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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

           

                                     

        А К Т 

 
              с резултати от извършена контролна проверка 

     в Окръжен съд - Хасково 

 

        

          На основание чл.58 във вр.с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от Закона за 

съдебната власт, Програмата на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 

2015г. и Заповед № КП-01-8/18.09.2015 год. на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

се извърши Контролна проверка на Окръжен съд - град Хасково по 

основанията за отмяна на съдебните актове по наказателните дела на първа 

инстанция във връзка с  направените препоръки за преодоляване на 

негативни практики по наказателни дела, дадени с Акт за резултати от 

извършена комплексна планова проверка по Заповед № ПП -01 - 

46/02.05.2012 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

Обхват на проверката от 01.01.2014 год. до 30.09.2015 год.  

 

СРОК за извършване на проверката от 12.10.2015 г. до 13.10.2015 г. 

Проверката беше извършена на място в ОС- Хасково. 

 

ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Петър Илиев Раймундов  

ЕКСПЕРТИ: Тамара Николова Кочева и Румен Крумов Кабуров 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
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       -  анализ на документация ; 

         -  индивидуални беседи и разговори;  

         - изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища 

        - предварително изискана информация от проверявания орган на 

съдебната власт. 

 

І.  ПРЕПОРЪКА за преодоляване на негативни практики, дадени с Акт 

за резултати от извършена комплексна планова проверка на наказателните 

дела в ОС – Хасково по Заповед № ПП – 01 - 46/02.05.2012 г. на главния 

инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет: 

 

В Общото събрание на съдиите от ОС - Хасково е желателно да се 
обсъдят и приемат мерки относно: 

• практиката на отделните наказателни състави по провеждането 
и приключването на въззивното производство с цел намаляване броя на 
неоснователно върнатите дела на РС за ново разглеждане и постигане на 
практическите цели, заложени от законодателя в това производство; 

• прилагането на единни критерии за определяне на едно 
процесуално нарушение, допуснато на ДП, като съществено, като се съобрази 
и практиката на ВКС; 

•  прилагането на единни критерии при връщане на делото за ново 
разглеждане на ДП или на РС. 

 

ІІ. КОНСТАТАЦИИ във връзка с изпълнението на дадената препоръка:  

 

Постановените съдебни актове на осн. чл. 348, ал. 3, т. т. 1-4 НПК за 

периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2015 г. са 16 (за 2014 г. – 9, до 30.09. 2015 г. 

– 7), като на осн. чл. 348, ал. т.1 НПК са 11(2014 г. – 6, 30.09.2015 г. – 5), на 

осн. чл. 348, ал. 3, т. 2 – 2 (2014 г. – 1, до 30.09.2015 г. -1) и на осн. чл. 348, ал. 

3, т. 3 – 3(2014 г. – 2, до 30.09.2015 г. -1). Върнати на осн. чл. 348, ал. 3, т. 4 – 

няма.  

От върнатите общо за периода 11 съдебни актове на осн. чл. 348, ал. 3, 

т. 1 НПК, върнати на прокурора за допуснати процесуални нарушения в 

обвинителния акт са общо 5 (2014 г. – 4, до 30.09.2015 г. -1). Върнати на съда 
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за допуснати процесуални нарушения в съдебна фаза общо за периода са 

6(2014 г. – 2, до 30.09.2015 г. – 4). 

 

Въз основа на изложените констатации от извършената КОНТРОЛНА 

проверка,  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет прави следните  

 

ИЗВОДИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДАДЕНАТА ПРЕПОРЪКА: 

 

Предвид обстоятелството, че отменените съдебни актове и върнати за 

ново разглеждане на първоинстанционния съд за периода 01.01.2010 г – 

31.12.2011 г. са били 80, а към проверявания период 01.01.2014 г. – 

30.09.2015 г. са 5, следва да се направи извода, че по този показател броят на 

върнатите дела е значително намалял, а неоснователно върнати няма, което 

говори за подобряване качеството на работа на РС – Хасково и ОС - 

Хасково.  
 

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

ал. 2 от Закона за съдебната власт, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет 

не намира за необходимо да дава повече препоръки в тази насока, а следва 

само да препоръча добрата практика да продължи.  

 

  Председателят на ОС - Хасково и всеки съдия от същия съд могат да 

направят писмени възражения по констатациите в Акта, ако имат такива, в 7- 

дневен срок от връчването му пред Главния инспектор на ИВСС. 

 
  След изтичане на срока за възражения, акта да се изпрати на 

Председателя на АС – Пловдив и Висшия съдебен съвет. 
 
 

                                

 

 

                                           ИНСПЕКТОР:                                                                                                                                                  

                                          

                                                               ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


