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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

  София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

 

         

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

по Възражение вх.рег.№ КПП – 01-78/06.11.2015 г. 

 

 

ТЕОДОРА ТОЧКОВА,  Главен инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, разгледа Възражение вх.рег.№ КПП – 01-

78/06.11.2015 г., подадено от Е. Г. Т., съдия в Окръжен съд – Благоевград, 

срещу констатациите, отразени в Акта за резултати от извършена планова 

проверка по граждански и търговски дела в ОС-Благоевград в изпълнение 

на Заповед № ПП-01-78/01.10.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС в 

частта, засягаща нейната дейност относно срочността при постановяване 

на съдебните актове и насрочването на делата. 

Във възражението се повдига оплакване срещу отразената в Акта 

констатация, че съдия Т. към 30.09.2015 г. има 7 броя граждански и 5 броя 

търговски дела, които не са били насрочени незабавно след размяната на 

книжата. Твърди се, че обсъжданият период обхващал годишния платен 

отпуск на съдия Т., чието времетраене се посочва от 17.08.2015г. до 

22.09.2015г. Пояснява се, че разпределените по време на отпуска дела са 

били насрочени веднага след връщането на съдията от отпуск.  

Второто възражение е срещу записа на стр. 69 от Акта по отношение 

на ч.гр.д. № 56/2013 г. за обезпечаване на бъдещ иск, според който 

определението е постановено в деня след подаването на молбата. 

Разяснява се, че произнасянето по молбата е извършено веднага,  в края на 

работното време, но поради липса на технологична възможност било 

отразено в деловодната система на другия ден. Обръща се внимание на 

факта, че е спазен 24-часовия срок за произнасянето по молбата за 

обезпечение на бъдещ иск.  

 Изх.№……………… 

 Дата: …………….… 
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В подкрепа на твърденията е изложено подробен разчет по часове: за 

времето, когато е постъпила молбата в съда, когато е била разпределена на 

съдията – докладчик, когато е произнесено определението и когато същото 

е било обявено. Няма приложени справки от деловодната програма.  

Третото възражение е срещу констатацията, залегнала на стр. 73 от 

Акта, която в синтезиран вид представя броя на постановените съдебни 

решения след едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК за проверявания 

период. Поддържа се оплакването, че според информацията за забавените 

съдебни актове за 2013г., 2014г. и 2015 г. на посочената стр. 73 от Акта, 

броят на същите е съответно 43, 49 и 32 решения. Същевременно се 

посочва, че подробните данни, поместени в таблиците на стр. 74 -105 от 

Акта, сочат, че за проверявания период са просрочени само няколко 

решения, както следва: за 2013 година  има две забавени решения, за 2014 

г. – пет забавени решения и за част от 2015 г. – четири забавени решения. 

Подателката на възражението твърди, че таблицата отразява 

достоверната информация, тъй като е издадена от ОС-Благоевград за 

нуждите на проверката, и е възприета в Акта като основа за констатациите 

и изводите. Моли съдържанието на текста на стр. 73 по отношение на нея 

да бъде приведено в съответствие с данните от таблицата. 

Към възражението няма приложени справки и други писмени 

материали в подкрепа на твърдените обстоятелства.   

След запознаване с доводите, оплакванията и исканията в 

постъпилото възражение, с Акта за резултати от извършена планова 

проверка в Окръжен съд – Благоевград, граждански и търговски дела, 

извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-78/01.10.2015 г., Главният 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет приема за 

установено:  

Възражението изхожда от Е. Г. Т. – съдия в Окръжен съд – 

Благоевград. Същата има правен интерес от оспорването на констатациите 

и препоръката в Акта в частта му относно резултатите от нейната дейност, 

тъй като същите съдържат негативна оценка за работата й във връзка със 

срочността на произнасяне на съдебните актове.  

Възражението е подадено до Инспектората към ВСС по пощата на 

4.11.2015 г., видно от клеймото на клона в Благоевград. От списъка на 

гражданските съдии при ОС-Благоевград, удостоверяващ датата на 

запознаване с Акта на ИВСС, изпратен с писмо изх.№ 556/05.11.2015 г. на 

председателя на ОС-Благоевград /наш вх.№ КПП-01-78/06.11.2015 г./, 

съдия Е. Т. е запозната с Акта на 28.10.2015 г. Възражението е подадено в 

срока по чл. 58, ал.3 от ЗСВ. 

Предвид изложеното, Главният инспектор приема, че разглеждането 

на възражението е допустимо.    
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 Разгледано по същество, възражението е частично основателно, по 

следните съображения: 

 Възражението е неоснователно в частта му относно констатациите на 

проверката за ненасрочени граждански и търговски дела към 30.09.2015 г., 

отразена в Акта на стр. 25, абз.2  /отгоре/.  

 Съдия Т. не оспорва фактите, които сочат на ненасрочени от нея в 

качеството й на докладчик 7 броя граждански и 5 броя търговски дела към 

посочената дата. Като оневиняваща причина за забавата, обаче, се сочи 

обстоятелството, че проверката се отнася за периода на платения годишен 

отпуск, чиято продължителност според възражението е за времето от 

17.08.2015 г. до 22.09.2015 г.  

 При извършената справка по документацията, изхождаща от ОС-

Благоевград за нуждите на извършване на проверката и приложена към 

Акта / том 3/4 / се установява, че със Заповед № 367/14.08.2015 г. на 

председателя на ОС-Благоевград на съдия Е. Т. е разрешено ползването на 

платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни, за времето от 

17.08.2015 г. до 18.09.215 г.  Издадената справка за ненасрочените дела е 

към 30.09.2015 г.  Във възражението, както и в Акта, не се съдържат данни 

за това от кой момент при всяко от неидентифицирано посочените дела, 

указани само като бройки, са настъпили предпоставките за неговото 

насрочване /като например, връщане на съобщенията за връчване на 

книжата и др./. Съдия Т. е следвало да се завърне на работа на 21 

септември, но поради обявяването на 21 и 22 септември за официални 

почивни дни за 2015 г., първият работен ден след отпуска е бил 23 

септември. Главният инспектор приема, че от датата, на която  съдия Т. е 

следвало да се завърне от отпуск – на 23 септември 2015 г., до издаването 

на справката – на 30 септември 2015 г. има 8 календарни или 6 работни 

дни, които са достатъчни за насрочването на тези 12 броя дела. В случая, 

поради липса на данни в Акта и във възражението, не се обсъжда 

хипотезата, при която делата е следвало да бъдат насрочени преди 

разрешаването на отпуска, тъй като забавата би била реализирана към 

17.08.2015 г. 

Предвид изложеното, Главният инспектор не уважава приведените 

доводи за отмяна на констатацията, залегнала в Акта на стр. 25, абз. 2 

/отгоре/ и приема, че възражението в тази му част следва да бъде 

отхвърлено като неоснователно.  

Главният инспектор приема за неоснователно възражението и в 

частта му относно ч.гр.д. № 56/2013 г.  
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Проверката е разгледала движението по частни граждански дела, 

избрани на случаен принцип – по две производства за всеки съдия. На 

доклад на съдия Е. Т. са разгледани ч.гр.д. № 56/2015 г. и ч.гр.д. № 43/2014 

г.   

По отношение на производството по първото дело е коментирано 

движението на делото, както това е отразено в деловодната програма. Няма 

спор, че постановяването на определението е отразено в деловодната 

програма в деня след постъпването на молбата за обезпечение на бъдещ 

иск. В Акта не са прецизирани датите и точното време на постъпването на 

документа в съда и на предаването на съдебния акт от съдията-докладчик. 

Подробният разчет на движението на молбата, изложен от съдия Т. във 

възражението: час на постъпването на молбата в съда, час на образуване на 

делото, час на разпределението му на докладчик и т.н., не е подкрепен със 

съответна справка от деловодната програма. Поради това възражението в 

тази му част не е доказано. 

Освен това, Главният инспектор обръща внимание, че Актът не 

съдържа негативна оценка, констатация или коментар, свързани с 

обстоятелството, че определението е постановено в деня, следващ този на 

подаването на молбата. Този факт е отразен единствено във връзка с 

обективното описание на движението на делото. 

Предвид изложеното, Главния инспектор приема, че възражението в 

тази му част е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.  

Третото възражение, срещу констатациите за постановените решения 

след сроковете по чл. 235,ал.5 от ГПК, отразени на стр.73 от Акта, е 

основателно.  

Както е отбелязано в обстоятелствената част на решението, 

информацията на посочената стр. 73 от Акта сочи, че забавените съдебни 

актове на съдия Е. Т. за 2013г. са 43 броя, за 2014г. са 49 броя и за 2015 г. 

са 32 броя. Според подробните данни на таблиците на стр. 74 -105 от Акта, 

за същия период съдия Т. е просрочила само няколко решения, както 

следва: за 2013 година  има два забавени съдебни акта /стр. 76, позиция 50 

и 51/; за 2014 г.  – пет забавени съдебни акта /стр. 82-83, позиции 32, 33, 34 

и 36/; за 2015 г. - четири забавени съдебни акта /стр. 94-95, позиции 40, 41, 

42 и 43/.  

 Главният инспектор преценява, че таблиците на стр. 74-105 от Акта 

са изготвени въз основа на документ, който съдържа информация, 

изхождаща от съдебния орган и е издаден за нуждите на извършваната 

проверка. Доколкото изложението на стр. 73-та, се разминава 
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съдържателно с подробните данни на таблиците, въз основа на които са 

изградени констатациите и изводите в Акта, Главният инспектор приема за 

достоверна информацията от таблиците.  

 Поради това, актът следва да се измени в тази му част, като текстът 

на стр. 73, редове 23-24 отгоре, относно постановените съдебни решения 

след едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК от съдия Е. Т. следва да 

добие следната редакция: 

„Съдия Е. Т. – 2 бр. за 2013 г.; 5 бр. за 2014 г.;  4 бр. за проверявания 

период на 2015 г.” 

Мотивиран така, Главният инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет  

 

Р  Е  Ш  И : 

 

ИЗМЕНЯ Акта за извършена планова проверка по граждански и 

търговски дела на ОС-Благоевград, изпълнена на основание Заповед № 

ПП-01-78/01.10.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС, в частта относно 

констатациите на стр. 73, редове 23-24 отгоре, за постановените съдебни 

решения след едномесечния срок по чл. 235, ал.5 от ГПК от съдия Е. Т., 

като изразът „ Съдия Е. Т. – 43 бр. за 2013 г.; 49 бр.за 2014 г.; 32 бр. за 

периода на 2015 г.” придобива следната редакция:  

 „Съдия Е. Т. – 2 бр. за 2013 г.; 5 бр. за 2014 г.;  4 бр. за 

проверявания период на 2015 г.” 

ОТХВЪРЛЯ възражението вх. № КПП-01-78/06.11.2015 г. на Е. Г. 

Т., съдия в Окръжен съд- Благоевград, срещу констатации в Акта за 

извършена планова проверка по граждански и търговски дела на ОС-

Благоевград, в изпълнение на Заповед № ПП-01-78/01.10.2015 г. на 

Главния инспектор на ИВСС, в останалата му част, като неоснователно. 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

Решението да се изпрати на Е. Г. Т. – съдия в Окръжен съд – 

Благоевград, на хартиен носител, с известие за доставяне.  

Да се приложи като неразделна част от Акта за извършена планова 

проверка по граждански и търговски дела на ОС-Благоевград, въз основа 

на Заповед № ПП-01-78/01.10.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС, 

заедно с възражението вх.рег.№ КПП-01-78/06.11.2015 г.  

Да се изпрати на председателя на ОС-Благоевград г-жа Катя Бельова 

– за сведение и прилагане като неразделна част от Акта за извършена 

планова проверка по граждански и търговски дела на ОС-Благоевград, 
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изпълнена въз основа на Заповед № ПП-01-78/01.10.2015 г. на Главния 

инспектор на ИВСС, заедно с копие от възражението вх.рег.№ КПП-01-

78/06.11.2015 г. – на хартиен носител с известие за доставяне.  

Да се изпрати за сведение на и.ф. председателя на Апелативен съд – 

София г-н Стефан Гроздев, заедно с Акта за извършена планова проверка 

по граждански и търговски дела на ОС-Благоевград, въз основа на Заповед 

№ ПП-01-78/01.10.2015 г. на Главния инспектор на ИВСС и копие от 

възражението вх.рег.№ КПП-01-78/06.11.2015 г.  - на електронен носител, с 

известие за доставяне. 

Да се изпрати на Висшия съдебен съвет за сведение, заедно с Акта 

за извършена планова проверка по граждански и търговски дела на ОС-

Благоевград, изпълнена въз основа на Заповед № ПП-01-78/01.10.2015 г. на 

Главния инспектор на ИВСС и копие от възражението вх.рег.№ КПП-01-

78/06.11.2015 г.  - на електронен носител, с известие за доставяне. 

 

 

 

 

      ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

        ТЕОДОРА ТОЧКОВА  

     

 

 

 

 

 

 

 


