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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

            

     

                                                                           

          А К Т 

              с резултати от извършена контролна проверка 

         в Апелативен съд- Бургас 

                                

 

 
   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 

2014 г., Заповед № КП-01-10/18.09.2015 год. и Заповед № КП – 01 – 

12/08.10.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет,  

се извърши Контролна проверка на Апелативен съд - град Бургас със 

следните задачи:  

1. Изпълнени ли са препоръките за преодоляване на негативни 

практики относно контрола по отношение на забавеното изписване на 

съдебните актове по всички видове наказателни дела в ОС - Бургас, дадени в 

Акт за резултати от извършена комплексна проверка по Заповед № ПП-01-

48/15.05.2013 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет. 

2. Образуване, движение и приключване на въззивните наказателни 

дела. 

СРОК за извършване на проверката от 15.10.2015 г. до 16.10.2015 г. 

Проверката беше извършена на място.  

СРОК за представяне на акта с резултатите от проверката - 16.11.2015 г. 

 

ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР:  Петър Раймундов.  

ЕКСПЕРТИ: Тамара Кочева и Румен Кабуров. 

 

  



2 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

          -  анализ на получената документация ;  

        -  изискване на статистическа информация.    

        - предварително изискана информация от проверявания орган на 

съдебната власт. 

 

 I. Получена документация на място: 

 

1. План за извършване проверка на организационната дейност на 

съдиите  от БОС, в т. 2 от който е заложено да се провери изпълнени ли са 

препоръките, отразени в Акт за резултати от извършени планови проверки по 

Заповед № ПП – 01- 45/15.05.2013 г. и Заповед № ПП – 01-47/15.05.2013 г. на 

главния инспектор при Инспектората на ВСС (набелязани мерки и отстранени 

ли са констатираните пропуски). 

2. Резултати от комплексна проверка за дейността на ОС – Бургас и 

извършена на осн. Заповед № АД – 06-103/18.11.2014 г. на председателя на 

БАС за ревизионен период от 01.01.2014 г. до 01.11.2014 г.  

3. Заповед № АД – 06 – 127/25.08.2015 г. на председателя на БАС – Д. 

Вълкова; Заповед № 06-110/25.07.2013 г. и Заповед № 06 – 112/25.07.2013 г. 

на председателя на БАС – Я. Бахчеванов. 

4. Разпореждания по конкретни въззивни НОХ дела за насрочване 

извън двумесечния срок по чл. 252, ал. 2 НПК – по ВНОХД № 155/2014 г., по 

ВНОХД № 188/2014 г., по ВНОХД № 97/2014 г., по ВНОХД № 84/2014 г., по 

ВНОХД № 42/2014 г. и по ВНОХД № 131/2012 г.   

5. Справка за насрочени дела в над 2-месечения срок с писмено 

разрешение на председателя на АС – Бургас – чл. 252, ал. 2 НПК за 

периода от 01.01.2014 г. до 09.08.2015 г. 

 6. Справка за насрочени дела в над 2-месечения срок без писмено 

разрешение на председателя на АС – Бургас – чл. 252, ал. 2 НПК за периода 

от 01.01.2014 г. до 09.08.2015 г. 

 7. Справка по чл. 271, ал. 10 от НПК. 

          8. Справка за разгледаните дела в БАС за периода 01.01.2014 г. – 

09.08.2015 г. 

          

ІI . ПРЕПОРЪКИ за преодоляване на негативни практики, дадени с Акт 

за резултати от извършена комплексна планова проверка по Заповед № ПП-
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01-48/15.05.2013 г. на Главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет: 

БАС да направи нужното да бъде преодоляно забавеното изписване на 

съдебните актове по всички видове наказателни дела в БОС, като за целта 

извършва редовни проверки. 

 

ІІI. КОНСТАТАЦИИ във връзка с изпълнението на задачите на 

контролната проверка:  

1. По отношение на контрола върху дейността на БОС са извършени 

необходимите проверки и дейности, в резултат на което е подобрен 

значително срока за изписване на съдебните актове. 

2. По отношение на образуването, движението и приключването на 

всички видове въззивни наказателни дела:  

● образуването на наказателните дела става съгласно Правилника за 

администрацията в съдилищата (ПАС), изд. от ВСС, обн. ДВ, бр. 8 от 

28.01.2014 г., изм. и доп., бр. 2, от 09.01.2015 г., Глава XIV. Заповед № АД – 

06 – 110 от 25.07.2013 г. на председателя на АС – Бургас (Яни Бахчеванов) 

е издадена при действието на чл. 89 от ПАРОАВАС (отм. ДВ, бр. 8 от 

28.01.2014 г.). На тогавашния етап, тя е била в съответствие с ръководните 

нормативни изисквания, вкл. с ПАРОАВАС (отм.). След промяната в чл. 76, 

ал. 9 ПАС (изм. – ДВ, бр. 2 от 2015 г.) се въвежда нов ред за образуване на 

делата, вкл. и на наказателните, с който посочената по-горе заповед 

обективно не е могла да бъде съобразена. Това е наложило нейното 

отменяване. Заедно с това е било наложително начинът на образуване и на 

наказателните дела в АС – Бургас да бъде приведен в съответствие с новите 

нормативни изисквания и това именно е направено със  -Заповед № АД-06-

127 от 25.08.2015 г. на председателя на АС – Бургас (Деница Вълкова).  

 Законосъобразността и практическата полезност на същата заповед не 

могат да бъдат поставени под съмнение, след като тя се основава коректно на 

нормативен акт (ПАС) и се явява упражняване на административно-

управленски императивни правомощия на председателя на АС – Бургас. 

● насрочването на делата става преимуществено в срока по чл. 252, ал. 

1 НПК.  

За периода има 5 дела, насрочени над двумесечния срок по чл. 252, ал. 2 

НПК с писмено разрешение на председателя на съда: 
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Справка за насрочени дела над двумесечния срок, с писмено разрешение на председателя на АС Бургас  - чл.252 

ал.2 от НПК  в АС Бургас, за период от 01.01.2014 до 09.08.2015 г. 

поред. 

номер 
№ дело докладчик Дата на образуване насрочено за Дни над законоустанов. срок 

1 
00042/2014 

ВНОХД 
Деница Вълкова 20.03.2014 09.06.2014 21 

2 
00084/2014 

ВНОХД 
 Асен Гюзелев 02.06.2014 01.09.2014 31 

3 
00097/2014 

ВНОХД 
Галина Тодорова 17.06.2014 16.09.2014 31 

4 
00155/2014 

ВНОХД 
 Асен Гюзелев 29.09.2014 09.12.2014 11 

5 
00188/2014 

ВНОХД 
Георги Кошничаров 27.11.2014 24.02.2015 29 

 

 

 ● За периода има 5 дела, насрочени дела над двумесечния срок по чл. 

252, ал. 2 НПК без разрешение на председателя на съда: 
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Справка за насрочени дела над двумесечния срок, без писмено разрешение на председателя на АС Бургас  - чл.252 

ал.2 от НПК  в АС Бургас, за период от 01.01.2014 до 09.08.2015 г. 

поред. 

номер 
№ дело докладчик Дата на образуване насрочено за Дни над законоустанов. срок 

1 
00106/2014 

ВНОХД 
Яни Бахчеванов 10.07.2014 09.10.2014 31 

2 
00120/2015 

НВОХД 
Георги Кошничаров 03.07.2015 14.09.2015 13 

3 
00122/2015 

ВНОХД 
Георги Кошничаров 08.07.2015 14.09.2015 8 

4 
00138/2015 

ВНОХД 
Галина Тодорова 22.07.2015 28.09.2015 8 

5 
00140/2015 

ВНОХД 
Георги Кошничаров 27.07.2015 29.09.2015 4 

       

 

● всички разглеждани дела в БАС за периода 01.01.2014 г. до 09.08.2015 

г. са отлагани и насрочвани в срока по чл. 271, ал. 10 НПК.   
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● за периода 01.01.2014 г. до 09.08.2015 г. в БАС са разгледани общо 

390 дела, от които приключени след законоустановения срок – чл. 340 НПК 

са  68 (17,4%), като забавянията варират от 1 ден до 111 дни. Най-голямо е 

забавянето по 14 приключени дела (3,6%): ВНОХД № 89/2013 г., ВНОХД № 

109/2013 г., ВНОХД №  19/2014 г., ВНОХД № 25/2014 г., ВНОХД № 117/2014 

г.; ВНОХД №  18/2014 г., ВНОХД № 106/2014 г.; ВНОХД № 5/2014 г., 

ВНОХД № 17/2014 г., ВНОХД № 32/2014 г., ВНОХД № 37/2014 г., ВНОХД 

№ 69/2014 г., ВНОХД № 84/2014 г., ВНОХД № 155/2014 г., по които 

забавянията варират от 40 дни над едномесечния срок до 111 дни. 

 

Проверени дела 

 

1. ВНОХД № 125/2015 г. – образувано на 13.07.2015 г., приложен протокол за 

избор на докладчик на случаен принцип от 14.07.2015 г. – съдия Светла 

Цолова. Насрочено за 25.08.2015 г. Постановено решение от 10.09.2015 г. 

2. ВНОХД № 122/2015 г. -  образувано на 08.07.2015 г., приложен протокол за 

избор на докладчик на случаен принцип от 09.07.2015 г. – съдия Георги 

Кошничаров. Насрочено за 14.09.2015 г.  Постановено решение  от  

02.10.2015 г. 

3. ВНОХД № 133/2015 . - образувано на 21.07.2015 г., приложен протокол за 

избор на докладчик на случаен принцип от 22.07.2015 г. – съдия Пламен 

Синков. Насрочено за 12.09.2015 г. Постановено решение от 12.10.2015 г. 

4. ВНОХД № 132/2015 г. - образувано на 21.07.2015 г., приложен протокол за 

избор на докладчик на случаен принцип от 22.07.2015 г. – съдия Пламен 

Синков. Насрочено за 12.09.2015 г. Постановено решение от 28.09.2015 г. 

5. ВНОХД № 96/2015 г. - образувано на 25.05.2015 г., приложен протокол за 

избор на докладчик на случаен принцип от 25.05.2015 г. – съдия Цвета 

Попова. Насрочено за 07.07.2015 г. Делото е било отсрочено по молба на 

адвокат за 13.07.2015 г. Приложен друг протокол за избор на докладчик от 

23.06.2015 г. – съдия Яни Бахчеванов. Постановено решение от 19.08.2015 г. 

6. ВНОХД № 89/2015 г. - образувано на 18.05.2015 г., приложен протокол за 

избор на докладчик на случаен принцип от същата дата – съдия Цвета 

Попова. Насрочено за 16.06.2015 г. Постановено решение от 30.06.2015 г. 

   

След преценката на резултатите от извършената Контролна проверка на 

АС - Бургас и на основание чл. 58, ал. 2 от ЗСВ,  Инспекторатът към Висшия 

съдебен съвет прави следните  
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                          ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:  
 

1. По отношение на контрола върху дейността на БОС са извършени 

необходимите проверки и са предприети мерки, в резултат на които в 

значителна степен е преодоляно забавеното изписване на съдебните актове и 

поради това препоръката е този периодичен контрол да продължи до пълното 

отстраняване на констатираната слабост. 

2. Констатираната бройка от 5 дела, насрочени над двумесечния срок 

по чл. 252, ал. 2 НПК, без разрешение на председателя, действително 

съставлява малък процент от всички насрочени дела, но за в бъдеще, 

препоръката е това да не се допуска  

3. Броят на съдебните актове, изготвени след законоустановения срок, 

в БАС, бележи тенденция към намаляване, което е добър показател за 

дейността му, но следва да се отбележи, че въпреки намалелия брой, 

констатираните забавяния по 14 дела са значително над разумния срок и тази 

практика е препоръчително да бъде преустановена с оглед избягване 

изплащането на обезщетения по реда на  Глава 3а от ЗСВ за нарушаване 

правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. За тази цел е 

необходимо председателят на съда, съгласувано с ОС на съдиите от АС – 

Бургас, да набележи и осъществи необходимите организационни и др. мерки. 

 

Председателят на АС - Бургас 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. 

 

След изтичане на срока за възражения, актът да се изпрати на 
Председателя на ВКС и Висшия съдебен съвет. 

 
 
 

 

                                       ИНСПЕКТОР:                                                                    

                                                                                ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


