ГОДИШНА ПРОГРАМА
НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ЗА 2018 г.
(приета с Решение по т. 2 от протокола на проведеното на 9 март 2018
г. заседание на ИВСС)
Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е орган,
предвиден в Конституцията на Република България с нейното четвърто
изменение и допълнение, обн., ДВ., бр. 12 от 2007 г. ИВСС е вътрешен
на съдебната власт орган, част от нейната конституционна рамка.
Първоначално, Инспекторатът е натоварен с правомощия по проверка
на дейността на органите на съдебната власт, при зачитане на
независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и
следователите при осъществяването на техните функции.
Допълнително, с изменение на КРБ, обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.,
Инспекторатът е снабден и с 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. Тези допълнителни правомощия се изпълняват, считано
от 1 януари 2017 г., предвид влизането от тази дата в сила на глава
девета, раздел I „а” и раздел I „б” от Закона за съдебната власт.
На основата на посочените правомощия на ИВСС и съобразно
поставените стратегически цели за постигането на бързо, справедливо и
качествено правосъдие, активна роля в превенцията на корупцията,
конфликта на интереси и неправомерното външно влияние върху
съдиите, прокурорите и следователите, както и по-доброто управление
на съдебната власт, е изготвена и програмата за дейността на ИВСС по
планови проверки за 2018 г. При изпълнение на дейността си, вкл. и при
осъществяването на планови проверки, ИВСС няма да налага
приоритет на спазването на процесуалните срокове по образуване,
движението и приключването на делата и преписките, за сметка на
правилното приложение на закона.
Конкретните цели, поставени пред дейността на ИВСС по
планови проверки на дейността на органите на съдебната власт за 2018
г., са следните:
- подобряване на организацията на административната дейност в
органите на съдебната система, чрез установяване на пропуските и
даване на препоръки за отстраняването им;
- повишаване срочността и качеството на правораздаване/
правоприлагане, като основни белези на дейността на органите на
съдебната власт при изпълнение на правомощията им. ИВСС ще
спомогне посредством
извършването
на
проверки
за
установяване на грешки, иницииране на отговорност за тежки
дисциплинарни нарушения, установяване на противоречива съдебна
практика и предприемане на мерки за преодоляване на проблемите;
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- противодействие на корупцията в органите на съдебната
система;
- установяване на причините за постановяване на оправдателни
присъди по дела за корупционни престъпления срещу съдии, прокурори
и следователи и лица, заемащи висши държавни длъжности;
- осигуряване на достоверна информация за причините за
немалкия брой на спрените наказателните производства в
Прокуратурата.
Целите са съобразени с приоритетите в действащия
Стратегическия план за развитие на Инспектората към Висшия съдебен
съвет за 2017 – 2020 г., както и с мерките в отговорност на ИВСС,
предвидени в Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на
препоръките от независимия анализ на структурния и функционалния
модел на прокуратурата и анализа на нейната независимост.
I.
Комплексни планови проверки
1.1. Същност на комплексната планова проверка (КПП)
КПП обхваща цялостната дейност на органите на съдебната
власт, включително:
1. организацията на административната дейност на съдилищата,
прокуратурите и следствените органи;
2. организацията по образуването и движението на съдебните,
прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в
установените срокове;
3.
анализ и обобщаване на делата, които са приключени с
влязъл в сила съдебен акт, съответно на приключените преписки и дела
на прокурорите и следователите, за приложението на закона.
1.2.

Критерии при избор на органи на съдебната власт за

КПП
При избора на органи на съдебната власт, в които да бъдат
извършени комплексни планови проверки през 2018 г., са съобразени
следните критерии:
- непроверени през предходните четири години органи на
съдебната власт;
- органи на съдебната власт, проверени през предходните четири
години, в дейността на които са установени най-голям брой и
най-съществени по тежест нарушения;
- органи на съдебната власт, които при сравнение на
статистическите данни за дейността им през 2017 г. показват
отклонения в негативен аспект.
При планиране на комплексните проверки в прокуратурите са
отчетени съдилищата, в които се планират комплексни проверки по
наказателни дела – с цел по-пълното проследяване на наказателните
производство.
1.3. През 2018 г. се предвижда извършване на КПП в
следните органи на съдебната власт:
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граждански, тьрговски и административни
дела в съдилищата

наказателни дела в съдилищата

Върховен касационен съд – гражданска и Върховен касационен съд –
търговска колегии
наказателна колегия

наказателни дела и преписки в прокуратурите
и ОСлО

Национална следствена служба

Върховен административен съд – I-ва и
II-ра колегии
Апелативен район София
Апелативен специализиран
наказателен съд

Апелативна специализирана прокуратура

Специализиран наказателен съд

Специализирана прокуратура

Апелативен район Пловдив
Административен съд - Пловдив

Окръжен съд – Хасково
Районен съд – Хасково

Окръжна прокуратура – Хасково и ОСлО в
Окръжна прокуратура - Хасково
Районна прокуратура – Хасково

Районен съд - Димитровград

Районна прокуратура – Димитровград

Районен съд - Харманли

Районна прокуратура – Харманли

Районен съд - Свиленград

Районна прокуратура – Свиленград
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Районен съд - Ивайловград

Районна прокуратура - Ивайловград

Окръжен съд – Кърджали
Районен съд – Кърджали

Окръжна прокуратура – Кърджали и ОСлО в
Окръжна прокуратура - Кърджали
Районна прокуратура – Кърджали

Районен съд – Ардино

Районна прокуратура – Ардино

Районен съд – Крумовград

Районна прокуратура – Крумовград

Районен съд - Момчилград

Районна прокуратура - Момчилград

Апелативен район Велико Търново
Административен съд – Велико Търново Окръжен съд – Велико Търново
Окръжен съд – Габрово
Окръжен съд - Русе
Апелативен район Варна
Административен съд - Варна
Апелативен район Бургас
Районен съд – Нова Загора
Районен съд - Котел

Окръжна прокуратура – Сливен и ОСлО в
Окръжна прокуратура - Сливен
Районна прокуратура - Сливен

Районен съд - Царево

Районна прокуратура – Нова Загора
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Районна прокуратура - Котел
Районна прокуратура – Несебър
Районна прокуратура – Поморие
Районна прокуратура - Царево
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Периодът на комплексните планови проверки е от 01.01.2016 г. до
31.12.2017 г.
II. Тематични проверки
1.1. Същност на тематичната проверка (ТП)
Тематичната проверка се извършва по конкретна тема, за да се
констатира как се прилага закона от съдии, прокурори и следователи
през определен период.
1.2. Критерии при избор на теми за ТП
При избора на теми за проверки през 2018 г. са отчетени
констатираните през предходната 2017 г. проблеми по приложението на
закона в органите на съдебната власт, установени в хода на КПП, вкл.
случаите на установена в отделни органи разнопосочна съдебна
практика.
Отчетени са и предложените от ИВСС мерки в изпълнение на
Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на препоръките от
независимия анализ на структурния и функционалния модел на
прокуратурата.
Съобразено е и решение на съдийската колегия на ВСС от
проведено на 21 февруари 2017 г. заседание – за проверка на делата за
несъстоятелност в окръжните съдилища, както и неизвършените към
31.12.2017 г. в негово изпълнение проверки. Незавършените тематични
проверки ще бъдат довършени през настоящата година.
1.3. През 2018 г. се предвижда извършване на ТП по
следните теми:
1.3.1. Тематични проверки на работата на съдилищата:
1.3.1.1. В проверяваните по наказателни дела окръжни съдилища,
Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран
наказателен съд, и Върховния касационен съд – наказателно отделение:
„Анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди
за извършени от съдии, прокурори и следователи и лица, заемащи
висши държавни длъжности, съгласно чл. 2, т. 1 – 38 ЗПИЛЗВДДД
(отм.),
корупционни
престъпления,
съгласно
каталога
на
корупционните
престъпления,
утвърден
със
Заповед
№
РД-04-137/23.03.2015 г. на главния прокурор.”
1.3.2. Тематични проверки на работата на прокуратурите:
- причини за спиране на делата за корупционни престъпления,
съгласно Заповед № РД-04-137/23.03.2015 г. на главния прокурор - в
проверяваните окръжни прокуратури и Специализираната прокуратура.
Периодът на тематичните проверки е от 01.01.2016 г. до 31.12.2017
г.
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III. Контролни планови проверки
1.1. Контролната проверка се извършва след комплексна или
тематична проверка, при които са дадени препоръки за преодоляване на
констатирани негативни практики.
През 2018 г. няма планирани контролни проверки.

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
ТЕОДОРА ТОЧКОВА /п/
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