
Изх. №94-00-4039 от 19.02.2015 г.

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА 
ГР.ВАРНА - 9010, 
УЛ.  „ГЕОРГИ  БАКАЛОВ“  17, 
ВХ.7, ЕТ.1, АП.80

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
 

         По повод Ваше електронно писмо от 25.02.2015 г., Ви информирам за 
следното:                                
         Във връзка с Ваша жалба с вх.№94-00-4039/14/06.02.2015 г., Ви е 
изпратен  официален  отговор,  относно  Вашият  казус.  В  него  е  описан 
надлежно  реда,  по  който  можете  да  получите  незаверен  препис  от 
визираните във Вашата жалба декларации от СВ-Плевен, а именно чрез 
подаване  на  заявление  на  място  в  службата  по  вписвания  по 
местонахождение  на  имота  и  заплащане  на  дължимата  държавна  такса. 
Също така, издаването на заверени преписи на въпросните две декларации, 
можете да получите по същият ред, като преценката да бъдат ли издадени 
такива е от компетентността на съответния съдия по вписванията, който не 
е служител на Агенция по вписванията.

Приложение:

1.Писмо с вх.№94-00-4039/14/19.02.2015 г. 



ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА 
ГР.ВАРНА - 9010, 
УЛ.  „ГЕОРГИ  БАКАЛОВ“  17, 
ВХ.7, ЕТ.1, АП.80

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
 

По повод Ваша жалба, вх. рег.№ към 94-00-4039/14 от 06.02.2015 г. 
до   Агенция по вписванията,  с  която искате да  Ви бъдат предоставени 
заверени копия от оригинали на две декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК 
към актове, вписани в Служба по вписванията - Плевен, Ви информирам за 
следното:

При  подаване  на  заявление  в  службата  по  вписвания  по 
местонахождение на имота и заплащане на дължимата държавна такса, по 
реда на чл.51, ал.3 от Правилника за вписванията, Агенция по вписванията 
ще Ви издаде незаверен препис от описаните две декларации по чл.264, 
ал.1 от ДОПК към актове, които да предоставите пред надлежните органи, 
с цел изясняване на евентуална имотна измама и завеждане на гражданско 
дело. Съответно, при изискване от надлежните правоохранителни органи, 
Агенция по вписванията ще предостави всички необходими документи за 
извършване на графологическа или друга експертиза.  

 За  да  бъде  издаден  заверени  преписи  от  оригиналите  на  двете 
описани в жалбата Ви декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК, по смисъла на 
чл.51,  ал.1,  т.1-6  от  Правилника  за  вписванията,  следва  да  подадете 
заявление в службата по вписвания по местонахождение на имота и  да 
заплатите  дължимата  държавна  такса.  Препис  от  такива  документи  се 
издават:  1.  на страните,  на техните преки и непреки правоприемници и 
праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване. 
Когато  пълномощникът  не  е  лице  по  чл.  32  ГПК,  той  трябва  да  е 
упълномощен  изрично  с  нотариално  заверено  пълномощно; 2.  на 



нотариуси и на техни служители; 3. на адвокати, младши адвокати и на 
адвокатски  сътрудници,  вписани в  регистъра  на  съответната  адвокатска 
колегия; 4. на частни съдебни изпълнители и на техни служители; 5. на 
органите на съда, прокуратурата и следствието; 6. на други органи и лица в 
предвидените от закон случаи. В този случай следва да имате предвид, че 
съгласно ал.2 на същата разпоредба,  преписът от документа се подписва 
от  съдията  по  вписванията,  а  функцията  на  служителя  на  Агенция  по 
вписванията е единствено да го изготви. Следователно, при подадено от 
Вас заявление, което отговаря на всички формални изисквания, единствено 
в  правомощията  на  съдията  по  вписванията  е  да  прецени,  дали  да 
предостави заверен препис от визираните декларации по чл.264, ал.1 от 
ДОПК. Съответно, да прецени, дали същите са част от кръга документи по 
чл.51 , ал.1 от Правилника за вписванията, от които могат да се снемат и 
изготвят заверени преписи. 

В  тази  връзка  Ви  информирам,  че  съдиите  по  вписванията  не  са 
служители на Агенция по вписванията. Техният статут е уреден в Глава 
тринадесета от Закона за съдебната власт (ЗСВ). По тази причина Агенция 
по вписванията не може да контролира и преценява тяхната работа.

С уважение,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

                                     ДИРЕКТОР:                                               
                                                           ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

Изготвил: Владимир Трифонов, Главен директор на ГД „Регистри“



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ДО
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР                   
НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЧРЕЗ
Г-Н ТОДОР КЕРАНОВ 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Владимир Трифонов - Главен директор на ГД “Регистри”
               
    ОТНОСНО:  жалба, вх. рег.№ към 94-00-4039/14 от 06.02.2015 г. от 
Ренета Стоянова до  Агенция по вписванията. 
                               

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПИРДОНОВ, 

Във  връзка  с  постъпила  жалба,  вх.  рег.№  към  94-00-4039/14  от 
06.02.2015  г.  от  Ренета  Стоянова  до   Агенция  по  вписванията,  Ви 
представям проект на отговор до жалбоподателя.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

Главен директор:
   /В. Трифонов/


