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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел./факс: 02 905 75 03 

 

  

 

 

 

   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    

 Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, разгледа възражение вх. № 3812/12.08.2016 г., рег. 

№ КПП-01-55/16 от 12.08.2016 г., подадено от Пламен Иванов Шумков, 

съдия в РС - Враца, срещу Акт за резултати от извършена комплексна 

планова проверка в РС – Враца по гражданските дела, възложена със 

Заповед № ПП-01-55/16.06.2016 г. на главния инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет. 

 Във възражението се повдига оплакване срещу констатацията на стр. 

65 от акта, че съдия Пламен Шумков е постановил 23 решения по дела, 

разгледани по реда на бързото производство, след срока по чл. 316 ГПК, 

като просрочията са между 4 и 15 дни. Съдия Пламен Шумков твърди, че 

през съдийския си стаж не е постановявал решения извън предвидения в 

закона срок.  

 Възразява се срещу констатацията, отразена на стр. 29 от акта, 

досежно гр. д. № 309/2015 г., като се сочи, че същото неправилно е 

обсъдено като дело, образувано по реда на бързото производство, тъй като 

е разгледано по общия исков ред, съгласно разпоредбата на чл. 310, ал. 2 и 

ал. 3 ГПК.  

 Оспорва се и констатацията на стр. 32 от акта в частта, в която е 

изложено, че единствено по делата, разгледани от съдия Емил Кръстев, е 

посочвана датата, на която съдът ще обяви решението си, от който момент 

тече срокът за обжалването му. Сочи се, че на стр. 29 от акта е описано 

движението на гр. д. № 4493/2015 г., разгледано от съдия Пламен Шумков, 

като проверяващите са установили, че: „В съдебно заседание от 23.12.2015 

г. съдът е дал ход на делото по същество и е посочил, че ще обяви на 

основание чл. 315, ал. 2 ГПК решението си на 06.01.2016 г., от който ден 
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тече срокът за обжалването му. Решението по делото е постановено на 

посочената дата и съобщенията са изпратени в съдия ден.”. 

 Съдия Пламен Шумков моли главния инспектор да се произнесе по 

възраженията като уважи същите. 

След запознаване с доводите и оплакванията в постъпилото 

възражение, с Акт за резултати от извършена комплексна планова 

проверка в РС – Враца по гражданските дела, възложена със Заповед № 

ПП-01-55/16.06.2016 г., главният инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет приема за установено: 

Възражението изхожда от Пламен Иванов Шумков, съдия в РС – 

Враца. Същият има правен интерес от оспорването на констатациите в акта 

в частта му, относно резултатите от неговата дейност, тъй като съдържа 

оценка за непрецизно изпълнение на служебните му задължения във 

връзка със срочността на обявяване на съдебното решение по дела, 

разгледани по реда на бързото производство, както и по отношение 

спазването на чл. 315, ал. 2 ГПК.   

Възражението е подадено до Инспектората към ВСС, чрез 

председателя на РС – Враца, по пощата на 10.08.2016 г., видно от 

пощенското клеймо на клона в гр. Враца. От списъка на съдиите от 

гражданско отделение на РС - Враца, удостоверяващ датата на запознаване 

с акта на ИВСС, изпратен с писмо изх. № 2032/09.08.2016 г. на 

председателя на РС – Враца, приложен към наш рег. № КПП-01-55/16 от 

12.08.2016 г. се установява, че съдия Пламен Шумков е запознат с акта на 

01.08.2016 г. При тези данни се констатира, че възражението е  подадено 

след 7-дневния преклузивен срок, визиран в чл. 58, ал. 3, изр. второ от 

ЗСВ, който е изтекъл на 08.08.2016 г. - понеделник, присъствен ден.  

Предвид изложеното, възражението се явява недопустимо като 

просрочено и следва да бъде оставено без разглеждане. 

Мотивиран така, главният инспектор на ИВСС 

 

Р Е Ш И: 

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението, подадено от Пламен 

Иванов Шумков, съдия в РС - Враца, срещу Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка в РС – Враца по гражданските дела, 

възложена със Заповед № ПП-01-55/16.06.2016 г. на главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, като недопустимо. 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.  

Решението да се изпрати на Пламен Иванов Шумков - съдия в РС - 

Враца, на хартиен носител, с известие за доставяне.  

Да се приложи като неразделна част от Акт за резултати от 

извършена комплексна планова проверка в РС – Враца по гражданските 

дела, възложена със Заповед № ПП-01-55/16.06.2016 г. на главния 

инспектор на ИВСС. 
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Да се изпрати на председателя на РС - Враца – за сведение и 

прилагане като неразделна част от Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка в РС – Враца по гражданските дела, 

възложена със Заповед № ПП-01-55/16.06.2016 г. на главния инспектор на 

ИВСС – на хартиен носител, с известие за доставяне.  

Да се изпрати за сведение на председателя на ОС – Враца, заедно с 

Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в РС – Враца 

по гражданските дела, възложена със Заповед № ПП-01-55/16.06.2016 г. на 

главния инспектор на ИВСС – на електронен носител, с известие за 

доставяне. 

Да се изпрати за сведение на председателстващия съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, заедно с Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка в РС - Враца по гражданските дела, 

възложена със Заповед № ПП-01-55/16.06.2016 г. на главния инспектор на 

ИВСС - на електронен носител, с известие за доставяне. 

 

 

 

 

                               ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

                                                                                /ТЕОДОРА ТОЧКОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


