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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ЗА 2016 ГОДИНА
С четвъртото изменение и допълнение на Конституцията на Република
България, обн. ДВ, бр. 12 от 2007 г. е предвидено създаването на Инспекторат
към Висшия съдебен съвет – чл. 132а, ал. 1 КРБ. Органът е структуриран в
рамките на съдебната система, т.е. той е вътрешен за нея, част от
конституционната ѝ рамка. При създаването му, на Инспектората са
предоставени правомощията за проверка дейността на органите на съдебната
власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели,
прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции. С
последното, пето изменение и допълнение на Конституцията на Република
България, обн. ДВ, бр. 100 от 2016 г., на Инспектората се предоставят
допълнителни правомощия – да извършва проверки за почтеност и конфликт
на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им
декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа
на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на
съдиите, прокурорите и следователите. Поради недостатъчността на
конституционната
уредба
за
фактическото
изпълнение
на
новопредоставените правомощия на Инспектората, със Закон за изменение и
допълнение на Закона за съдебната власт, обн. ДВ, бр. 62 от 2016 г., е приета
необходимата процесуална уредба за упражняването им. Влизането в сила в
тази му част на ЗИДЗСВ е отложено, считано от 1 януари 2017 г.

І. КОМПЛЕКСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ
В изпълнение на годишната си програма за 2016 г., приета с
решение по т. 1 от Протокол № 12 от 28.03.2016 г., ИВСС е извършил 102
комплексни планови проверки, както следва: по граждански,
административни и търговски дела в 40 съдилища, по наказателни дела в 31
съдилища и в 31 прокуратури и окръжни следствени отдели към
окръжните прокуратури от Апелативен район Бургас, Апелативен район
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Варна, Апелативен район Велико Търново, Апелативен район Пловдив и
Апелативен район София.
За сравнение, през 2015 г. Инспекторатът е извършил 86 комплексни
планови проверки, от които 30 в съдилищата – по граждански, търговски и
административни дела, 30 в съдилищата – по наказателни дела и 26 в
прокуратурите, от които пет окръжни, ведно с окръжните следствени отдели
към тях. През 2015 г. приключиха и започналите през второто полугодие на
2014 г. проверки в най-големите и натоварени съдилища и прокуратури в
страната – Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, както и
Софийски градски съд и Софийска градска прокуратура.

А. КОМПЛЕКСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА СЪДИЛИЩАТА
ПО ГРАЖДАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА
1. Проверени районни съдилища
През 2016 г. са проверени 23 районни съдилища - Районен съд Белоградчик, Районен съд - Берковица, Районен съд - Бяла Слатина, Районен
съд - Велинград, Районен съд - Видин, Районен съд - Враца, Районен съд Дулово, Районен съд – Елхово, Районен съд - Карлово, Районен съд Козлодуй, Районен съд - Кула, Районен съд - Лом, Районен съд - Луковит,
Районен съд - Малко Търново, Районен съд - Мездра, Районен съд - Монтана,
Районен съд - Омуртаг, Районен съд - Оряхово, Районен съд - Панагюрище,
Районен съд - Поморие, Районен съд - Сливен, Районен съд – Тервел и
Районен съд – Тутракан.
1.1. Като обща положителна тенденция в работата на районните
съдилища (РС) могат да се посочат следните констатации:
- делата се образуват и се разпределят на докладчик най-често в деня на
постъпване на съдебните книжа. По изключение производствата се образуват
на следващия ден;
- в общия случай се следи за изтичане на процесуалните срокове, а
делата се докладват своевременно на съдиите при направени процесуални
искания от страните;
- административните ръководители следят за просрочени съдебни
актове и предприемат дисциплиниращи мерки при несвоевременното им
изготвяне от съдиите.
1.2. При комплексните планови проверки в районните съдилища са
установени проблеми, които очертават и общи негативни тенденции, а
именно:
- увеличаване на висящността на делата в края на проверяваните
периоди;
- несвоевременно администриране на делата и конкретно
ненавременно постановяване на съдебните актове, свързани с проверката на
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редовността на исковите молби по чл. 129 ГПК; по размяна на книжа по чл.
131 ГПК и на определенията по чл. 140 ГПК за насрочване на първо открито
съдебно заседание;
- продължаваща практика съдебните актове, постановявани в закрито
заседание, да се именуват по различен начин (разпореждане или
определение), в това число постановяване на актове, които не съдържат
реквизитите, предвидени в чл. 254, ал. 2 ГПК;
- пренебрегване на кратките процесуални срокове за разглеждане на
производствата, образувани по чл. 310 и сл. ГПК. Често съдебните състави
при постъпване на отговор по този вид дела продължават да не извършват
изискуемите процесуални действия в деня на постъпването му и не насрочват
първо открито съдебно заседание в срока, предвиден чл. 312, ал. 1, т. 1 ГПК.
Продължава практиката в някои от съдилищата в разпореждането по чл. 312
ГПК да се сочи като основание за постановяването му чл. 140 ГПК, което
създава неяснота относно процесуалния ред, на който се подчинява
производството;
- продължава практиката да се определя противоречиво началният
момент за предявяване на обезпечения бъдещ иск. В редица случаи
съдилищата не сочат изобщо началния момент, от който започва да тече този
срок. По този начин практически по тези дела липсва изобщо определен срок
за предявяване на бъдещия иск;
- в някои от съдилищата се установява липса на достатъчна подготовка
на делата в подготвителното заседание от съдиите-докладчици, което е
ставало причина, след обявяване на делата за решаване, да се отменя
протоколното определение за даване на ход по същество и да се насрочват
следващи съдебни заседания. Това обстоятелство дава отражение върху
общата продължителност на съдебните производства, отлагайки във времето
тяхното приключване;
- липса на изричен съдебен акт за издаване на изпълнителен лист в
производствата по чл. 410 ГПК, в случаите в които са настъпили
процесуалните условия за издаването му;
- липса на надлежни отбелязвания по делата по чл. 417 ГПК в
съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро ГПК;
- неспазване от отделни съдии на едномесечния срок по чл. 235, ал. 5
ГПК за изготвяне на съдебните решения и неспазване на срока за изготвяне
на съдебните актове по чл. 316 - глава двадесет и пета „Бързо производство”
ГПК;
- в изолирани случаи се установява, че не е изготвян проект на доклад с
определението по чл. 140 ГПК, а същевременно не е правен доклад на делото
по смисъла на чл. 146 ГПК и в първо открито съдебно заседание.
1.3. За подобряване на организацията на административната дейност в
проверените съдилища и с оглед констатираните общи нарушения,
Инспекторатът
е
дал
следните
най-чести
препоръки
на
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административните ръководители и на съдиите, които очертават и
общите пропуски в дейността им:
- намаляване на броя на висящите дела в края на проверяваните
периоди;
- своевременно извършване на процесуалните действия, свързани с
движението на делата и в тази връзка за постановяване на съдебните актове
по чл. 129, 131 и чл. 140 ГПК;
постановяваните
в
закрито
съдебно
заседание
разпореждания/определения да се изготвят при спазване на изискуемите
реквизити по чл. 254, ал. 2 ГПК, включително като не бъдат изписвани
ръкописно върху други съдебни книжа;
- спазване на сроковете, предвидени в чл. 310 и сл. ГПК при
администриране на производствата по глава двадесет и пета „Бързо
производство” и правилата за постановяване на съдебните актове в
съответствие с чл. 315, ал. 2 ГПК. В тази връзка да се съобразява ТР №
12/2013 г. по т. д. № 12/2012 г. на ОСГК на ВКС;
- обсъждане и уеднаквяване на практиката в производствата по чл. 390
ГПК при определяне на началния момент, от който тече указвания на
молителя срок за предявяване на бъдещия иск съгласно ТР № 6/2014 г. по т.
д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС;
- извършване на надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист
и върху основанието за неговото издаване в съответствие с изискването на чл.
418, ал. 2, изр. 2-ро ГПК;
- стриктно спазване на разпоредбите на чл. 235, ал. 5, изр. 1-во ГПК,
респ. чл. 316 ГПК.
1.4. В отговор на дадените препоръки от всички проверени органи е
постъпила информация за тяхното изпълнение.
Срещу Акта за резултати от проверка на Районен съд - Враца, изготвен
на основание Заповед № ПП-01-55/16.06.2016 г., е постъпило възражение от
съдия от посочения съд. С Решение № ПП-01-55/09.09.2016 г. главният
инспектор на ИВСС е оставил без разглеждане възражението, като
недопустимо. Решението в този смисъл е обосновано с факта, че е постъпило
след изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр 2-ро ЗСВ.
Срещу Акта за резултати от проверка на Районен съд - Сливен,
изготвен на основание Заповед № ПП-01-12/13.04.2016 г., са постъпили две
възражения - от съдии от посочения съд. С Решение № ПП-01-12/18.07.2016
г. главният инспектор на ИВСС е изменил акта на ИВСС в резултат на
възражението на един от съдиите по отношение на фактическите
констатации, отнасящи се до общия брой на делата, постъпили за
разглеждане и приключени от съдията. С Решение № ПП-01-12/09.12.2016 г.
главният инспектор е оставил без разглеждане възражението на втория
възразил съдия като недопустимо, поради постъпването му след изтичане на
предвидения в закона срок.
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Срещу Акта за резултати от проверка на Районен съд - Поморие,
изготвен на основание Заповед № ПП-01-35/26.05.2016 г., е постъпило
възражение от съдия от съда. С Решение № ПП-01-35/27.07.2016 г. главният
инспектор е изменил акта за резултати от проверка в частта, отнасяща се до
фактически констатации по конкретно дело.
2. Проверени окръжни съдилища
През 2016 г. са проверени 11 окръжни съдилища – Окръжен съд –
Бургас, Окръжен съд – Видин, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Ловеч,
Окръжен съд – Монтана, Окръжен съд - Пазарджик, Окръжен съд – Смолян,
Окръжен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд –
Шумен и Окръжен съд - Ямбол.
2.1. В работата на окръжните съдилища (ОС) са установени следните
общи положителни тенденции:
- делата се образуват и се разпределят на докладчик най-често в деня на
постъпване на съдебните книжа. По изключение производствата се образуват
на следващия ден;
- като цяло в проверените съдилища се следи за изтичане на
процесуалните срокове, делата се докладват своевременно на съдиите при
направени процесуални искания от страните и съдебните състави се
произнасят своевременно по тях;
- открити съдебни заседания се насрочват в кратки срокове, в това
число и при отлагане на делата.
2.2. Негативни тенденции, установени в дейността на окръжните
съдилища:
- несвоевременно постановяване в отделни съдилища на съдебните
актове, свързани с проверката на редовността на исковите молби и по
насрочването им в открито съдебно заседание - чл. 129, чл. 131, чл. 367, чл.
140 и чл. 374 ГПК;
- продължаваща практика съдебните актове, постановявани в закрито
заседание, да се изписват ръкописно върху други документи от делата, да са
нечетливи и непълни;
- несъобразяване с кратките процесуални срокове за разглеждане на
производствата, образувани по чл. 310 и сл. ГПК от въззивните състави;
- определяне по различен начин на началния момент, от който тече
срокът за предявяване на обезпечения бъдещ иск. В отделни случаи не е
посочван началният момент, от който започва да тече срокът за
предявяването му;
- неспазване от отделни съдии на едномесечния срок по чл. 235, ал. 5
ГПК за изготвяне на съдебните решения и неспазване на срока за изготвяне
на съдебните актове по чл. 316, глава двадесет и пета „Бързо производство”
ГПК.
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2.3. Във връзка с установените негативни тенденции в дейността на
окръжните съдилища, са дадени следните препоръки:
- своевременно постановяване на съдебните актове по чл. 129, чл. 131,
чл. 367, чл. 140 и чл. 374 ГПК;
- съобразяване на практиката в съдилищата с ТР № 6/2014 г. по т. д. №
6/2013 г. на ОСГТК на ВКС при определяне на началния момент на срока,
определен на молителя за предявяване на обезпечения иск;
- стриктно спазване на сроковете за постановяване на крайни съдебни
актове, съобразно чл. 235, ал. 5, изр. 2-ро ГПК и чл. 316, вр. чл. 317 ГПК.
2.4. В отговор на дадените препоръки са постъпили отговори от
проверените окръжни съдилища.
Срещу Акта за резултати от проверка на Окръжен съд - Пазарджик,
изготвен на основание Заповед № ПП-01-75/28.09.2016 г., е постъпило
възражение от административния ръководител на съда. С Решение № ПП-0175/06.02.2017 г. главният инспектор го е отхвърлил като неоснователно.
Срещу изготвения на основание Заповед № ПП-01-96/02.11.2016 г. Акт
за резултати от проверка на Окръжен съд – Стара Загора, е постъпило
възражение от съдия в съда, по естеството си становище, съдържащо личните
съображения по констатираните просрочия при изготвяне на съдебните
актове от съдията. С Решение № ПП-01-96-Р1/16 от 03.04.2016 г.главният
инспектор е отхвърлил възражението като неоснователно.
Срещу Акта за резултати от проверка на Окръжен съд – Враца, изготвен
на основание Заповед № ПП-01-58/29.06.2016 г. на главния инспектор, е
постъпило възражение от административния ръководител на съда срещу
констатация на Инспектората, отнасяща се до случайното разпределение на
производствата с предмет търговски спорове. С Решение № ПП-01-58-Р1/16
от 18.11.2016 г. главният инспектор, след като е констатирал, че
възражението е подадено след изтичане на предвидения срок, го е оставил без
разглеждане като недопустимо.
3. Проверени административни съдилища
През 2016 г. са проверени 5 административни съдилища Административен съд – Видин, Административен съд – Враца,
Административен съд – Ловеч, Административен съд Монтана и
Административен съд – Пазарджик.
3.1.
От
извършените
комплексни
планови
проверки
на
административните съдилища се установяват следните положителни
тенденции:
- без изключение се спазва чл. 9 ЗСВ и разпределението на делата и
преписките се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределение, съобразно поредността на постъпване;
- утвърдени са и се прилагат правила за разпределение, които уреждат
и отклонение от общото правило на чл. 9 ЗСВ - случаите на изключване на
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съдия от случайния подбор, както и случаите на преразпределяне на делата
при направен отвод;
- книгите и регистрите се водят навременно и акуратно, съгласно
изискванията на ПАС;
- насрочването в о.с.з се извършва в двумесечния срок по чл. 157, ал. 1
АПК;
- приключването на делата като цяло е сроковете по чл. 172, ал. 1 и чл.
221, ал. 1 АПК с единични отклонения.
3.2. В хода на комплексните планови проверки на административните
съдилища се установяват следните общи проблеми:
- несвоевременно извършване на проверката на редовността на жалбите
и исковите молби, в това число след отстраняване на констатирани
нередовности;
- липса на детайлни разпореждания в определенията за насрочване на
делата в открито заседание за конституиране на заинтересовани страни и
разпределение на доказателствената тежест;
- често постановяване на определения за отмяна на протоколни
определения за даване на ход по същество и повторно насрочване на
производствата в открито съдебно заседание;
- отлагане на съдебни заседания поради несвоевременно изготвени
заключения от вещи лица;
- противоречива практика за приложимия процесуален ред за размяна
на книжа при постъпили искови молби по чл. 203 АПК.
3.3. В тази връзка най-често са давани следните препоръки:
- намаляване на срока, предвиден в приетите от съдилищата правила и
времеви стандарти за произнасяне по редовността и допустимостта на
жалбите/исковите молби, включително след отстраняване на констатирани
нередовности;
- подобряване на предварителната подготовка по делата в закрито
заседание, в резултат на което определенията за насрочване да съдържат
подробни разпореждания, свързани с конституиране на страните в процеса и
разпределение на доказателствената тежест;
- извършване на задълбочена предварителна подготовка с цел
ограничаване на случаите, в които се постановява определение за отмяна на
дадения ход по същество в резултат на несвоевременно извършена
констатация от съда за недопустимост или неподведомственост на жалбите,
както и поради несвоевременно събрани доказателства;
- ограничаване на случаите на отлагане на делата поради
несвоевременно изготвено заключение от вещите лица и предприемане на
действия по дисциплиниране;
- обсъждане на практиката и приемане на решения от общото събрание
на съдиите за уеднаквяване на приложимия процесуален ред при постъпване
на искови молби по чл. 203 АПК.
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3.4. От всички проверени административни съдилища са постъпили
отговори за изпълнение на дадените препоръки.
Срещу Акта за резултати от проверка на Административен съд – Ловеч,
изготвен на основание Заповед № ПП-01-57/29.06.2016 г., е постъпило
възражение от съдия от съда. С възражението се оспорват фактически
констатации, въз основа на които ИВСС е извел извод за забавено
първоначално администриране на жалбите от съдията, свързани с проверката
за редовност и допустимост. С Решение № ПП-01-57/27.10.2016 г. главният
инспектор е отхвърлил възражението като неоснователно в частта, отнасяща
се до фактическите констатации в акта и го е приел за основателно в частта,
съдържаща извод за забавено извършване на проверката за редовност и
допустимост.
4. Проверени апелативни съдилища
През 2016 г. е извършена комплексна планова проверка на
Апелативен съд – София.
4.1. В хода на проверката като негативна тенденция е установено, че
по голяма част от проверените дела липсват изрични съдебни актове за
насрочване в открито съдебно заседание. В случаите, в които съдебните
състави са насрочвали заседание със съдебен акт, последният представлява
кратко ръкописно подписана резолюция, често с липсваща дата, изписана
върху протокола за избор на докладчик и без да е посочвано името/имената
на съдиите, които са го постановили.
Констатирано е, че съдиите в търговското отделение на съда насрочват
в големи срокове първо открито съдебно заседание – 5 - 8 месеца. В тези
срокове съдебните състави са и отлагали делата за следващо съдебно
заседание, което е ставало причина за забавеното им приключване.
4.2. С оглед направените констатации, ИВСС е дал препоръки на
административния ръководител да свика общото събрание на съдиите, което
да обсъди и приеме решение относно:
- необходимостта от провеждане на подготвително заседание по реда
на чл. 267 ГПК и обективирането му в надлежен съдебен акт;
- установената разнородна практика и как да бъде уеднаквена тя по
отношение на съобщаването и срока за обжалване на въззивните решения в
производствата по несъстоятелност;
- вътрешни стандарти за насрочване на делата за разглеждане в първо
открито съдебно заседание, отлагането на съдебните заседания и
приключването на делата със съдебен акт по същество.
Препоръчано е още председателят да упражни правомощията си, като
предприеме мерки за контрол по спазване на издадена от него заповед за
администриране на спрените производства по въззивни граждански и
търговски дела, по ненасрочените производства и тези без движение.
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На съдиите е указано да определят датата и часа на съдебните
заседания, като съобразяват определените в закона срокове за насрочване и
решаване на делата и да постановяват съдебните актове по администриране
на делата, като съобразяват изискванията за форма и съдържание.
С писмо, постъпило в ИВСС на 24.02.2017 г., административният
ръководител е уведомил главния инспектор за мерките, предприети в
изпълнение на дадените препоръки.
5. Проверки във Върховния касационен съд и Върховния
административен съд
През 2016 г. не са извършвани комплексни планови проверки на
дейността на върховните съдилища.
6. Анализ на ефективността на дадените препоръки в актовете за
резултати от проверка на съдилищата по граждански и
административни дела
От анализа на най-често даваните препоръки става ясно, че съдилищата
продължават да повтарят в дейността си сходни пропуски – несвоевременно
извършване на проверката за редовност на съдебните книжа (искови молби,
молби и жалби); несвоевременно постановяване на разпореждания за размяна
на книжа по чл. 131 и чл. 367 ГПК; несвоевременно постановяване на
актовете за насрочване на делата в открито съдебно заседание – чл. 140, чл.
374 и чл. 267 ГПК. Продължаваща е практиката да се постановяват непълни,
нечетливи и изписани на ръка съдебни актове (често върху други документи
от делото), които не отговарят на предвиденото в закона съдържание за
съдебен акт – чл. 254, ал. 2 ГПК; неизготвянето на доклад по смисъла на чл.
146 ГПК, макар и в сравнително редки случаи, в това число липсата на
доклад в разпорежданията по чл. 312 ГПК. Неглижиране от отделни съдии на
сроковете и особеностите на процесуалния ред за разглеждане на делата,
попадащи в обхвата на чл. 310 ГПК; недостатъчна предварителна подготовка,
водеща до несвоевременно събиране на доказателства, респ. до отмяна на
определенията за даване на ход по същество; несвоевременно изготвяне и
обявяване на съдебните актове по същество (независимо от невисоката
натовареност в някои районни и окръжни съдилища); продължаващата
противоречива практика при определяне на началния момент на срока за
предявяване на обезпечения бъдещ иск, включително случаи, в които не се
посочва от кой момент започва да тече този срок. Посочените общи проблеми
имат съществен характер и дават отражение върху общата продължителност
на съдебните производства.
Препоръките, които се дават на административните ръководители и на
съдиите, показват, че проверяващите екипи изследват задълбочено
причините, водещи до установените общи негативни тенденции. В
преобладаващия брой случаи указанията съдържат конкретни решения за
преодоляване на проблемите и сочат начина, по който да бъдат преодолени. В
този смисъл са препоръките съдилищата да се съобразяват с постоянната
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съдебна практика, установена с посочени в препоръките тълкувателни
решения на ВКС; прилагане на императивни процесуални норми относно
разглеждането и приключването на делата в предвидените в закона срокове
или в разумни срокове и др. Изводите в този смисъл се подкрепят от
обстоятелството, че в постъпващите възражения най-често се съдържат
основно съображения срещу фактически констатации в актовете (технически
грешки), отнасящи се до работата на отделни съдии, и рядко срещу общи
изводи за дейността на проверявания орган и дадените във връзка с тях
препоръки. В общия случай постъпващите от административните
ръководители отговори на основание чл. 58, ал. 4 ЗСВ сочат, че препоръките
се преценяват от административните ръководства на съдилищата като
разумни и се предприемат незабавно действия за тяхното изпълнение.

Б. КОМПЛЕСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА СЪДИЛИЩАТА
ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
През 2016 г. са извършени комплексни планови проверки на работата
по наказателни дела в 31 съдилища.
1. Проверени районни съдилища:
Проверени са 17 районни съдилища, както следва:
Районен съд - Асеновград, Районен съд – Белоградчик, Районен съд Берковица, Районен съд - Бяла Слатина, Районен съд - Видин, Районен съд Враца, Районен съд - Генерал Тошево, Районен съд - Елхово, Районен съд Козлодуй, Районен съд - Кула, Районен съд - Лом, Районен съд - Малко
Търново, Районен съд - Мездра, Районен съд - Монтана, Районен съд Оряхово, Районен съд - Пловдив, Районен съд – Тервел.
1.1.Положителни тенденции, констатирани при проверките:
Образуване и разпределение на делата:
Делата се образуват своевременно в деня на постъпване на книжата в
съда или на следващия ден. Във всички съдилища се извършва електронно
разпределение на делата при спазване на принципа на случайния подбор по
реда на тяхното постъпване. Осигурени са квалифицирани електронни
подписи за работа със системата. Процента на натовареност на
административните ръководители и отделните съдии е в съответствие с
решенията на ВСС. Постъпващите дела се разпределят равномерно между
съдиите по наказателни дела, като констатираната разлика се дължи на
делата, образувани по време на дежурство, както и на тези, останали
несвършени от предишен период.
При проверката на отводите в районните съдилища в градовете
Белоградчик, Видин, Елхово, Кула и Малко Търново е установено, че
отводите на съдиите са направени в съответствие с чл. 29 НПК.
10

Деловодни книги:
Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАС.
Насрочване, разглеждане и решаване на наказателните дела:
Делата се насрочват с разпореждане на съдията-докладчик. В случаите,
когато са налице основания за разглеждане на делото по глава двадесет и
седма НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата
инстанция” голяма част от съдиите решават въпроса за приложението на чл.
370 и сл. НПК още с разпореждането по чл. 248 НПК. Това допринася за
приключване на делата в рамките на определените времеви стандарти.
Предварителната подготовка на делата за разглеждането им в съдебно
заседание е на добро ниво. Поради това преобладаващият брой дела са
върнати на прокурора от разпоредително заседание на основание чл. 249
НПК, а не от съдебно заседание на основание чл. 288, ал.1 НПК.
Делата се насрочват, разглеждат и приключват в кратки срокове, което
е показател за бързината на правораздаването. Установените в НПК
процедури за ускорено разглеждане и приключване на наказателните дела се
прилагат в съответствие със закона. Срочността при разглеждане на делата е
много добра. Най-добро съотношение между всички наказателни дела,
поставени за разглеждане и свършените се наблюдава в РС - Монтана за 2015
г.- 96.75 %. Най-нисък процент на приключилите дела има в РС - Мездра за
2015 г. - 81.76 % .
Голяма част от делата приключват в рамките на три месеца. Най- добро
е съотношението между приключилите наказателни дела и свършените в
рамките на 3 месеца в РС - Монтана за 2015 г. - 95.3 %. Най- нисък процент
на делата приключили в тримесечен срок има в РС – Елхово - 74.26 %.
Голяма част от останалите дела приключват в срок до 6 месеца, една
малка част приключват в срок до 9 месеца или 1 година и съвсем малък брой
се разглеждат и приключват над едногодишния срок.
В РС - Асеновград, РС - Белоградчик, РС - Берковица, РС - Бяла
Слатина, РС - Видин, РС - Враца, РС - Генерал Тошево, РС - Елхово, РС Козлодуй, РС - Кула, РС - Малко Търново, РС Мездра, РС - Монтана, РС –
Оряхово и РС – Тервел няма дела, прекратени поради изтичане на
абсолютната погасителна давност.
Относителният дял на делата от общ характер с осъдителни присъди
спрямо внесените от прокуратурата обвинителни актове и споразумения е
висок. Следователно съдът е положил усилия за точно установяване на
фактическата обстановка и прилагането на материалния закон за
извършените деяния. Съдебните актове като цяло, по форма и съдържание
съответстват на НПК и практиката на ВКС. В преобладаващия брой случаи те
са добре изготвени и мотивирани. Повече от 70 % от съдебните актове на
съдиите от районните съдилища в градовете Белоградчик, Бяла Слатина,
Берковица, Видин, Генерал Тошево, Елхово, Лом, Мездра, Монтана, Оряхово
и Пловдив са потвърдени от горната инстанция.
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Съдебните протоколи се изготвят в съответствие с чл. 311 и чл. 129, ал.
1 НПК.
Голяма част от присъдите се изпращат за изпълнение в срока по чл. 416,
ал. 6 НПК.
Осигурена е достъпност и прозрачност на действията на съдилищата.
Интернет страниците им функционират и предоставят необходимата
информация относно установените в съда правила за разпределение на делата
на принципа на случайния подбор, за публикуване на съдебните актове,
правила за поведение на гражданите в съда, график на насрочените заседания
и постановените от съда решения, подлежащи на публикуване. Изпълнява се
задължението за публикуване на годишните доклади за дейността на
съответния съд. Всички съдебни актове се обявяват на електронните сайтове
на съдилищата. Разработени са и модули, които позволяват извършване на
справки по делата,разглеждани в съответния съд.
1.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при
проверките:
В РС - Видин и РС - Мездра делата, върнати на прокурора по реда на
чл. 288, т. 1 НПК са повече от делата, върнати на основание по чл. 249 НПК.
Това създава предпоставки за изплащане на обезщетения за забавено
правосъдие и повишава разходите за правосъдие, защото в практиката на
ЕСПЧ по чл. 6 КЗПЧОС подобно процесуално поведение се отчита като
забавяне на делото по вина на съда, който не е изпълнил своевременно
задължения, които са му вменени със закон – проверка по чл. 248, ал. 2, т. 3
НПК.
В някои от съдилищата се допускат различни нарушения, в резултат на
които продължителността на делата надхвърля необходимото за
осъществяване на правосъдието:
- в РС - Асеновград, РС - Бяла Слатина, РС - Враца, РС - Козлодуй, РС –
Лом и РС Тервел има дела, насрочени в тримесечен срок без разрешение на
председателя;
- в РС – Враца, РС – Козлодуй и РС - Мездра са установени дела,
насрочени след тримесечния срок по чл. 252 НПК;
- в РС – Враца, РС Лом и РС Козлодуй не се спазва чл. 271, ал. 10 НПК;
- в РС- Мездра, РС – Монтана и РС - Оряхово има дела, по които
даденият ход по същество е отменен и съдебното следствие е възобновено;
- в РС - Бяла Слатина, РС – Враца, РС - Елхово, РС - Оряхово, РС Пловдив и РС - Тервел са установени нарушения на срока по чл. 308 НПК за
изготвяне на мотивите към постановените присъди;
- в РС - Берковица, РС - Враца, РС - Генерал Тошево, РС - Козлодуй, РС
- Лом, РС - Оряхово и РС - Тервел са установени нарушения на срока по чл.
340 НПК при постановяване на решенията по АНД;
- в РС - Генерал Тошево, РС - Мездра и РС - Тервел е установено
увеличение на дела на отменените съдебни актове през втората година от
проверявания период;
12

- в актовете за унищожаване на веществените доказателства съдиите от
РС - Белоградчик и РС - Елхово не указват конкретния начин за това.
1.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни
тенденции/лоши практики:
Проверяващите екипи са дали препоръки за отстраняване на
констатираните лоши практики, както следва:
- при наличие на обстоятелствата по чл. 252, ал. 2 НПК съдиите да
изискват разрешение от председателя на съда за насрочване на делата в
тримесечен срок. Да изготвят нарочен акт за насрочване или отсрочване на
делото в закрито заседание. Да се спазва разпоредбата на чл. 32, ал. 2, вр. чл.
252 НПК, като делата се насрочват с печатно написани разпореждания;
- в актовете за унищожаване на веществените доказателства да се
посочва конкретният способ за унищожаването им;
- да се спазва чл. 271, ал. 10 НПК при отлагане и насрочване на делата
от съдебно заседание, както и на разпоредбата на чл. 271, ал. 11 НПК;
- административният ръководител периодично да запознава съдиите,
разглеждащи наказателни дела с мотивите на решенията и присъдите на
въззивния съд, като бъдат обсъдени причините за отмяна, с оглед
подобряване качеството на съдебните актове. Някои екипи препоръчват тази
дейност да се извършва в рамките на общото събрание;
- да се предвидят занятия по правна тематика, включващи въпроси от
приложимото законодателство, по които се срещат най-много неясноти и
затруднения;
- на общо събрание на съдиите да се разглеждат периодично причините
за закъсненията при изготвянето на мотиви;
- административният ръководител да вземе мерки за изготвяне на
мотивите към постановените присъди в срок, за да не бъде допускано
забавяне на изпълнението на влезлите в сила присъди и определения. Да
бъдат предприети мерки за изготвяне на решенията по АНД в срока по чл.
340 НПК;
- административният ръководител и съдиите да предприемат
необходимите мерки за подобряване организацията на работа по
насрочването и движението на делата, както и за изготвянето и предаването
на съдебните актове в установените процесуални срокове.
1.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебна власт
по дадени препоръки
Всички районни съдилища, в които са извършени комплексни проверки
са изпълнили дадените от ИВСС препоръки.
Постъпило е възражение от 1 съдия от РС - Асеновград срещу Акта за
резултати от извършена комплексна планова проверка, извършена на
основание Заповед № ПП-01-44/01.06.2016 г. на главния инспектор.
Възражението е отхвърлено като неоснователно с Решение на главния
инспектор № ПП-01-44-Р1/16 от 21.11.2016 г.
13

1.5.Анализ на ефективността на дадените препоръки:
Анализът на дадените препоръки показва, че те съответстват на
констатациите и изводите, направени в актовете за резултати от проверките.
Единственото възражение е отхвърлено като неоснователно. Следователно
препоръките и констатациите, които са направили екипите, които проверяват
работата на съдилищата по наказателни дела са правилни. По своето
съдържание те са добра предпоставка за подобряване на работата на
проверявания съд.
Добросъвестното и редовно изпълнение на предписаните мерки може
да доведе до преодоляване на констатираните негативни практики. Дадените
препоръки имат потенциал за висока ефективност. По - пълен анализ на
ефективността на дадените препоръки може да се направи, когато се видят
резултатите от последваща контролна проверка.
2. Проверени окръжни съдилища
През 2016 г. са проверени 9 окръжни съдилища, както следва:
Окръжен съд - Бургас, Окръжен съд - Видин, Окръжен съд - Враца, Окръжен
съд – Добрич, Окръжен съд - Ловеч, Окръжен съд - Монтана, Окръжен съд Плевен, Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Ямбол.
2.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките:
Всички книжа, постъпващи в съда се регистрират. С помощта на
компютърната програма „Съдебно деловодство” са създадени електронни
папки на делата и се наблюдава и отчита движението на постъпилите книжа
до приключване на съответното производство. Постъпилите книжа се
образуват в наказателни дела от съда по установения в закона ред.
В проверените съдилища електронното разпределение на делата се
извършва при спазване на принципа на случайния подбор по реда на тяхното
постъпване. Постигната е относително равномерна натовареност на съдиите,
разглеждащи наказателни дела. Процентът на натовареност на
административните ръководители и отделните съдии е в съответствие с
решенията на ВСС.
В ОС - Бургас, ОС - Плевен и ОС - Ямбол не е установено нарушение
на формалните законови изисквания на чл. 29 НПК.
Деловодни книги
Спазват се изискванията на ПАС за водене на деловодните книги.
Насрочване, разглеждане и решаване на наказателните дела:
- съдиите насрочват почти всички дела с разпореждане. Те активно
използват особените правила по част Пета „Особени правила” НПК за
ускорено разглеждане на делата в първата инстанция. Това води до
приключване на по-голямата част от делата при спазване на определените
времеви стандарти;
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- предварителната подготовка на съдиите за разглеждане на делата в
съдебно заседание е на добро ниво. Този извод се подкрепя от факта, че
преобладаващият брой дела са върнати на прокурора от разпоредително
заседание на основание чл. 249 НПК, а не от съдебно заседание на основание
чл. 288, ал. 1 НПК в случаите, когато са налице основанията за това;
- образуването, разглеждането и приключването на делата става в
предвидените срокове. Процедурите за ускорено разглеждане и приключване
на наказателните дела се прилагат в съответствие със закона;
- постигнатото съотношение между разгледани и свършени дела е
много добро. В проверените окръжни съдилища се приключват повече от 90
% от поставените за разглеждане дела. Най-висок дял на приключените дела
има в ОС - Враца - 94.8 %. Показателно е, че в ОС - Пловдив, който е един от
най-натоварените съдилища в страната, са приключени 94.57 % от делата,
поставени за разглеждане през 2015 г. От тях приключилите
първоинстанционни дела са 95.7 %, а въззивните - 92.14 % от поставените за
разглеждане дела. Подържаният висок процент на свършените през годината
дела не позволява кумулиране на допълнителна натовареност на съдиите от
ОС, което от своя страна позволява спазване на установените срокове за
решаване на делата;
- голяма част от делата приключват в рамките на три месеца. Найвисок дял на наказателни дела, приключили в рамките на 3 месеца е
констатиран в ОС - Враца- 95 %. В ОС - Пловдив от свършените НОХД, в
срок до 3 месеца са приключили 76 %.;
- голяма част от делата, които не са свършени в 3-месечния срок
приключват в срок до 6 месеца, една малка част приключват в срок до 9
месеца или 1 година и съвсем малък брой се разглеждат и приключват над
едногодишния срок;
- като цяло съдебните актове са надлежно мотивирани. Съобразени са
със задължителната съдебна практика. Въззивните решения в
преобладаващата си част са обосновани и законосъобразни. Постановените
присъди и мотивите към тях отговарят на изискванията по чл. 301 и чл. 305
НПК. Обсъдени са всички събрани доказателства, като са съпоставени и
анализирани. При постановените осъдителни присъди подробно е обосновано
решението за вида и размера на наказанието, като са отчетени всички
индивидуализиращи обстоятелства по отношение на личността на дееца и
деянието. Съдиите, разглеждащи наказателните дела, показват добра
юридическа подготовка и стремеж за точно прилагане на закона. За
качеството на съдебните актове говори и минималният им брой отменени или
изменени. Над 70 % от обжалваните съдебни актове на съдиите от ОС Бургас, ОС - Враца, ОС - Добрич, ОС - Монтана и ОС - Плевен, са
потвърдени;
- съдебните протоколи се изготвят в съответствие с чл. 311 и чл. 129,
ал. 1 НПК;
- голяма част от присъдите се изпращат за изпълнение в срока по чл.
416, ал. 5 НПК;
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- съдиите от ОС - Враца, ОС - Добрич и ОС - Плевен спазват срока по
чл. 308 НПК;
- във всички проверени окръжни съдилища, с изключение на ОС Бургас, няма дела, прекратени поради изтекла абсолютна погасителна
давност;
- не е констатирана противоречива съдебна практика;
- осигурена е достъпност и прозрачност на действията на съдилищата.
Интернет страниците функционират и предоставят необходимата
информация относно установените в съда правила за разпределение на делата
на принципа на случайния подбор, за публикуване на съдебните актове,
правила за поведение на гражданите в съда, график на насрочените заседания
и постановените от съда решения, подлежащи на публикуване. Изпълнява се
задължението за публикуване на годишните доклади за дейността на
съответния съд. Всички съдебни актове се обявяват на електронните сайтове
на съдилищата. Разработени са и модули, които позволяват извършване на
справки по делата, разглеждани в съответния съд;
- организацията на
правораздавателната дейност и нейното
осъществяване са поставени на добра нормативна и организационна основа.
2.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при
проверките:
- в ОС - Добрич не са били извършвани проверки на книгите за
изпълнение на присъдите и определенията в нарушение на чл. 100 ПАС. В
ОС - Бургас, ОС - Видин, ОС - Плевен и ОС - Ямбол не са били поставяни
жълти етикети на дела, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални
срокове в нарушение на чл. 78, ал. 5 ПАС;
- в ОС - Ямбол, ОС - Плевен, ОС - Бургас и в ОС - Видин някои съдии
са насрочвали делата с ръкописно написани съдебни актове, което създава
трудности при тяхното четене, при предоставянето на преписи и при
деловодната обработка на делото. Имало е случаи, в които наказателни дела
са насрочени без разпореждане;
- в ОС - Бургас, ОС - Враца и ОС - Монтана е констатирано, че има
дела, насрочени в нарушение на срока по чл. 252 и чл. 382, ал. 2 НПК;
- в ОС - Ловеч, ОС - Плевен и ОС - Ямбол е констатирано нарастване
броя на отводите през втората година от проверявания период;
- не е посочен конкретният способ за унищожаване на веществените
доказателства в съдебните актове и в протоколите за унищожаването им в ОС
- Ямбол. В ОС - Видин, ОС - Ловеч и ОС - Плевен той не бил посочен в
книгите за веществените доказателства;
- в ОС - Бургас и ОС - Враца е установено, че има дела, по които в
нарушение на чл. 271, ал. 10 НПК, интервалът между съдебните заседания е
повече от 3 месеца;
- съдиите от ОС - Бургас, ОС - Монтана и ОС - Пловдив не винаги
спазват срока по чл. 308, ал. 2 НПК;
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- съдиите от ОС - Бургас, ОС - Монтана, ОС - Пловдив и ОС - Ямбол не
спазват срока по чл. 340 НПК;
- съдиите от ОС Бургас, ОС - Пловдив, ОС – Плевен и ОС - Ямбол не
винаги спазват срока по чл. 345 НПК.
2.3. Препоръки за преодоляване на негативните тенденции/лоши
практики, констатирани при проверките:
Проверяващите екипи са дали препоръки за отстраняване на
констатираните лоши практики, както следва:
- на общо събрание на съдиите да се разглеждат периодично причините
за отменяване на съдебните актове, закъсненията при изготвяне на мотиви,
както и случаите, при които възниква противоречива практика по
приложението на закона;
- насрочването на делата да става с разпореждане, а не със саморъчно
написана резолюция. Да се преодолее неправилната практика насрочването
на делата да се извършва с ръкописни разпореждания и резолюции, като в
тази връзка се извършват тримесечни проверки от административния
ръководител и се провеждат периодични работни срещи;
- да се преодолее и практиката дела да се разглеждат без разпореждане
за насрочване, като на провежданите общи събрания се обръща специално
внимание на съдиите;
- да се предвидят обучения по правна тематика, включващи въпроси от
приложимото законодателство, по които се срещат най-много неясноти и
затруднения;
- да се спазва разпоредбата на чл. 78, т. 5 ПАС като се слагат жълти
етикети на делата, чието разглеждане е свързано с кратки процесуални
срокове;
- в съдебните актове, с които се постановява унищожаване на
веществените доказателства и в протоколите за унищожаването им, следва да
се посочи и конкретният начин/способ за това;
- на административните ръководители на ОС - Ловеч ОС - Плевен и ОС
- Ямбол е препоръчано да се вземат всички мерки за прецизиране на случаите
и основанията за отводи и самоотводи с оглед намаляване на техния брой;
- на председателите на ОС - Монтана и ОС - Пловдив е дадена
препоръка да се предприемат организационни мерки за намаляване случаите
на забавено изготвяне на съдебни актове, като се извърши проверка по реда
на чл. 210 ЗСВ за спазване на законоустановените срокове и с оглед
резултатите да бъдат предприети съответните действия;
- на председателя на ОС - Добрич е дадена препоръка да вземе мерки за
стриктно спазване на чл. 100 ПАС, както и за подобряване качеството на
съдебните актове, изготвени от съдиите в районните съдилища, включващи:
организиране на срещи между съдиите от РС и ОС, които разглеждат
наказателни дела; анализ на допусканите пропуски, повишаване подготовката
на районните съдии по тълкуването и прилагането на законите,
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съобразяването с практиката на ВКС, както и проучване на теорията по
проблемните въпроси.
2.4. Постъпила в ИВСС информация по дадените препоръки:
Всички проверени окръжни съдилища са изпратили в ИВСС писма и
копия от заповедите на административния ръководител, които удостоверяват,
че препоръките, дадени от проверяващите екипи са изпълнени.
Срещу констатациите и препоръките в актовете за резултатите от
проверките не са подавани възражения.
2.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки:
Анализът на дадените препоръки показва, че те съответстват на
констатациите и изводите, направени в актовете за резултати. Не са
постъпили възражения. Следователно препоръките и констатациите, които са
направили екипите, които проверяват работата на съдилищата по наказателни
дела са правилни. Добросъвестното и редовно изпълнение на предписаните
мерки може да доведе до преодоляване на констатираните негативни
практики. Дадените препоръки имат потенциал за висока ефективност. Попълен анализ на ефективността на дадените препоръки може да се направи,
когато се видят резултатите от последваща контролна проверка.
3. Проверени военни съдилища:
През 2016 г. са проверени Военен съд - Сливен, Военен съд – София и
Военен съд - Пловдив.
3.1.Положителни тенденции, констатирани при проверките:
Образуване и разпределение на делата:
ИВСС извърши комплексни проверки във военните съдилища за първи
път. Констатира се, че делата се образуват своевременно в деня на
постъпване на книжата в съда, или на следващия ден. Техническата дейност
по компютърното разпределение на делата се извършва от административния
ръководител. Постъпващите дела се разпределят между съдиите равномерно.
Процентът на натовареност на административните ръководители и съдиите е
в съответствие с решенията на ВСС. Определени са делата, които се гледат на
дежурство. Създадена е организация за работа през съдебната ваканция.
Деловодни книги:
Деловодните книги по наказателните дела са по утвърден образец,
съгласно изискванията на ПАС. Във ВС - София и ВС – Пловдив те се водят
съобразно неговите разпоредби. Системно е извършвана проверка на онези от
тях, за които това е предвидено.
Насрочване, разглеждане и решаване на делата:
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- делата се насрочват с разпореждане на съдията-докладчик в срока по
чл. 252 НПК. Използват се възможностите за ускорено разглеждане на делата
съгласно правилата на част Пета „Особени правила” НПК;
- във ВС - София всички дела са върнати на прокурор с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство с
разпореждане по чл. 249 НПК. Това показва, че предварителната подготовка
на делата за разглеждането им в съдебно заседание е на добро ниво;
- делата се насрочват, разглеждат и приключват в кратки срокове.
Интервалите между съдебните заседания са в съответствие с изискванията на
чл. 271, ал.10 НПК. Мотивите към постановените присъди се изготвят в срока
по чл. 308 НПК. Срочността при разглеждане на делата е много добра. Найвисок дял на приключилите спрямо свършените дела има ВС – София - 95.74
%. Във ВС - Пловдив и ВС - Сливен делът на приключилите дела е еднакъв 92.5 %. Продължителността на голяма част от делата е до 3 месеца. Найвисок дял на делата, приключили в рамките на 3 месеца е констатиран във ВС
– Пловдив – 98 %. За по-бързо решаване на делата в изискуемия от закона
срок и с цел икономия на средства за деловодни разноски, ВС - Сливен е
насрочвал делата освен в седалището на съда и в градовете Бургас и Ямбол,
Шумен и Варна (на пункт), според това къде е настоящият адрес на поголемия брой свидетели за призоваване, брой и настоящ адрес на вещите
лица, както и броят на подсъдимите по делата;
- голяма част от останалите дела приключват в срок до 6 месеца. В срок
до 1 година е приключило 1 дело във ВС - Пловдив, а над 1 година е
приключило1 дело във ВС - Сливен;
- относителният дял на делата от общ характер с осъдителни присъди
спрямо внесените от прокуратурата обвинителни актове и споразумения е
висок. Следователно съдът е положил усилия за точно установяване на
фактическата обстановка и прилагането на материалния закон за
извършените деяния. Съдебните актове като цяло, по форма и съдържание
съответстват на НПК и практиката на ВКС. В преобладаващия брой случаи те
са добре изготвени и мотивирани. Всички обжалвани съдебни актове на ВС Пловдив са потвърдени от горната инстанция. Повече от 60 % от
обжалваните съдебни актове на съдиите от ВС - Сливен и ВС - София също
са потвърдени от горната инстанция;
- съдебните протоколи отговарят на изискванията на чл. 311 и чл. 129,
ал. 1 НПК;
- всички присъди се изпращат за изпълнение в срока по чл. 416, ал. 6
НПК;
- няма прекратени дела, поради изтекла абсолютна погасителна
давност;
- осигурена е достъпност и прозрачност в действията на военните
съдилища. Техните страници в интернет предоставят необходимата
информация относно установените в съответния съд правила за
разпределение на делата, за публикуване на съдебните актове, графика на
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насрочените заседания и постановените от съда решения, подлежащи на
публикуване.
3.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при
проверките:
- във всички военни съдилища процентът на делата, върнати на
прокурора поради съществени процесуални нарушения, допуснати на
досъдебното производство е много висок. Във ВС - Сливен делата, върнати
на прокурора по реда на чл. 288, т. 1 НПК са повече от делата, върнати на
основание чл. 249 НПК. Това създава предпоставки за изплащане на
обезщетения за забавено правосъдие;
- във ВС - София в нарушение на чл. 78, ал. 2 ПАС върху кориците на
делото не са отбелязвани дата на образуване и дата на свършване на делото,
както и съдията - докладчик;
- във ВС - Сливен книгата за открити съдебни заседания, описната
книга и книгата за веществените доказателства не са попълвани редовно.
3.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни
тенденции/лоши практики:
- на председателите на ВС - Сливен и ВС - София са дадени препоръки
да предприемат мерки за преодоляване на пропуските при оформяне на
предната корица на папките по делата, както и на пропуските при
попълването на част от деловодните книги. Двамата ръководители следва да
преценят необходимостта от обучение на съдебните служители за
повишаване на тяхната квалификация;
- на председателя на ВС - Сливен е дадена препоръка да обсъди
причините за връщане на делата за доразследване на общо събрание на
съдиите.
3.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната
власт по дадени препоръки:
Всички проверени военни съдилища са изпратили в ИВСС писма и
копия от заповедите на административния ръководител, които удостоверяват,
че препоръките, дадени от проверяващите екипи, са изпълнени.
Срещу констатациите и препоръките в актовете за резултатите от
проверките не са подавани възражения.
3.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки:
Анализът на дадените препоръки показва, че те съответстват на
констатациите и изводите, направени в актовете за резултати. Не са
постъпили възражения. Следователно препоръките и констатациите, които са
направили екипите, които проверяват работата на съдилищата по наказателни
дела са правилни.
4. Проверени апелативни съдилища:
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През 2016 г. са проверени Апелативен съд - София и Военноапелативен съд - София.
4.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките:
Образуване и разпределение на делата:
Книжата по наказателните дела се вписват, обработват, и се подготвят
за доклад с необходимата прецизност. Докладват се своевременно на
председателя на съда в срока по чл. 36 ал. 4 ПАС. Разпределението на делата
се извършва на принципа на случайния подбор и съобразно утвърдените и
действащи в съда вътрешни правила. Процентът на натовареност на
административните ръководители и на съдиите е в съответствие с решенията
на ВСС. Постъпващите дела се разпределят равномерно между съдиите по
наказателни дела.
Деловодни книги:
Деловодните книги по наказателните дела са по утвърден образец и са
водени съгласно изискванията на ПАС. Системно е извършвана проверка на
тези, за които това е предвидено.
Насрочване, разглеждане и решаване на делата:
Подготвителните действия за разглеждането на делото в съдебно
заседание се извършват от докладчиците с необходимата задълбоченост и
пълнота. Всеки съдия от ВАпС София е изготвял разпореждането си по чл.
248, вр. чл. 317 НПК и е насрочвал делата за разглеждане в открито съдебно
заседание своевременно. В определенията за насрочване на делото съдиите от
проверяваните съдилища мотивирано са се произнасяли по исканията за
допускане на доказателства съгласно чл. 327 НПК. В определени случаи
съдиите са прилагали правилно правомощията си по чл. 107, вр. чл. 332 НПК.
Делата са насрочвани, разглеждани и приключвани в кратки срокове.
Интервалът между съдебните заседания е в съответствие със срока по чл. 271,
ал. 10, вр. чл. 317 НПК. Не е констатирано безпричинно отлагане и забавяне
на производството. Срочността при разглеждането на делата е много добра.
Делът на приключилите дела в АС - София е 88.8 %, а във ВАпС - София 88.63 %. В тримесечен срок са приключили около 90 % от свършените дела.
Голяма част от останалите дела са приключвали в срок до 6 месеца, една
малка част приключвали в срок до 9 месеца и съвсем малък брой са
разглеждани и приключвани над едногодишния срок.
Като цяло съдебните актове са надлежно мотивирани. Съобразени са
със задължителната съдебна практика. Постановените съдебни актове
отговарят на изискванията по чл. 339 и чл. 305 НПК. Съдиите, разглеждащи
наказателните дела, показват добра юридическа подготовка и стремеж за
точно прилагане на закона. За качеството на съдебните актове говори и
минималният брой на отменени или изменени.
Съдебните протоколи се изготвят в съответствие с чл. 311 и чл. 129,
ал.1 НПК.
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Осигурена е достъпност и прозрачност в действията на съдилищата.
Страниците им в интернет функционират и предоставят необходимата
информация относно установените в съда правила за разпределение на
случайния подбор, за публикуване на съдебните актове, график на
насрочените заседания и постановените от съда решения, подлежащи на
публикуване. Изпълнява се задължението за публикуване на годишните
доклади за дейността на съответния съд.
4.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при
проверките:
- според справка, предоставена от АС - София на ИВСС, в
проверявания съд не се води отчетност за спазването на сроковете по чл. 252,
ал. 1 и ал. 2 НПК;
- установени са съдебни актове, изготвени в нарушение на сроковете по
НПК.
4.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни
тенденции/лоши практики:
На председателите на проверяваните съдилища са дадени препоръки да
предприемат мерки за преодоляване на случаите на изготвяне на съдебни
актове в нарушение на законоустановените срокове. На председателя на АС София е препоръчано да упражнява контрол чрез изискването на ежемесечна
информация за неприключилите дела, а на председателя на ВАпС – София да извърши проверка по реда на чл. 210 ЗСВ и с оглед резултатите от нея да
предприеме съответните действия.
4.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната
власт по дадени препоръки:
Проверените съдилища са изпратили в ИВСС писма и копия от
заповедите на административния ръководител, които удостоверяват, че
препоръките, дадени от проверяващите екипи, са изпълнени.
Срещу констатациите и препоръките в акта за резултатите от
проверката на ВАпС - София е подадено едно възражение в края на м. януари
2017 г. С Решение № ПП-01-97/16 от 14.03.2017 г. главният инспектор е
уважил частично възражението, като е изменил Акта с резултати от проверка
в частта на посочения съдия-докладчик по едно от проверените дела. В
останалата му част възражението е отхвърлено като неоснователно.
4.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки:
Анализът на дадените препоръки показва, че те съответстват на
констатациите и изводите, направени в актовете за резултати. Препоръките,
изводите и констатациите, които са направили екипите, които проверяват
работата на съдилищата по наказателни дела са правилни.
5. Проверки във Върховния касационен съд
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През 2016 г. не са извършвани комплексни планови проверки на
дейността на Върховния касационен съд.

В.
КОМПЛЕКСНИ
ПРОКУРАТУРАТА

ПЛАНОВИ

ПРОВЕРКИ

НА

През 2016 г. бяха извършени комплексни планови проверки, в хода на
които беше извършена проверка на организацията на административната
дейност и на организацията на образуването, движението и приключването на
прокурорските преписки в 17 районни прокуратури, в 12 окръжни
прокуратури и следствените отдели към тях и в 2 апелативни
прокуратури.
1. Проверки в районни прокуратури
През отчетната 2016 г. са проверени 17 прокуратури – Районна
прокуратура – Асеновград, Районна прокуратура – Белоградчик, Районна
прокуратура – Берковица, Районна прокуратура - Бяла Слатина, Районна
прокуратура – Видин, Районна прокуратура – Враца, Районна прокуратура –
Генерал Тошево, Районна прокуратура – Елхово, Районна прокуратура –
Козлодуй, Районна прокуратура – Кула, Районна прокуратура – Малко
Търново, Районна прокуратура – Лом, Районна прокуратура – Мездра,
Районна прокуратура – Монтана, Районна прокуратура – Оряхово, Районна
прокуратура – Пловдив и Районна прокуратура – Тервел.
1.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките:
- в проверените прокуратури деловодните книги, регистри и дневници
като цяло са водени редовно и съгласно изискванията на Правилникa за
администрацията на Прокуратурата на Република България и съответните
указания на Върховна касационна прокуратура. По наблюдателните преписки
и прокурорските дела се прилагат копия от актовете на съда, с които делото е
приключило. Попълват се и се прилагат съгласно Указанията за подобряване
на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния надзор писмени
форми № 1, 2 или 3 - приложения към Указанията;
- установи се, че администрирането е на много добро ниво - заповедите
и разпореждания на административните ръководители, издадени през
проверявания период, свързани пряко с ръководството на дейността на
органа, са своевременни и в съответствие с указанията на горестоящите
прокуратури;
- не се установиха отклонения от принципа по чл. 9 ЗСВ - за случайно
разпределение на преписките, приложени са протоколите за избор на
наблюдаващ прокурор;
- съхраняването и работата с веществените доказателства е в
съответствие с НПК, ПАПРБ, указанията и заповедите на главния прокурор;
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- констатира се, че възлагането и извършването на предварителните
проверки е в указаните срокове, съгласно ИППП (отм.). Прокурорите спазват
срока по чл. 242, ал. 4 НПК;
- по спрените дела прокурорите са осъществявали контрол над работата
на полицейските органи – провеждани са ОИМ, при наличие на основания за
възобновяване, своевременно са извършвали следващите се процесуални
действия, като са следили за срока по чл. 244, ал. 8 НПК;
- в РП - Лом и РП - Монтана постановленията за спиране на
наказателното производство съдържат указание за периодично предоставяне
на доклад от полицията за изпълнението на възложените мероприятия. В РП –
Монтана и РП - Пловдив и по спрените досъдебни производства, върху
постановлението за спиране е отбелязана датата и годината на изтичането на
давностния срок;
- постановленията за прекратяване на наказателното производство са
изготвени в срок от наблюдаващите прокурори, обосновани са и подробно
мотивирани, има произнасяне относно връщането на веществените
доказателства;
- проверката на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение
или постановление с предложение за освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание установи, че
произнасянията на прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 (предишна ал. 3)
НПК;
- обвинителните актове са изготвени в срок и съдържат реквизитите по
чл. 246, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 НПК. Действията на прокуратурата във връзка с
изпълнението на присъдите са своевременни. Създадена е организация, при
която оправдателните присъди се подлагат на анализ. Целта е в дългосрочен
план да се намали чувствително броят на оправдателните присъди;
- в РП - Тервел не се установяват постановени оправдателни присъди
през 2014 г. и 2015 г.;
- в РП - Лом, РП - Монтана и РП - Пловдив книгата за привеждане в
изпълнение на влезлите в сила присъди се води съгласно изискванията на
ПАПРБ. След получаване на информацията от съда, постановил присъдата,
определеният служител я описва и изпраща за изпълнение в предвидения в
чл. 416, ал. 6 НПК срок;
- гражданско-съдебният надзор е на добро ниво – прокурорските
преписки са окомплектовани и хронологично подредени;
- дейността по административносъдебния надзор и по надзора за
законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите е на
добро ниво, при стриктно спазване указанията на ВАП.
1.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при
проверките:
- в РП - Белоградчик, РП - Бяла Слатина, РП - Враца, РП - Генерал
Тошево, РП - Козлодуй, РП - Кула, РП - Малко Търново и РП - Мездра
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водените книги, регистри и дневници не са в пълно съответствие с
разпоредбите на ПАПРБ;
- в РП - Асеновград, РП - Берковица, РП - Козлодуй, РП - Малко
Търново, РП - Мездра, някои наблюдателни преписки не са окомплектовани и
подредени съобразно Инструкцията на деловодната дейност и
документооборота в ПРБ (ИДДДПРБ);
- с изключение на РП - Враца, в останалите прокуратури в района на
ОП - Враца се поставя допълнителен прокурорски номер на досъдебното
производство, различен от входящия номер по описа на ОП - Враца, и
независимо от съществуващия вече номер по описа на разследващия орган;
- в РП - Лом, РП - Монтана по някои наблюдателните преписки не е
приложен протокол от случайното разпределение. В РП - Видин
е
констатиран пропуск в заповедта на административния ръководител относно
случайното разпределение на преписките – не е съобразен чл. 5, ал. 1 от
Правилата за приложението на разпределението на преписките и досъдебните
производства на принципа на случайния подбор в ПРБ (ППРПДППСППРБ),
утвърдени със Заповед № РД-02-41/14.10.2015 г. на главния прокурор (изм.
и доп. със Заповед № РД-02-6/06.04.2016 г.);
- в РП - Белоградчик, РП - Козлодуй, РП - Кула, РП - Малко Търново и
РП – Мездра съхраняването и работата с веществените доказателства не е в
съответствие с НПК, ПАПРБ, указанията и заповедите на главния прокурор;
- в РП - Асеновград и РП - Монтана, в бланките, с които се уведомява
прокуратурата за образувано на досъдебно производство не винаги е
отбелязано конкретното основание - чл. 212, ал. 2, чл. 356, ал. 3 или чл. 362,
ал. 3 НПК, като има случаи, при които не е отбелязано и първото действие по
разследването;
- в РП - Асеновград и РП - Берковица са констатирани случаи, при
които с писма са давани указания за действията по разследването и е
възлагано извършването на проверки по реда на чл. 145 ЗСВ, вместо с
постановление;
- в РП - Белоградчик, РП - Бяла Слатина, РП - Враца, РП - Елхово, РП Козлодуй, РП - Кула, РП - Малко Търново, РП - Мездра, РП - Оряхово и РП Тервел по част от преписките не е упражняван в достатъчна степен контрол
върху работата на служителите на МВР по спрените досъдебни производства
- наблюдаващите прокурори не са изисквали периодични справки относно
проведените ОИМ. В РП - Пловдив спрените на основание чл. 244, ал. 1, т. 3
НПК досъдебни производства не винаги се възобновяват в посочения в ал. 8
едногодишен срок;
- в РП - Лом, РП - Монтана и РП - Пловдив са констатирани случаи, при
които в наблюдателните материали е приложено постановление за
привличане на обвиняем, в което не винаги е отбелязано, че е докладвано по
реда на чл. 219 НПК. В наблюдателните преписки на РП - Белоградчик, РП Берковица, РП - Видин, РП - Кула, РП - Малко Търново не винаги се съдържа
постановление за привличане на обвиняем. В РП - Берковица липсват и
доклади по реда на чл. 203, ал. 4 НПК относно хода на разследването;
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- в РП - Белоградчик, РП - Видин и РП - Кула е висок броят на
отменените постановления за прекратяване на наказателното производство от
горните прокуратури и е малък броят на делата, по които е изготвен протест
срещу определението на съда, с което е отменено постановлението за
прекратяване на наказателното производство;
- в РП - Мездра се установява устойчива тенденция за висок процент
на върнатите от съда дела и на постановените оправдателни присъди по
обвинителни актове на прокурорите – по 14 бр. върнати дела за всяка от
проверяваните години, както и 5 оправдателни присъди за 2014 г. и 8 – за
2015 г.
- в РП - Берковица, РП - Лом, РП - Монтана и РП - Пловдив по делата,
приключили със споразумения при налагане на наказание „лишаване от
свобода”, отложено при условията на чл. 66, ал. 1 НПК, наблюдаващите
прокурори не следят проектите за споразумения да са съобразени със
задължителните реквизити по чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК;
- в РП - Берковица се наблюдават случаи, когато прокурорите се явяват
в съдебно заседание по обвинителен акт на свой колега, като има случаи, в
които не поддържат обвинението;
- в РП - Бяла Слатина, РП - Козлодуй и РП - Мездра не се извършват
ежемесечни проверки на книгата за изпълнение на наказанията и азбучника
към нея от страна на прокурора по надзора. В РП - Белоградчик и РП - Кула в
Книгата за изпълнение на присъдите за 2014 г. и 2015 г. не е удостоверено
извършването на проверка на воденето на книгата от прокурора, отговарящ за
този надзор.
- в РП - Генерал Тошево през 2015 г. поради остър недостиг на
служители, продължаващ и през 2016 г., се установява невъзможност за
включването им в предлаганите форми на обучение.
Констатирано е командироване на прокурори в РП - Оряхово за срок от
по две седмици, довело до прекомерна натовареност на административния
ръководител на РП - Оряхово - повече от 80% от постъпилите преписки и
дела в РП - Оряхово се разпределят на него.
1.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни
тенденции/лоши практики:
За преодоляване на негативните тенденции и лоши практики, ИВСС е
дал следните препоръки към административните ръководители на
проверените прокуратури и към административните ръководители на
контролиращите ги прокуратури:
- административните ръководители на РП - Белоградчик, РП - Бяла
Слатина, РП - Генерал Тошево, РП - Малко Търново, РП - Козлодуй, РП Кула и РП - Мездра да създадат организация за привеждане на книгите,
регистрите
и
дневниците
в
пълно
съответствие
с
ПАПРБ.
Административният ръководител на РП - Видин да приведе заповедта за
случайното разпределение на преписките и делата в пълно съответствие с
ППРРДППСППРБ;
26

- в РП - Асеновград, РП - Берковица и РП - Пловдив по наблюдателните
преписки и прокурорските дела да се прилагат копия от актовете на съда, с
които делото е приключило (присъди, решения и определения), както и да се
попълват и прилагат приложения писмени форми № 1, 2 или 3 към
Указанията за подобряване на организацията на работа в ПРБ по наказателносъдебния надзор;
- административните ръководители на РП - Асеновград, РП - Лом и РП
- Монтана да предприемат необходимите организационни мерки за
комплектоване на наблюдателните преписки съобразно изискванията на НПК
и ПАПРБ;
- административните ръководители на РП - Белоградчик, РП - Малко
Търново, РП - Козлодуй, РП - Кула и РП - Мездра да организират
приемането, съхраняването и предаването на веществените доказателства да
се извършва в съответствие с раздел VІІІ ПАПРБ и където е дадена препоръка
да извършат инвентаризация на веществените доказателства;
- в РП - Асеновград и РП - Берковица административните ръководители
да предприемат необходимото така, че наблюдаващите прокурори с
постановления да се произнасят и възлагат извършване на проверки по реда
на чл. 145 ЗСВ;
- наблюдаващите прокурори в РП - Асеновград, РП - Берковица и РП Монтана да изискват от разследващите органи да посочват първото действие
по разследването, с което е започнало досъдебното производство, образувано
по реда на чл. 212, ал. 2 НПК;
- административните ръководители на РП - Белоградчик, РП - Видин,
РП - Кула, РП - Малко Търново и РП - Монтана със заповед да задължат
наблюдаващите прокурори да удостоверяват извършения от разследващите
органи доклад по чл. 219, ал.1 НПК;
- административните ръководители на РП - Белоградчик, РП - Бяла
Слатина, РП - Елхово, РП - Козлодуй, РП - Малко Търново, РП - Мездра, РП
- Оряхово, РП - Пловдив и РП - Тервел да упражнят контрол над
наблюдаващите прокурори, които след спиране на наказателните
производства срещу неизвестен извършител да продължават да упражняват
ръководство и надзор над работата по тях. В РП - Асеновград и РП - Пловдив
спрените досъдебни производства на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК да се
възобновяват в посочения в ал. 8 едногодишен срок;
- административния ръководител на РП - Пловдив да обезпечи
постановленията за прекратяване, за които в НПК е предвиден срок за
обжалване, да се изпращат до адресатите с обратна разписка, или по друг
подходящ начин, удостоверяващ датата на връчване;
- В РП - Асеновград, РП - Берковица, РП - Лом, РП - Монтана и РП Пловдив наблюдаващите прокурори по делата, които приключват по реда на
чл. 381 и сл. НПК, да следят проекта на споразумението да съдържа съгласие
и по чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК;

27

- административният ръководител на РП - Берковица да предприеме
мерки всеки прокурор да се явява по свой обвинителен акт по делата пред РС
- Берковица (съответно – споразумение или постановление по чл. 375 НПК);
- административният ръководител на РП – Мездра да създаде
организация за преодоляване на проблема, свързан с високия процент на
върнати от съда дела и постановените оправдателни присъди по обвинителни
актове на прокурори от РП - Мездра;
- наблюдаващите прокурори в РП - Белоградчик, РП - Видин и РП Кула да пристъпват към прекратяване на наказателното производство след
извършване на всички необходими действия по разследването и след
задълбочено и пълно изясняване на фактическата обстановка по делото;
- в РП - Белоградчик, РП - Бяла Слатина, РП - Козлодуй, РП - Кула и
РП - Мездра да се организират ежемесечни проверки на книгата за
изпълнение на присъдите и азбучника към нея от страна на прокурора по
надзора, в изпълнение на т. 70 от раздел VІІ от Указание за дейността на
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки, утвърдено със Заповед на главния прокурор №
5306/24.11.2014 г., в сила от 01.12.2014 г.;
- административните ръководители на РП - Белоградчик и РП-Кула да
направят необходимото наблюдаващите прокурори да спазват Методиката за
взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при противодействие
на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и
правата на гражданите (МВПКОПЗПЗОИПГ) при решаване на преписки по
надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на
гражданите;
- административният ръководител на РП - Генерал Тошево, след
преодоляване на проблема с недостига на съдебни служители, да организира
включването им в различни форми на обучение през 2017 г.
1.4. Към административните ръководители на контролиращите
прокуратури ИВСС е дал следните препоръки:
- административните ръководители на ОП - Бургас и ОП - Видин да
възложат извършване на служебна проверка на досъдебните производства, по
които контролираните от тях прокуратури – РП - Белоградчик, РП - Видин и
РП - Малко Търново, са постановили прекратяване на наказателното
производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК;
- административният ръководител на ОП - Бургас да възложи
извършване на служебна проверка на досъдебните производства, по които
производството е спряно на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 и т. 3 НПК;
1.5. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната
власт по дадените препоръки:
По препоръките, дадени в актовете за резултати от извършените
комплексни планови проверки няма постъпили възражения от
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административните ръководители на проверените прокуратури или от
проверените прокурори.
От проверените районни прокуратури в срок е постъпила информация
за изпълнение на дадените препоръки.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад няма постъпила
информация за изпълнение на дадените препоръки от Районна прокуратура Белоградчик. От административния ръководител на ОП - Видин е постъпила
информация, че административният ръководител и единствен прокурор в РПБелоградчик е в дългосрочен отпуск по лични причини, което обстоятелство
е причина ИВСС да не бъде уведомен за предприетите мерки.
1.6. Анализ на ефективността на дадените препоръки.
Обстоятелството, че през отчетния период на 2016 г. от
административните ръководители на проверените районни прокуратури не са
постъпили възражения срещу отправените им препоръки, сочи на извод за
адекватност на същите. Анализът на препоръките показва, че те съответстват
на констатациите и изводите, направени в актовете за резултати.
Препоръките, изводите и констатациите, които са направили екипите, които
проверяват работата на прокуратурите са правилни.
2. Проверки в окръжните прокуратури и следствените отдели към
тях
През 2016 г. бяха проверени 12 окръжни прокуратури и
следствените отдели към тях – Окръжна прокуратура – Бургас и Окръжен
следствен отдел към ОП – Бургас, Окръжна прокуратура – Видин и Окръжен
следствен отдел към ОП – Видин, Окръжна прокуратура – Враца и Окръжен
следствен отдел към ОП - Враца, Окръжна прокуратура – Добрич и Окръжен
следствен отдел към ОП -Добрич, Окръжна прокуратура – Ловеч и Окръжен
следствен отдел към ОП – Ловеч, Окръжна прокуратура – Монтана и
Окръжен следствен отдел към ОП – Монтана,Окръжна прокуратура – Плевен
и Окръжен следствен отдел към ОП – Плевен, Окръжна прокуратура –
Пловдив и Окръжен следствен отдел в ОП - Пловдив, Окръжна прокуратура –
Ямбол и Окръжен следствен отдел към ОП – Ямбол, Военно-окръжна
прокуратура – Сливен, Военно-окръжна прокуратура – София, Военноокръжна прокуратура – Пловдив.
2.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките:
- в проверените окръжни прокуратури като цяло книгите, регистрите и
дневниците се водят редовно и прегледно. Отговарят на изискванията на
ПАПРБ и на указанията на ВКП. Отбелязванията са пълни и точни. В поголяма част от прокурорските дела има карта за приключване на делото,
писмена форма приложение № 1 и писмена форма приложение № 3 в
случаите на връщане на делото от съда (приложения към Указанията за
подобряване на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния
надзор);
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- като цяло в окръжните прокуратури се спазва чл. 9 ЗСВ – за
случайното разпределение на прокурорските преписки;
- като цяло съхранението, връщането и унищожаването на
веществените доказателства се е извършвало в съответствие с разпоредбите
на НПК и ПАПРБ, указанията и заповедите на главния прокурор. Въведен е
регистър на веществените доказателства, в който се отразява цялото им
движение от момента на получаването им;
- прокурорите се произнасят по преписките и досъдебните
производства в законоустановените срокове;
- прокурорите са осъществявали контрол над работата на полицейските
органи по спрените дела срещу известен и неизвестен извършител.
Постановленията за спиране са добре мотивирани, притежават
задължителните реквизити и в почти всички е посочена възможността за
обжалване – съобразени са нормите на чл. 199, ал. 2, чл. 242, чл. 244 и 245
НПК. В ОП – Враца, ОП – Добрич, ОП - Монтана, ОП – Пловдив, ВОП –
София и ВОП - Сливен, по досъдебните производства, по които има спиране
по чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК, се следи за изтичане на срока – производствата се
възобновяват в срока по ал. 8;
- в ОП - Пловдив се извършват доклади за резултатите от разследването
по смисъла на чл. 203, ал. 4 НПК. Постановленията за привличане на
обвиняем се съгласуват с прокурора съгласно чл. 219, ал. 1 НПК. Преди
предявяване на разследването делата се докладват съгласно чл. 226, ал. 1
НПК. Сравнително малкият брой дела, върнати на основание чл. 242, ал. 2
НПК показва, че прокурорите внимателно проучват материалите от
разследването и дават съответните указания за успешното му приключване;
- в проверените прокуратури се установи, че обвинителните актове,
споразуменията и постановленията с предложение по чл. 78а НК като цяло се
изготвят от прокурорите в срока по чл. 242, ал. 4 НПК. Наблюдаващите
прокурори дават подробни указания на разследващите органи в
постановленията за образуване на ДП и в последващите прокурорски актове;
- в проверените окръжни прокуратури инстанционните преписки се
администрират своевременно. Произнасянията на прокурорите са в кратки
срокове след получаването им от низовите прокуратури;
- книгите за изпълнение на присъдите се водят много добре.
Проверката на организацията по изпълнение на наказанията установи, че след
получаване на присъдите в прокуратурите, същите своевременно се изпращат
за изпълнение, като прокуратурата уведомява съда за началото и края на
изпълнението им. Записванията в тях кореспондират с материалите по
присъдните преписки. Извършва се ежемесечна проверка на воденето на
книгите от прокурора, отговарящ за този надзор;
- в проверените прокуратури е създадена необходимата организация по
наказателно-съдебния надзор, която е в съответствие и с Указанията за
подобряване на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния
надзор, утвърдени със Заповед № ЛС-4133/17.12.2013 г. Води се регистър на
върнатите дела и досие на всяко върнато дело;
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- в проверените прокуратури организацията на административносъдебния надзор е в съответствие с указанията на ВАП и главния прокурор.
При решаване на преписки по надзора за законност, защита на обществения
интерес и правата на гражданите, прокурорите, осъществяващи дейността по
този надзор спазват МВПКОПЗПЗОИПГ;
- в ОП – Враца, ОП – Добрич, ОП - Монтана, ОП – Пловдив, ВОП –
Сливен и ВОП – София е създадена добра организация за явяване на
наблюдаващите прокурори в съдебните заседания;
- по делата, взети на специален надзор, надзорните прокурори от
окръжните прокуратури са оказвали професионално съдействие и
методическа помощ на компетентните по закон прокурори от районните
прокуратури, а в определени случаи са осъществявали и служебен контрол
върху постановените прокурорски актове;
- в ОП - Пловдив процентът на оправдателните присъди е нисък - през
2014 г. той е 2.73 % от всички присъди, постановени от съда по обвинителни
актове, внесени от ОП - Пловдив. През 2015 г. оправдателните присъди по
дела, разглеждани по общия ред са 4.30 % от всички присъди, постановени от
съда по дела, разглеждани по този ред и 1.75 % от присъдите по делата,
разглеждани по реда на глава ХХVІІ НПК;
- в ОСлО при ОП - Бургас е установено леко завишение на средната
натовареност на следовател за първото шестмесечие на 2016 г. - 25.89 дела, в
сравнение с второто шестмесечие на 2015 г. – 21, което се дължи на поголемия брой възложени дела на основание чл. 194, ал. 1, т. 4 НПК;
- в ОП - Плевен не всички предложения от разследващите органи за
удължаване срока на разследване са били уважени от наблюдаващите
прокурори, следователно се извършва задълбочена преценка на причините,
поради които разследването не може да приключи в срок.
2.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при
проверките:
- в ОП - Видин, ВОП - Пловдив и ВОП - София деловодната обработка
не се извършва съобразно чл. 43 ИДДДПРБ, в сила от 01.05.2016 г. (чл. 39 от
отменената Инструкция) – върху постановленията и др. изходящи документи
няма деловодно извеждане;
- в ОП - Враца се поставя допълнителен прокурорски номер на
досъдебното производство, различен от входящия номер по описа на ОП Враца, и независимо от съществуващия вече номер по описа на разследващия
орган, което е практика и на всички прокуратури в района на ОП – Враца (с
изключение на РП – Враца);
- в ОП - Плевен и ОП - Ямбол заповедите на административния
ръководител са своевременни, създадена е необходимата организация за
връчването им. По част от проверените заповеди не е осъществяван ефективен
контрол върху изпълнение им;
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- в ОП - Монтана, ОП-Пловдив, ВОП - Пловдив, ВОП - Сливен и ВОП София и в преобладаващата част от наблюдателните преписки не е приложен
протоколът от случайно разпределение;
- във ВОП - София наблюдателните преписки не са подредени в
хронологичен ред, а изходящите писма не съдържат номер на прокурорската
преписка, с който се идентифицира движението на преписката (делото в
УИС);
- в ОП – Монтана и ОП - Пловдив в наблюдателните преписки не
винаги се прилага копие от окончателния съдебен акт;
- във ВОП - София са установени отклонения от правилата за
съхранение, връщане и унищожаване на веществени доказателства. Графите в
Регистъра на веществените доказателства не са съобразени с разпоредбите на
чл. 78 и сл. ПАПРБ;
- в ОП - Видин, ОП - Монтана, ОП - Плевен , ОП - Пловдив, ВОП Пловдив, ВОП – Сливен и ВОП - София, в част от наблюдателните преписки
и прокурорските дела не се прилага постановлението за привличане на
обвиняем или не се отбелязва, че е извършен доклад по чл. 219, ал. 1 НПК;
- в ОП - Бургас, ОП - Видин, ОП - Монтана, ОП – Плевен, ОП – Ямбол
и ВОП - Сливен, наблюдаващите прокурори не са осъществявали
необходимия контрол над работата по спрени дела срещу известен
извършител/неизвестен извършител;
- в ОП - Ямбол са установени преписки, по които наблюдаващите
прокурори са отказали да се произнесат по реда на служебния контрол;
- в ОП - Монтана, ОП - Пловдив, ВОП - Сливен и ВОП – София, в
актовете, изготвени по реда на чл. 381 и сл. НПК (споразумения) в случаите
на постигане на съгласие за налагане на наказание лишаване от свобода при
условията на чл. 66, ал. 1 НК не се посочва на кого да се възложи
възпитателната работа в случаите на условно осъждане съгласно чл. 381, ал.
5, т. 4 НПК;
- специфичен проблем в района на ОП - Видин и ОП - Монтана,
отразяващ се на продължителността на разследването, е липсата на повече от
един съдебен лекар;
- в ОП – Видин, ОП - Монтана, ОП - Плевен и ВОП - София, книгата за
привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди не отговаря на
изискванията на ПАПРБ и на утвърденото Указание за дейността на
прокуратурата по надзора върху изпълнение на наказанията и други
принудителни мерки със Заповед № ЛС-5306/24.11.2014 г. на главния
прокурор;
- в ОП - Враца статистическите данни за 2014 г. сочат за висок дял
върнати от съда дела – от 26 внесени обвинителни акта върнати са 13 бр.
Проблемът е преодолян през 2015 г. – от внесени 32 бр. обвинителни акта
върнати са само 3 бр.;
- в ОП - Бургас и ОП - Видин е установен повишен брой на отменени от
съда постановления за прекратяване на наказателното производство през
първото полугодие на 2016 г.;
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- в ОП - Плевен са установени дела, по които производството е
продължило повече от 5 години (по някои от тях производството е с
продължителност над 10 години) и към момента на проверката са все още във
фазата на разследването;
- в ОСлО при ОП - Бургас е установена липса на информация за
удължени срокове на разследване по няколко досъдебни производства.
2.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни
тенденции/лоши практики:
- административният ръководител на ВОП - Пловдив да създаде
необходимата организация за спазване на чл. 43 ИДДДПРБ, в сила от
01.05.2016 г. (чл. 39 от отменената Инструкция);
- административният ръководител на ОП – Враца да прецени
възможността за преустановяване практиката на двойното номериране на
досъдебните производства, както и да насрочи работно съвещание с
административните ръководители на районните прокуратури в района, на
което да се обсъдят възможностите за уеднаквяване практиката на
административно завеждане на преписките и досъдебните производства;
- административните ръководители на ОП - Плевен и ОП - Ямбол да
осъществяват ефективен контрол върху изпълнението на издадените от тях
заповеди и разпореждания;
- административният ръководител на ОП – Монтана и ВОП – Пловдив,
ВОП – Сливен и ВОП - София да обезпечат прилагане на протокол от
случайно разпределение по наблюдателните преписки и прокурорските дела;
- административният ръководител на ВОП - София да предприеме
необходимите мерки прокурорските преписки и актове по всички видове дела
да бъдат обозначавани с номера, с който преписката се идентифицира в УИС
(входящият номер);
- административният ръководител на ОП – Видин, ОП – Монтана, ОП
– Плевен, ВОП - Пловдив, ВОП – Сливен и ВОП - София да предприеме
необходимото за прилагане в наблюдателните преписки по досъдебните
производства на постановления за привличане на обвиняем, като се
отбелязва, че е извършен докладът по чл. 219, ал. 1 НПК;
- административният ръководител на ОП – Пловдив и ВОП - София да
предприеме необходимите мерки към прокурорските дела да се прилага
копие от окончателния съдебен акт;
- административният ръководител да предприеме необходимото
наблюдаващите прокурори да следят за стриктно спазване на чл. 75, ал. 2
НПК;
- наблюдаващите прокурори в ОП - Бургас, ОП – Видин, ОП - Враца,
ОП - Добрич, ОП - Монтана, ОП – Плевен, ОП - Пловдив, ВОП – Сливен и
ВОП – София да осъществяват ръководство и надзор по спрените дела, като
следят за провежданите мероприятия по издирване на извършителя и на
лицата, обявени за ОДИ;
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- наблюдаващите прокурори в ОП - Монтана, ОП - Пловдив, ВОП Сливен и ВОП - София при сключване на споразумение да спазват
изискването на чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК – да посочват на кого да се възложи
възпитателната работа, в случаите на условно осъждане;
- наблюдаващите прокурори при ОП - Видин да осъществят контрол за
оптимизиране на
продължителния период на извършване на
предварителните проверки;
- наблюдаващите прокурори от ОП – Бургас и ОП - Видин да
пристъпват към прекратяване на досъдебното производство след задълбочено
и пълно изясняване на фактическата обстановка по делото;
- административният ръководител на ОП - Ямбол да разпореди
установяването на преписки, по които наблюдаващите прокурори от ОП Ямбол са отказали да се произнесат по реда на служебния контрол. По тези
преписки да се възложи произнасяне съобразно Указание за осъществяване
на инстанционен и служебен контрол в Прокуратурата, утвърдени със
Заповед № ЛС-1986/30.05.2014 г. на главния прокурор;
- в ОП - Видин и ОП - Плевен прокурорът, осъществяващ надзора за
изпълнение на наказанията да извършва ежемесечна проверка на Книгата за
изпълнение на присъдите. Материалите в присъдните преписки да бъдат
надлежно подредени и прошнуровани в отделни папки;
- в ОП - Видин при решаване на преписки по надзора за законност,
защита на обществения интерес и правата на гражданите, прокурорите,
осъществяващи дейността да спазват указанията на ВАП, дадени в
МВПКОПЗПЗОИПГ;
- административните ръководители на ОП – Видин, ОП – Враца и ОП Добрич да предприемат организационни мерки, като обърнат внимание на
наблюдаващите прокурори от съответните окръжни прокуратури и низовите
районни прокуратури, да изготвят мотивирани предложения във всички
случаи, когато са налице предпоставките за прилагане на чл. 194, ал. 1, т. 4
НПК;
- следователите в ОП - Бургас своевременно да се информират дали са
уважени исканията за удължаване на срока на разследване;
- в ОП - Плевен наблюдаващите прокурори в изпълнение на функциите
си по чл. 46, ал. 2, т. 1 НПК да предприемат спешни мерки за приключване на
разследването по делата, по които продължителността на производството
нарушава разумния срок за разглеждане и решаване.
Към административните ръководители на контролиращите
прокуратури ИВСС е дал следните препоръки:
- административният ръководител на АП – Велико Търново да възложи
извършването на тематична проверка на работата на прокурорите от ОП Плевен по спрените наказателни производства;
- административният ръководител на АП - Бургас да прецени
необходимостта от включване в Плана за ревизионната дейност за 2017 г. на
извършването на тематична проверка на работата на прокурорите от ОП Ямбол по спрените наказателни производства, както и да възложи
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извършването на служебна проверка по посочените в акта прокурорски
преписки.
2.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната
власт по дадени препоръки.
От всички проверени окръжни прокуратури в срок е постъпила
информация за изпълнение на дадените препоръки.
Няма постъпили възражения срещу отправените препоръки.
2.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки.
Обстоятелството, че през отчетния период на 2016 г. от
административните ръководители на проверените окръжни прокуратури не са
постъпили възражения срещу отправените им препоръки, сочи на извод за
адекватност на същите. Анализът на препоръките показва, че те съответстват
на констатациите и изводите, направени в актовете за резултати.
Препоръките, изводите и констатациите, които са направили екипите, които
проверяват работата на прокуратурите са правилни.
3. Проверени апелативни прокуратури
През отчетната 2016 г. са проверени Апелативна прокуратура –
София и Военно-апелативна прокуратура.
3.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките:
- деловодните книги, регистри и дневници се водят съгласно
изискванията на ПАПРБ;
- САП и ВоАП са добре администрирани прокуратури - актовете и
разпорежданията на административните ръководители са в съответствие и в
изпълнение на актовете на главния прокурор и ВКП;
- прилага се случайният принцип за разпределение на преписките и
делата, прилага се протокол за случайно разпределение. При възникнала
служебна необходимост от промени в начина на разпределение на
преписките и делата, административните ръководители издават нова заповед;
- САП и ВоАП са осъществявали методическо ръководство спрямо
долустоящите прокуратури, чрез издаване на заповеди, указания и
препоръки;
- в САП се води и Регистър за дисциплинарните производства и
предприетите по чл. 327 ЗСВ дисциплиниращи мерки;
- дейността на прокурорите от САП и ВоАП е на добро професионално
ниво, произнасянето по проверените преписки е своевременно, прокурорски
актове са мотивирани, обосновани и отговарят на изискванията на НПК;
- инстанционните преписки на САП и ВоАП, проверени от ВКП, се
придвижват в рамките на предвидените процесуални срокове;
- работата на прокурорите от САП и ВоАП по преписките и делата на
специален надзор е добре организирана – установи се добро взаимодействие
между прокурорите от АП и ОП от апелативния район;
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- много добра е организацията по преписките, образувани по жалби на
лишените от свобода. При обжалване на постановлението на АП - София
пред ВКП се прилага копие от постановлението на ВКП;
- изготвените от прокурорите на САП и ВоАП касационни протести са
подробно мотивирани, подадени в срок и отговарят на изискванията на НПК;
- дейността по наказателно-съдебния надзор в Апелативна прокуратура
- София е много добре организирана;
- работата по гражданско-съдебния и административно-съдебния
надзор е организирана на много добро ниво.
3.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при
проверките;
- прокурорските актове, постановени във ВоАП, не се извеждат
деловодно, а се изпращат с придружителни писма с изходящ номер, който е
номерът на прокурорската преписка;
- в постановленията на ВоАП за проверка на постановления за
прекратяване на наказателното производство на военно-окръжните
прокуратури не се посочва номерът на досъдебното производство по описа
на регионална служба „Военна полиция" в случаите, когато разследването се
извършва от разследващ военен полицай, а само номерът на военноокръжната прокуратура. Този номер не се сочи и в актовете на военноокръжните прокурори.
3.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни
тенденции/лоши практики.
С оглед на изцяло положителните изводи за работата в САП, както и
установените добри практики относно организацията на административната
дейност и контролно-ревизионна дейност на прокуратурата, липсата на
констатирани пропуски и нарушения не са дадени препоръки към
административния ръководител на САП.
Към административният ръководител на ВоАП са дадени препоръки да
предприеме необходимите мерки прокурорските актове да се извеждат
съгласно чл. 43 ИДДДПРБ, в сила от 01.05.2016 г. (чл. 39 от отменената
Инструкция). В постановленията следва да бъдат посочени две дати - датата
на постановяването му и датата, отразяваща извеждането на документа.
Наблюдаващите прокурори от ВоАП и военно-окръжните прокуратури,
в случаите, когато разследването е възложено на военен разследващ полицай,
да вписват и номера на досъдебното производство по описа на регионална
служба „Военна полиция”.
3.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната
власт по дадените препоръки.
От ВоАП в срок е постъпила информация за изпълнение на дадените
препоръки. Няма постъпили възражения.
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3.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки.
Обстоятелството, че през отчетния период на 2016 г. от
административните ръководители на проверените апелативна и Военноапелативна прокуратура не са постъпили възражения срещу отправените им
препоръки, сочи на извод за адекватност на същите. Анализът на
препоръките показва, че те съответстват на констатациите и изводите,
направени в актовете за резултати. Препоръките, изводите и констатациите,
които са направили екипите, които проверяват работата на прокуратурите са
правилни.
4. Проверки във Върховната касационна прокуратура и
Върховната административна прокуратура
През 2016 г. не са извършвани комплексни планови проверки на
дейността на Върховната касационна прокуратура и Върховната
административна прокуратура.

ІІ. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ
Съгласно годишната програма на ИВСС през 2016 година в съдилищата
са извършени 10 тематични проверки, от които 4 по граждански и
административни дела, 3 по наказателни дела и 3 тематични проверки в
прокуратурите. За справка, през предходния отчетен период – 2015 г., ИВСС
е осъществил шест тематични проверки – три по граждански, две по
наказателни дела и една в прокуратурата.
1. Теми на проверките
1.1. Тематични проверки по граждански и административни дела:
Съгласно годишната програма на ИВСС през годината са извършени
4 тематични проверки относно:
1.1.1. „Практиката по дела с правно основание по чл. 210 от Закона за
устройство на територията във вр. с чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката,
при страна лице по чл. 67, ал. 2 ЗЕ.”
В хода на проверката е установено, че отделните съдилища,
включително отделни съдебни състави в рамките на един и същ съд, са
наложили противоречива практика при учредяването на сервитути върху
имоти публична собственост на лица по чл. 67, ал. 2 от ЗЕ – в единия случай е
прието становището, че учредяването на ограниченото вещно право е
възмездно, а в останалите случаи се възприемат доводи, които изключват
възмездния му характер.
Проверката е приключила с акт за резултати, с който са дадени
препоръки на административните съдилища да уеднаквят практиката си по
делата с това правно основание, като я съобразят и с практиката на
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Върховния административен съд. Срокът за изпълнение на препоръките не е
изтекъл.
1.1.2. „Практиката на съда при определяне на приложимия процесуален
ред за разглеждане на жалби от трети лица срещу действията на съдебните
изпълнители – чл. 435, ал. 4 и 5 и чл. 437, ал. 2 ГПК”.
Проверката не е приключила до края на отчетния период, като през
2017 г. предстои довършването ѝ и съставяне на акта за резултати. Поради
това резултатите от проверката ще бъдат отразени в доклада за следващия
отчетен период.
1.1.3. „Спазване на родовата подсъдност в производството по чл. 390,
ал. 2 ГПК от районните съдилища”.
В хода на проверката не е установена противоречива практика, поради
което с акта за резултати от проверка ИВСС не е упражнил правомощията си
по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ.
1.1.4. „Практиката на съда в производствата по спорна съдебна
администрация на гражданските отношения (упражняване на родителски
права по отношение на децата) при подаване на молба от заинтересована
страна за спиране на изпълнителното производство, образувано по молба на
родител, на когото е предоставено упражняването на родителските права”.
Със Заповед № ТП-01-11/14.12.2016 г. на главния инспектор е
определен срок за извършване на проверката до 30.04.2017 г., а актът за
резултати предстои да се изготви до 30.06.2017 г. Ето защо, резултатите от
проверката ще бъдат отразени в доклада за следващия отчетен период.
1.1.5. През 2016 г., извън предвидените в годишната програма, бе
извършена и тематична проверка относно „Спазването на реда и условията за
отвеждане на съдиите по граждански дела в районните съдилища в района на
Окръжен съд – Плевен, а именно: Районен съд – Кнежа, Районен съд –
Левски, Районен съд – Никопол, Районен съд – Плевен и Районен съд –
Червен бряг”.
В резултат от проверката са дадени препоръки до проверените
съдилища да обсъдят Акта за резултати на общо събрание, като се набележат
мерки за недопускане на случаи на постановени отводи с общи и
неконкретизирани мотиви, както и да се обсъди възможността за разглеждане
и решаване на дела с посочените в Акта конфликтни страни.
Срещу Акта е постъпило възражение от административния
ръководител на Районен съд – Плевен, което с Решение № ТП-012/10.09.2016 г. е оставено без разглеждане като недопустимо, предвид
подаването му извън срока по чл. 58, ал. 3, изр. II-ро ЗСВ.
1.2. Тематични проверки по наказателни дела:
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През 2016 г. са извършени 3 тематични проверки по наказателни
дела в съдилищата, а именно:
1.2.1. „Практиката по чл. 325 НПК в работата на съдилищата по
наказателни дела”
Констатирано е, че се спазват от съдиите изискванията и сроковете по
чл. 325 НПК за администриране, уведомяване на страните и изпращането на
постъпилите жалби и протести ведно с делата на горната инстанция.
1.2.2. „Практиката по глава ХХVІІ „Съкратено съдебно следствие в
производството пред първата инстанция” НПК”.
Констатирано е, че в хода на проверката не са установени дела, по
които след започване на съдебното следствие по общия ред, да се преминава
към съкратено съдебно следствие по реда на чл. 373, ал. 2, вр. чл. 372, ал. 4
НПК. Не са констатирани и дела, при които е провеждана процедура по
съкратено съдебно следствие на основата на изявлението на подсъдимия по
чл. 371, т. 2 НПК, обхващащо само част от инкриминираните в обвинителния
акт деяния, както и дела, при които да е приложено съкратено съдебно
следствие по чл. 372, ал. 4 и чл. 373, ал. 2 и ал. 3 НПК за отделен подсъдим,
когато друг подсъдим по делото не е бил съгласен същата процедура да се
приложи и спрямо него. Установено е още, че се спазват общите правила за
конституиране на страните, при процедурата по чл. 372, ал. 4 и чл. 373, ал. 3
НПК първоинстанционните съдилища не са допускали събирането на
доказателства, които са несъвместими с признатите от подсъдимия
фактически положения по обвинителния акт, както и не е констатирана
противоречива съдебна практика при реда за провеждане на предварителното
изслушване.
Предвид
крайната
констатация
за
спазване
от
първоинстанционните състави на нормативната уредба на глава ХХVІІ
„Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция”
НПК”, с Акта за резултати от проверката не са дадени препоръки.
1.2.3. „Практика по приложението на чл. 335, ал. 1, т. 1 НПК”.
В хода на проверката не са констатирани допуснати от проверените
окръжни и апелативни съдилища пропуски и нарушения при прилагането на
чл. 335, ал. 1, т. 1 НПК. Няма установена и противоречива практика при по
прилагането на посочената разпоредба. Поради тази причина ИВСС не е дал
препоръки.
1.3. Тематични проверки в прокуратурите:
През отчетната 2016 г. ИВСС е извършил 3 (три) тематични проверки в
прокуратурите:
1.3.1. „Причини за постановените през 2014 и 2015 г. оправдателни
присъди”.
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От Акта за извършената тематична проверка се установява, че е
създадена организация по изпълнение на Указанията по наказателносъдебния надзор на главния прокурор и на издадените заповеди от
административните ръководители. Съблюдават се конкретните правила за
действие след постановяване на оправдателна присъда, както и правилата за
анализиране на причините за постановените оправдателни присъди.
Установени са разнородни причини за постановените оправдателни присъди,
като най-честата е противоречивата съдебна практика, промяна на
доминиращата практика или други обстоятелства, свързани с тълкуването на
закона, които не компрометират тезата на прокурора, внесъл обвинителния
акт или поддържал обвинението. На административните ръководители в
проверените прокуратири са дадени препоръки да създадат организация за
непрекъснато повишаване квалификацията на прокурорите на територията на
апелативния район.
1.3.2. „Досъдебни производства и преписки, водени по чл. 242 НК,
приключили с постановление за отказ да се образува досъдебно производство
или с постановление за прекратяване на наказателното производство”.
В Акта за извършената тематична проверка се констатира, че по
преписките и ДП, образувани за престъпления по чл. 242, ал. 1 НК, невинаги
се изпраща обратна информация до окръжната прокуратура от
административнонаказващия орган за наложеното административно
наказание по реда на административнонаказателното производство. На
административните ръководители на проверените прокуратури са дадени
препоръки да създадат необходимата организация наблюдаващите прокурори
своевременно да изпращат материалите, събрани по ДП на административнонаказващия орган за налагане на административно наказание и приключване
на административнонаказателното производство, след прекратяване на
наказателното производство от наблюдаващия прокурор. Дадени са и
препоръки в диспозитива на постановленията за отказ от образуване на ДП за
престъпление по чл. 242 НК да се посочва, че постановлението подлежи на
обжалване пред съответната апелативна прокуратура, като препис от него да
се изпраща на съответната митница.
1.3.3. „Преписки по чл. 234 НК, приключили с постановление за отказ
да се образува досъдебно производство или с постановление за прекратяване
на наказателното производство”.
В Акта за извършената тематична проверка се констатира, че основните
причини за прекратяване на наказателното производство са маловажност на
случая или липсата на предмет на престъплението (акцизни стоки).
Установява се също, че по част от преписките, прокурорите са се произнесли
след едномесечния срок от постъпването им за решаване в прокуратурата.
Дадени са препоръки на административните ръководители на АП - Бургас,
АП - Варна, АП - Велико Търново, АП - Пловдив и АП - София в изпълнение
на правомощията си по чл. 140, ал. 4 ЗСВ да организират контролната
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дейност над низовите прокуратури, във връзка с приложението на чл. 234
НПК, а на административните ръководители на районните прокуратури да
преценят необходимостта от създаване на организация за изискване на
информация от административните органи за резултата от изпратените им
преписки.

ІІІ. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ
Съгласно годишната програма на ИВСС през 2016 година са
извършени 5 самостоятелни контролни проверки, от които в съдилищата
са извършени 2 контролни проверки по граждански дела и 2 по
наказателни дела, а в прокуратурата – 1 контролна проверка. През
предходната 2015 г. броят на контролните проверки е 27 - в съдилищата са
извършени 10 контролни проверки по граждански дела и 4 по наказателни
дела, а в прокуратурите са извършени 13 контролни проверки.
1. Контролни проверки в съдилищата по граждански дела
1.1. Органи на съдебната власт, в които са извършени контролни
проверки:
През 2016 г. са извършени 2 контролни проверки в Софийския
районен съд:
- на основание Заповед № КП-01-26/04.11.2015 г. на главния инспектор
на ИВСС с предмет организацията на работата на съдебните състави във
Второ гражданско отделение на СРС относно спазване на началния час за
провеждане на насрочените открити съдебни заседания за периода 01.04.2015
г. – 31.10.2015 г., спазване на разумния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК от 59-ти
състав, 60-ти състав, 73-ти състав и 123-ти състав за периода 01.01.2014 г. –
30.06.2015 г. и организацията на работата по образуването, движението и
приключването на делата по заповедното производство от съдебните състави
на Второ гражданско отделение на СРС, с приоритет на проверката 59-ти
състав, 60-ти състав, 73-ти състав и 123-ти състав, за периода 01.01.2014 30.06.2015 г.;
- на основание Заповед № КП-01-1/05.08.2016 г. на главния инспектор
на ИВСС с предмет организацията на административната дейност на СРС и
изпълнението на препоръките от комплексни планови проверки на
наказателното и граждански отделения на СРС, извършени през 2014 г.
1.2. Резултати от проверките и дадени препоръки:
1.2.1. В Акта за резултати от контролна проверка на основание Заповед
№ КП-01-26/04.11.2015 г., изготвен през 2016 г. се съдържат констатации, че
част от проверените състави на Второ гражданско отделение (73-ти и 123-ти)
са намалили делата, обявени за решаване без постановен съдебен акт в
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законовия срок, като макар и по малък брой, продължават случаите на забави.
Относно 59-ти и 60-ти състав, в Акта е посочено, че не е отчетено подобрение
– продължава установеното при комплексната планова проверка неспазване
на чл. 235, ал. 5 ГПК. Установена е и продължаваща противоречива практика
на съдебните състави при постановяването на неприсъствените решения по
чл. 239 ГПК – част от съставите обективират неприсъственото решение в
протоколите от открито съдебно заседание. За отстраняване на установените
пропуски и нарушения в работата на съставите на Второ гражданско
отделение на СРС, е препоръчано на административния ръководител на СРС
да:
-свика общо събрание на гражданските съдии в СРС, на което се обсъди
противоречивата практика по постановяването и оформянето на
неприсъствените решения по чл. 239 ГПК, като в съответствие с взетото
решение административният ръководител издаде заповед, за изпълнението на
която да следи;
- да изиска от председателите на проверяваните състави, които не се
справят с процеса на правораздаване, които и към датата на контролната
проверка имат забава при постановяване на съдебните актове, да изготвят
индивидуални планове за бъдещата си работа, като следи за спазването им и
при липса на положителни резултати да предприеме мерки по реализиране на
дисциплинарната им отговорност;
- на основание чл. 314, ал. 1 ЗСВ да ангажира дисциплинарната
отговорност на председателите на 59-ти, 60-ти, 73-ти и 123-ти съдебни
състави на Второ гражданско отделение на СРС, за извършени
дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 ЗСВ, вр. чл. 308, ал. 1, т. 1 и
т. 2 ЗСВ (редакция преди изм. ДВ, бр. 62 от 2016 г.).
Срещу Акта за резултати от проверка е постъпило възражение от съдия
от СРС, което поради просрочието му е оставено без разглеждане като
недопустимо с Решение рег. № КП-01-26/Р1/15 от 05.04.2016 г. на главния
инспектор.
1.2.2. В Акта за резултати от контролна проверка на основание Заповед
№ КП-01-1/05.08.2016 г. на главния инспектор на ИВСС се съдържат изводи,
че преразпределението на делата в СРС се извършва по неясен начин и при
неясни критерии. Обосновават се с обстоятелството, че в някои от случаите
делата се разпределят между голям брой съдии, съобразно предварително
изработен график на заседанията; в други случаи делата на един състав се
преразпределят със заповед на друг състав, а в трети - при спазване на
принципа за случаен подбор чрез електронно разпределение. Въведена е
практика за извършване на техническата дейност по разпределение на делата
от съдебни служители в противоречие с чл. 35, ал. 4 ПАС. Посочено е, че
приетите от общото събрание на съдиите от СРС на 01.11.2016 г. правила за
разпределение на делата уреждат посочените случаи, но регламентацията е
закъсняла и е следвало да бъде уредена до края на 2014 г., непосредствено
след дадените от ИВСС препоръки.
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Проверката констатира, че не са изпълнени препоръките, дадени с
актовете за резултати от проверка по Заповед № ПП-01-88/23.09.2014 г. и
Заповед № ПП-01-89/26.09.2014 г., относно:
- предприемане на мерки за своевременно приключване на делата,
образувани преди 01.01.2012 г.;
- подобряване на работата на конкретни съдии и ангажиране на
дисциплинарната отговорност на други;
- приемане на времеви стандарти за постановяване на разпорежданията
по чл. 129 и чл. 131 ГПК и на определенията по чл. 140 ГПК.
В резултат на проверката са дадени следните нови препоръки:
- привеждане разпределението на делата в съответствие с чл. 35, ал. 4
ПАС;
- привеждане на състава на отделенията в съответствие с материята,
която те разглеждат;
- публикуване на съдебните актове в съответствие с чл. 64 ЗСВ;
- създаване на организация за водене на регистъра на решенията по чл.
235, ал. 5 ГПК, както и на регистри на делата за поправка на съдебното
решение по чл. 247 ГПК, допълване по чл. 250 ГПК, тълкуване по чл. 251
ГПК и за администриране на жалбите съгласно чл. 39, ал. 1, т. 13 ПАС;
- създаване на организация за изготвяне на анализ на
продължителността на делата по отделения, който да се обсъди на общо
събрание;
- създаване на регистър на висящите дела, образувани преди 01.01.2012
г.;
- предприемане на организационни мерки за подобряване на
организацията по движението и приключването на делата;
- създаване на организация, гарантираща своевременното периодично
докладване на спрените дела на съдията-докладчик и др.
Срещи акта за резултати от извършената проверка е постъпило
възражение от председателя на СРС. С Решение № КП-01-1/16 от 23.02.2017
г. на главния инспектор, в едната му част възражението е оставено без
разглеждане като недопустимо, а в другата е отхвърлено като неоснователно.
2. Контролни проверки по наказателни дела в съдилищата
2.1. Органи на съдебната власт, в които са извършени контролни
проверки по наказателни дела в съдилищата: Районен съд - Ботевград и
Районен съд - Луковит.
2.2. Резултати от проверките и дадени препоръки:
2.2.1. Констатирано е, че съдия от РС - Ботевград не е написал
мотивите по три НОХД по описа на съда. На съдията е дадена препоръка да
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спазва чл. 308 НПК, чл. 22 НПК и чл. 6 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи.
2.2.2. При извършена комплексна планова проверка по заповед на
главния инспектор № ПП-01-110/30.10. 2013 г., са отправени препоръки към
административния ръководител на Районен съд – Луковит, свързани с
актуализиране на Вътрешните правила за случайно разпределение на делата,
запознаване на съдебната администрация с констатирани пропуски в
деловодната дейност и създаване на необходимата организация за
привеждане на дейността в съответствие с ПАРОАВАС (отм.), предприемане
на мерки, вкл. извършване на проверка по отношение на съдия от РС –
Луковит, в дейността на който са установени нарушения по чл. 308 НПК.
В заключение на проверката е обоснован извод, че ръководството на РС
– Луковит е положило усилия за изпълнение на препоръките, дадени с акта от
комплексната планова проверка. Установени са обаче продължаващи
пропуски, сходни на предходно констатираните, за отстраняването на които
са дадени препоръки:
- през 2016 г. да се осигури въвеждане на описна книга, отговаряща на
образеца по Приложение № 1 към чл. 39, ал. 2 ПАС;
- да се допълнят Вътрешните правила за разпределение на делата на
случаен принцип в РС – Луковит, като наред с включването на групите дела,
по които фактически се извършва разпределението, бъдат добавени и нови
такива, които да гарантират сравнително равномерното натоварване между
съдиите не само по брой дела, но и по сложност – фактическа и правна;
- ръководството на съда да предприеме необходимите мерки за
спазване на чл. 308 и чл. 340 НПК;
- административният ръководител на ОС - Ловеч да прецени
необходимостта от командироване на съдии в РС – Луковит за преодоляване
на съществуващия проблем със срочното решаване на делата.
2.2.3. В рамките на контролната проверка по организацията на
административната дейност на СРС, Инспекторатът провери изпълнението и
на препоръките, дадени в акта за резултати от проверка на СРС по
наказателни дела през 2014 г. В Акта от проверката се обсъждат и
резултатите относно спазването на принципа за случайно разпределение и на
препоръките, дадени с Акта за резултатите от извършена планова проверка по
Заповед № ПП-01-93/3.10.2014 г. на главния инспектор, чийто предмет е
проверката на организацията на работа по наказателните дела. Установи се,
че има нарушения при разпределението на делата на случаен принцип, както
и че част от отправените с акта препоръки не са изпълнени.
Не са изпълнени препоръките относно: създаване на регистър на
висящите наказателни дела, образувани преди 01.01.2012 г.; регистър на
делата с депозирани жалби и протести; въвеждане на вътрешни правила,
гарантиращи своевременното и периодично докладване на спрените
наказателни дела; проверка на всяко шестмесечие на спазването на
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разпоредбата на чл. 210 ЗСВ от съдиите. Не е провеждан системен контрол
върху начина на провеждане на съдебни заседания и тяхното отлагане с
изричен акт по наказателни дела. Не са предприети дисциплиниращи или
дисциплинарни мерки спрямо посочените в препоръката съдии.
Препоръката относно инвентаризация и на делата, които са при съдиите
е изпълнена, но начинът по който се извършва инвентаризацията на делата не
гарантира прецизност и пълнота. Към председателя на съда са дадени
препоръки: да създаде организация за изготвяне на анализ на
продължителността на делата, разглеждани в СРС по отделения, който да се
обсъди на общо събрание; да създаде организация за разработване на времеви
стандарти за разглеждане на делата и изготвяне на съдебните актове от
съдиите от различните отделения на СРС; да въведе регистър на висящите
дела, образувани преди 01.01.2012 г. по отделения и въведе ефективен
контрол върху движението и приключването им с оглед ограничаване на вече
допуснатото нарушение за разглеждане на делата в разумен срок съобразно
изискването на чл. 22 НПК; да предприеме всички възможни организационни
мерки за подобряване организацията по движението на делата и изготвянето
на съдебните актове по отделения, включително чрез изискване на
ежемесечни справки за работата на проблемните състави, изготвяне на
индивидуални планове, даване на допълнителни срокове за изготвяне на
съдебните актове; да наложи дисциплиниращи мерки и да ангажира
дисциплинарната им отговорност; да създаде организация периодично, на
всеки 6 месеца да се извършва проверка на вмененото с чл. 210 ЗСВ
изискване към магистратите да спазват процесуалните срокове за
разглеждане и решаване на делата и обвързване на същите със съответни
административни, дисциплиниращи и/или дисциплинарни мерки, като за
резултата се уведомява ИВСС; да създаде правила, които да гарантират
своевременното и периодично докладване на спрените дела от
деловодителите на съдията-докладчик, както и правила относно воденето на
деловодните книги и регистри; да предприеме необходимите действия за
проучване опита на други еднакви по степен съдилища за инвентаризация на
делата и организира инвентаризацията в СРС по начин, който създава подобра отчетност и гарантира в по-висока степен пълнота и обективност.
3. Контролни проверки в прокуратурите
3.1. Органи на съдебната власт, в които са извършени контролни
проверки – Районна прокуратура – Казанлък.
3.2. Резултати от проверката и дадени препоръки:
През отчетната 2016 г. ИВСС е извършил контролна проверка в
Районна прокуратура – Казанлък, за установяване изпълнението на дадените
препоръки в Акта за резултати от плановата проверка в РП – Казанлък,
извършена по Заповед № ПП-01-26/15.03.2012 г. на главния инспектор.
Констатирано е изпълнение на препоръките от Акта за резултати от
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плановата проверка, с изключение на това, че наблюдаващите прокурори в
РП - Казанлък не следят проектите за споразумения да са съобразени със
задължителните реквизити по чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК, а именно – на кого да
се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане.

ІV. ИНЦИДЕНТНИ ПРОВЕРКИ
А. ИНЦИДЕНТНИ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ:
1.Брой
През 2016 г. са извършени 2 проверки по сигнали в съдилищата по
граждански и търговски дела. Също 2 са извършените през отчетния период
от ИВСС инцидентни проверки в прокуратурата.
За сравнение, през отчетната 2015 г. ИВСС е извършил една
инцидентна проверка по сигнал срещу действията на съдилищата и две
инцидентни проверки на органи от системата на прокуратурата.
2. Инцидентни проверки по сигнали по граждански дела
2.1. Орган на съдебната власт, в който е извършена проверката
През годината са извършени 2 проверки по сигнали – по Заповед №
Ж-16-634/05.08.2016 г. (проверка на административната дейност на РС –
Благоевград) и Заповед № Ж-02-19/25.10.2016 г. (проверка относно
организацията на дейността на СГС по образуването и разпределението на
гражданските и търговските дела за периода 01.03.2013 г. – 30.06.2013 г.).
През 2016 г. е възложено извършване на проверка по сигнал от Висшия
адвокатски съвет в Софийския районен съд със Заповед № Ж-0218/21.09.2016 г. Проверката е извършена във времето от 05.10.2016 г. до
20.01.2017 г. и в тази връзка изготвеният акт за резултати от проверка ще
бъде отразен в доклада за следващия отчетен период.
2.2. Резултати от проверките и дадени препоръки:
В изпълнение на Заповед № Ж-16-634/05.08.2016 г. е извършена
проверка по организацията на административната дейност на РС –
Благоевград за периода 19.11.2015 г. – 20.08.2016 г. В резултат на проверката,
на административния ръководител на съда е дадена препоръка да свика общо
събрание, на което да бъдат разгледани, обсъдени и приети нови правила за
разпределение на делата.
В изпълнение на Заповед № Ж-02-19/25.10.2016 г. е извършена
проверка по сигнал относно организацията на дейността на СГС по
образуването и разпределението на гражданските и търговските дела в
периода 01.03.2013 г. – 30.06.2013 г. Проверката е приключила с Акт за
резултати с изх. № Ж-02-19/14.02.2017 г., с който на председателя на съда е
дадена препоръка да свика и организира общо събрание, на което да бъдат
разгледани, обсъдени и приети актуализирани вътрешни правила за
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разпределение на гражданските и търговските дела, в които да се включи и
регламентиране на различните хипотези по образуване на тези дела.
2.3. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната
власт по дадени препоръки;
Административните ръководители в срок са уведомили ИВСС за
изпълнение на дадените препоръки.
2.4. Анализ на ефективността на дадените препоръки.
Обстоятелството, че по дадените препоръки не са постъпили
възражения от административните ръководители и съдиите от проверените
съдилища, а са постъпили писма за изпълнението им обосновава извод, че
дадените от ИВСС препоръки са възприети като адекватни.

3. Инцидентни проверки по сигнали по наказателни дела и
преписки в прокуратурите
3.1. Орган на съдебната власт, в който е извършена проверката
Проверките са извършени по сигнали с вх. № Ж-14-104/2016 г. и с вх.
№ Ж-15-1292/2016 г., съответно в Софийска градска прокуратура и в Районна
прокуратура - Несебър.
3.2. Резултати от проверките и дадени препоръки:
С Акта за резултатите от проверка по сигнал на основание Заповед №
Ж-14-104/08.04.2016 г. на главния инспектор са дадени препоръки към
апелативния прокурор на АП-София да създаде организация преписките,
върху които се осъществява инстанционен контрол своевременно да се
връщат на СГП; към административния ръководител на СГП, да предприеме
необходимите стъпки съвместно с ръководителите на разследващите полицаи
да се набележат мерки за своевременното приключване на досъдебните
производства с продължителност над 2 години, за скъсяване периода за
изпращане на ДП в прокуратурата и да обезпечи смяната на наблюдаващите
прокурори да е само по уважителни причини. Към наблюдаващия прокурор
по пр. пр. № 5086/09 г. по описа на СГП е отправена препоръка да
предприеме необходимите мерки за своевременното ѝ приключване.
В резултат от извършената проверка в Акт за резултати от проверка по
сигнал на основание заповед № Ж-15-1292/21.10.2016 г. на главния инспектор
са дадени препоръки към наблюдаващия прокурор по пр.пр. № 244/2013 г. по
описа на РП - Несебър, ДП № 83/2013 г. по описа на ОДМВР - Бургас да
упражни ефективно функцията си по ръководство и надзор върху
досъдебното производство с оглед незабавното приключване на
разследването и към административният ръководител на Районна
прокуратура – Несебър да обърне внимание на наблюдаващите прокурори
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стриктно да следят за изпълнение на дадените от тях указания към
разследващите органи, както и да изискват своевременното им изпълнение.
3.3. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната
власт по дадени препоръки;
Административните ръководители в срок са уведомили ИВСС за
изпълнение на дадените препоръки
3.4. Анализ на ефективността на дадените препоръки.
Обстоятелството, че по дадените препоръки не са постъпили
възражения от съответните ръководители и от наблюдаващите прокурори, а
са постъпили писма за изпълнението им навежда на извода, че дадените от
ИВСС препоръки са възприети като адекватни.

Б.
ИНЦИДЕНТНИ ПРОВЕРКИ ИЗВЪН
ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА НА ИНСПЕКТОРАТА, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ВСС НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30, АЛ. 5, Т. 10 ЗСВ
С Решение по т. 1.1 от Протокол № 27 от проведеното на 06.12.2016 г.
заседание, съдийската колегия на ВСС е възложила на основание чл. 30, ал. 5,
т. 10 ЗСВ Инспекторатът към ВСС да извърши проверка във връзка с
постъпила информация във Висшия съдебен съвет относно обобщени данни
за всички незавършени НОХД, водени в Софийски градски съд и Софийски
районен съд, по внесени от Софийска градска прокуратура и Софийска
районна прокуратура обвинителни актове към 07.10.2016 г. и относно
НОХД, образувани и свършени в Софийски градски съд, по които е налице
забавяне при изготвяне на мотивите, за срок от две години. С Решение по т.
1.2. от същия протокол, съдийската колегия на ВСС е възложила на ИВСС да
извърши проверка за продължителността на досъдебните производства по
цитирани в справка на Прокуратурата на Република България дела.
Поради това, че възложените проверки са проведени и приключени
през 2017 г., резултатите от същите ще бъдат отчетени в следващия доклад за
дейността на Инспектората.

V. ПРЕПИСКИ, ОБРАЗУВАНИ ПО СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И
МОЛБИ
В периода 1.01.2016 г. до 30.12.2016 г. в Инспектората са постъпили
общо 2000 сигнала за допуснати нарушения от съдебните органи. От тях
1195 са нови сигнали (1153 от граждани и 42 от институции). Постъпили са
805 допълнения по сигнали от предходен период и 167 възражения по
приключили преписки, на които има отговор от главния инспектор.
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За отчетния период е приключила работата по 1482 сигнала. Със
становище е отговорено на 1118 броя, по 9 от сигналите проверката е
завършила с акт за резултати, а 78 от сигналите са изпратени по
компетентност до други институции. Отговорено е на 277 допълнения по
сигнали.
При извършените проверки през 2016 г. по 111 от сигналите, ИВСС е
констатирал нарушения и е отправил препоръки за предприемане на мерки до
административните ръководители на органите на съдебната власт.
Дадените със становищата препоръки могат да бъдат обособени в три
основни групи с оглед на конкретните цели, които преследват:
1. препоръки за предприемане на дисциплиниращи мерки и налагане
на дисциплинарни наказания по отношение на съдии, прокурори или
следователи;
2. препоръки за преодоляване на констатирани нарушения на
процесуалните срокове по конкретни дела и ускоряване на
съдопроизводствения процес;
3. препоръки за подобряване на определени елементи по
организацията на административната дейност в органите на съдебната власт;
От анализа на препоръките, отправени до органите на съдебната власт
в производствата по сигнали до Инспектората към ВСС, се открояват две
основни тенденции, аналогични на тези, изведени и през предходния отчетен
период:
- най-много препоръки и от трите вида са отправени до
административните ръководители на Софийски градски съд и Софийски
районен съд. Това е проявление на тенденцията в по-големите органи на
съдебната власт, при които натовареността на съдии, прокурори и
следователи е по-висока, да се пораждат по-голям брой проблеми както при
правораздаването по делата, така и в организацията на административната
дейност. Както се посочи, тази тенденция най-отчетливо може да се открои
при Софийски градски съд и Софийски районен съд;
- получената от адресатите на препоръките обратна информация по
изпълнението им сочи, че те в големия брой от случаите биват възприемани и
прилагани в дейността на органите на съдебната власт. Изключение от това
правило са Софийски районен съд и Софийски градски съд. С малки
изключение, административните ръководители на Софийски районен съд и
Софийски градски съд не вземат отношение или въобще не е уведомяват
Инспектората към ВСС за изпълнението на направените препоръки, не
предприемат дисциплиниращи мерки и не налагат дисциплинарни наказания
по отношение на съдии или съдебни служители, за които ИВСС при
проучванията по сигнали и при същинските проверки констатира нарушения.

VI. СИГНАЛИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 5 И Т. 7 ЗСВ
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През отчетната 2016 г., Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е
отправил сигнали по чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗСВ до административните
ръководители на органите на съдебната власт, свързани с налагане на
дисциплиниращи мерки, респ. ангажиране на дисциплинарната отговорност
на съдии, прокурори и следователи. Подробно описание на същите се
съдържа в Раздел IX „Дейност по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗСВ”, т. 2 и т. 3 от
настоящия доклад.

VII. УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
1. През отчетната 2016 г. ИВСС е отправил следните сигнали за
уеднаквяване на съдебната практика:
1.1. Сигнал до председателя на ВАС, с предложение за искане до
общото събрание на съответната колегия на ВАС, или до общото събрание на
съдиите от ВАС, за изготвяне на тълкувателно решение с цел уеднаквяване на
съдебната практика в производствата по чл. 268 ДОПК относно
приложението на давностните срокове след прекъсване на започналата да
тече изпълнителска давност по отношение на административното наказание
„глоба”, по следния въпрос: Кой давностен срок се прилага при
изпълнение на административното наказание „глоба” след прекъсване
на давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН – този по чл. 171 ДОПК
или този по чл. 82, ал. 1, б.”а” ЗАНН?
На 21.07.2016 г. е постъпило писмо от председателя на ВАС, с което
информира ИВСС, че по повод сигнала е образувано ТД № 3/2016 г. за
приемане на тълкувателно решение от ОССК на ВАС във връзка с поставения
в сигнала въпрос.
Постановено е Тълкувателно решение № 2 от 12.04.2017 г. по т. д. №
3/2016 г. на ОССК на ВАС, с което е прието, че след прекъсването на
давността, в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН при изпълнение на
административното наказание „глоба”, се прилага давностният срок по чл. 82,
ал. 1, б. „а” ЗАНН.
1.2. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива практика в
окръжните съдилища при събиране на държавна такса, респективно
освобождаване от държавна такса по чл.620, ал. 5 от Търговския закон.
Сигналът е до председателя на ВКС за внасяне на предложение за приемане
на тълкувателно решение от ОСTК на ВКС, което да отговори на въпросите:
- Следва ли всички искове, предявени от търговското дружестводлъжник, обявено в несъстоятелност, да се разглеждат като искове за
попълване на масата на несъстоятелността или като такива следва да
бъдат възприемани само преферентните искове по чл. 645, ал. 3 и 4, чл.
646, ал. 2, т. 1 и 3 и чл. 647, т. 4 - 6 от Търговския закон? и
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- По всички ли искове, предявени от търговското дружестводлъжник, обявено в несъстоятелност, държавната такса не се внася
предварително?
Към датата на изготвяне на настоящия доклад няма получен отговор по
сигнала.
1.3. Сигнал до председателя на ВКС за установена противоречива
практика относно определянето на местната подсъдност в производството по
чл. 432 НПК. Сигналът е до председателя на ВКС за приемане на
тълкувателно решение от ОСНК по следния въпрос: Кой съд е местно
компетентен да се произнесе в производството по чл. 432 НПК - за
продължаване, замяна или прекратяване на принудителните
медицински мерки по чл. 89 НК - районният съд по местоживеенето на
лицето, спрямо което са наложени или районният съд по
местонахождението на лечебното заведение, в което се провежда
лечението?
На 02.03.2016 г. е постъпило писмо от председателя на ВКС, с което
информира ИВСС, че по повод сигнала е създадена работна група с
представители на ВКС и ВКП с цел изготвяне на предложения за промени в
НПК. По предложение на съдиите, работната група е приела да отправи
предложение за изменение на чл. 432, ал. 1 НПК в следния смисъл: „след
думата „съдът” се добавя „по местонахождение на лечебното заведение, в
което е настанено лицето”. До приемането на ЗИД на НПК съдиите от
Наказателна колегия на ВКС на свое общо събрание, проведено на 11.02.2016
г., са обсъдили противоречията в собствената си практика и са взели
единодушно решение, че при постъпване на спорове за подсъдност, те ще
бъдат решавани еднообразно в следния смисъл: „В производството по чл.
432, ал. 3 НПК е компетентен съдът по местонахождението на лечебното
заведение, в което е настанено лицето”. Това решение е доведено до знанието
на всички районни съдилища.
1.4. Сигнал до председателя на ВКС за приемане на тълкувателно
решение от ОСТК на ВКС, което да отговори на въпросите:
- Има ли противоречиво разрешаване на материалноправните
въпроси относно приложението на чл. 231, ал. 3 (в редакцията преди
изменението в Търговския закон с ДВ, бр. 84/2000 г.) и по-конкретно при
намалението на капитала на едноличните акционерни дружества с
държавно участие?
- Има ли пряко отчуждително действие и води ли до промяна на
собствеността приетото Разпореждане №10/23.03.1999 г. на Министерски
съвет, с което имотите включени в капитала на ЕАД са обявени за
публична държавна собственост и съответно предадени за ползуване и
управление на ДА „ДРВВЗ”?
- Има ли правно действие решението на принципала за намаляване
капитала на ЕАД с държавно имущество чрез обезсилване на акции, ако
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това решение (това обстоятелство) не е вписано в Търговския регистър
и невписването на обстоятелството намаляване на капитала влияе ли на
отчуждителното действие на разпореждането на Министерски съвет?
Постъпило е становище от заместник-председател и ръководител на
търговската колегия на ВКС, с което по същество се приема, че не са налице
предпоставки за отправяне на искане за образуване на тълкувателно дело по
посочените въпроси.
1.5. Сигнал до председателя на ВАС относно противоречива съдебна
практика и отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение от ОС
на съдиите от ВАС за уеднаквяване практиката на административните
съдилища по следния въпрос: Следва ли да се събира държавна такса по
частни жалби от административните съдилища и ако е да в какъв размер
следва да бъде държавната такса по подаваните частни жалби?
На 21.07.2016 г. е постъпило писмо от председателя на ВАС, с което
информира ИВСС, че по повод сигнала е образувано ТД 5/2016 г. за
приемане на тълкувателно решение от ОССК на ВАС във връзка с поставения
в сигнала въпрос.
Постановено е Тълкувателно решение № 3/12.04.2017 г. по т. д. №
5/2016 г. на ВАС, с което е прието, че: 1. Не се дължи държавна такса при
подаване на частна жалба против съдебни актове по административни дела
съгласно чл. 213, т. 3 във вр. чл. 236 АПК, във вр. т. 2б от Тарифа № 1 към
Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата,
прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и 2.
Съгласно чл. 151, т. 3 АПК във връзка с т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и Министерството на правосъдието, за подадена жалба
срещу един административен акт се дължи такса за всеки един от
жалбоподателите.
1.6. Сигнал до министъра на правосъдието, във връзка с констатации на
ИВСС при проверка по сигнал, за противоречиво разрешаване на споровете
по жалбите срещу постановленията на ЧСИ. При изследване на проблема за
наличието на противоречива практика в ОС - Велико Търново, особено ясно
се открои различното нормативно регулиране на окончателните
пропорционални такси, събирани от частните съдебни изпълнители, от една
страна, и от държавните съдебни изпълнители – от друга страна (т. 26 от
Тарифата за таксите и разноските по Закона за частните съдебни
изпълнители и чл. 53 от Тарифата за държавните такси, които се събират от
съдилищата по ГПК). ИВСС изпрати сигнала с цел министърът на
правосъдието да прецени дали е необходимо внасянето на предложение за
законодателни промени.
1.7. Сигнал до председателя на СГС да свика общо събрание на
гражданските съдии с цел уеднаквяване на практиката по дела, приключващи
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с окончателни, неподлежащи на обжалване решения на СГС, относно
дължимостта на адвокатско възнаграждение, платено от взискателя по чл. 10,
т. 2 от Наредба № 1/2004 г., от длъжника в изпълнителното производство,
изпълнил задължението си в срока за доброволно изпълнение, както и по
въпроса за присъждане на разноски, направени от страните в производството
по чл. 435 и сл. ГПК.
1.8. Сигнал до председателя на ОС - Пловдив да свика събрание на
съдиите, участващи в състави, разглеждащи жалби срещу действията на
съдебния изпълнител, на което да се обсъди и вземе решение за преодоляване
на различната практика, резултат от противоречиво тълкуване на
материалния закон, констатирана при проверка по сигнал. При проверката е
установено, че практиката на съда в производството по чл. 435, ал. 3 ГПК във
вр. с чл. 354, ал. 2 ГПК е различна: в първия случай съдът изследва въпроса
дали някой от съделителите е „направил изявление”, че желае да закупи
имота на най-високата предложена цена (необходимо условие за провеждане
на нова публична продан), а във втория – съдът не изследва този въпрос, а
постановява решение с мотиви, че е необходимо провеждане на нова
процедура, единствено и само с оглед констатацията, че съделителите са
изявили желание за закупуване на имота.
На 22.03.2016 г. е постъпило писмо от председателя на ОС – Пловдив, с
което е уведомил главния инспектор на ИВСС за предприетите мерки в
изпълнение на дадената препоръка. На 02.03.2016 г. е проведено събрание на
съдиите от въззивното гражданско отделение на съда, на което са обсъдени
поставените в сигнала от ИВСС въпроси и са взети 3 решения, с които
противоречивата практика на съда е преодоляна.
2. През отчетния период ИВСС продължи практиката си при образуване
на тълкувателни дела във ВКС и ВАС, да участва с мотивирани становища
при разглеждането им.
2.1. Становище по тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на ОС на
ВАС и ВКС за приемане на тълкувателно постановление от ОС на съдиите от
Първа и Втора колегия на ВАС и съдиите от Гражданската и Търговската
колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Какъв е
порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е компетентен по
правилата на подведомствеността, разпределяща делата между гражданските
и административните съдилища?”.
Инспекторатът е мотивирал становище, че съдебен акт, постановен от
съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността,
разпределяща делата между гражданските и административните съдилища, е
недопустим.
По т. д. № 1/2015 г. по описа на ОС на ВАС и ВКС е постановено
Тълкувателно постановление № 1/29.09.2016 г., с което е прието, че съдебен
акт, постановен от съд, който не е компетентен по правилата на
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подведомствеността, разпределящи делата
административните съдилища, е недопустим.

между

гражданските

и

2.2. Становище по тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСНК на ВКС
по повод искането на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно
решение, с което да се отговори на въпроса: „Осъществява ли се от
субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал. 2 НК в
случаите, когато наказателното постановление за санкциониране на дееца по
административен ред за управление на моторно превозно средство без
свидетелство за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН?”.
Становището на Инспектората към ВСС по тълкувателното дело е:
„Чл. 58, ал. 2 ЗАНН предвижда, че в случаите, когато нарушителят или
поискалия обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му
адрес е неизвестен, това се отбелязва от наказващия орган върху
наказателното постановление и същото се счита за връчено от деня на
отбелязването. Цитираната законова норма урежда правна фикция, т.е.
фактът на връчването на постановлението на нарушителя или поискалия
обезщетение макар да не се е осъществил в обективната действителност, то
същият се смята за настъпил в правния мир. Предвид това, то принципно
разрешение в насока, че фикцията по чл. 58, ал. 2 ЗАНН, т.е. за връчване на
НП на нарушителя, въпреки че в действително такова не се е осъществило, не
може да докаже за целите на наказателния процес знанието у
обвиняемия/подсъдимия за наложеното му наказание за управление на МПС
без необходимата правоспособност, което на свой ред да докаже, че повторно
осъщественото деяние
в
годишен
срок след
налагането
по
административнонаказателен ред на наказание за предходно такова деяние е
виновно извършено. Този извод обаче не води до заключение, че във всички
случаи на връчване на НП в хипотезата на чл. 58, ал. 2 ЗАНН, когато се
налага наказание за осъществено административно нарушение за управление
на МПС без необходимата за това правоспособност, a priori и винаги няма да
е налице виновно поведение у дееца на изпълненото от обективна страна
престъпление по чл. 343в, ал, 2, вр. ал. 1 НК. Вината, наред с всички други
съставомерни елементи на всяко престъпление, подлежи на доказване с
всички предвидени в НПК доказателства, способи и средства. В този смисъл,
няма пречка за едно връчено по реда на чл. 58, ал. 2 ЗАНН НП, узнаването на
постановлението от обвиняемия/подсъдимия да бъде доказано и предвид това
да се направи преценката за наличието или не на вина.”
По т. д. № 1/2016 г. на ОСНК на ВСК е постановено Тълкувателно
решение № 1/07.06.2016 г., с което е прието, че субективната страна на
състава на престъпление по чл. 343в, ал. 2 НК в случаите, когато
наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен
ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство
за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 ЗАНН, подлежи на доказване
чрез всички способи на доказване по НПК и с всички доказателства и
доказателствени средства. Недопустимо е умисълът на дееца за извършване
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на това престъпление да се обосновава само от законовата фикция по чл. 58,
ал. 2 ЗАНН.
2.3. Становище по тълкувателно дело № 2/2016 г. на ОСНК на ВКС за
приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: I. Въпроси на
председателя на ВКС: 1. Да се констатира наличието на неправилна съдебна
практика по въпроса за излагане на мотиви в съдебните актове за точния вид
на непредпазливата форма на вината при осъществяване на престъпленията
по чл. 343 и чл. 343а от НК, като укаже на съдилищата как да бъде отстранена
тя. 2. Абсолютно ли е правото на пешеходеца при пресичане на пътното
платно в зависимост от мястото на пресичането му: а) на специално очертана
за целта пътека; б) на регулирано със светофарна уредба място; в) на място,
което е продължение на тротоара или бордюра; г) на нерегламентирано за
тази цел място. В случай, че правото на пешеходеца в някоя или във всички
хипотези не е абсолютно, с кои фактори трябва да се съобразява той при
предприемане на пресичане на пътното платно? 3. Компетентен ли е съдът да
даде правилната квалификация на нарушението, запълващо бланкетната
правна норма на чл. 343 НК, ако в обстоятелствената част на обвинителния
акт са описани фактическите обстоятелства по извършването му? II. Въпроси
на главния прокурор: 1. При индивидуализиране на наказанието на
извършител на престъпление по чл. 343 НК, следва ли да се отчита
поведението на пострадалия пешеходец, респективно съпричиняването на
вредоносния резултат, при определяне начина на изтърпяване на наказанието,
с оглед общопревантивния му ефект? 2. Кога установената по надлежния ред
концентрация на алкохол на извършител на престъпление по чл. 343 НК
следва да се отчита при определяне степента на обществената опасност на
деянието и дееца и а) обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата
на чл. 66 НК б) има значение за приложението на чл. 93, т. 8 НК? 3. Подлежат
ли на възстановяване или обезпечаване несъставомерните имуществени
вреди от престъпление по чл. 343 НК, за да се приложат диференцираните
процедури по глава двадесет и осма от НПК и глава двадесет и девета от НПК
и III. Въпрос на министъра на правосъдието: Налице ли е съпричиняване на
вредоносния резултат (смърт или телесна повреда) по чл. 343 НК от страна на
пешеходец при пресичане на платното за движение в случаите, когато водач
на МПС е нарушил правилата относно скоростта за движение по Закона за
движение по пътищата и следва ли това обстоятелство да обуслови
налагането на по-леко наказание на дееца – водач на МПС?
Инспекторатът е обосновал в становището си по тълкувателното дело,
че:
- първият зададен от председателя на ВКС въпрос може да бъде оставен
без разглеждане, тъй като липсва дефиниран въпрос по тълкуването и
прилагането на закона;
- на вторият зададен въпрос от председателя на ВКС е предложено да се
отговори, че предимството на пешеходеца да пресече е относително – в
отговор за хипотезите по б. „а” – „в” от въпроса. Относно хипотезата по б.
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„г”, Инспекторатът е взел становище, че самото пресичане на
нерегламентирано за тази цел място представлява нарушение на закона,
поради което пешеходецът не може да претендира за някакви свои права, или
да твърди, че са абсолютни, защото никой не може да черпи права от свое
виновно поведение. Разгледан е и случай на изключение – пресичането извън
населено място, когато липсва пешеходна пътека или друго определено за
това място, което не означава пресичане на „нерегламентирано за тази цел
място”;
- по третия въпрос на председателя на ВКС, ИВСС споделя
становището, че не съществува процесуална пречка съдът да приложи
правилната правна квалификация на нарушение на правилата за движение по
пътищата при осъждане за престъпление по чл. 342 или чл. 343/343а НК,
когато в обстоятелствената част на обвинителния акт са вписани
фактическите обстоятелства по извършване на това нарушение и не се е
стигнало до изменение на тези обстоятелства;
- по първия въпрос на главния прокурор – при индивидуализация на
наказанието съобразно чл. 54 НК, следва да се отчита и възможността
пострадалият да е съпричинил настъпването на престъпния резултат.
Поведението на пострадалия следва да се вземе предвид при определяне на
самото наказание, тъй като може да се окаже и обстоятелство, смекчаващо
вината. Определянето на начина на изтърпяване на наказанието е последващо
и само по себе си не може да бъде обвързано с наличието на съпричиняване;
- по втория въпрос на главния прокурор – когато концентрацията на
алкохол на водача не е признак от състава на престъплението, това
обстоятелство може да се отчита при определяне степента на обществена
опасност на деянието и дееца, само когато не се отнася за деяние, извършено
в пияно състояние;
- по третия въпрос на главния прокурор – същият следва да намери
изрична законодателна уредба, а не да се решава по тълкувателен път, защото
досегашната тълкувателна практика на върховната съдебна инстанция също
дава възможност за постановяване на противоречиви съдебни актове; и
- по въпроса на министъра на правосъдието – препратено е към
мотивите, изложени в подкрепа на становището за отклоняване на първия
въпрос на главния прокурор.
По т. д. № 2/2016 г. на ОСНК на ВКС е постановено Тълкувателно
решение № 2/22.12.2016 г. Прието е, че:
„1. Поведението на пострадалия от пътно-транспортно произшествие
пешеходец, когато той не е допринесъл за вредоносния резултат, следва да се
отчита при индивидуализацията на наказанието на извършителя на
престъпление по чл. 343 НК като смекчаващо отговорността обстоятелство.
Съпричиняването на резултата от пострадалия при пътно-транспортно
произшествие не е сред предпоставките, обуславящи отлагането на
изтърпяваното наказание по чл. 66, ал. 1 НК, но има косвено значение при
преценката на възможностите за постигане на целите на наказанието по чл.
36 НК с прилагането на института на условното осъждане.
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2. Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на
извършител на престъпление по чл. 343 НК е от значение за определяне на
степента на обществена опасност на деянието и на дееца, но не може
самостоятелно да обуславя невъзможност за приложение на разпоредбата на
чл. 66 НК.
Установената по надлежния ред концентрация на алкохол на
извършител на престъпление по чл. 343 НК, надвишаваща минимално
предвидената съставомерна стойност има значение за приложението на чл.
98, т. 8 НК в зависимост от фактическата обстановка тогава, когато са налице
всички останали материално-правни предпоставки.
3. За да се приложат диференцираните процедури по глава двадесет и
осма и глава двадесет и девета НПК, следва да бъдат възстановени или
обезпечени само съставомерните имуществени вреди от престъпление по чл.
343 НК.
4. Отговор на този въпрос се дава в частта за решаване на 6 въпрос.
5. Констатира се неправилна съдебна практика, свързана с непълно,
неточно или схематично мотивиране на съдебните актове по въпроса за вида
непредпазливост по транспортните престъпления.
При излагане на мотиви в съдебните актове следва изрично да се
посочва видът непредпазливост, при която е извършено престъплението по
чл. 343 НК, а при пропуск – той да се обсъжда и отстранява по реда на
инстанционния контрол с оглед процесуалните възможности за това.
6. Правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно, в
зависимост от мястото на пресичане е:
а) абсолютно, не специално очертана или неочертана с маркировка
върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека, като
се упражнява при спазване на правилата на чл. 113 и чл. 114 ЗДвП.
Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна
повреда) по чл. 343 НК от страна на пешеходец при пресичане на пътното
платно за движение на специално очертана или неочертана с маркировка
върху пътното платно, но сигнализирана с пътен знак пешеходна пътека, в
случаите, когато водач на моторното превозно средство е нарушил правилата
за движение относно скоростта на движение по Закона за движение по
пътищата и ако пешеходецът е нарушил правилата на чл. 113 и чл. 114 ЗДвП;
б) Абсолютно, на регулирано със светофарна уредба място при
навлизане на разрешен за пешеходеца сигнал на светофарната уредба.
Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна
повреда) по чл. 343 НК от страна на пешеходец при пресичане на местата,
регулирани със светофарни уредби, в случаите, когато водач на моторно
превозно средство е нарушил правилата за движение относно скоростта на
движение по Закона за движение по пътищата и само ако пешеходецът не е
спазил светлинната сигнализация на светофарната уредба;
в) Абсолютно, на място, което е продължение на тротоарите и банкетите
върху платното за движение на кръстовище, като се упражнява при спазване
на правилата на чл. 113 и чл. 114 ЗДвП.
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Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна
повреда) по чл. 343 НК от страна на пешеходец при пресичане на пътното
платно за движение, на място, което е продължение на тротоарите и
банкетите върху платното за движение на кръстовище в случаите, когато
водач на моторно превозно средство е нарушил правилата за движение
относно скоростта на движение по Закона за движение по пътищата, ако
пешеходецът е нарушил правилата на чл. 113 и чл. 114 ЗДвП;
г) Не е абсолютно при пресичане на пътното платно на
нерегламентирано за тази цел място и пешеходецът трябва да съобразява
правилата на чл. 113, т.т. 1, 2 и 4 и чл. 114 ЗДвП.
Налице е съпричиняване на вредоносния резултат (смърт или телесна
повреда) по чл. 343 НК от страна на пешеходец, ако той не се е съобразил с
ограниченията на чл. 113, ал. 1, т.т. 1,2 и 4 и чл. 114 ЗДвП и задължението да
отиде на пешеходна пътека, когато в близост има такава.
7. Съдът е компетентен да даде правилната квалификация на
нарушението, запълващо бланкетната норма на чл. 343 НК, когато в
обстоятелствената част на обвинителния акт са описани фактическите
обстоятелства по извършването му.”
2.4. Становище по тълкувателно дело № 3/2016 г. по описа на ВАС за
приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Кой давностен срок се
прилага при изпълнение на административното наказание „глоба” след
прекъсване на давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 от ЗАНН – този по чл.
171 от ДОПК или този по чл. 82, ал. 1, б. „а” от ЗАНН?”.
ИВСС е мотивирал в становището си, че давностният срок, който
следва да се прилага при изпълнение на административното наказание
„глоба”, след прекъсване на давността в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН, е
този по чл. 82, ал. 1, б. „а” ЗАНН, а срокът на абсолютната давност следва да
бъде този по чл. 171, ал. 2 ДОПК.
Постановено е Тълкувателно решение № 2 от 12.04.2017 г. по т. д. №
3/2016 г. на ОССК на ВАС, с което е прието, че след прекъсването на
давността, в хипотезата на чл. 82, ал. 2 ЗАНН при изпълнение на
административното наказание „глоба”, се прилага давностният срок по чл. 82,
ал. 1, б. „а” ЗАНН.
2.5. Становище по тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на ВКС и
ВАС за приемане на тълкувателно постановление по въпроса: „На кой съд са
подсъдни делата образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1 т.
1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация, за установяване на
нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да
преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението,
както и да се въздържа от по нататъшни нарушения?”.
Инспекторатът е обосновал теза, че поставения за отговор въпрос
следва да бъде отклонен, а алтернативно – че компетентен да се произнесе по
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исковете по чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация е
районният съд.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад, няма постановено
тълкувателно постановление по т.д. № 1/2016 г. на ВКС и ВАС.
2.6. Становище по тълкувателно дело № 5/2016 г. по описа ВАС за
приемане на тълкувателно решение от ОССК на ВАС, с което да се отговори
на следните въпроси: „1. Дължи ли се държавна такса при подаване на частна
жалба против съдебни искове по административни дела съгласно чл. 213, т. 3,
във връзка с чл. 236 АПК, във връзка с т. 2б от Тарифа 1 към Закона за
държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и Министерството на правосъдието?” и 2. Съгласно чл.
151, т. 3 АПК във връзка с т. 2б от Тарифа 1 към Закона за държавните такси
за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и
Министерството на правосъдието, за подадена жалба срещу един
административен акт се дължи една такса, независимо от броя на
жалбоподателите или такава е дължима за всеки един от жалбоподателите?”.
В становището си , Инспекторатът е застъпил по първия въпрос
мнението, че по частни жалби срещу определенията и разпорежданията на
съда по административни дела, държавна такса не се дължи, поради липса на
законово основание.
По втория въпрос – ИВСС е обосновал теза, че тъй като всеки от
жалбоподателите упражнява свое самостоятелно субективно право на жалба,
макар и срещу един и същ административен акт, всеки от жалбоподатели
дължи такса за подадената от негово име жалба.
Постановено е Тълкувателно решение № 3/12.04.2017 г. по т. д. №
5/2016 г. на ВАС, с което е прието, че: 1. Не се дължи държавна такса при
подаване на частна жалба против съдебни актове по административни дела
съгласно чл. 213, т. 3 във вр. чл. 236 АПК, във вр. т. 2б от Тарифа № 1 към
Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата,
прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и 2.
Съгласно чл. 151, т. 3 АПК във връзка с т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и Министерството на правосъдието, за подадена жалба
срещу един административен акт се дължи такса за всеки един от
жалбоподателите.
2.7. Становище по тълкувателно дело № 2/2015 г. по описа на ВКС и
ВАС за приемане на тълкувателно постановление, с което да се отговори на
следния въпрос: „По кой процесуален ред и от кой съд следва да се разгледа
искът за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на
правото на ЕС?”
ИВСС е обосновал теза, че компетентният съд да разгледа исковете за
отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на
ЕС следва да се определи от това, дали вредата, която е причинена е в
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резултат на административната дейност на орган на изпълнителната власт,
която се характеризира с разпоредително-властнически характер и се
осъществява от административни органи – в тези случаи исковете ще бъдат в
приложното поле на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, а съгласно чл. 128, ал. 1, т. 5 АПК те
са подсъдни на административните съдилища и компетентен да разгледа тези
искове е съответният административен съд по реда на ЗОДОВ.
Когато е предявен иск за присъждане на обезщетение за вреди,
причинени при нарушаване на правото на ЕС и тези вреди са в резултат на
дейност, която не е административна, а е законодателна или
правораздавателна дейност, същият не е в обхвата на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ.
Този иск следва да бъде разгледан от общите граждански съдилища, тъй като
не е включен в кръга от искове, които са подсъдни на административните
съдилища (чл. 128 АПК). Що се отнася до процесуалния ред , по който
исковете за извъндоговорната отговорност следва да се разгледат, то
приложимият процесуален ред следва да е този по чл. 45 и сл. ЗЗД, с
изключение на нарушения на правото на ЕС от правозащитни органи, с които
се осъществява и някое измежду описаните в чл. 2 ЗОДОВ нарушения. В този
случай приложимият процесуален ред е по ЗОДОВ.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад, няма постановено
тълкувателно постановление по т.д. № 2/2015 г. на ВКС и ВАС.

VIII. ДЕЙНОСТ НА ИВСС ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАРУШЕНИЯ
НА ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛАТА В
РАЗУМЕН СРОК
1. През 2016 г. (от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.) в Инспектората към
ВСС по реда на глава трета „а” ЗСВ са постъпили общо 497 заявления. От
тях по граждански, търговски и административни дела са 282 заявления,
а по наказателни – 215 заявления.
След извършените от ИВСС проверки, включително и по заявления,
останали от предходен период, през 2016 г. в предвидения от закона срок са
изготвени 509 констативни протокола и становища, които са изпратени на
министъра на правосъдието, на основание чл. 60д ЗСВ, заедно със
заявленията и всички постъпили към тях документи. Установено е, че:
- 339 от заявленията са основателни. От тях по наказателни дела са
115 заявления, a 224 са по граждански, търговски и административни дела.
- 57 от заявленията са подадени извън срока по чл. 60а, ал. 4 ЗСВ;
- 29 от заявленията са се отнасяли до производства, които не са
приключили с окончателен акт, а това по силата на чл. 60а, ал.4 от ЗСВ
изключва разглеждането им по реда на глава трета „а” ЗСВ;
- 61 от подадените заявления са неоснователни, тъй като
проверяващите екипи са констатирали, че продължителността на
производството не надхвърля разумния срок;
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- 11 заявления са подадени от лица, които не притежават
качеството страна по приключени граждански, административни или
наказателни производства, или обвиняем, пострадал или ощетено
юридическо лице по прекратени досъдебни производства, съгласно чл. 60а,
ал. 2, т. 1 и 2 ЗСВ;
- 8 заявления не отговарят на изискването на чл. 60а, ал. 1 ЗСВ, а
именно - да са подадени срещу актове, действия или бездействия на органите
на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и
решаване на делото в разумен срок и по тази причина ИВСС не е
компетентен да разгледа подадените заявления;
- 4 заявления са върнати на заявителите поради неотстранени
нередовности;
По информация от Министерство на правосъдието през 2016 г. са
сключени 261 споразумения (по подадени 237 заявления), като общата
изплатена сума за обезщетения е 604 648 лв.
През 2016 г. Инспекторатът, на основание чл. 60м ЗСВ е изготвил и
изпратил до Висшия съдебен съвет четири доклада – за всяко едно
тримесечие на годината с информация за основните причини за нарушаване
на разумния срок за разглеждане на делата, установени от проверяващите
екипи от специализираното звено на ИВСС.
2. Приетите за основателни 115 заявления по наказателни дела са
разпределени по апелативни райони, както следва:
 Апелативен район Бургас – 2 заявление;
 Апелативен район Варна – 5 заявления;
 Апелативен район Велико Търново – 6 заявления;
 Апелативен район Пловдив – 8 заявления;
 Апелативен район София – 94 заявления.
От разгледаните през 2016 г. основателни заявления, касаещи
производства по наказателни дела 5 (пет) са с административнонаказателен
характер, образувани по жалби срещу издадени от административнонаказващи органи наказателни постановления (1 по ЗЗПотр., 1 по ЗЗдр., 1 по
НОДТСО и 2 по ЗДвП), а 110 касаят производства за престъпления, както
следва:

Престъпления против личността – 35 бр.;

Престъпления против правата на гражданите – 1 бр.;

Престъпления против собствеността – 36 бр.;

Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната
системи – 4 бр.;

Престъпления против дейността на държавни органи – 16 бр.;

Документни престъпления – 3 бр.;

Общоопасни престъпления – 14 бр.;

Военни престъпления – 1 бр.;
61

Заявленията, по които през 2016 г. е констатирана най-голяма
продължителност на наказателно производство са:
- Заявление с вх. рег. № РС-16-43/25.01.2016 г., подадено от заявителя
в качеството на обвиняем в проверяваното производство.
Общата продължителност на производството е 21 години, 10 месеца и
2 дни.
Образувано е за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 209, ал.
1 НК.
Наказателното производство е протекло само на фаза досъдебно
производство и е прекратено поради изтичане на абсолютната давност за
наказателно преследване. Основната причина за забавата на процеса е
периодът от 11 години и 8 месеца, през който делото е било спряно за втори
път и през който период органите на досъдебното производство не са
предприели необходимите мерки за издирване на обвиняемия.
- Заявление с вх. рег. № РС-16-183/04.05.2016 г., подадено от
заявителя в качеството му на подсъдим в проверяваното производство.
Общата продължителност на производството е 16 години, 4 месеца и
28 дни.
Образувано е за престъпление по чл. 115 НК.
Основното забавяне в производството се дължи на действията на
разследващите органи. Досъдебното производство по разглежданото дело е
било спряно от 21.02.2000 г. до 14.01.2011 г., т.е. 10 години, 10 месеца и 24
дни, поради невъзможност да бъде открит извършителят на престъплението.
За период по-дълъг от 7 години, докато производството е било спряно,
компетентните органи не са извършвали никакви действия за издирване на
извършителя.
- Заявление с вх. рег. № РС-16-285/21.07.2016 г., подадено от
заявителя в качеството му на подсъдим в проверяваното производство.
Общата продължителност на производството е 14 години, 11 месеца и
24 дни.
Образувано е за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, пр. 1, вр. чл. 209,
ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.
По отношение на разглежданото дело са констатирани забавяния,
причинени от действията на компетентните органи и в двете му фази. В хода
на досъдебното производство са установени периоди, през които не са
извършвани никакви действия по разследването, както и периоди на
бездействие от страна на наблюдаващата прокуратура.
Най-сериозни забавяния в съдебната фаза са допуснати в
производството по НОХД по описа на СРС. В това производство са
насрочени 22 открити съдебни заседания, като в хода на последното – на
28.06.2016 г. производството е прекратено поради изтекла давност.
- Заявление с вх. рег. № РС-16-254/30.06.2016 г., подадено от
заявителя в качеството му на подсъдим в проверяваното производство.
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Общата продължителност на производството е 19 години, 6 месеца и
13 дни.
Образувано е за престъпление по чл. 195, ал. 2 вр. ал. 1 т. 4 и т. 5, вр. чл.
26, ал. 1 НК.
Общата продължителност на наказателното производство е обусловена
главно от действията на органите на досъдебното производство. То е с
продължителност от 14 години, 2 месеца и 16 дни, която се дължи на
неефективно и недобре организирано разследване и на допуснати
продължителни периоди на бездействие от страна на СРП и СО на СГП. Една
от причините за забавянето е свързана с обстоятелството, че в хода на
разследването е имало шестима наблюдаващи прокурори, които са
постановявали връщане на делото на разследващите органи за отстраняване
на допуснати процесуални нарушения и за извършване на допълнително
разследване общо девет пъти
- Заявление с вх. рег. № РС-16-62/12.02.2016 г. – за производство,
образувано за престъпление по чл. 282, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, с обща
продължителност 16 години, 5 месеца и 14 дни. Заявителят е имал
качеството на подсъдим в производството.
Същото е прекратено поради изтичане на абсолютната давност за
наказателно преследване. Основната забава е в досъдебната фаза на процеса,
продължила почти 10 години и 5 месеца. Установена е липса на активен
подход на компетентните органи за бързото приключване на досъдебното
производство, което е довело до многократното връщане на делото за
допълнително разследване - за събиране на доказателства и за отстраняване
на допуснати процесуални нарушения (единадесет пъти от прокуратурата и
шест пъти от първоинстанционния съд).
3. Приетите за основателни заявления по граждански, търговски и
административни дела, разпределени по апелативни райони са, както
следва:
 Апелативен район Бургас – 3 заявления;
 Апелативен район Варна – 10 заявления;
 Апелативен район Велико Търново – 3 заявления;
 Апелативен район Пловдив – 19 заявления;
 Апелативен район София – 189 заявления.
Разпределение на заявленията с оглед предмета на делото:

По вещноправни спорове:
1.
Ревандикационни и установителни искове за собственост – 34 бр.;
2.
Делбени искове по чл. 34 от ЗС – 17 бр.;

По облигационни и търговски спорове относно задължения,
основани на договори, непозволено увреждане и неоснователно
обогатяване – 92 бр.;

По семейноправни спорове и спорове относно наследство – 15
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бр.;




По трудови спорове – 33 бр.;
Административни дела – 25 бр.;
Други – 8 бр.

Заявленията, по които през 2016 г. е констатирана най-голяма
продължителност на производство по граждански, търговски и
административни дела са:
- Заявление с вх. рег. № РС-15-428/03.12.2015 г., подадено от
заявителя в качеството на ищец в проверяваното производство.
Общата продължителност на производството е 23 години, 4 месеца и
11 дни.
Образувано е по иск с правно основание чл. 39 ЗЖСК.
Производството пред първата инстанция е продължило 21 години и 9
месеца. В този период делото е било спирано два пъти, като вторият път е
спряно за период от 18 години и 11 месеца на основание чл. 182, ал. 1, б. „г”
от ГПК (отм.) до приключване на производството по друго гражданско дело.
Производството по основното дело е възобновено 10 години след
приключване на преюдициалния спор, поради бездействие на съда.
- Заявление с вх. рег. № РС-16-223/10.06.2016 г., подадено от
заявителя в качеството му на ищец в проверяваното производство.
Общата продължителност на производството е 14 години, 4 месеца и 3
дни.
Образувано е по иск с правно основание чл. 34 от Закона за
собствеността.
Делото има за предмет делба на наследство, включващо един жилищен
и три поземлени имота, извършвана между четирима съделители. В хода на
производството са събрани голям брой писмени и гласни доказателства, и са
извършени две съдебно-технически експертизи.
При проверката е съобразена сложността на конкретното дело и
начинът, по който е структурирано в ГПК производството по съдебна делба,
и е прието, че тези обстоятелства не са от естество да оправдаят глобалната
продължителност на спора от повече от 14 години, тъй като общо задължение
на съдилищата е да разглеждат и решават делата в разумен срок. Този извод
съответства на приетото в трайната практика на ЕСПЧ по дела срещу
Република България, когато са разглеждани оплаквания за нарушения на чл. 6
КЗПЧОС в частта му за разглеждане на делата в разумен срок по отношение
на делбени производства (дело № 50222/1999 г. Кръстанов срещу България,
дело № 58497/2000 г. Хаджибакалов срещу България и др.).
Основната причина, обусловила прекомерната обща продължителност
на конкретното дело е, че то е разглеждано многократно на три инстанции.
Извън общата му продължителност, която в случая е достатъчно основание
да се признае нарушаване на изискването за разглеждане на делото в разумен
срок, в хода на движението му са ясно обособени множество конкретни
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забавяния, причинени от действията на съдилищата, а именно: откритите
съдебни заседания при разглеждането на делото от първоинстанционния съд
във втората фаза на делбата са отлагани многократно, поради лоша
организация на доказателствената дейност в процеса; на два пъти в тази фаза
на делбата, въззивното производство е прекратявано, а делото е връщано на
първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа грешка; при
някои от разглежданията на делото от въззивната инстанция и в двете фази на
делбата, съдебните заседания са насрочвани през големи интервали от време
от 7 до 10 месеца; в някои случаи не е спазван процесуалният срок за
постановяване на съдебно решение от отделните инстанции.
- Заявления с вх. рег. № РС-16-375/28.09.2016 г. и вх. рег. № РС-16433/07.11.2016 г., подадени от заявителите в качеството на ответници в
проверяваното производство.
Общата продължителност на производството е 23 години, 5 месеца и
20 дни.
Образувано е по искове с правно основание чл. 7 ЗВСВОНИ.
Поведение на компетентните органи:
В движението на делото са допускани съществени забавяния,
причинени от действията на съдилищата. Най-сериозни са те в
първоинстанционното производство по гражданско дело по описа на СРС. То
е с продължителност от 13 години и 3 месеца, като е било отлагано общо 58
пъти, от които 41 пъти поради нередовно призоваване на някои от страните в
т.ч. 34 пъти поради нередовното призоваване на един от ответниците. Освен
това решението на СРС по гражданското дело е било отменено с решение на
СГС и делото е върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд.
Два пъти въззивните решения на СГС са били отменяни от
касационната инстанция и делото е връщано за ново разглеждане.
В касационното производството, ВКС е насрочил единственото съдебно
заседание след 1 година и 2 месеца от образуване на делото.
- Заявления с вх. рег. № РС-16-264/05.07.2016 г. и вх. рег. № РС-16275/12.07.2016 г., подадени от заявителите в качеството им на ищци в
проверяваното производство.
Общата продължителност на производството е 20 години, 8 месеца и
18 дни.
Образувано е по искове с правно основание чл. 19, ал. 3 и чл. 79, ал. 1
ЗЗД.
Поведение на компетентните органи:
Във въззивното производството по гражданското дело по описа на
Софийски градски съд са допуснати забавяния с продължителност повече от
8 години. Това производство е продължило над 19 години. По делото са
насрочени 19 съдебни заседания, в първото от които съдът дал ход на делото
и спрял производството на основание чл. 182, б. „г” от ГПК (отм.)
Производството е възобновено на 07.11.2003 г., а ход на делото е даден 7
години по-късно в 8-то насрочено заседание на 29.11.2010 г. Причината за
това е, че през този период съдът не е успял да призове един от наследниците
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на въззивниците, въпреки че още на 18.06.2004 г. по делото е установен
постоянният адрес на това лице. Отговорен за забавянето, свързано с
конституирането и призоваването на наследниците на починалите страни, е
съдът, който не е предприел нужните мерки за своевременното преодоляване
на обективните пречки за движение на делото.
4. Основни причини, водещи до нарушаване на правото на
разглеждане и решаване на делата в разумен срок
Причините, водещи до прекомерна продължителност на съдебните,
прокурорските и следствените дела са определени след анализ на практиката
по прилагането на глава трета „а” ЗСВ от Инспектората към ВСС. По правило
те са свързани само с процесуалните действия на органите на съдебната власт,
тъй като само в тази хипотеза държавата носи отговорност за нарушаване на
правото на разглеждане на делата в разумен срок. На следващо място те се
обуславят от спецификите в законодателната уредба на отделните граждански,
наказателни и административни производства. По тази причина имат
сравнително устойчив характер, като част от групите причини се отнасят общо
за всички производства, а други - само за производствата по граждански,
търговски и административни дела или само за производствата по наказателни
дела.
4.1. Недобра подготовка на делата за разглеждане в открито
съдебно заседание (общо за всички производства).
В тази група попадат пропуските на съда да извърши всички
необходими процесуални действия, определени в приложимия процесуален
закон, по подготовка на делото за разглеждане в открито съдебно заседание.
Резултатът от тези пропуски най-често се изразява в отлагане на съдебни
заседания, за да бъдат извършени пропуснатите действия (например, за да се
произнесе съдът по редовността на исковата молба, по допустимостта на
някои доказателства и др.). Проверяващите състави са констатирали следните
пропуски в подготовката на делата за разглеждане в съдебно заседание:
- несвоевременно произнасяне на съдията-докладчик по
предварителните въпроси и насрочване на първо открито съдебно заседание
(Заявление с вх. рег. №РС-16-395/17.09.2016 г., Заявление с вх. рег. №РС-16478/16.12.2016 г. и др.). Проблемът за несвоевременното произнасяне на съда
по предварителните въпроси и насрочването на делото по-отчетливо се
наблюдава по граждански дела, тъй като в ГПК липсва изрична уредба на
процесуалния срок, в който съдът трябва да се произнесе;
- пропуски в разрешаването на всички предварителни въпроси конституиране на страните, допускане на доказателства, насрочване на
открито съдебно заседание. Пример за това как се отразяват пропуските на
съда да разреши всички предварителни въпроси по делото преди да го внесе
за разглеждане в открито заседание върху продължителността на цялото
производство, е резултатът от проверката по Заявление с вх. рег. № РС-1661/12.02.2016 г. Проверяващият състав на Инспектората към ВСС е
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констатирал, че основното забавяне в производството се дължи на лошо
администриране на делото от първоинстанционния съд при разглеждане на
НОХД по описа на Софийски районен съд. Делото е продължило 5 години и 4
месеца. Проведени са 29 съдебни заседания, на 19 от които не е даден ход
поради нередовно призоваване на подсъдимите, невръчване в срок на препис
от обвинителния акт или неявяване на редовно призовани по делото страни;
- формализъм при призоваването на страните по делото (Заявление
с вх. рег. № РС-16-94/15.03.2016 г., Заявление с вх. рег. № РС-16138/06.04.2016 г. и Заявление с вх. рег. № РС-16-164/16.04.2016 г. ).
- по граждански, търговски и административни дела е установено
и:
- даване от страна на съда на неясни указания за отстраняване на
нередовности по исковата молба, които са довели до извършване
допълнително на последващи действия за окомплектоване на делото
(Заявлениe с вх. рег. № РС-16-20/13.01.2016 г. и Заявлениe с вх. рег. № РС-162/04.01.2016 г.);
- несвоевременно конституиране на страните по делото;
- отмяна на хода по същество след обявяване на делото за решаване и
връщане на делото за разглеждане в съдебно заседание.
- по наказателни дела:
- несвоевременно изпълнение от страна на съда на задълженията му по
чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК да извърши проверка за допуснати на досъдебното
производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила,
водещо до прекратяване на съдебното производство с протоколно
определение на основание чл. 288 НПК и връщането му на прокуратурата
(напр. по заявления с вх. рег. № РС- 16- 61/12.02.2016 г., вх. рег. № РС- 16326/15.08.2016 г. и вх. рег. № РС- 16-465/28.11.2016 г).
4.2. Недостатъчно добра организация на процесуалните действия.
Нарушаване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на
делата. Лоша организация на доказателствената дейност (общо за всички
производства).
- неспазване на предвидените от процесуалните закони срокове за
насрочване на делата (чл. 252 и чл. 271, ал. 10 НПК, чл. 131 ГПК и чл.
157, ал. 1, изр. 2 АПК) и насрочване на откритите съдебни заседания през
големи периоди от време. Масово, по разгледаните през 2016 г. основателни
заявления, проверяващите състави са установили продължителни периоди
между отделните открити съдебни заседания (от 6 месеца до 1 година и 1
месец). Все по-отчетливо се очертава тенденция първото открито заседание
по касационни дела, образувани пред Върховния административен съд, да
бъдe насрочванo от 9 месеца до 1 година от образуването на делото
(например по заявления с вх. рег. № РС-16-385/30.09.2016 г., вх. рег. № РС16-349/09.09.2016 г., вх.рег. № РС-16-373/26.09.2016 г., вх. рег. № РС-16387/04.10.2016 г. и др. е констатирано, че основното забавяне в движението
на делата пред Върховния административен съд се изразява в това, че
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първото съдебно заседание е насрочено между 7 месеца и 1 година след
образуването на съответното дело.).
- недобра организация на съдебните състави при допускане и
събиране на доказателствата. Голям брой открити съдебни заседания са
отлагани без да са налице основателни причини. За поредна година е
констатирано безкритично уважаване на всички искания на страните за
събиране на доказателства (напр. по Заявление с вх. рег. № РС-16443/10.11.2016 г. е констатирано, че забавяния в движението на делото са
допуснати най-вече в първоинстанционното производството по гражданско
дело по описа на Районен съд – Ловеч. В първата фаза на делбата
производството е продължило близо 11 години, като са проведени 22 съдебни
заседания, които са отлагани основно, поради безкритичното допускане и
събиране на доказателства от страна на съда). По наказателни дела също е
установена лоша организация на съдебните състави при събиране на
доказателства (напр. по Заявление вх. рег. № РС-16-272/08.07.2016 г. е
констатирано, че при второто разглеждане на делото от първоинстанционния
съд са проведени 32 открити съдебни заседания. Девет пъти насрочените
съдебни заседания са били пренасрочвани за други дати, без да бъдат
провеждани, по различни причини. В по-голямата си част отлаганията на
делото са били необходими за събиране на доказателства);
- продължителни срокове по администриране на подаваните срещу
изготвените съдебни актове жалби (Заявлениe с вх. рег. № РС-165/05.01.2016 г., Заявлениe с вх. рег. № РС-16-177/25.04.2016 г.).
4.3. Насрочване на съдебните заседания през големи периоди от
време (общо за всички производства)
През 2016 г. за поредна година проверяващите състави на Инспектората
към ВСС са констатирали по разгледаните заявления, че отлагането на
съдебните заседания през големи периоди от време се отразява съществено
върху общата продължителност на делата (напр. Заявление с вх. рег. № РС16-318/10.08.2016 г., по което е констатирано, че по гражданско дело на
Софийския районен съд, продължило 6 години и 18 дни, са насрочени 15
съдебни заседания, повечето от които през интервали между 4 и 5 месеца.
Такива констатации са направени и при проверките на заявления с вх. рег. №
РС-16-367/19.09.2016 г., вх. рег. №РС-16-281/19.07.2016 г. и др.) Почти
всички заявления, по които е констатирано, че продължителните периоди
между съдебните заседания са основната причина, довела до нарушаване на
правото на разглеждане на делата в разумен срок, се отнасят до производства
по съдебни дела, разглеждани от Софийски районен съд, Софийски градски
съд и Върховния касационен съд. Ноторно известен факт е, че натовареността
на посочените съдилища е изключително висока и това обективно се отразява
на бързината на разглеждане и приключване на съдебните дела. Съгласно
практиката на ЕСПЧ в такива случаи, това обстоятелство не изключва
отговорността на държавата за вреди от бавно правосъдие, тъй като
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последната е длъжна да организира правосъдната си система по такъв начин,
че да гарантира своевременното приключване на делата.
4.4. Неспазване на законоустановените срокове за постановяване на
съдебните актове (общо за всички производства).
По редица разгледани през 2016 г. основателни заявления, основното
забавяне в производството, повлияло значително и на общата му
продължителност, се изразява в бездействие на различните по степени
съдилища при обявяване на съдебните актове в предвидените от
процесуалните закони срокове. По някои от разгледаните производства тези
забавяния са в продължение на години, като по някои заявления, касаещи
наказателни производства е констатирано, че те са станали причина за
изтичане на абсолютния давностен срок за наказателно преследване.
- по граждански, търговски и административни дела (чл. 235, ал. 5
ГПК и чл. 172, ал. 1 АПК): заявления с вх. рег. № РС-16-171/20.04.2016 г. и с
вх. рег. № РС-16-305/29.07.2016 г., като по второто е констатирано, че
съдебното решение на първоинстанционния съд е постановено една година
след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. По заявления с вх. рег. № РС16-201/26.05.2016 г., вх. рег. № РС-16-202/26.05.2016 г. и вх. рег. № РС-16203/26.05.2016 г. е констатирано, че съдебното решение на въззивната
инстанция по гражданско дело по описа на Софийски градски съд е
постановено 3 години, 8 месеца и 14 дни след заседанието, в което делото е
обявено за решаване.
- по наказателни дела (чл. 308 и чл. 340 НПК). По Заявление с вх. рег.
№ РС-16-136/06.04.2016 г. е констатирано, че присъдата по НОХД по описа
на Софийския градски съд е постановена на 20.02.2009 г., но мотиви към нея
не са изготвени. Делото е изпратено на АС – София по повод на подаден
протест от прокурор от ОП –Благоевград едва на 09.04.2014 г., т.е. след
повече от 5 години. По Заявление с вх. рег. № РС-15-306/25.08.2015 г. е
констатирано, че по ВЧНД № 21/2007 г. по описа на ОС – Плевен, делото е
обявено за решаване на 06.02.2007 г., но до 12.07.2010 г. съдебен акт не е
постановен. По тази причина със заповед на административния ръководител
на ОС - Плевен делото е преразпределено на друг съдия, който го е разгледал
и приключил в рамките на 4 месеца.
4.5. Непознаване на материалния и процесуалния закон - причина
за отмяна на съдебните актове по реда на инстанционния контрол (общо
за всички производства).
По част от разгледаните основателни заявления като причина за
голямата продължителност на производството е посочено непознаването на
материалния и процесуалния закон, което е имало за последица
постановяване на неправилни съдебни актове. Последващата отмяна на
неправилни съдебни актове в някои от законовите хипотезите има за
последица ново разглеждане на делото от по-ниските по степен съдилища, а
това съществено се отразява върху продължителността на делата.
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- по граждански, търговски и административни дела: по Заявление с
вх. рег. № РС-16-215/06.06.2016 г. е констатирано, че при първото
разглеждане на делото касационната инстанция е отменила обжалваното
въззивно решение и потвърденото с него първоинстанционно решение и е
върнала делото за ново разглеждане на Районен съд – Гълъбово. По този
начин цялото разглеждане на делото, което до този момент е отнело повече
от три години, на практика се е обезсмислило. Сходни констатации са
направени по Заявление с вх. рег. № РС-16-228/16.06.2016 г. и др.;
- по наказателни дела: в тази група като пример за причините за
нарушаване на правото на разглеждане на делата в разумен срок могат да
бъдат посочени Заявление с вх. рег. № РС-16-127/01.04.2016 г., Заявление с
вх. рег. № РС-16-154/12.04.2016 г. и др. По първото от цитираните заявления
е констатирано, че с решение от 11.03.2013 г. ОС - Ловеч е отменил
присъдата от 01.10.2012 г., постановена по НОХД по описа на РС - Кнежа с
оглед на това, че изготвените мотиви към присъдата не са подписани от
съдията, а само от съдебните заседатели, което по същество представлява
липса на мотиви. Като резултат делото отново е започнало от фазата на
първоинстанционното производство.
4.6. Голяма продължителност на наказателното производство във
фазата на досъдебното производство (за производства по наказателни дела).
При разглеждане на основателните заявления, съдържащи оплаквания
относно продължителността на производства по наказателни дела,
проверяващите състави многократно са констатирали, че досъдебните
производства не се организират, ръководят и провеждат по начин, който да
осигури приключване на наказателното производство в разумен срок.
Тенденциозно се наблюдават продължителни периоди от време, през които
разследващите органи не са извършвали следствени действия или са
извършвали епизодични такива (напр. заявления с вх. рег. № РС-16132/04.04.2016 г., вх. рег. № РС-16-99/17.03.2016 г. и др.). Констатирани са
неоснователни спирания на наказателното производство, както и допуснати
от органите на досъдебното производство съществени процесуални
нарушения, довели до многократно връщане на делото от съда, при това на
едно и също основание (напр. Заявление с вх. рег. № РС-16-194/17.05.2016 г.,
по което е констатирано, че досъдебното производство е продължило 3
години, 2 месеца и 5 дни. В този период са включени близо две години, през
които разследването е било спирано с постановления на прокурора, поради
отсъствие на обвиняемия – чл. 244, ал. 1, т. 1 вр. чл. 25, т. 2 НПК. При
проверката на делото обаче не е установено обвиняемият да се е укривал или
да не се е явявал пред разследващите органи.). По част от разгледаните
заявления е установено неспазване на процесуалните срокове за разследване,
както и многократно изготвяни, изцяло формални и немотивирани искания за
продължаване на срока за разследване. В рамките на досъдебното
производство са извършвани многократни изменения на квалификацията на
престъпленията (напр. по Заявление с вх. рег. № РС-16-130/04.04.2016 г. е
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установено, че наказателното производство по досъдебно производство на
Районна прокуратура – Пловдив е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1
вр. чл. 24, ал. 4 НПК – поради липса на извършено престъпление от общ
характер. Основната причина делото да продължи повече от девет години се
изразява в това, че едва в постановлението за прекратяване на наказателното
производство Районна прокуратура – Пловдив приема нова правна
квалификация на извършеното престъпно деяние, докато всъщност е можела
да направи това на много по-ранен етап от процеса.). Отново се констатира
проява на пасивност от страна на властите и следствените органи в издирване
на свидетели и доказателства (по Заявление с вх. рег. № РС-16-269/06.07.2016
г. е установено, че досъдебното производство по описа на ОДМВР - Пловдив
е спирано общо пет пъти, от които три пъти поради отсъствие на свидетели –
общо за период от 2 години и 10 месеца, и 2 пъти поради отсъствие на
обвиняемото лице – общо за период от 6 години, 10 месеца и 14 дни. В
периодите, през които производството е било спряно, са извършвани
епизодични оперативни действия по издирване на обвиняемото лице и
свидетелите, което е основната причина за продължителността на
производството и за прекратяването му.). През 2016 г., както и през
предходните 3 години са разгледани заявления, по които е установено, че
редица дела са продължили дълъг период от време, но са останали на фазата
досъдебното производство и са прекратено поради изтичане на абсолютната
давност за наказателно преследване (Заявления с вх. рег. № РС-16269/06.07.2016 г., Заявление с вх. рег. № РС-16-132/04.04.2016 г. и др.).
4.7. Несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата
на човека по прилагането на чл. 6 КЗПЧОС в частта ѝ за приоритетно
разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните (за
производства по граждански дела).
Съгласно практиката на ЕСПЧ значимостта на делото за лицето
обикновено се извежда от неговия предмет. Дела по трудови спорове
(особено ако се отнасят за трудови възнаграждения или незаконно
уволнение), дела за пенсии, за упражняване на родителски права, дела на
тежко болни хора, на задържани лица и др. трябва да се разглеждат по-бързо
и с предимство. През 2016 г. при разглеждане на подадените в ИВСС по реда
на глава трета „а” ЗСВ заявления, са установени случаи на дела, по които
съдът не е съобразил, че предметът им представлява особен интерес за
заявителите и това налага те да бъдат разгледани приоритетно. Тази
констатация е направена основно спрямо производства по трудови дела и
семейноправни спорове (Заявлениe с вх. рег. № РС-16-47/25.01.2016 г. – за
производство, образувано по обективно кумулативно съединени искове с
правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 - 3, вр. чл. 225, ал. 1 КТ – продължило
почти 6 години; Заявление с вх. рег. № РС-16-332/18.08.2016 г. – за
производство, образувано по обективно кумулативно съединени искове с
правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 - 3 КТ – продължило 5 години и 8 месеца
и др.).
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4.8. Прекомерна продължителност на производства, за които
законът е предвидил кратки срокове за разглеждането им (за
производства по граждански дела) – бързи производства и заповедни
производства. За поредна година се установява нарушение на разумния срок
по производства, за които законодателят е предвидил кратки процедури и
срокове, в отклонение на правилата, приложими в общия исков процес.
Причини за установената голяма продължителност на тази категория дела са
неспазването от страна на съда (констатацията е направена, както за
първоинстанционните, така и за въззивните инстанции) на предвидените
срокове за подготовка на делото за разглеждане в открито заседание,
насрочване на заседанията, обявяване на съдебното решение (Заявление с вх.
рег. № РС-16-102/18.03.2016 г. – делото е било образувано по реда на глава
двадесет и пета „Бързо производство” ГПК. Забавянето в процеса се дължи на
неспазването на законоустановения срок за постановяване на съдебното
решение от въззивната инстанция с 3 години и 8 месеца. и др.).
5. При този анализ могат да се направят следните изводи:
- В почти всички от разгледаните по реда на глава трета „а” ЗСВ
приключили съдебни дела и прокурорски преписки през 2016 г.
проверяващите екипи на ИВСС са констатирали по две или повече отделни
нарушения на органите на съдебната власт, обусловили краeн извод в
констативните протоколи за нарушаване на принципа за разглеждане и
решаване на делата в разумен срок;
- За поредна година проверяващите състави констатират, че основна
причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е
неспазване на установените процесуални срокове по образуване, движение и
приключване на делата;
- През 2016 г. се запазва тенденцията огромният процент от
разгледаните заявления, по които е констатирано нарушаване на правото на
разглеждане и решаване на делата в разумен срок, да са срещу действия на
органи на съдебната власт на територията на Софийския апелативен район –
82 % от заявленията по наказателни дела и 84% от заявленията по
граждански, търговски и административни дела;
- За поредна година се установява, че за нарушаването на разумния
срок за разглеждане на делата са допринесли или се дължат изцяло на
действията на съдии, за които Инспекторатът е отправял предложения за
налагане на дисциплинарни наказания (напр. заявления с вх. рег. № РС-16214/06.06.2016 г., вх. рег. № РС-16-128/01.04.2016 г., вх. рег. № РС-16135/04.04.2016 г., вх. рег. № РС-16-44/25.01.2016 г. и вх. рег. № РС-1686/08.03.2016 г. 9/2015 г. – за съдии от СРС, а заявления с вх. рег. № РС-167/06.01.2016 г. и вх. рег. № РС-16-118/30.05.2016 г. – за съдии от СГС);
- Все по – отчетливо се очертава тенденция първото открито заседание
по касационни дела, образувани пред Върховния административен съд да
бъдат насрочвани от 9 месеца до 1 година от образуването на делото
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(например по заявления с вх. рег. № РС-16-385/30.09.2016 г., вх. рег. № РС16-349/09.09.2016 г., вх. рег. № РС-16-373/26.09.2016 г., вх. рег. № РС-16387/04.10.2016 г. и др. е констатирано, че основното забавяне в движението
на делата пред Върховния административен съд се изразява в това, че
първото съдебно заседание е насрочено между 7 месеца и 1 година след
образуването на съответното дело.).
- Почти всички заявления, по които е констатирано, че
продължителните периоди между съдебните заседания са основната причина,
довела до нарушаване на правото на разглеждане на делата в разумен срок, се
отнасят до производства по съдебни дела, разглеждани от Софийски районен
съд, Софийски градски съд и Върховния касационен съд, като това се дължи
главно на високата натовареност на посочените съдилища.

IX. ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 6 ЗСВ
За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. ИВСС е отправил следните
предложения за налагане на дисциплиниращи мерки и дисциплинарни
наказания:
1. До Висшия съдебен съвет:
През 2016 г. до ВСС са отправени следните предложения за образуване
на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на
съдия, прокурор или следовател:
1.1. Отправени предложения през 2016 г.
1.1.1. ИВСС е отправил предложение през м. ноември 2016 г. до ВСС за
образуване на дисциплинарно производство срещу Мирослава Тодорова съдия в СГС за налагане на адекватно на тежестта на нарушенията наказание
измежду предвидените в чл. 308, ал. 1 ЗСВ. Предложението е във връзка с
констатациите в Акт за резултати от извършена проверка по наказателни дела
на 101 състав в СРС, а именно системно неспазване от съдия Мирослава
Тодорова на установените процесуални срокове за решаване на делата в
срока по чл. 308 и чл. 340 НПК, представляващо нарушение по смисъла на чл.
307, ал. 4 т. 1 ЗСВ. ВСС е образувал ДД № 17/2016 г.
1.2. Отправени предложения през 2015 г., по които са образувани
дисциплинарно производства, неприключили към 31декември 2016 г.
1.2.1. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Златка Чолева съдия в СГС за извършените от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.
4, т. 1 и т. 2 ЗСВ (редакция ЗСВ, към момента на предложението) и налагане
на дисциплинарно наказание, съответстващо на извършеното нарушение,
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чийто вид и тежест бъдат определени от ВСС. ВСС е образувал ДД № 55/2015
г. обединено с ДД 30/2015 г., по описа на ВСС, което е по предложение на
административния ръководител на СГС. По т. 2 от дневния ред по Протокол
№ 18 от заседанието на съдийската колегия на ВСС на 04.10.2016 г. е взето
решение да не се налага дисциплинарно наказание на Златка Николова
Чолева – съдия в СГС. Решението на ВСС е обжалвано пред ВАС и е
образувано адм. дело № 12420/2016 г. С решение от 17.01.2017 г. ВАС
отхвърля жалбата на ИВСС срещу решение по т. 2 от протокол № 18 от
заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на
04.10.2016 г., с което е прието, че Златка Чолева – съдия в Софийски градски
съд, не е извършила дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и
ал. 3 от ЗСВ и не ѝ е наложено дисциплинарно наказание. Решението е влязло
в сила.
1.2.2. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Виолета Иванова
Йовчева - съдия в СГС за извършените от нея дисциплинарни нарушения по
чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ (редакция ЗСВ, към момента на предложението) и
налагане на дисциплинарно наказание, съответстващо на извършеното
нарушение, чийто вид и тежест бъдат определени от ВСС. ВСС е образувал
ДД № 53/15 г. обединено с ДД № 33/2015 г. по описа на ВСС. По т. 3 от
дневния ред по Протокол № 18 от заседанието на съдийската колегия на ВСС
на 04.10.2016 г. е взето следното решение: „Приема, че Виолета Иванова
Йовчева – съдия в СГС, не е извършила нарушение по смисъла на чл. 307, ал.
2 и ал. 3 ЗСВ и не налага дисциплинарно наказание на същата”. ИВСС е
обжалвал решението на ВСС пред ВАС и е образувано адм. дело
№ 11948/2016 г. С решение от 19.01.2017 г. ВАС отхвърля жалбата на ИВСС
срещу решение по т. 3 от протокол № 18 от заседанието на Съдийската
колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 04.10.2016 г., с което е
прието, че Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд, не е
извършила нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 ЗСВ и не ѝ е
наложено дисциплинарно наказание. Срещу решенето е подадена касационна
жалба и предстои произнасяне на ВАС.
1.2.3. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Елка Христова
Пенчева – съдия в СГС за извършените от нея дисциплинарни нарушения по
чл. 307, ал. 4, т. 1 и 2 ЗСВ (редакция ЗСВ, към момента на предложението).
ВСС обединява производствата по ДД № 18/2015 г. и ДД № 54/2015 г., в едно
общо производство, което да продължи по ДД № 18/2015 г. През месец
февруари 2017 г. ИВСС е изпратил сигнал до председателя на
дисциплинарния състав по ДД № 18/2015 г. с предложение да упражни
правомощията си по чл. 232 ЗСВ и внесе предложение до съдийската колегия
на ВСС за отстраняване от длъжност за срок от три месеца на Елка Пенчева –
съдия в СГС. С решение по т. 5 от протокол № 10 от заседанието на СК на
74

ВСС, проведеното на 07.03.2017 г., на основание чл. 232 ЗСВ Елка Пенчева –
съдия в СГС е отстранена от длъжност до приключване на ДД № 18/2015 г.,
но не повече от три месеца. С решение по т. 5 от протокол № 12 от
заседанието на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на
21.03.2017 г. на Елка Пенчева - съдия в СГС е наложено дисциплинарно
наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от
длъжност” за допуснати от нея нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 - 4 ЗСВ. Към
момента на изготвянето на доклада, в ИВСС не са постъпили данни за
обжалване на наложеното наказание от наказания съдия.
1.2.4. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Рени Коджабашева съдия от СГС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ (редакция ЗСВ,
към момента на предложението). С решение по протокол № 63/17.12.2015 г.
ВСС е образувал дисциплинарно производство по предложението № 52/2015
г., обединено впоследствие за общо разглеждане към ДД № 32/2015 г. С
решение по т. 2 от протокол № 11 от заседанието на СК на ВСС, проведено на
5 юли 2016 г., на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице е
наложено наказание „забележка”. По жалба на наказаната, е образувано адм.
д. № 8695/2016 г. на ВАС, спряно на 22.11.2016 г. до постановяването на
решение по т. д. № 7/2015 г. на Общото събрание на съдиите на ВАС.
1.2.5. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Иво Петров - съдия
в РС – Ботевград за допуснати дисциплинарни нарушения при
командироването му като съдия в СРС. ИВСС предлага налагане на
дисциплинарно наказание, съответно на тежестта на нарушенията, измежду
предвидените в чл. 308, ал. 1 ЗСВ. ВСС е образувал ДД № 51/2015 г. По т. 2 от
дневния ред по Протокол № 19 от заседанието на съдийската колегия на ВСС
на 11.10.2016 г. е взето следното решение: „приема, че Иво Николаев Петров съдия в РС – Ботевград не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3,
т. 1 и 2 ЗСВ и не му налага дисциплинарно наказание.” Решението на ВСС е
обжалвано пред ВАС и е образувано адм. дело № 12054/2016 г. С решение от
08.03.2017 г. ВАС отхвърля жалбата на ИВСС против решение по т. 2 от
Протокол № 19 от заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет, проведено на 11.10.2016 г., с което е прието, че Иво Петров – съдия в
Районен съд – Ботевград, не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал.
3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ и не му е наложено дисциплинарно наказание. Решението
е влязло в сила.
1.2.6. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Методи Орлинов
Лалов – председател на Софийски районен съд за извършените от него
дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и 2 ЗСВ (редакция ЗСВ, към
момента на предложението). ИВСС предлага налагане на дисциплинарно
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наказание, адекватно на тежестта на нарушенията, измежду предвидените в
чл. 308, ал. 1 ЗСВ. ВСС е образувал ДД № 47/2015 г. С решение по т. 4 от
протокол № 10 от заседанието на съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет, проведено на 07.03.2017 г. на Методи Лалов - съдия от СРС е
наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ –
„забележка” за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и
т. 2 ЗСВ. Решението на СК на ВСС в частта на наложеното наказание е
обжалвано от ИВСС пред ВАС.
1.2.7. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Върбан Върбанов съдия от СРС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ (редакция ЗСВ,
към момента на предложението). С решение по протокол № 61/10.12.2015 г.
ВСС е образувал дисциплинарно производство по предложението № 49/2015
г. С решение по протокол № 18/04.10.2016 г., СК на ВСС не е наложила
дисциплинарно наказание по направеното от ИВСС предложение.
Инспекторатът е обжалвал решение на СК на ВСС пред Върховния
административен съд, който с Решение № 14345/28.12.2016 г. по адм. д.
№ 14345/2016 г. е отхвърлил оспорването. Съдебното решение е влязло в
сила на 15.02.2017 г.
1.2.8. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Николай Василев съдия от СРС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ (редакция ЗСВ,
към момента на предложението). С решение по протокол № 61/10.12.2015 г.
ВСС е образувал дисциплинарно производство по предложението № 50/2015
г. С решение по допълнителна точка 1 към дневния ред, обективирано в
Протокол № 18 от проведеното на 02.05.2017 г. заседание, съдийската
колегия на ВСС е приела, че Николай Василев – съдия в СРС не е извършил
нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 ЗСВ и не му налага наказание.
Решението на съдийската колегия на ВСС е обжалвано от Инспектората.
1.2.9. ИВСС е отправил предложение през м. декември 2015 г. до ВСС
за образуване на дисциплинарно производство срещу Йорданка Ваклева съдия от СРС за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 304, ал. 1, т. 1
и т. 2 ЗСВ (редакция ЗСВ, към момента на предложението). С решение по
протокол № 51/15.10.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно производство
по предложението № 38/2015 г., обединено впоследствие за общо
разглеждане към производството по д.д. № 14/2015 г. С Решение по т. 3 от
Протокол № 16 от проведеното на 18.04.2017 г. заседание, съдийската
колегия на ВСС приема, че Йорданка Ваклева – съдия в СРС, е допуснала
системно неспазване на сроковете по чл. 235, ал. 5 ГПК при постановяване на
съдебните актове – дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ,
както и е допуснала бездействие, което неоправдано забавя производството,
при администрирането на множество дела преди насрочването им в открито
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съдебно заседание, както и при извършване на процесуалните действия
движение и произнасяне по делата – заповедни производства –
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 ЗСВ, като й налага
дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 ЗСВ – „намаляване на
основното трудово възнаграждение с 20 процента за срок от една година”.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад, в ИВСС не е постъпила
информация дали горното решение на СК на ВСС е обжалвано.
1.3. Отправени предложения през 2014 г., по които са образувани
дисциплинарни производства, неприключили към 31 декември 2016 г.
1.3.1. ИВСС е отправил предложение през 2014 г. до ВСС за образуване
на дисциплинарно производство срещу Даниела Харитонова – районен
прокурор на РП – Горна Оряховица за налагане на адекватно на тежестта на
нарушенията дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 ЗСВ, във връзка с
констатирано нарушаване на други служебни задължения. ВСС е образувал
ДД № 13/2014 г. С решение по т. 4 от протокол № 55 от заседание проведено
на 5 ноември 2015 г. ВСС не налага дисциплинарно наказание на Даниела
Харитонова, прокурор в РП – Горна Оряховица. Решението е обжалвано пред
ВАС и е образувано адм. д. № 13178/2015 г. С решение от 16.03.2016 г. ВАС
обявява нищожността на решението на ВСС по т. 4 от протокол № 55 от
заседание проведено на 5 ноември 2015 г., с което на Даниела Харитонова,
прокурор в РП – Горна Оряховица, не е наложено дисциплинарно наказание и
връща делото като преписка на ВСС за вземане на ново решение. Подадена е
касационна жалба срещу решението на тричленния състав, по която е
образувано адм. д. № 5701/2016 г. С решение от 06.07.2016 г. ВАС отменя
решението от 16.03.2016 г., постановено по адм. д. № 13178/2015 г. по описа
на ВАС и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
След връщането му, делото е образувано под № 8059/2016 г. С решение от
13.01.2017 г. ВАС отхвърля жалбата на ИВСС срещу решение по т. 4 от
протокол № 55 от заседанието на ВСС, проведено на 05.11.2015 г., с което на
Даниела Харитонова, прокурор в РП – Горна Оряховица, не е наложено
дисциплинарно наказание. Срещу това решение на съда Инспекторатът към
ВСС е подал касационна жалба, като по образуваното по нея адм. д. №
2955/2017 г. е постановено решение, с което е оставен в сила обжалваният
съдебен акт.
2. До ръководителите
следствието:

на

съдилищата

и

прокуратурата

и

2.1. През 2016 г. ИВСС е отправил препоръка до административния
ръководител на РС – Сливен да извърши допълнителна проверка и да
наложи дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 или т. 2 ЗСВ по
отношение на съдия от РС - Сливен, във връзка с констатирано при
комплексната планова проверка по граждански дела в РС - Сливен неспазване
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от съдията на сроковете, предвидени в процесуалните закони по 60 съдебни
решения, които са постановени извън разумния срок по чл. 13 ГПК.
Административният ръководител на РС - Сливен е издал Заповед № РД-13132 от 03.08.2016 г., с която е наложил дисциплинарно наказание
„забележка” на съдията.
През 2016 г. ИВСС е отправил сигнал до административния
ръководител - окръжен прокурор на ОП - Перник да извърши служебна
проверка, с която да установи дали е налице необходимост от предприемане
на дисциплиниращи мерки по отношение на прокурор от РП - Радомир, във
връзка с проверка по сигнал за допуснато нарушение при осъществяване
ръководството и надзора по ДП, относно неизпълнение на служебни
задължения и бездействие, които неоснователно са довели до забавяне на
досъдебното производство - нарушения на чл. 307, ал. 2, т. 2 и т. 4 ЗСВ.
Административният ръководител на РП - Радомир със Заповед №
145/13.12.2016 г. е наложил дисциплинарно наказание „забележка” на
прокурора.
2.2. През 2016 г. ИВСС е отправил 50 сигнала - предложения до
административните ръководители на АССГ, СГС, ОС - Силистра, ОССтара Загора, СРС и СРП, за преценка за налагане на дисциплинираща
мярка по чл. 327 ЗСВ или налагане на дисциплинарни наказания на 1
съдия от АССГ, 4 съдии от СГС, 1 съдия от ОС – Силистра, 1 съдия от
ОС - Стара Загора, 16 съдии от СРС и 1 прокурор от СРП, за допуснати от
тях нарушения, констатирани при проверки по сигнали.
От върната информация от административния ръководител на ОС –
Стара Загора, се установява, че на посочения в сигнала на ИВСС съдия от ОС
- Стара Загора е обърнато внимание по чл. 327 ЗСВ за допуснато нарушение.
От получена от административния ръководител на СГС информация, на един
от предложените за дисциплинарно наказание съдии от СГС е наложено
дисциплинарно наказание „забележка”, като заповедта е обжалвана и
отменена от съдийската колегия на ВСС.
По отношение на 1 от съдиите от СРС, за които ИВСС е отправил 10
сигнала до административния ръководител на СРС за налагане на
дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ или налагане на дисциплинарно
наказание, въз основа на Заповед № СС-01-1 от 24.01.2017 г. на главния
инспектор на ИВСС е извършена проверка на образуването, движението и
приключването на делата за 2016 г. на съдията от СРС. Проверката е
приключила с Акт за резултати от 16.05.2017 г. След като Актът стане
окончателен ИВСС ще обсъди необходимостта от ангажиране на
дисциплинарната отговорност на съдията.
По останалите сигнали и препоръки, дадени през 2016 г. за
предприемане на дисциплиниращи, респ. дисциплинарни мерки, към момента
на изготвяне на настоящия доклад в ИВСС не е получена обратна
информация.
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По отношение на 10 от съдиите от СРС, за които ИВСС е отправял
предложения до административния ръководител на СРС за предприемане на
дисциплиниращи мерки или за предприемане на действия по образуване
на дисциплинарни производства по реда на чл. 310, ал. 1 ЗСВ във връзка
с чл. 308, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗСВ със Заповед № Ж-02-18/21.09.2016 г. на
главния инспектор на ИВСС, изменена със Заповед № Ж-02-18/28.11.2016 г.,
ИВСС извърши проверка и е изготвен Акт за резултати. След като Актът
стане окончателен ИВСС ще обсъди необходимостта от ангажиране на
дисциплинарната отговорност на проверените съдии.
2.3. През отчетния период във връзка с предложение отправено до
административния ръководител на ОС - Разград за обръщане на
внимание по чл. 327 ЗСВ на съдия от ОС - Разград за допуснати
нарушения, констатирани при контролната проверка, извършена през 2016 г.
в ОС - Разград е получена информация, че административния ръководител на
ОС - Разград на основание чл. 327 ЗСВ е обърнал внимание на съдията от
ОС - Разград.
„Обръщане на внимание” по смисъла на чл. 327 ЗСВ не е
дисциплинарна мярка, но се налага в случай, когато се констатира
нарушение, което с оглед тежестта и последиците, не може да се
квалифицира като дисциплинарно нарушение. Целта на мярката обръщане на
внимание е по-скоро превантивна, но има значение за кадровото израстване
на магистрата.

X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Инспекторите от ИВСС, извършили проверка, въз основа на
резултатите от която ИВСС е отправил предложение до ВСС за налагане на
дисциплинарно наказание, са участвали в производствата пред комисията по
дисциплинарните производства на ВСС.
През 2016 г. продължи практиката на засилено подпомагане от страна
на ИВСС на комисията по предложенията и атестирането на съдии,
прокурори и следователи и Комисия „Професионална етика и превенция на
корупцията” на ВСС, а след промяната на ЗСВ обн. ДВ, бр. 28 от 2016 г. –
комисиите по атестирането и конкурсите към съдийската и прокурорската
колегии на ВСС. По искане на председателите на посочените комисии ИВСС
е изготвил и предоставил индивидуални справки с констатации от проверки
на съдии, прокурори и следователи.

XI. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
На 16.03.2016 г. в рамките на работно посещение в Брюксел, Белгия,
главният инспектор направи изявление пред представители на Европейския
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парламент. На работната среща бе засегнат въпросът за необходимостта и
полезността на Механизма за сътрудничество и оценка.
По време на официално посещение на главния инспектор в Букурещ,
Румъния, на 15 април 2016 г. бе подписан двустранен протокол за
сътрудничество между Инспектората към Висшия съдебен съвет и Съдебния
инспекторат на Висшия съдебен съвет на Румъния. Цели на Протокола за
сътрудничество са установяването на мрежа на инспекторатите на съдебните
системи, предимно от държавните-членки на Европейския съюз, както и
укрепване на административния капацитет на инспекторатите, обмяна на
опит между тях, подобряване и повишаване на ефективността на работата им.
Сътрудничеството включва обмяна на информация, материали и документи,
свързани с правомощията и задълженията на двата инспектората,
процедурите за тяхното изпълнение, както и за идентифициране на
съществуващите добри практики в България и Румъния, както и в други
страни от ЕС.

XII.
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН
КАПАЦИТЕТ НА ИВСС

И

АДМИНИСТРАТИВЕН

1. Организационна структура
С обнародван в ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.
Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия
съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите,
администрацията на Инспектората е обособена в обща и специализирана.
Общата администрация подпомага осъществяването на ръководството от
главния инспектор на администрацията на ИВСС, създава условия за
осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва
техническите дейности по административно обслужване. Специализираната
администрация – експерти, подпомага осъществяването на правомощията на
ИВСС.
Общата администрация включва следните звена:
- Дирекция „Административна дейност;
- Дирекция „Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки
ресурси”;
- Дирекция „Бюджет и финанси”;
- отдел „Компютърно-информационна сигурност”.
Съгласно чл. 41 от Правилника за организацията на дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията
и на експертите, специализираната администрация се състои от експерти с
юридическо образование и експерти с висше икономическо или друго
подходящо образование. Същите са разпределени функционално в пет звена
– за извършване на проверките по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ, за извършване на
проверките по глава трета „а” ЗСВ, за извършване на проверките по глава
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девета, раздел I „а” ЗСВ, за извършване на проверките по глава девета, раздел
I „б” ЗСВ и звено „Аналитично”.
Щатната численост на ИВСС към 31.12.2016 г. е 100 щатни бройки,
вкл. главен инспектор и 10 инспектори. Съгласно чл. 55, ал. 1 ЗСВ
числеността на общата администрация е ограничена до четири пъти броя на
инспекторите, вкл. и главния инспектор, т.е. съществуващите към 31.12.2016
г. 28 щатни бройки в общата администрация съответстват на законовото
ограничение. Специализираната администрация включва 61 щатни бройки за
експерти.
2. Публичност и прозрачност на дейността на Инспектората към
Висшия съдебен съвет
Един от основните приоритети в Концепцията за работа на главния
инспектор на ИВСС Теодора Точкова е повишаване на отчетността,
публичността и прозрачността на институцията.
В изпълнение на посочения приоритет, със Заповед № З-25/12.05.2015
г. на главния инспектор е наредено публикуването на всички актове с
резултати от проверки, извършени от екипи на ИВСС от 2008 г., по които е
изтекъл срокът за подаване на възражение и няма неприключили
дисциплинарни производства. Публикуването на актовете от проверки,
съгласно посочената заповед, продължава и през отчетната 2016 г.
Продължава и установената практика главният инспектор да приема
граждани след предварително записване. В интернет страницата на ИВСС са
публикувани снимки и професионалните биографии на главния инспектор и
встъпилите в длъжност през м. март 2016 г. инспектори, като регулярно на
страницата се публикуват и новини, свързани с дейността на ИВСС или
събития, в които представители на Инспектората са взели участие.
Съществена стъпка за дейността на органа, макар и непряко свързана
с публичността и прозрачността, но основаваща ги, е осигуреният достъп за
подаване на сигнали, жалби, молби, заявления и др. от граждани в
регистратурата на Инспектората от 09:00 ч. до 17:00 ч. през работните дни,
без прекъсване. За по-голямо удобство, считано от 18.06.2015 г. приемането
на входящата кореспонденция се осъществява в изнесено работно място
(регистратура) на деловодството на ИВСС на партерния етаж на сградата,
ползвана от Инспектората.

XIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ИНСПЕКТОРАТА
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014
– 2020
През отчетната 2016 г. Инспекторатът е изпълнил следните предвидени
по плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на
съдебната власт 2014 – 2020 г. дейности:
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1. По цел „Осигуряване на единна политика и стандарти за
предоставяне на информация за дейността на съдебната власт от
органите ѝ”
1.1. Дейност 1 “Прилагане на приетите единни стандарти за
предоставяне на информация от органите на съдебната власт”
Предприети мерки по изпълнение на дейността:
В изпълнение на дейността, прессъобщенията и информацията от
Инспектората до медиите се подготвят и изпращат от главен експерт „Връзки
с обществеността и протокол” в Дирекция „Правно обслужване, връзки с
обществеността и човешки ресурси”.
2. По цел „Подобряване на комуникацията с медиите, включително
проактивна комуникация с новите и социалните медии”
2.1. Дейност 1 “Създаване на Медийна стратегия на ИВСС и
Правила за прилагането ѝ”
Предприети мерки по изпълнение на дейността:
Със Заповед № З-24/12.02.2016 г., главният инспектор е утвърдил
Стратегия за медийна политика на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
ведно с Вътрешни правила за работа с медиите в Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
2.2. Дейност 2 “Организиране на встъпването в длъжност на
инспекторите от третия мандат (2016 – 2020 г.) на ИВСС”
Предприети мерки по изпълнение на дейността:
Организирано е и на 15 март 2016 г. е проведено официално събитие по
повод встъпването на инспекторите от третия мандат на ИВСС (2016 – 2020
г.). На събитието са поканени и взеха участие председателяt на Комисията по
правни въпроси в 43-то Народно събрание г-н Данаил Кирилов, министърът
на правосъдието г-жа Екатерина Захариева, представляващият Висшия
съдебен съвет г-н Димитър Узунов, председателите на Върховния касационен
съд г-н Лозан Панов и Върховния административен съд г-н Георги Колев,
заместник-главният прокурор г-жа Пенка Богданова, председателят на Съюза
на юристите в България г-н Владислав Савов и други гости.
2.3. Дейност 4 „Повишаване на присъствието в медиите,
провокирано от страна на отделните органи на съдебната власт, по теми,
зададени от органите”
Предприети мерки по изпълнение на дейността:
С редица прессъобщения, публикувани на интернет страницата на
ИВСС и изпратени на медии, са съобщени становищата на ИВСС и на
главния инспектор относно изменението и допълнението на Закона за
съдебната власт, отразяващо предоставените правомощия на ИВСС с
изменението на Конституцията на Република България от м. декември 2015 г.
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2.4. Дейност 5 „Осигуряване на публичност на годишния отчетен
доклад на ИВСС”
Предприети мерки по изпълнение на дейността:
Отчетът за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за
2015 г. е публикуван на интернет страницата на ИВСС незабавно след
изпращането му за включване към доклада на ВСС и съвместното им
изпращане в Народното събрание. Публикувано е и нарочно прессъобщение
на интернет страницата на ИВСС, в което е направено и кратко резюме на
резултатите от работата на органа.
1
3. По цел „Подобряване на комуникацията с неправителствени
организации, професионалните и съсловни организации (включително
международни), Гражданския съвет към ВСС, гражданското общество”
3.1. Дейност 2. „Комуникация с международни професионални
организации”
Предприети мерки по изпълнение на дейността:
На 15 април 2016 г. в град Букурещ, Република Румъния е подписан
двустранен протокол за сътрудничество между Инспектората към Висшия
съдебен съвет и Съдебния инспекторат на Висшия съдебен съвет на Румъния.
4. По цел „Подобряване на вътрешната комуникация в и между
органите на съдебната власт”
4.1. Дейност 11 „Изготвяне на база данни от направени проверки от
ИВСС и периодично предоставяне на информацията на ВСС”
Предприети мерки по изпълнение на дейността:
С подадено през м. декември 2016 г. проектно предложение по
Оперативна програма „Добро управление” с наименование „Осигуряване на
софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен
капацитет на ИВСС, за превенция на корупцията в съдебната власт”, по
Дейност 1 от предложението „Разработване на електронен публичен регистър
на електронни декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации”, е
предвидено осигуряването на възможност за електронен достъп до базата
данни на ИВСС на външни потребители, в т.ч. ВСС. Към момента на
изготвяне на настоящия доклад, тече срокът за отразяване на дадените от
управляващия орган коментари по предложението.
Същевременно, ИВСС продължава да предоставя индивидуални
справки с констатации от проверки на съдии, прокурори и следователи на
съответните комисии на ВСС, а след м. април 2016 г. – на колегиите на ВСС,
във връзка с процедурите по атестиране.
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XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В обобщение на горните констатации се извежда изводът, че през
изминалата 2016 г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е осъществил
ефективно правомощията си по чл. 54 ал. 1 ЗСВ, както и тези по глава трета
„а” от същия закон. Извършени са редица планови и инцидентни проверки,
довели до сезиране на компетентните органи за наличието на противоречива
практика в органите на съдебната власт, както и за реализиране на
правомощията на Инспектората по предлагане налагането на дисциплинарни
наказания на магистрати, за които са констатирани допуснати нарушения.
Предвид влизането в сила, считано от 1 януари 2017 г. на
разпоредбите на глава девета, раздели I „а” „Проверка на имуществените
декларации на съдиите, прокурорите и следователите” и I „б” „Проверки за
почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които
накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване
независимостта на съдиите, прокурорите и следователите” ЗСВ, през 2017 г.
предстои Инспекторатът да изгради необходимия административен капацитет
за ефективното изпълнение на новите правомощия.

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР:
/ТЕОДОРА ТОЧКОВА/
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