
 

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 Районен съд – гр. Свиленград 

 

 

  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 

2015 г. и Заповед № КП-01-9/18.09.2015 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА на Районен съд - град 

Свиленград, за да се установи дали са изпълнени препоръките за 

преодоляване на негативни практики относно времето за разглеждане, 

решаване и написване на решенията по НАХД и прекратените НАХД по 

давност за периода 01.01.2014 г. – 30.09.2015 г., дадени с Акт за резултати от 

извършена комплексна проверка по Заповед № ПП-01-45/02.05.2012 г. на 

главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.  

 

СРОК за извършване на проверката от 13.10.2015 г. до 14.10.2015 г. 

Проверката беше извършена на място. 

СРОК за представяне на акта с резултатите от проверката - 20.11.2015 г. 

  

ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Петър Раймундов.  

ЕКСПЕРТИ: Тамара Кочева и Румен Кабуров. 

 

  



 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

  - изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища; 

       -  анализ на получената документация ;  

         -  индивидуални беседи и разговори. 

               

І.  НАПРАВЕНИ ПРЕПОРЪКИ за преодоляване на негативни практики, 

касаещи прекратяването на НАХ дела по давност, дадени с Акт за резултати 

от извършена комплексна планова проверка на наказателните дела в РС – 

Свиленград по Заповед № ПП – 01 - 45/02.05.2012 г. на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет: 

 

         1. При образуване в съда на наказателни и административно-

наказателни производства с по-кратка давност (НЧХД, НАХД) да се 

отбелязва на вътрешната страна на корицата – датата, на която изтича 

давността. 

         2.  По делата по т.1, след изтичане на 6м. от образуването, както и по 

НОХД, чието разглеждане е надхвърлило 1 г., да се въведе специален надзор 

от докладчика и от председателя на съда, за да се осигури приключване на 

делото в съда преди изтичане на давностния срок. Това може да стане чрез 

докладването им на общо събрание на съдиите, обсъждане, вземане и 

прилагане на адекватни мерки в този смисъл. 

         

 II. ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1. Писмо изх. № 625/06.10.2015 г. на РС – Свиленград, към което са 

приложени справки за броя разгледани НАХД за периода 01.01.2014 г. – 

30.09.2015 г., като е указано, че няма прекратени по давност.  

 

ІIІ. КОНСТАТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ЗАДАЧИТЕ НА КОНТРОЛНАТА ПРОВЕРКА:  

1. Относно времето за разглеждане, решаване и написване на решенията 

по НАХД за периода 01.01.2014 г. – 30.09.2015 г. 

За периода са образувани общо 433 НАХД, като за 2014 г. са 

231(образувани през 2014 г. – 185, останали от 2013 г. – 46), а за периода 



01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. – 202 дела. Преобладаващо делата са приключени 

в срока, предвиден по чл. 340 НПК.  

От образуваните общо за периода 387 административно-наказателни 

дела и 46 – останали несвършени към 31.12.2013 г. и разгледани през 2014 г., 

повечето са приключени със съдебен акт в срока по чл. 340 НПК. Извън 

посочения срок са приключени 18 дела (2014 г. – 4, до 30.09.2015 г. - 14) с 

докладчик съдия Елена Тодорова:  

За 2014 г. - АНД № 459/2014 г., АНД № 639/2014 г., АНД № 961/2014 г., 

АНД № 1044/2014 г. 

До 30.09.2015 г. – АНД № 7/2015 г., АНД № 17/2015 г., АНД № 84/2015 

г., АНД № 89/2015 г., АНД № 97/2015 г., АНД № 119/2015 г., АНД № 

134/2015 г., АНД № 142/2015 г., АНД № 198/2015 г., АНД № 199/2015 г., 

АНД № 239/2015 г., АНД № 336/2015 г., АНД № 362/2015 г., АНД № 

464/2015 г.  

Във връзка с посочената констатация, може да се направи извода, че е 

постигнато значително подобрение по отношение времето за разглеждане, 

решаване и написване на делата, но все още има съдебни актове, изписани 

след едномесечния срок. Препоръчително е срочността при изписване на 

съдебните актове да продължи да се подобрява, докато написаните след 

едномесечния срок съдебни актове сe изключат напълно от практиката на 

съда.    

2. За периода няма прекратени НАХД по давност, в сравнение с 

предишния проверяван период, когато по давност са били прекратени 7 дела, 

от които 5 АНД, 1 НОХД и 1 НЧХД, което налага извода, че препоръките на 

ИВСС в тази част са изпълнени. 

 

След преценката на резултатите от извършената контролна проверка на 

РС- Свиленград и на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ,  Инспекторатът към 

Висшия съдебен съвет прави следните  

 

И З В О Д И: 
 

1. Констатираните при плановата проверка през м. май 2012 г. 

негативни практики относно времето за разглеждане, решаване и написване 

на решенията по НАХД  са подобрени, но не са преодолени.   



2. Втората констатация относно наличието на прекратени НАХ дела по 

давност и дадените във връзка с нея препоръки за прекратяване на тази 

практика на съда са изпълнени. 

   

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

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

препоръчва подобрената практика по насрочване, разглеждане и решаване на 

НАХ делата да продължи, като броят на съдебните актове, изписани след 

едномесечния срок, да бъде намален до минимум с тенденция да бъде 

изключен напълно.  

 

Председателят на РС - Свиленград и всеки съдия от същия съд могат да 

направят писмени възражения по констатациите в Акта на осн. чл. 54, ал. 1, т. 

7 ЗСВ, ако имат такива, в 7- дневен срок от връчването му пред Главния 

инспектор на ИВСС. 

 
За предприетите мерки, с оглед направената препоръка, 

Инспекторатът към ВСС следва да бъде уведомен в едномесечен срок.  
 
След изтичане на срока за възражения, актът да се изпрати на 

Председателя на ОС – Хасково и Висшия съдебен съвет. 
 

 

 

                                             ИНСПЕКТОР:                                                                    

                                                                                          

                                                                          ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 

 

 


