ДСП по искане на ответника. До ДСП е 

изпратено писмо за изготвяне на социален доклад. Изготвеният социален 

доклад е приет  по делото. За с.з. не е призована ДСП. 

Гр.д.№272/2010г. -за предоставяне упражняването на родителски права. 

По делото са били представени доказателства, че бащата е осъждан на 

четири години лишаване от свобода за участие във въоръжен грабеж и 

притежание на огнестрелно оръжие. По делото не е била призована ДСП, 

не е изискан социален доклад от дирекцията, въпреки че с решението са 

определени лични отношения на бащата с детето. 

               4. По чл.127, ал.2 СК  - при непостигнато между родителите 

споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на 

детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, 

упражняването на родителските права, личните отношения с детето и 

издръжката му съгласно чл.59, 142, 143 и 144 СК. В Районен съд –Трявна 

през 2010г. е  образувано едно дело. 

Гр.д.№235/2010г. - предоставяне упражняването на родителски права. Не е 

призована ДСП. 

               5. По чл.143, ал.2, чл.143, ал.4 и чл.150 СК – за определяне на 

първоначална издръжка, за добавка към определена по съдебен ред 

издръжка при осъществяване на заместваща грижа и за увеличаване на 

определена по съдебен ред издръжка на малолетни и непълнолетни. В 

Районен съд –Трявна през 2010г. са образувани 6 броя дела за издръжки.  

При инспектирането на делата се установи, че ДСП не е уведомявана за 

образуваните дела, не е призовавана и не е изисквана доклад и становище. 

               6. Дела по чл.59, ал.9, по чл.124, ал.3, по чл.128, ал.1 от СК, по 

чл.133 вр. чл.131 или чл.132 СК   през 2010г. няма образувани. По 
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чл.127а, ал.2 СК през 2011г. към датата на проверката в РС –Трявна 

няма образувани дела. 

 

 

А Н А Л И З     И     О Б О Б Щ Е Н И Е: 

 

 

          В Закона за закрила на детето е уредено участието в процедури на 

детето, чиито права и интереси се засягат, а така също участието в 

процедури, засягащи права или интереси на деца, на компетентните органи 

за закрила на детето. 

          Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.1 от Закона за закрила на детето, 

във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат 

права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е 

навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите 

интереси. Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да 

бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. 

Решението за изслушване се мотивира. /чл.15, ал.2 ЗЗДт/  Може да бъде 

направен основателен извод, че следва да се мотивира и решението на 

съдебния или административен орган, когато навършилото 10-годишна 

възраст дете не се изслушва поради възможна увреда на интересите му от 

това изслушване. 

          Законът императивно задължава съда, преди изслушване на детето, 

да осигури необходимата информация, помагаща му да формира мнението 

си, както и да уведоми детето за евентуалните последици от неговите 

желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко  свое решение 

– чл.15, ал.3 ЗЗДт. Съдът осигурява подходящо обстановка  за изслушване 

на детето, съобразена с неговата възраст.  При изслушването и 

консултирането на детето, задължително присъства социален 

работник  от дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес 

на детето, а при необходимост – и друг специалист. По разпореждане на 

съда, изслушването на детето се извършва и в присъствието на родител, 

настойник, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или друг 

близък, когото детето познава, с изключение на случаите, когато това не 

отговаря на интереса на детето. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.8 

детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, 

засягащи неговите права или интереси. 

          Специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на 

детето в общината е дирекция „Социално подпомагане” /ДСП/, в която се 

създава отдел за закрила на детето/ОЗД/. Функциите на ДСП са уредени с 

разпоредбата на чл.21 ЗЗДт. Съгласно т.14 на чл.21 ЗЗДт ДСП предявява 

искове за лишаване или ограничаване на родителски права в интерес на 

детето или встъпва като страна във вече заведени производства. 
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          По всяко дело съдът уведомява  ДСП по настоящия адрес на 

детето, като за уведомлението се прилагат разпоредбите на ГПК. ДСП  

изпраща представител, който изразява становище, а при невъзможност 

предоставя доклад. Безспорно е, че тази разпоредба/чл.15, ал.6 ЗЗДт/ на 

закона е императивна. В тези случаи ДСП изготвя писмени доклади и 

становища, като преди представянето на искащия орган /съда/ с доклада  се 

запознават родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижа за детето, както и детето, навършило 14 години, ако 

това не би навредило на неговия интерес. Лицата, които изпълняват 

функциите на представител по смисъла на чл.15, ал.6 ЗЗДт се определят от 

директора на ДСП.   

       

          При уредбата на развода поради разстройство на брака и на развода 

по взаимно съгласие законодателят е вменил задължение на съда да 

провери дали са защитени интересите на децата преди да пристъпи към 

утвърждаване на споразумението на съпрузите по чл.49, ал.4 и по чл.51, 

ал.1 СК. В тези случаи, предвид разпоредбите на чл.49, ал.5 и чл.51, ал.2 

СК, съдът може да поиска становище от дирекция „Социално 

подпомагане”.   

           Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 СК, когато не се постигне 

споразумението по ал.1, съдът служебно постановява при кого от 

родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването 

на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези 

права, както и режима на лични отношения между децата и родителите и 

издръжката на децата. Тези въпроси съдът решава, след като прецени 

всички обстоятелства с оглед интересите на децата като: възпитателските 

качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към 

децата, желанието на родителите, привързаността на децата към 

родителите, пола и възрастта на децата, възможността за помощ от трети 

лица-близки на родителите, социалното обкръжение и материалните 

възможности. В чл.59, ал.6 СК изрично е предвидено, че съдът изслушва 

родителите, както и децата при условията на чл.15 от Закона за закрила на 

детето и взема становище от дирекция „Социално подпомагане”. 

          В Районен съд – Трявна , съдиите, разглеждащи делата за развод, 

когато от брака има родени малолетни или непълнолетни деца, са 

установили трайна и непротиворечива практика, според която по тези дела 

Д”СП” не е уведомявана, не е призовавана и не е изискван социален 

доклад със становище, въпреки, че е утвърждавано споразумение, касаещо 

родителските права по отношение на децата или съдът служебно се е 

произнасял по всички въпроси касаещи отношенията между родители и 

деца след развода. 
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            В производствата по Глава девета „Отношения между родители и 

деца” на СК се констатира противоречива практика на съдиите от Районен 

съд – Трявна, разглеждащи делата. 

          В Районен съд –Трявна , по тази глава от СК, са образувани дела по 

чл.123, ал.2 СК и  по  чл.127, ал.2 СК. Съгласно разпоредбата на чл.138 СК, 

в производствата по Глава девета от СК, детето се изслушва при условията 

на чл.15 от Закона за закрила на детето. Становище от дирекция „Социално 

подпомагане”, съгласно разпоредбата на чл.127, ал.3 СК е предвидено да 

се поиска от съда, когато той определя привременни мерки в интерес на 

детето по искане на родителя, в производството по чл.127, ал.2 СК. 

          По едно от делата - гр.д. №52/2010г., образувано по чл.123, ал.2 СК, 

до ДСП е изпратено писмо за изготвяне на социален доклад, който   след 

постъпването му  в съда е приет по делото. Съдът е възложил изготвянето 

на доклада след направено изрично искане за това от ответника по делото. 

По гр.д. №272/2010г. съдът не е уведомил ДСП за образуваното дело, не е 

призовал дирекцията и не е поискал социален доклад, въпреки, че с 

решението е определен режим на лични контакти между детето и бащата, 

който според събраните доказателства е осъден на четири години 

лишаване от свобода за участие във въоръжен грабеж и за притежание на 

огнестрелно оръжие. 

          По делата за издръжки на малолетни или непълнолетни, съдиите от 

Районен съд – Трявна не уведомяват ДСП, не призовават дирекцията за 

становище в о.с.з. или пък за представяне на социален доклад със 

становище по делото. 

            Образуваните през 2010г. в Районен съд – Трявна десет броя дела по 

чл.130, ал.3 СК са по искания за разрешение от районния съд за теглене на 

суми от детски влог. Делата се образуват като частни граждански в деня на 

подаване на заявлението и се разпределят на принципа на случайния избор 

между двамата съдии, работещи в РС – Трявна, като се прилага протокол 

за избора. Като добра практика на съда следва да се посочи създаването на 

отделни образци за заявления за разрешение от съда за теглене на суми от 

влог на малолетен и от влог на непълнолетен, които улесняват и насочват 

молителите. Съдиите се произнасят с определение по направените 

искания, а на молителите се издава съдебно удостоверение.   По седем от 

делата посочените в заявленията за разрешение  суми са между 100 и 420 

лева. По три от делата сумите, разрешение за чието теглене се иска са в по-

големи размери: 2000 лв., 3000лв. и 5143 евро. Само по едно дело – ч.гр.д. 

№429/2010г. съдията – докладчик е изискал писмено становище от ДСП, 

като е поставил и конкретни въпроси, чийто отговор да бъде даден в 

доклада към становището. В постановения съдебен акт, съдията се е 

позовал на резултатите от извършената от ДСП проверка и на становището 

по  изготвения социален доклад.  
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          В производства за даване на разрешение по чл.130, ал.3 СК /без 

цитираното по-горе изключение/  съдиите в РС – Трявна не прилагат 

разпоредбата на чл.15, ал.6 ЗЗДт. 

          Разпоредбите на чл.15 ЗЗДт, изискващи изслушване на навършилото 

10-годишна възраст дете по определен ред и при определен условия, както 

и уведомяване на компетентната ДСП не се прилагат и в останалите 

производства по делата, в които се засягат права и интереси на деца. 

          Не се констатира противоречива практика на съдиите в РС – Трявна 

при определяне и събиране на дължими държавни такси по проверените и 

отразени в констатациите на настоящия акт граждански дела. По делата за 

развод се събират държавни такси при образуване на делото и с оглед на 

крайния резултат, с решението се определят окончателни държавни такси, 

съгласно чл.6 и чл.7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от 

съдилищата по гражданския процесуален кодекс /ГПК/. По останалите 

дела, вкл. по образуваните частни граждански дела по чл.130, ал.3 СК,  д.т. 

се определят и събират съгласно чл.16 от цитираната Тарифа. В РС – 

Трявна не се констатират случаи на освобождаване от задължението за 

внасяне на д.т. за образуване на делото.   
 

 

   Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 

2 от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен 

съвет дава следните  

 

 

                                          ПРЕПОРЪКИ: 

 

 

       1.Препоръчва на председателя на РС –Трявна да упражни   

правомощията си по чл.80, ал. 1, т. 9 от ЗСВ и да свика Общо 

събрание на съда, на което: 

 да запознае съдиите с констатациите и изводите на 

настоящия акт,  

 да се анализира и обобщи практиката на съда във връзка с 

прилагането на разпоредбите на чл.15 от Закона за закрила 

на детето по делата, образувани по Семейния кодекс, по 

които се засягат права и интереси на децата. 

 

        2.  Препоръчва на съдиите от РС –Трявна , по всяко дело в 

производство по Семейния кодекс, по което се засягат права и 

интереси на детето,  да уведомяват  Дирекция «Социално 

подпомагане» по настоящия адрес на детето за изпращане на 

представител в съдебно заседание, който да изрази становище или 
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при невъзможност – за  представяне на  социален доклад по делото, 

съгласно изискването по чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето; 

 

              Определя двумесечен срок, считано от получаване на акта за 

резултати от извършената тематична проверка,  за изпълнение на дадените 

препоръки. 

              На основание чл.58, ал.4 ЗСВ административният ръководител на 

Районен съд –Габрово следва да уведоми Главният инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет за предприетите действия и мерки 

по изпълнение на препоръките. 

 

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

изпрати на председателя на Районен съд –Трявна , който да запознае с него 

съдиите и предвид възможността по чл.58, ал.3 ЗСВ за възражения до 

Главния инспектор на ИВСС. 

 

На основание чл.54, ал.1, т.5 ЗСВ  екземпляр от настоящия акт да 

се изпрати на Висшия съдебен съвет. 

 

               

                     

                                      ИНСПЕКТОР:                                                       

                                                                         МИЛКА ИТОВА 

    

 
 


