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Настоящият годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет 

през 2015 г. се изготвя в особената  институционална ситуация дейността през 
2015 година да е осъществявана в една конституционна и законова рамка за 

неговата структура и правомощия, а отчитането й да протича в нова.  
След продължително и широко обсъждане през 2014 г. и приемането й 

от Министерски съвет на 18.12.2014 г., на 21.01.2015 г. Народното събрание 
одобрява Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система, с хоризонт до 2020 година. Един от акцентите в стратегическата цел за 
подобряване на качеството на управлението на съдебната власт е формирането 

на две колегии в единния орган Висш съдебен съвет – за съдии и за прокурори, 
които да обезпечават съдийската и прокурорската независимост при вземане на 

кадрови и дисциплинарни решения. Пленумът на Съвета да взема общи за двете 
колегии решения – по бюджетни, материалнотехнически въпроси, както и по 

всякакви общи административни и организационни въпроси, засягащи всички 
органи на съдебната власт. ВСС създава организацията на обсъжданията както 

на актуализираната стратегия, така и на предложенията за  конкретни решения 
по изпълнението й, от съдиите, прокурорите и следователите. Създава всякакви 

електронни възможности за достъп на магистратите до проектите за изменение 
и допълнение на Конституцията на РБ и ЗСВ, както и за изразяване на 

индивидуални и колективни становища. Организира събрания на магистратите 
по апелативни райони, с участието на Председателя на ВКС и на Министъра на 
правосъдието, както и на членове на ВСС, на които се провеждат дискусии и се 

събират предложения. Организира попълването и на анкети с въпроси по 
предвижданата съдебна реформа. В края на месец юли ВСС прави обобщения 

на всички становища и предложения по измененията в КРБ и ЗСВ и , след 
обществено представяне, ги предоставя на Министъра на правосъдието. 

В началото на м. април 2016 г. измененията в ЗСВ, приети в 
приложение на конституционните изменения, влизат в сила и ВСС привежда 

своята структура в съответствие с техните предвиждания. Създадени са две 
колегии – съдийска, състояща се от председателя на ВКС, председателя на ВАС 

и 12 изборни членове на ВСС и прокурорска, състояща се от главния прокурор 
и 10 изборни членове на ВСС. Пленумът на ВСС заседава по въпросите, 

установени от ЗСВ като негови правомощия. Гласуването на всички решения на 
пленума и колегиите се извършва явно и поименно, с електронната система на 

ВСС, която своевременно е приведена в съответствие с новите правила за 
гласуване. 

След излагане на горните обяснения е очевидно, че дейността на ВСС 
през 2015 година ще бъде отчетена и анализирана според качеството му на 

единен орган, действащ в пленарен състав,   чрез постоянните и временните си 
комисии и според напредъка в реализирането на стратегическите си цели, 

поставени в документа „Политики на ВСС за управление в периода 2015 – 2017 
година” 
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І. МОДЕРНО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 
 

1. Ефективно управление на човешките ресурси в органите на 

съдебната власт 
 

1.1. Приключване на работата по създаване на механизъм за 

обективно измерване на натовареността на съдиите. 
 

Отчетният период е решителен за финализиране на цялостната работа 
на ВСС по една от най-важните политики в работата му – осигуряване на 

инструменти за обективно измерване на степента на натовареност на съдиите и 
съдилищата и на прокурорите и прокуратурите.  

В края на 2014 г. е приключена работата по изработване на правила за 
измерване на натовареността на прокурорите, следователите и прокуратурите. 

Те започват да се прилагат от 1.01.2015 г. и в този смисъл първата година е 
мониторингова за тяхното приложение. През цялата 2015 година подгрупата за 

прокурори и следователи към работната група за изготвяне на средносрочна 
стратегия за човешките ресурси в съдебната система осъществява обратна 

връзка с прокуратурите и Националната следствена служба за наблюдение и 
корекции на правилата. 

През 2015 г. продължават процесите по изработване на методология 

за определяне и отчитане на натовареността в съдилищата. 
До м. април 2015г. завършва набирането на данни чрез анкетиране на 

съдиите и изготвянето на междинен анализ на изследването за натовареността, 
с който са определени осреднените стойности на обработените данни и 

получените резултати по етапи и видове дела. Сформирани са фокус – групи от 
съдии  по граждански, търговски, наказателни и административни дела за 

валидиране на осреднените стойности. В работата на фокус – групите участват 
и експертите, изготвили експертен доклад на тема „Механизъм за оценка на 

работната натовареност в съдебната система: резултати от емпирично 
изследване на натовареността на съдиите в България”, разработен по проект по 

Норвежкия финансов механизъм съвместно с ВСС и Съвета на Европа. Фокус – 
групите работят до края на м. октомври 2015 г. и в резултат от тяхната работа и 

тази на Комисията по анализ и отчитане на степента на натовареност в органите 
на съдебната власт към ВСС, с решение на Съвета от 15.12.2015 г., са приети 

Правила за оценка на натовареността  на съдията.   
Паралелно с работата по изследването на натовареността върви и 

преосмисляне и актуализиране на статистическите форми за отчет на 
съдилищата, което е необходимо за координиране със стандартите за 

натовареност. На същото заседание на ВСС са приети актуализирани 
статистически форми за отчет на апелативните, окръжните, районните, 

административните, военните и специализираните съдилища. Прието е, че 
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двата нови механизма ще започнат да се прилагат в съдилищата от 1.04.2016 г. 

През цялата 2016 г. ще се поддържат и двата вида отчетност – стар и нов – с цел 
наблюдение върху новите механизми за отчетност и отстраняване на 

евентуални слабости. 
ВСС счита, че тригодишната работа по изработване на новите 

механизми за отчитане на натовареността на магистратите и на новите 
статистически форми за отчет на съдилищата и прокуратурите е дала  резултат, 

който, без да е съвършен, издига на ново, съвременно и качествено различно 
ниво отчетността в съдебната система. Правилното измерване на 

натовареността на органите на съдебната власт и на всеки съдия, прокурор и 
следовател според сложността, а не според количеството дела , дава 

възможност за: по-нататъшно развитие на работата по прекрояване на 
съдебните райони; преосмисляне на правилата за процесуалната подсъдност на 

делата; разработването на средносрочната стратегия за човешките ресурси в 
органите на съдебната власт; преразпределяне на магистратските длъжности и 

съдебната администрация от ненатоварени в натоварени органи; въвеждане на 
коректив при случайното разпределяне на дела и преписки в случаи на 

пренатовареност на съдия, прокурор или следовател; осмисляне на  ролята на 
критерия за натовареност при атестирането на магистратите и при 

дисциплинарни производства срещу тях. 
 

1.2. Реформа на съдебната карта 

 
Неравномерната натовареност на органите на съдебната власт създава 

сериозно затруднение за качественото и бързо правораздаване. Стъпките за 
решаване на този проблем са няколко, като една от тях е реформа на съдебната 

карта на Република България. 
Съгласно чл.30, ал.2, т.7 от Закона за съдебната власт Пленумът на 

Висшия съдебен съвет (ВСС) определя броя, съдебните райони и седалищата на 
районните, окръжните, административните и апелативните съдилища, по 

предложение на колегите,  след съгласуване с министъра на правосъдието, а на 
военните съдилища – съгласувано с министъра на отбраната. 

 След конкретните предприети действия  в тази насока още през 
2014год., свързани с преструктуриране на част от военните съдилища и 

полагане на началото на оптимизацията на районните съдилища и прокуратури, 
в края на 2014г. ВСС стартира организационните действия във връзка с идеен 

работен проект – анализ на кадровото състояние на съдилищата и 
прокуратурите извън областните центрове и предложение за тяхното 

оптимизиране. 
През м. март 2015 г. е приет доклад „Социално-икономически 

фактори и натовареност на районните съдилища”, който е разпространен сред 
всички органи на съдебната власт с възможност за формиране на становища. 

Взето е решение членове на ВСС, съвместно с председателя на ВКС, да 
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проведат срещи в периода 15 юни – 17 юли 2015 г. по апелативни райони с 

административните ръководители на съответните апелативен и окръжни 
съдилища в района. Със свое решение по протокол №40 от 15 юли 2015г ВСС 

приема изготвен от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност 
на органите на съдебната власт /КАОСНОСВ/ доклад за значението на 

районните съдилища в структурата на съдебната система и критериите за 
промяна в съдебната карта на районните съдилища. На същото заседание ВСС  

възлага на комисията да изготви и представи в срок до 15.10.2015г. доклад за 
значението на районните прокуратури в структурата на съдебната система и 

критериите за промени в териториалната структура на районните прокуратури. 
Такъв доклад е приет от ВСС през м. октомври 2015 г. Съветът приема и 

предложените критерии за реорганизация на районните съдилища и 
прокуратури, като определя срок до 30.11.2015 г. в който конкретните 

предложения за промени в съдебната карта на районните съдилища и 
районните прокуратури да бъдат обсъдени и мотивирани пред него. 

До края на 2015 г. във ВСС се приемат и обсъждат предложения, 
възражения и становища , свързани с предстоящите промени в районите на 

районните съдилища и прокуратури. Открояват се възможните детайли, които 
биха могли да усложнят предприемането на този тип реформа. КАОСНОСВ 

стига до извода, че в отделните апелативни райони биха били подходящи 
различни модели за приложение: промяната на съдебните райони може да бъде 
извършена или чрез административно обединяване на районни съдилища, респ. 

прокуратури, или чрез териториално преминаване на определени населени 
места или цели общини под подсъдност на съседни районни съдилища и 

прокуратури, или чрез закриване на районни съдилища и прокуратури – в 
сравнително малко случаи. Но какъвто и да е моделът, ВСС не може да 

премине към реализирането му, без да е осигурил две абсолютно необходими 
предпоставки: правила за обективно измерване на натовареността като основен 

критерий за преструктуриране и централизирана електронна информационна и 
деловодна система, обединяваща и приложима във всички районни, окръжни и 

апелативни съдилища и прокуратури. Тъй като до края на отчетния период 
първата предпоставка е осъществена, през 2016 г. трябва да се предприемат 

действия по осигуряване на втората. Тя е абсолютно необходима, с цел 
обезпечаване на достъпа до правосъдие от всяка част на страната. Каквито и да 

са ползите от прерайонирането в съдебната карта, те не могат да бъдат 
смислени, ако се осъществят в ущърб на достъпа до правосъдие. 

 

1.3. Оптимизиране на щатовете и движение на кадрите в органите 

на съдебната власт 
 

Една от мерките за преодоляване на неравномерната натовареност в 
органите на съдебната власт е преразпределението на щатовете от 

ненатоварените към натоварените органи. Това е ежегодна и постоянна 
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дейност, осъществявана съвместно от Комисия по предложенията и 

атестирането на съдии, прокурори и следователи / КПА/ и Комисията по анализ 
и отчитане степента на натовареност в органите на съдебната власт 

/КАОСНОСВ/ на ВСС. Преместването на свободни щатове чрез съкращаването 
им от един орган и откриването им в друг винаги се предшества от анализ на 

натовареността за последните три години и вземане на решение на тяхна база. 
През 2015 г.  във всички органи на съдебната власт са преразпределени чрез 

съкращаване и откриването им в други органи общо 100 длъжности – 44 в 
съдилищата и 56 в прокуратурите. ВСС продължава да се придържа към 

политиката си да не увеличава общия брой на магистратите в страната, 
приемайки, че техният общ брой е напълно достатъчен, ако натовареността им 

бъде постепенно регулирана чрез различните механизми, които прилага. За 
целия период на действие на този състав на ВСС, от 3.10.2012 г. до 31.12.2015 

г., в съдилищата и прокуратурите са „преместени” общо 436 свободни 
длъжности. В резултат от тези действия натовареността е чувствително 

регулирана, като свръхнатоварените органи са облекчени, а слабо натоварените 
са с повишена натовареност. Така броят на съдиите в Софийски районен съд е 

увеличен от 139 на 175, с което броят на делата за разглеждане на един съдия е 
намалял от 108,29 на 76,77 месечно;  в Районен съд – Варна броят на съдиите е 

увеличен от 40 на 53, а натовареността с брой дела за разглеждане месечно от 
един съдия е намаляла от 80,12 на 53,24; в Районен съд – Пловдив броят на 
съдиите е увеличен от 53 на 59, а натовареността с брой дела за разглеждане 

месечно е спаднала от 62,35 на 43. Съдиите в Софийски градски съд са 
увеличени от 136 на 159, а натовареността е намаляла от 39,95 броя дела за 

разглеждане месечно на 25, 70.  Тази статистика обаче би била вярна, ако 
всички щатни длъжности бъдат реално заети – обстоятелство, което не се 

случва практически, поради причините, изтъкнати по-долу, както и в предходни 
доклади. 

Както всяка година, в началото на 2015 г. ВСС, чрез своята Комисия 
по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи /КПА/, 

открива своята кадрова дейност с работата по задължителното по ЗСВ 
обявяване на свободните длъжности за младши съдии и младши прокурори и 

планиране. След планирането, включващо предвиждания   за потребностите на 
отделните съдебни райони с хоризонт от 3 години и възможностите за 

финансово осигуряване на длъжностите и обучението, ВСС взема решение за 
обявяване на конкурс за 37 кандидати за младши съдии от общо 41 свободни 

места и  за 30 кандидати за младши прокурори /от 30 свободни места/. При 
провеждане на писмената част на конкурса за младши прокурори се открива 

кандидат с предварително написани евентуални отговори по  изтегления казус, 
което е индикация, че казусът е станал известен преди началото на писмения 

изпит.   Кандидатът е отстранен, без право да участва по-нататък, а конкурсът 
се повтаря. Създадена е временна комисия, която извършва проверка във връзка 

с констатираното нарушение при провеждането на писмения изпит за младши 
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прокурори и прави предложения за промяна на действащите правила с оглед 

подобряване сигурността при провеждане на конкурсите. 
В момента обучение в НИП провеждат общо 38 кандидати за младши съдии и 

31 за младши прокурори. 
След планиране и преразпределяне  на длъжностите  „съдия” в 

апелативните съдилища, извършено от КПА, съобразено със становищата на 
административните ръководители в органите на съдебната власт, решенията на 

комисия „Бюджет и финанси” – с оглед произнасяне по финансовата 
обезпеченост, анализите на КАОСНОСВ на отчетената средна натовареност на 

страната, ВСС счита за необходимо да бъдат обявени за заемане чрез конкурс 
както свободните длъжности  „съдия” в апелативните съдилища, така и тези  

длъжности, които със сигурност предстои да бъдат освободени на основание 
чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ в периода от юли 2015 г. до юли 2016 г. Така през 

2015 г. се провежда конкурс за заемане на 35 длъжности за съдия в 
апелативните съдилища чрез конкурс за повишаване в длъжност и преместване 

и се обявява конкурс за първоначално назначаване  за 20% от свободните 
длъжности /който е проведен през 2016 г./ По същия механизъм 7 свободни 

длъжности за прокурор в апелативните прокуратури са обявени на конкурс за 
повишаване в длъжност и преместване и за първоначално назначаване. 

 В административните съдилища за пореден път се провежда 
пренасочване на свободни съдийски длъжности от ненатоварени съдилища към 
натоварените /през тази година от АС Разград и Кюстендил към АС София – 

град и Пловдив/. Следва обявяване на конкурси за повишаване в длъжност и 
преместване и за първоначално назначаване за общо 19 свободни длъжности. 

През отчетната година са обявени конкурси за повишаване в длъжност 
и преместване и конкурси за първоначално назначаване за заемане  на 

длъжността „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и 
наказателна колегии – общо 34 длъжности и „прокурор” в окръжните 

прокуратури – общо 37 длъжности. И тези конкурси са обявени след 
преместване на свободни щатове от слабо натоварени към силно натоварени 

органи на окръжно ниво. По този механизъм съставът на СГС е увеличен с нови 
6 длъжности „съдия”, след намаляване на длъжностите в ОСфия, Монтана, 

Разград и Велико Търново и ОСО на ОП – В.Търново. 
В районните съдилища и районните прокуратури са обявени конкурси 

за преместване и конкурси за първоначално назначаване за заемане  на 
длъжността „съдия” в районните съдилища – общо за 40 места. Свободните 

места в районните съдилища са общо 70, но 30 от тях остават за заемане от 
младши съдии, чийто срок на тази длъжност изтича през годната и те трябва да 

заемат местата си като районни съдии. В районните прокуратури обявените на 
конкурс места са общо 97 , а 29 свободни места са оставени за заемане от 

младши прокурори с изтичащ през 2015 г. срок по чл. 240 от ЗСВ. 
Във връзка с изтичането на двугодишния срок по реда на чл. 240 от 

ЗСВ на общо 65 от назначените в конкурса през 2013 г. младши магистрати, от 
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които 36 младши съдии и 29 младши прокурори, с решение на ВСС по пр. № 

33/18.06.2015 г., по предложение на КПА и на база извършеното планиране , са 
назначени на длъжност „съдия” в районен съд и „прокурор” в районна 

прокуратура, съгласно чл. 243 от ЗСВ, в съответните съдебни райони, без 
провеждане на конкурс. Висшият съдебен съвет взема решение при 

назначаването на младшите съдии и младшите прокурори по реда на чл. 243 от 
ЗСВ да бъдат съобразявани желанията им за разместване при наличие на 

взаимни съгласия помежду им в рамките на планираните за тях длъжности и 
след уведомяване на административните ръководители, тъй като в ЗСВ липсват 

нарочни законови правила в тези частни и изолирани случаи. 
През 2015 г. са извършени назначения на магистрати, спечелили 

конкурси, обявени през 2013 и 2014 г. и ограничен брой от конкурси, обявени 
през 2015 г. /чиито процедури са завършили без обжалване на решенията/: във 

ВКС – общо 14 върховни съдии; във ВАС – 9 върховни съдии; във ВКП – 4 
прокурори; във ВАП – 10 прокурори; в НСлС – 9 следователи; в окръжни 

съдилища – 28 съдии; в окръжни прокуратури – 71 прокурори; в 
административни съдилища – 4 съдии; в районни съдилища – 48 съдии; в 

районни прокуратури – 35 прокурори. И през тази година обстоятелството, 
което препятства своевременното встъпване в длъжност на назначените 

магистрати, е продължителността на периодите на обжалване на решенията. 
Драстичен пример за продължителност е конкурсът за първоначално 
назначаване в Апелативен съд – София, наказателна колегия, който е обявен 

през м. октомври 2013 г. и до края на 2015г. не е приключил с влязло в сила 
решение за назначаване. Решението за назначаване е крайният акт на 

приключване на цялостната процедура от обявяване на конкурса, до 
класирането и решението за назначаване на класираните кандидати. Поради 

това всички претендирани от некласираните кандидати нарушения на 
процедурите са основания за обжалване. Встъпването в длъжност не може да 

предхожда влизането в сила на решението за назначаване. Така длъжностите, 
обявени на конкурс, остават практически незаети през продължителен период 

от време, през който работата на съответния орган е смутена в различна степен, 
според броя на свободните длъжности в него. Междувременно, преди 

обявените на конкурс свободни длъжности да се заемат, по различни причини 
се освобождават и други, спрямо които трябва да се проведе отново конкурсна 

процедура. Търсейки решение на този проблем, който е препятствие за много 
от органите да работят в оптимален състав, ВСС подкрепя тезата, изразявана от 

професионалните организации на съдиите и прокурорите, че следва да се 
приемат законодатели решения, които да дадат възможност кандидати, 

представили се с висока професионална подготовка, но некласирани поради 
множеството високо квалифицирани участници в конкурса, да имат 

възможност да кандидатстват за новооткритите свободни длъжности, според 
класирането си на конкурса, в който вече са участвали. 
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Процедурите за преназначаване на магистрати по чл. 194 от ЗСВ 

/преместване на заети щатове/ за 2015 г. са общо шест и са проведени според 
правилата, приети от ВСС още през 2013 г. Преназначени са магистрати от 

Районен съд – Чирпан в Районен съд – Стара Загора, от Административен съд – 
Варна в АС – София – град, от Районен съд – Велики Преслав в Районен съд – 

Шумен, от Районен съд – Монтана в Софийски районен съд, от Районен съд – 
Мездра в Софийски районен съд и от Районен съд – Ихтиман в Софийски 

районен съд.  Всички преместени магистрати са определени по тяхно желание и 
след преценка по критериите, заложени в правилата за приложение на чл. 194 

от ЗСВ, приети от ВСС /в случаите, когато желаещите са повече от един/, а 
именно според стажа на съответната длъжност и достигнатия ранг. Критерият 

«лични причини», който е спомагателен и последен, не е използван. 
 

1.4. Процедури за избор на административни ръководители в 

органите на съдебната власт 

 
Увеличението на процедурите за избор на административни 

ръководители през 2015 година е конюнктурно – изтичащ мандат на 
административните ръководители, избрани през 2010 година. За разлика от 

изборите от 2010 година обаче, сегашните процедури се отличават със 
значително по-висока степен на прозрачност и задълбоченост. С няколко 
поредни изменения на ЗСВ са въведени правила, осигуряващи гаранции, че в 

хода на подготовката за избора съответните постоянни комисии на ВСС 
осигуряват информация за професионалните и нравствените качества на 

кандидатите, както и за състоянието на съответния орган. Заинтересуваните 
професионални и неправителствени организации и колеги на кандидата, както и 

магистратите от органа, за чието ръководство се кандидатства, имат 
възможност да задават въпроси и да изразяват становища. Самите кандидати, 

чрез представените концепции за управление на съответния орган и 
изложението им в заседанието на ВСС по избора, имат правото да 

демонстрират качествата, проявяващи ги като бъдещи административни 
ръководители. Поради това ВСС намира провеждането на изборите според 

обновените след 2010 година законови правила за съществен напредък, който 
осигурява много по-качествен избор, въпреки получените критики спрямо 

поведението на членове на ВСС при някои избори. 
До 31.12.2015 г. се провеждат успешни избори по 44 обявени през 

2014 г. процедури и по 82 от общо обявените през 2015 г. 137 процедури за 
избор на административни ръководители. По 26 обявени процедури няма 

кандидати за заемане на длъжността административен ръководител. ВСС 
обръща внимание, че в част от органите на районно ниво трайно липсва 

желание за заемане на ръководните длъжности и това в най-голяма степен 
трябва да е повод за анализ в тази насока. Така, през 2015 г. за длъжностите 

председател на РС – Велинград, председател на РС – Мадан, Районен прокурор 
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на РП – Белоградчик,  процедурите са откривани 4 пъти, без да е подадено нито 

едно заявление за заемането им.  ВСС не е изследвал причините, въпреки, че 
фактът е обезпокояващ. 

След проведените избори ВСС избира административни ръководители 
на 126  органа на съдебната власт, както следва: 

Окръжен съд – Ловеч – Милена Петкова Вълчева 
Окръжен съд – Разград – Лазар Йорданов Мичев 

Районен съд – Ловеч – Мария Димова Шолекова 
Районен съд – Добрич – Анна Великова Александрова 

Окръжен съд – Монтана – Милена Цветанова Бранкова 
Районен съд – Враца – Миглена Раденкова Петрова 

Районен съд – Попово – Маринела Георгиева Стефанова 
Районен съд – Ямбол – Светлана Димитрова Митрушева – Атанасова 

Военно-окръжна прокуратура – Пловдив – полк. Димо Димитров Бъчваров 
Окръжна прокуратура – Габрово – Надежда Трайчева Желева 

Районна прокуратура – Костинброд – Ралица Райкова Данкова 
Районна прокуратура – Елин Пелин – Мария Божидарова Стоянова 

Районен съд – Каварна – Димитър Илиев Димитров 
Районен съд – Поморие – Нася Иванова Япаджиева 

Районен съд – Генерал Тошево – Росен Минков Стоянов 
Районен съд – Плевен – Даниела Василева Дилова 
Районен съд – Монтана – Красимир Младенов Семов 

Районен съд – Тутракан – Владимир Николаев Легарски 
Районен съд – Трявна – Вяра Ангелова Петракиева – Велинова 

Районна прокуратура – Свиленград – Антон Пенев Стоянов 
Районен съд – Котел – Иван Стоянов Ченков 

Районен съд – Тетевен – Марио Димитров Стоянов 
Районен съд – Чепеларе – Славка Иванова Кабасанова 

Районен съд – Девин – Илияна Росенова Зелева 
Районен съд – Елена – Пейо Иванов Приходков 

Районен съд – Павликени – Радка Иванова Цариградска 
Районен съд – Нови пазар – Петина Кръстева Николова 

Районен съд – Ардино – Сунай Юсеин Осман 
Окръжна прокуратура – Кърджали – Желязко Димитров Стефанов 

Районен съд – Трън – Михаил Ангелов Алексов 
Окръжен съд – Велико Търново – Мая Георгиева Маркова – Джамбазова 

Районен съд – Никопол – Галя Величкова Наумова 
Районен съд – Червен бряг – Виолета Григорова Николова 

Районен съд Нова Загора – Георги Любенов Йорданов 
Районна прокуратура – Елхово – Стойко Иванов Иванов 

Военно-апелативна прокуратура – полк. Веселин Стоянов Стоев 
Районна прокуратура – Ямбол – Мина Желева Грънчарова 

Военно-апелативен съд – Димитър Ангелов Фикиин 
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Районен съд – Балчик – Ивелина Димитрова Велчева 

Окръжна прокуратура – Пазарджик – Васил Малинов Малинов 
Районен съд – Кнежа – Антон Цветанов Антонов 

Районен съд – Казанлък – Радослава Николова Маждракова 
Районен съд – Гълъбово – Христо Алексеев Ангелов 

Районен съд – Раднево – Христина Вълчанова Димитрова 
Районен съд – Айтос – Мария Йорданова Дучева 

Районен съд – Малко Търново – Чанко Петков Петков 
Районен съд – Панагюрище – Снежана Василева Стоянова 

Районен съд – Бяла Слатина – Силвия Андреева Житарска - Димитрова  
Районен съд – Лом – Соня Димитрова Камарашка 

Районен съд – Харманли – Минка Иванова Китова 
Апелативен съд – Велико Търново – Янко Манолов Янев 

Окръжен съд – Силистра – Людмил Петров Хърватев 
Районен съд – Омуртаг – Невяна Пейчева Захариева 

Административен съд – Смолян – Игнат Цветков Колчев 
Районен съд – Тополовград – Иван Христов Христов 

Районна прокуратура – Чепеларе – Вихра Милкова Къдринска 
Районен съд – Козлодуй – Цветанчо Димитров Трифонов 

Районна прокуратура – Първомай – Йоанна Тоскова Запрянова 
Районна прокуратура – Сливен – Иван Калчев Иванов 
Районна прокуратура – Ивайловград – Димитър Кръстев Чорбаджиев  

Районна прокуратура – Перник – Аделина Вергилова Борисова - Алексиева 
Районна прокуратура – Пазарджик – Георги Христов Кацаров  

Районна прокуратура – Попово – Пламен Иванов Илиев 
Районна прокуратура – Своге – Борислава Иванова Барболова  

Районна прокуратура – Берковица – Весела Георгиева Ранова 
Районна прокуратура – Пловдив – Гергана Найденова Мутафова 

Районна прокуратура – Павликени – Атанас Асенов Филипов 
Районна прокуратура – Пещера – Даниела Георгиева Петърнейчева - Баракова 

Апелативен съд – Бургас – Деница Вълева Вълкова - Петкова 
Районна прокуратура – Левски – Чавдар Любенов Мънев 

Районна прокуратура – Кърджали – Гергана Петрова Колева 
Районен съд – Несебър – Евгени Мирославов Узунов 

Районна прокуратура – Айтос – Милена Стойчева Стойчева - Генчева 
Софийски градски съд – Калоян Христов Топалов 

Районна прокуратура – Стара Загора – Гриша Спасов Мавров 
Районна прокуратура – Добрич – Петко Петров Тухчиев 

Районна прокуратура – Поморие – Благовест Димитров Вангелов 
Районна прокуратура – Исперих –  Иван Костов Иванов 

Районен съд – Сливен – Живка Кирилова Спирова 
Районна прокуратура – Търговище – Любен Владимиров Иванов 

Военно-окръжна прокуратура – Сливен – полк.Христо Гандев Тинев 
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Районна прокуратура – Благоевград – Борислав Руменов Ковачки 

Районна прокуратура – Панагюрище - Красимир Георгиев Танев 
Районна прокуратура – Свищов - Блага Димитрова Георгиева 

Районна прокуратура – Средец - Валентина Иванчева Маджарова 
Районна прокуратура – Видин - Ваня Ненкова Цокова 

Районна прокуратура – Сандански - Николай Владимиров Захманов 
Районна прокуратура – Разград - Любомир Манолов Георгиев 

Районна прокуратура – Бяла -Трифон Петков Владов 
Районна прокуратура – Нови пазар - Милен Иванов Глушков 

Районна прокуратура – Ловеч - Цветомир Милков Папурков 
Районна прокуратура – Гоце Делчев - Иван Николов Чилев 

Районна прокуратура – Шумен - Соня Крумова Александрова  
Районна прокуратура – Велики Преслав - Калоян Огнянов Вълков 

Районен съд – Левски – Палмира Димитрова Атанасова 
Районен съд – Русе – Пламен Георгиев Ченджиев 

Районна прокуратура – Тетевен – Калина Димитрова Кънчева 
Районна прокуратура – Луковит – Петя Маринова Грънчарова 

Районна прокуратура – Балчик – Тодор Димов Тодоров 
Районна прокуратура – Ботевград – Дарин Георгиев Лаков 

Районна прокуратура – Нова Загора – Драгомир Богомилов Драганов 
Районен съд – Костинброд – Аксиния Борисова Атанасова  
Районен съд – Габрово – Пламен Пантев Денев 

Окръжна прокуратура – Варна – Владимир Чавдаров Станков  
Административен съд – Хасково – Хайгухи Хачик Бодикян 

Районна прокуратура – Монтана – Галин Найденов Байчев 
Районна прокуратура – Радомир – Ангел Михайлов Алексов 

Районна прокуратура – Мездра – Георги Викторов Палански 
Районна прокуратура – Бяла Слатина – Методи Ангелов Маринов 

Районна прокуратура – Велинград – Елена Илкова Малинова 
Районна прокуратура – Пирдоп – Александър Кирилов Александров 

Районна прокуратура – Враца – Цветомила Цветанова Събинска 
Районна прокуратура – Златоград – Стела Веселинова Юрчиева - Башева 

Районна прокуратура – Хасково – Румен Валентинов Сираков 
Окръжна прокуратура – Бургас - Калина Стефанова Чапкънова - Кючукова 

Районна прокуратура – Чирпан – Георги Видев Видев 
Районна прокуратура – Дряново – Георги Ников Георгиев 

Районна прокуратура – Асеновград – Калоян Минчев Димитров 
Районна прокуратура – Севлиево – Тихомир Лалев Петков 

Районна прокуратура – Карлово – Димитрина Димитрова Шекерева 
Районен съд – Свищов – Пенка Борисова Йорданова 

Районна прокуратура – Разлог – Ружена Георгиева Кондева - Елчинова 
Районна прокуратура – Казанлък – Таня Цветанова Димитрова 

Военно-окръжна прокуратура – София – полк. Емил Димитров Ангелов 
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Районна прокуратура – Велико Търново – Тихомир Георгиев Шабов  

Районен съд – Своге – Румен Атанасов Стойнов 
 

На 29.01.2015 г., във  втора по ред процедура, след проведено 
изслушване на кандидатите за председател на ВКС, излъчено и он-лайн, ВСС 

предлага на Президента на РБ да избере Лозан Йорданов Панов за председател 
на Върховния касационен съд  предложението е уважено.  

 

1.5. Атестиране 

 
Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, в компетентността 

на Комисията по предложенията и атестирането , е провеждането на атестиране 
за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи. 

През 2015 година Комисията по предложенията и атестирането е открила общо 
110 процедури за атестиране с оглед придобиване статут на несменяемост. 

Извършените от Комисията атестации с изготвяне на комплексни оценки и 
направени предложения до ВСС за приемането им и придобиване статут на 

несменяемост са за 101 магистрати,  всички от които са приети на заседания на 
ВСС с оценка много добра. 

ВСС е взел решения  за  периодично атестиране на 751 магистрати, от 
тях 46 за административни ръководители. Приетите от ВСС комплексни оценки 
от проведеното периодично атестиране са  много добра – 732 и добра – 19. 

Липсват задоволителни и незадоволителни оценки. 
По предложение на КПА, с решение на ВСС по  протокол № 38 от 02.07.2015, е 

прието периодично атестиране на магистрати, участници в конкурси, със стаж в 
съдебната система по-малко от изискуемия в чл. 196, т.2 от ЗСВ /4-годишен/, да 

се провежда само когато магистратът има натрупана достатъчна професионална 
дейност, за да може да бъде оценяван. В мотивите на решението на Съвета е 

възприето по аналогия да бъде прилагана разпоредбата на чл. 8, ал.2 от 
Методиката за атестиране, която предвижда , при отсъствие на магистрата от 

работа, атестиране да се провежда „за период, през който атестираният е 
работил реално в съответния орган на съдебна власт, но не по-малко от една 

година”. 
За периода януари – декември 2015 г., общо подадените на основание 

чл. 205, ал. 1 от ЗСВ  възражения срещу определена комплексна оценка са 27 
или 3,6% от проведените процедури, като се наблюдава значително намаляване 

на възраженията спрямо 2014 г., когато същите са били общо 93 или 7,3% от 
проведените такива. Тринадесет от възраженията на магистрати са уважени и 

на КПА е възложено изготвяне на нова комплексна оценка на атестирания, а 14 
са оставени без уважение и ВСС е приел предложената от КПА. 

Неколкократно досега ВСС е заявявал, че законовият модел на 
атестирането проявява слабости, които са пречка за Съвета да приемат такива 

атестации, които обективно да отразяват същността на работата и нейното 
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качество. В началото на 2015 г.  работната група „За подобряване и промяна на 

начина на атестиране” подема поредна инициатива, с която и в резултат на 
анализа на европейските практики от проведените през 2014 и 2015 г. 

дискусионни форуми, са изготвени конкретни предложения за изменения и 
допълнения на Закона за съдебната власт в областта на атестирането .  По-

важните предложения предвиждат: 
1. Възлагане на подзаконова нормотворческа компетентност на 

Висшия съдебен съвет, с която да утвърждава правила и да приема наредби при 
упражняване на правомощията си по атестиране. 

2. Редуциране честотата на периодичното атестиране – периодът на 
следващото атестиране да е в зависимост от степента на комплексната оценка 

от последната периодична атестация. 
3.Атестиране да се извършва до 10-13-та година от назначаването на 

магистрата в съдебната система или до достигане на определено инстанционно 
ниво (апелативно или върховно). След 10-13-та година или след достигане до 

определено инстанционно ниво атестиране да се извършва при влошаване на 
три изрично определени показатели (качество, срочност и етичност), като 

атестирането да се инициира от административния ръководител. 
4. Въвеждане на първо (междинно) периодично атестиране преди 

атестирането за придобиване на статут на несменяемост – на третата (втората) 
година от назначаването като магистрат в органите на съдебната система, както 
и въвеждане на извънредно атестиране на магистрати – когато съдия, прокурор 

или следовател няма проведено периодично атестиране, а е участник в конкурс 
за преместване или повишаване. 

5. Атестацията за статут на несменяемост да се зачита за периодично 
атестиране, с цел избягване на двойното атестиране за един и същ период. 

6. Въвеждане на атестиране на младшите съдии и младшите 
прокурори преди назначаването им като съдии или прокурори. 

7. Точно регламентиране начина на изчисляване на периода на 
атестацията и въвеждане изискване атестирането да се провежда за период, 

през който атестираният е работил реално (действително) не по-малко от 1 една 
година. 

8. Промяна на профила на членовете на ПАК и  въвеждане на 
допълнителни изисквания за липса на дисциплинарни наказания, които не са 

заличени, за придобит статут на несменяемост и наличие на комплексна оценка 
от последно атестиране „добра” или „много добра” и др.  

Предложенията за промени в ЗСВ са в основата на предложенията на 
ВСС по мерките в изпълнение на Актуализираната стратегия, изготвена от МП 

и одобрена от НС. Те се очертават и като част от изготвения от КПА и приет от 
ВСС Анализ за периода 03.10.2012 г. - 01.09.2015 г. на проблемите при 

прилагането на съществуващата правна уредба в областта на атестирането. 
По решение на Съвета, предложенията за изменения и допълнение на 

закона за съдебната власт, свързани с подобряване и промяна начина на 
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атестиране, са изпратени на Председателя на Народното събрание, на 

Председателя на Правната комисия на Народното събрание, както и на 
председателите на парламентарните групи народни представители. 

 

1.6. Повишаване в по-горен ранг 

 
За перода м. януари - м. декември 2015 година ВСС взема решения по 

481 предложения за повишаване в по-горен ранг на място. Решенията са 
положителни  за 458 магистрати , а  23 са за оставяне без уважение. 

И през 2015 г., при направено предложение или заявление за 
повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение, КПА извършва 

задълбочено и детайлно проучване за наличие на обстоятелствата, визирани в 
законовата норма на чл. 234. В тази връзка продължават да бъдат изисквани 

допълнителни статистически данни за дейността на магистрата в случай, че 
предложението е направено значителен период след последното периодично 

атестиране, както и подробно мотивирано становище от съответния 
административен ръководител, съдържащо конкретни обстоятелства и 

персонални данни, сочещи на образцово изпълнение на служебните задължения 
на съответния магистрат. Разглеждат се и актовете на Инспектората към ВСС. 

Комисията продължава да следва  създадената от нея практика при направено 
предложение за повишаване в по-горен ранг, когато от последното периодично 
атестиране на магистрата са изминали повече от 3 години, т.е. когато е налице е 

хипотезата на чл. 203, ал. 3 от ЗСВ, предложението за повишаване в по-горен 
ранг да бъде връщано за изготвяне на ново предложение на основание чл. 196, 

т. 2 от ЗСВ, тъй като повишването следва да бъде преценено с оглед новите 
данни и констатации, които ще намерят отражениe при провеждане на новото 

периодично атестиране. В случаите, когато в предложението липсват мотиви за 
доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните 

задължения, предложението за повишаване също се връща за изготвяне на 
мотивирано становище. 

 

1.7. Съдебна администрация – проблеми в щатната численост и 

оптимизиране 

 

През 2015 г., анализирайки тенденциите в управлението на съдебната 
система и международните документи и съдържащите се в тях препоръки, ВСС, 

чрез своята Комисия по съдебна администрация/КСА/,  формира принципни  
предложения, свързани с регулиране на кадровата политика  по отношение на 

съдебната администрация. Водещата цел е да се следва политика за осигуряване 
на администрация, която да отговаря на високи стандарти в работата, пряко 

свързана с подпомагане дейността на магистратите. Конкретните мерки са в 
няколко насоки. 



 

17 

 

1. Оптимизиране на щатната численост на съдебната администрация с 

оглед планираната реформа на съдебната карта. 
Тази мярка е част от предприетата от ВСС политика по реформа на 

съдебната география. Реформата на съдебната карта по отношение на съдебната 
администрация е съпътстващ процес, който следва основния. Ето защо 

оптимизирането на щатната численост на съдебната администрация с оглед 
планираната реформа на съдебната карта е продължаваща мярка, чието 

изпълнение е с постоянен срок на действие и ще продължи да бъде актуално и 
през следващите отчетни периоди. 

2. Извършване на проверка на изпълнението  на решенията на ВСС по 
оптимизиране на администрацията в органите на съдебната власт и по 

приложението на правилниците за съдебната администрация в органите на 
съдебната власт. 

Съгласно решение на ВСС по протокол № 17/02.04.2015 г., при 
освобождаване на щатни бройки за съдебни служители, административните 

ръководители на органите на съдебната власт могат да назначават нови 
служители, без да искат разрешение от ВСС, само в рамките на утвърдения им 

бюджет за текущата година.  Със следващо решение по протокол № 
18/08.04.2015 г.,  ВСС  приема административните ръководители на органите на 

съдебната власт да уведомяват КСА за всяко назначаване на съдебни служители 
на свободни щатни бройки, независимо от правното основание. Идеята е да се 
даде възможност за контрол при спазването на решение на ВСС по Протокол № 

17/02.04.2015 г. 
Със свое решение КСА е предвидила задължение за 

административните ръководители на органите на съдебната власт да не 
назначават съдебни служители на свободни щатни бройки, без съгласие на 

ВСС, като решението се отнася за щатни бройки, освободени след прекратяване 
на трудовото правоотношение (но не се прилага при сключване на срочни 

трудови договори  при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 68, ал. 1, т. 4 от 
Кодекса на труда.). 

3. Анализ по апелативни райони на щатната численост на съдебната 
администрация в органите на съдебната власт, с оглед  преразпределението на 

магистратските бройки, натовареността на съдебния орган и съотношението 
между броя на съдебните служители, отнесено към броя на магистратите по 

щат. 
На 22.07.2015 г. и 03.08.2015 г. на заседания на КСА са обсъдени 

резултатите от направения анализ по апелативни райони и са разгледани 
предложенията на членовете на комисията за съкращаване на свободни  щатни 

бройки за съдебни служители в ниско натоварени съдилища. Основен 
критерий, използван при анализа,  е ниската натовареност на съдебния орган, 

възможността за съвместяване на функции, високо съотношение между брой 
съдебни служители общо към брой магистрати по щат, както и брой съдебни 

служители съотнесен към брой магистрати, включително съдебни изпълнители 
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и съдии по вписванията. Анализът на съдебната администрация е съобразяван с 

данните за натовареност през първото полугодие на 2015 г. 
В резултат на направените предложения за оптимизиране на щатната 

обезпеченост, ВСС е приел 6 решения, с които щатната численост на съдебната 
администрация в съдилищата е намалена общо с 45 щатни бройки. С цел 

преодоляване на проблема с неравномерната натовареност в органите на 
съдебната власт, броят на съдебните служители в органите на съдебната власт 

през 2015 година е увеличен общо с 162 щатни бройки, като повече от  
половината от тези щатни бройки (97) са открити в Софийски районен съд. 

Необходимостта от тях е извънредна, явяваща се резултат на реорганизацията 
на сградния фонд на съда, чиято потребност от щатно обезпечаване в такъв 

мащаб е еднократна и обективно обоснована. В посочена бройка са включени 
42  щатни бройки за Прокуратурата на Република България (ПРБ), а за всички 

останали съдилища (извън СРС) щатните бройки са увеличени с 42 бр, от  
които увеличение  с 18 щата в различни районни съдилища във връзка с 

регистрацията им по ДДС. 
Броят на съдебните служители във всички органи на съдебната власт 

/съдилища, прокуратури, ВСС, ИВСС, НИП/ към 31.12.2015 г. е   9 744  щата; за 
2014 г. е бил 9 582  щата; за 2013 г. - 9 392 щата. Или, тенденцията за 

увеличаване щата на съдебната администрация  през 2015 г. е намаляваща, но 
все още налична. 

Към 31.12.2015 г. общият брой на свободните щатни бройки за 

съдебни служители във всички ОСВ възлиза на 888, като общо за ПРБ този 
брой е 516 щатни бройки, за съдилищата - 382 щата. За сравнение в края на 

2014 г. общият брой на свободните, незаети щатни бройки за съдебни 
служители  е бил 973  щатни бройки, като незаетия щат за съдебни служители 

на ПРБ за същия период –  е бил 562 щатни бройки, а за съдилищата- 415 щатни 
бройки. Според преценката на ВСС и съответните административни 

ръководители, тези щатове са необходими за нормалната работа на органите на 
съдебната власт, но не се заемат поради недостатъчното финансиране. Това, от 

своя страна, натоварва работещите служители със съвместяване на функции, 
които би трябвало да се изпълняват от незаетите позиции. 

Съществен аспект в дейността на ВСС по оптимизация на щатната 
численост на съдебната администрация в органите на съдебната власт е 

продължилата политика да указва и насърчава административните 
ръководители да извършват трансформация на длъжности в рамките на 

бюджетната сметка, с оглед оптимално използване на наличните кадри. 
Същевременно ВСС е указвал на административните ръководители в органите 

на съдебната власт да не извършват трансформация на съдебни служители от 
по-ниско платена длъжност на по-високо платена  без съгласуване с ВСС. Това 

решение е съгласувано с Комисия “Бюджет и финанси”, с оглед финансовата 
дисциплина при разходване на ограничения бюджет.  
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4. Усъвършенстване на критериите за определяне броя на съдебните 

служители в органите на съдебната власт по предложения на съответните 
административни ръководители и в рамките на утвърдения бюджет, с оглед 

оптимизиране на тяхната работа. 
В изпълнение на  решение на ВСС по протокол № 52/22.10.2015 г. е 

организирана работна среща с административните ръководители на апелативни, 
окръжни, административни, военни и районни съдилища в областните центрове 

от петте апелативни райони в страната, с участие на членове на ВСС, 
председателя на ВКС, представители на Националното сдружение на съдебните 

служители и съдебни служители. Темата на срещата е „Обсъждане, разработка 
и приемане на критерии за оптимизиране на щатната численост на съдебните 

служители”. В резултат на направени в процеса на проведената работна среща 
предложения, са изведени оперативни мерки за оптимизиране на щатната 

численост на съдебните служители. Те се използват и като критерии, с които 
следва да се съобразяват КСА и ВСС при провеждане политиката на 

управление на съдебната администрация. Мерките са приети с решение на ВСС, 
те са конкретни и публично оповестени, а именно: 

- Отчитане на общи критерии за оценка, като брой дела в рамките на 
отчетен период;  

- Вид и сложност на делата, образувани, разглеждани, приключени и 
висящи в съответния орган на съдебната власт;  

- Отчитане на специфични критерии за оценка  натовареността на 

съдебните служители, свързани с естеството на професионалната дейност и 
съответните служебни задължения на съдебния служител;  

- Преразпределение на съдебни служители по реда на чл. 343, ал. 2 от 
ЗСВ, с цел оптимизиране съотношението служители/магистрати в съдилищата 

от различни нива;  
- Преодоляване дисбаланса между обща и специализирана 

администрация, като превесът е в полза на специализираната;  
- Изработване на модел/стандарт за необходимия брой и вид 

длъжности на съдебни служители за районни, окръжни, военни, 
административни и апелативни съдилища; 

- Изработване на норми – в кои съдилища с каква численост следва да 
съществува щат за длъжност „съдебен администратор” и „административен 

секретар”,  
- Обединяване на службите по връчване на призовки  на съдилищата 

на територията на един съдебен окръг;  
- Определяне на длъжности в Класификатора, без които няма как да 

функционира всеки орган на съдебната власт;  
- Длъжности „съдебен помощник” да има единствено в т.н. 

„натоварени” и „свръхнатоварени” съдилища;  
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-Длъжности „експерт – връзки с обществеността” да има само в 

апелативните и големите окръжни съдилища, които да обслужват и районните 
съдилища в съдебния окръг;  

-Някои задължителни общи дейности /напр.почистване/, да се 
предоставят на външни услуги   

- Участие при разработване и актуализация на вътрешната нормативна 
уредба, регламентираща дейността на съдебните служители. Участие в работни 

групи и инициативи свързани със законовата регулация на статута на съдебните 
служители. 

По време на проведената работна среща през месец ноември 2015 г. за 
обсъждане, разработка и приемане на критерии за оптимизиране на щатната 

численост на съдебните служители е прието да се сформира работна група от 
ВСС, която да разгледа и одобри изготвени предложения за промени в 

Класификатора на длъжностите в администрацията. Тази задача е възложена на 
Националното сдружение на съдебните служители. Към настоящия момент 

работната група е сформирана и работи активно в посока взетото решение. 
 

2. Ефективно и ефикасно управление на финансовите и 

материалните ресурси на съдебната власт 

 

2.1. Управление на бюджета на съдебната власт за 2015 г. Усилия 

за отстояване независимостта на бюджета на съдебната власт 

 
През финансовата 2015 г. бюджетът  на съдебната власт по приходите 

е в размер на 118.3 млн.лв., а по разходите  - в размер на 469.3 млн.лв. Въпреки 
спадащите приходи, които се открояват като очевидна тенденция, в резултат на 

която е ясно, че изпълнението е пряко силите на органите на съдебната власт, 
субсидията от държавния бюджет практически не е увеличена. Застрашена е 

финансовата независимост на съдебната власт, която е закрепена от 
Конституцията чрез самостоятелността на бюджета й. В противоречие с 

разпоредби както на Конституцията, така и на ЗСВ, Законът за държавния 
бюджет за 2015 г. съдържа разпоредба /чл. 2 ал. 6/, според която 

неизпълнението по приходите не може да се компенсира чрез допълнителна 
субсидия от държавния бюджет. От друга страна, разходите за работни заплати 

са разчетени без съобразяване с разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ, според която 
работната заплата на магистратите се определя на базата на удвоената 

средномесечна заплата на заетите в бюджетната сфера, според данните на НСИ. 
В противоречие с този текст размерът на заплатите в съдебната система не е 

променян от 2012 година. При такава ситуация ВСС реагира чрез опити за 
диалог с изпълнителната власт, както и с предложение до Главния прокурор и 

Председателя на ВКС и ВАС да отправят искане за обявяване на 
противоконституционност на текста на чл. 2 ал. 6 от ЗДБ за 2015 г. 
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Образуваното конституционно дело по искане на Главния прокурор завършва с 

обявяване на текста за противоконституционен. 
През отчетния период ВСС се опитва да намери разрешение и на друг 

остър финансов проблем на съдебната власт, породен още през 2010 година. 
Различни териториални органи на Националната агенция по приходите отказват 

събирането на вземанията на органите на съдебната власт, произтичащи от 
направени разноски по дела, с мотив, че те не са публични вземания, въпреки 

многобройните тълкувания на съдебни органи и на КС, че разноските, правени 
от органите на съдебната власт в изпълнение на тяхната държавна функция, са 

публични. След размяната на множество писма и срещи с представители на 
НАП не дават резултат, ВСС сключва рамково споразумение за сътрудничество 

с Камарата на ЧСИ, които имат правомощия за събиране на публични вземания 
по реда на ДОПК, при условията на което частни съдебни изпълнители, дали 

съгласие за това, могат да бъдат натоварени със събирането на несъбраните от 
НАП вземания, които от 2009 г. до края на 2015 г. възлизат на над 500 000 лв. С 

още по-голям ефект се очаква предстоящата законодателна промяна в ЗСВ, 
която ще даде възможност и на държавните съдебни изпълнители, като органи 

от системата на районните съдилища, да събират тези вземания.  
Наред с описаните действия и мерки, ВСС осъществява и рутинните 

действия по  гарантиране управлението и изпълнението на бюджета на 

съдебната власт при строго спазване на финансовата дисциплина в органите на 

съдебната власт, както  и обезпечаването на всички видове разходи, без 

поемане на просрочени задължения, въпреки рестриктивния бюджет. 

Съгласуван е проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

Съгласуван е проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на основните допускания и на бюджетната прогноза за периода 

2015-2017 г. и за приемане на разходните тавани по първостепенни 

разпоредители с бюджети. Утвърдено е разпределението на бюджетите на 186 

органа на съдебната власт, съгласно ЗДБРБ за 2015 г. Определени са показатели 

и условия за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 г., във връзка 

с ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

Утвърдени са  указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2015 

г. 

Утвърдена е обобщена справка за планираните обществени поръчки 

през 2015г. Утвърден е въпросник за състоянието на СФУК в органите на 

съдебната власт през 2014 г. Създаден е централизиран фонд СБКО за 

подпомагане на магистрати и съдебни служители. Отпуснати са 130 бр. 

финансови помощи на магистрати и съдебни служители от централизирания 

фонд СБКО. Осигурени са  средства от резерва за аварийни и неотложни нужди 

в размер на 597,1 хил.лв.. на 82 органа на съдебната власт.  Одобрените 

средства за извършване на текущи ремонти в органите на съдебната власт са в 

размер на 2.4 млн.лв. 



 

22 

 

Процесът на подготовка за преход към програмно бюджетиране 

продължава. През 2015 г. в няколко органа на съдебната власт се провежда 

пилотно въвеждане на този принцип на бюджетиране, а заетите с материята 

съдебни служители се обучават. 

 

2.2. Продължаване развитието на проектите за електронно 
правосъдие. 

 
В края на 2014 г. много остро се поставя въпросът за надеждността на 

системите за случайно разпределение на делата, в чието правилно 
функциониране има сериозни обществени съмнения. С помощта на широка 
работна група от експерти и членове на ВСС се анализират слабостите на всяка 
от използваните системи. Взети са решения за тяхната модернизация в 
краткосрочен и в траен план. Възложени са разработки на нови модули и 
надграждане на съществуващите. В средата на м. юни 2015 г. започва тестване 
на новия продукт – система за централизирано случайно разпределение на 
делата – която е въведена във всички съдилища от 1.10.2015 година. В 
прокуратурата е въведен одобрен от ВСС нов модул за случайно разпределение 
на преписките, който е вграден в Унифицираната информационна система на 
прокуратурата /уис-2/ Той съвместява автоматично принципа за случайно 
разпределяне с натовареността на прокурорите. Според становището на 
работната група от експерти и КПКИТС /комисията за професионална 
квалификация , информационни технологии и статистика/ на ВСС новите 
продукти са с подобрена защита и сигурност на информацията. Осигуряват 
надежден механизъм за наблюдение и контрол и гаранции за електронния 
архив. С решение на ВСС е създаден Междуведомствен съвет за 
информационна сигурност в органите на съдебната власт, включващ експерти 
от ВСС, ВКС, ВАС и ПРБ. 

През м. март 2015 г. ВСС приема съответните изменения в Единната 
методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата, 
приета през 2014 г., с цел въвеждане на единни правила за работа с новата 
система. . С разписването на единни правила за случайното разпределение на 
делата се цели да се постигне безпристрастност, обективно правосъдие, 
равномерност на натоварването и качество на правораздаването, ефективност 
на органите на съдебната власт, включващи и начина на организация на 
съдебната дейност и не на последно място прозрачност на съдебната дейност, 
редуцираща съмненията за корупционни практики.  

Конкретният  резултат от приетата единна методика е 
предотвратяване на съществуващата разнопосочна практика по приложението 
на чл. 9 от ЗСВ; сигурност на системата за разпределение на делата на случаен 
принцип; установяване на единни правила за работа със системата за случайно 
разпределение на делата в съдилищата в страната. 

През цялата 2015 г.  ВСС, чрез КПКИТС, работи по завършването и 
въвеждането в експлоатация на единния портал за електронно правосъдие, по 
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проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна 
комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен 
портал на съдебната власт“, финансиран по ОПАК.  В края на 2015 год. 
единният електронен портал е завършен. Предоставен е публичен достъп на 
физически и юридически лица до електронни дела, със заличени лични данни, 
възможност за изпращане на електронни призовки и съобщения. Разработена е 
система за пряк избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт – 
задължение на ВСС, каквото той имаше по силата на пар. 33 от ПЗР на ЗСВ. 
Изработен е и шаблон за уеднаквяване на интернет страниците на органите на 
съдебната власт. ВСС приема правила за достъп до електронни съдебни дела в 
единния портал за електронно правосъдие. От 16.11.2015 г. правилата се 
прилагат пилотно във ВКС, АпС – София, СГС, Окръжен и Районен съд – 
Благоевград и Окржен и Районен съд – Смолян. 

С друг проект на ВСС, финансиран по Норвежкия финансов 
механизъм, е изработена интерактивна карта на съдебните райони, която в 
момента се попълва с информация. 

Описаните по-горе дейности са съществен напредък в осъществяване 
на целта за съграждане на електронно правосъдие и в известен смисъл 
изпреварват законовата рамка, която би следвало да осигури нормативното им 
съществуване и прилагане. Усилията на членовете на ВСС за осъществяването 
им са значими, още повече че са привлечени извънбюджетни средства, които не 
би било възможно да бъдат отделени от бюджета. 

 
 

II. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО И 
ИНТЕГРИТЕТА НА МАГИСТРАТИТЕ 

 

1. Качество на правосъдието 

 

1.1. Взаимодействие с Инспектората към ВСС /ИВСС/ 
 

През 2015 г., ВСС, чрез своята Комисия за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС 
/КПУКИВИВСС/,  е разгледал общо 71 акта (планови, контролни, тематични, 
по сигнали) на ИВСС за резултатите от извършени проверки в органите на 
съдебната власт. Разгледаните  актове по планови проверки през отчетния 
период са 59 бр. От тях актовете по проверки в съдилищата - 41 бр., а в 
прокуратурите 18 бр. През настоящия отчетен период са разгледани 3 акта по 
тематични проверки: относно процесуалния ред, по който се развиват 
производствата по молби по чл. 625 от ТЗ (депозирани от кредитор); относно 
съдържанието на постановения диспозитив по дела, образувани по чл. 96, ал.1 
във вр.с чл. 82, ал. 1 от СК; относно процесуалните действия на съда в 
производството по чл. 330 от ГПК. Разгледани са и  актове по сигнали – 5 бр. 
/СГС - Търговско отделение, Административен съд - Бургас, Административен 
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съд – Варна - по решение на ВСС, Окръжна прокуратура – Плевен и Софийска 
районна прокуратура./ 

През 2015 г. продължава практиката в случаите на констатирани с 
актовете значителни пропуски, (включително по актове за проверки, 
инициирани по сигнали) слабости и нарушения, да изисква от 
административните ръководители на съдилища и прокуратури информация за 
изпълнението на дадените от ИВСС препоръки (от 46 съдилища и 16 
прокуратури за отчетния период). По някои от така констатираните в актовете 
пропуски в дейността на проверявания орган е изискано от административните 
ръководители предприемането на допълнителни мерки с цел по-доброто 
изпълнение на препоръките  дадени в акта. В отговор на поисканата 
информация от органите на съдебната власт в изпълнение на препоръките в 
актовете на ИВСС, са постъпили доклади от 43 съдилища и 16 прокуратури. В 
заседания на КПУКИВИВСС са разгледани и 35 бр.  възражения от магистрати 
и административни ръководители по констатации в актове на ИВСС, както и 35 
бр. становища на Главния инспектор по тях. Възраженията и становищата по 
тях са приложени към разгледаните актове, въз основа на които са направени. 

Комисията продължава и през 2015 г. да обръща особено внимание на 
изпратените от ИВСС становища по жалби и сигнали подадени от граждани 
срещу магистрати (за отчетния период през тази година са 18 бр.). По решение 
на комисията и по предложение на ИВСС, някои от становищата на ИВСС са 
приложени към кадровите досиета на магистрати. Към кадровите досиета на 
магистратите са прилагани и актове, в които са констатирани сериозни 
пропуски и нарушения в тяхната работа. В сравнение с предходната 2014 
година, общият брой становища по сигнали и жалби и по актове на ИВСС, 
които са приложени към кадровите досиета на магистрати, са  увеличени 
значително. В настоящия отчитан период общият брой на магистратите, към 
чиито досиета те са приложени, е 91 броя. От тях 80 са съдии 11 са прокурори. 
Тези действия имат сериозен дисциплиниращ ефект спрямо магистратите, без 
да бъдат дисциплинарни мерки. 

В процеса на взаимодействие с Инспектората към ВСС са установени 
множество случаи на немотивирани отводи и самоотводи на магистрати по 
дела. По този повод е изискана и обобщена информация за направените отводи 
на съдии по всяко конкретно дело.  С решение от 23.07.2015 г. ВСС приема 
анализ на самоотводите по АПК, ГПК и НПК за 2013 г. в петте апелативни 
района. ВСС указва на административните ръководители  да дадат своите 
предложения и препоръки за преодоляване на случаите на неоснователни или 
немотивирани отводи на магистрати по конкретен повод, както и да проведат 
общи събрания, на които да бъде обсъдена възможността за създаване на 
регистри на отводите в съответните съдилища. 

За изпълнение на задължението на ВСС по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ, 
КПУКИВИВСС на всяко шестмесечие анализира данните за установените от 
Инспектората към ВСС нарушения на правото на разглеждане на делата в 
разумен срок и данните за изплатените от Министерство на правосъдието 
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обезщетения при забавено правосъдие и предлага на Съвета да приема 
конкретни мерки за тяхното отстраняване. Още с приемането на първия анализ 
ВСС установява причините за нарушенията и с решение по протокол № 
20/23.05.2013 г. приема мерки за тяхното отстраняване. В изпълнение на това 
решение в КПУКИВИВСС периодично постъпва информация от органите на 
съдебната власт за резултатите от предприетите мерки, която е събирана и 
анализирана. През м. април 2015 г., с решение по протокол № 20/22.04.2015г. 
ВСС приема  анализи на получената информация от органите на съдебната 
власт в изпълнение на решението си от 23.05.2013 г.: Анализ на констатираните 
от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в 
разумен срок за периода 01.04.2014 г. – 30.09.2014 г.; Анализ на 
неприключените дела, образувани преди 2010 г.; Анализ на преписките, 
образувани преди 2010 г. и неприключили към 01.01.2014 г. и Анализ на 
извършените проверки от горестоящи административни ръководители на 
органите на съдебната власт относно делата и преписките и тяхното 
приключване на съответните инстанции в разумни срокове. Предложено е на 
Управителния съвет на НИП в обучителната програма на института да се 
заложи по-разширено обучение на магистратите по практиката на Европейския 
съд по правата на човека във връзка с нарушения на правото на разглеждане и 
решаване на делото в разумен срок, и на съдебните служители в съдилищата и 
прокуратурите – относно връчването на призовки и съдебни книжа по дела и 
преписки. Поради това, че по-големият брой забавени производства са по дела, 
започнали в Софийски районен съд, преминали през Софийски градски съд и 
приключили пред Върховен касационен съд, КПУКИВИВСС инициира на 
09.11.2015 г. провеждането на среща с административните ръководители на 
тези съдилища за обсъждане на констатираните проблеми, а на 16.11.2015 г. 
среща на същата тема и с административните ръководители на съответните 
прокуратури. Предмет на дискусия са ефектът от приетите от ВСС мерки от 
предишни периоди, както и предложения за нови мерки след идентифициране и 
на други причини за забавяне на производствата, освен тези, видни от 
информациите на Инспектората към ВСС и Министерство на правосъдието. 
Резултатите от проведените срещи са отразени, а направените предложения за 
мерки се намират в Анализа по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ за периода 01.10.2014 г. – 
31.03.2015 г., приет от ВСС с решение по протокол № 61/10.12.2015 г. 

Като изводи от взаимодействието на ВСС с ИВСС могат да се 
потвърдят положителните констатации от 2014 г. Видимо е засилен  контролът 
по изпълнението на препоръките, давани с актовете за проверки на ИВСС. 
Положително следва да се отчете  и анализът на изпълнението на решенията на 
ВСС по предприетите мерки по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ. В същото време 
отчетливо е  увеличаването на броя на магистратите с приложени към 
кадровите им досиета преписи от актове на ИВСС по планови проверки със 
забележки, отправени към тяхната работа и сигнали на граждани, които при 
проверките се оказват основателни. Запазена е тенденцията за голям брой 
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основателни заявления на граждани по Глава трета „а” от ЗСВ.  
 

1.2. Други дейности 

 
ВСС е инициатор и участник в проведения на 16.11.2015 г. форум за 

отчет на мерките по междуведомствен план за действие в изпълнение на 
препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния 
процес. Отчетен е мониторингът върху измененията в НПК, водещи до 
съкращаване на сроковете в досъдебното производство и са направени нови 
предложения. Отчитайки съществената роля на вещите лица в разследването на 
престъпленията и ролята им за качественото правораздаване,   работна група от 
членове на ВСС, съдии и прокурори и практикуващи вещи лица изработва 
проект за нова наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на 
вещите лица. Въпреки участието си в работната група, ВСС остава на 
становището, че цялостната материя за експертизите и вещите лица, както и за 
участието на преводачите и тълковниците в процеса, трябва да бъде уредена 
със закон. Необходим е цялосно нов подход към организацията на работата на 
експертите и техническите помощници, към техния подбор и оценка, а и към 
възнаграждението им. Не може да се очаква съществена промяна в качеството 
на работата, в желанието на високи специалисти за  включването им в процеса , 
без отношението на законодателната и съдебната власт да се промени. 

През 2015 година става известно, че част от  разрешенията за ползване 
на специални разузнавателни средства /СРС/ в хода на различни наказателни 
производства, издавани от председателя на СГС и от други председатели на 
окръжни съдилища, са издавани в нарушение закона. Това провокира проверка 
на дейността по постановяване на разрешенията, а, от страна на прокуратурата 
– започване на наказателно производство срещу тогавашния председател на 
СГС. За ВСС тя съвпада с комплексната проверка на ръководството на  съда. 
Поради наличието на висящо наказателно производство председателят на съда 
е временно отстранен от длъжността си и като съдия. След извършване на 
цялостната комплексна проверка цялостното ръководство – председател и 
заместници – е освободено. Във връзка с нарушенията при издаване на 
разрешения се обсъждат мерки за подобряване на тази дейност, като: 
специално обучение на съдиите, издаващи разрешенията; създаване на единен 
електронен регистър на разрешенията. 

 
2. Повишаване квалификацията на магистратите 

 
Законодателната уредба възлага и началното, и последващото 

обучение и квалификация на магистратите на Националния институт на 
правосъдието /НИП/, който има своя годишен отчет, поместен и на интернет 
страницата му. ВСС отбелязва този аспект от работата с човешките ресурси, 
тъй като той е най-същественият компонент от темата за качеството на 
правосъдието. В организационен план може да се твърди, че магистратите 
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масово преминават през обучителните програми , провеждани в различни 
форми – присъствено и дистанционно. При обученията се акцентира върху 
актуалните за годината нови теми, нови моменти в законодателството, връзката 
с европейското законодателство и правораздаване. Като слабост в работата си 
ВСС трябва да отчете, че не проявява задълбоченост при одобряване на темите 
, включени в годишните програми на НИП и не провокира разработките по 
теми, които биха подобрили изучаването на философските аспекти на правото, 
биха се намесили в професионалното възпитание на магистратите и биха 
подобрили общата им  култура. През 2015 г. ВСС е отправил препоръка към 
НИП да увеличи обучението по решенията на ЕСПЧ, както и по медийна 
комуникация и да осигури на председателте на окръжните съдилища обучение 
във връзка с издаването на разрешения за ползване на СРС. 

ВСС има и самостоятелна дейност по темата за повишаване на 
квалификацията на магистратите. В края на 2015 г., със средства от Норвежкия 
финансов механизъм, 40 съдии от районни и окръжни съдилища са 
командировани за обучение в ЕСПЧ, с цел обучение по ЕКПЧ.  По различни 
проекти, финансирани с европейски средства, ВСС организира тематични 
обучения по съдебно счетоводство, публична комуникация, за членове на 
атестационни комисии, по дисциплинарни производства. 

 
3. Ефективност на етичните органи и правилата за 

професионална етика и дисциплинарен процес 

 

3.1.Ефективност на етичните органи 
 
Основният орган по професионална етика в съдебната власт през 

отчетния период е Комисията по професионална етика и противодействие на 
корупцията на ВСС /КПЕПК/. Тя координира работата на етичните комисии в 
органите на съдебната власт, без да има правомощия при вземането на решения 
от тях или коригирането им. Важните направления в нейната дейност са 
отчетени по-долу, а от отчета е видна нейната ефективност и стремежът й към 
подобряване на работата й по всички направления. 

- Разглеждане и решаване на жалби и сигнали от граждани и 

юридически лица, получени по пощата, по електронен път, чрез 

Унифицираната система за приемане и обработване на жалби или поставени в 

т.нар. „антикорупционни кутии“ в съдебните палати. 

Основната част от жалбите и сигналите през 2015 г. отново са 

подадени общи сигнали – 803 броя, съдържащи оплаквания и недоволство от 

постановени актове на съдии и прокурори и молби за преразглеждане и 

решаване на конкретни казуси. Тези преписки се решават чрез насочване на 

сигнализаторите да търсят защита на правата си по реда на инстанционния 

контрол, тъй като ВСС не е компетентен да се произнася по правилността и 

законосъобразността на актовете на магистратите. След тях се подреждат 
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сигналите, съдържащи данни за нарушения на етичните правила на магистрати 

– 52 броя. Действията, които се предприемат по тези сигнали са в няколко 

направления, като за разглеждания период са използвани всички способи за 

приключване срочно и качествено на образуваните преписки. Голяма част от 

тях се изпращат  за проверка на комисиите по професионална етика към 

органите на съдебната власт или за проверка от административните 

ръководители. В някои от случаите членове на Комисията извършват лично 

проверки и изслушват страните, преди да вземат окончателно решение. По част 

от тези сигнали членовете на Комисията са внесли във ВСС предложения за 

образуване на дисциплинарни производства. Постъпили са 13 броя сигнали, 

съдържащи оплаквания по образуването, движението и спазването на сроковете 

по преписки и дела.  Тези сигнали се изпращат на Инспектората към ВСС или 

на съответния административен ръководител за проверка, като се следи 

спазването на срока, в който следва да се извършват разпоредените проверки. 

През 2015 г. има един сигнал, съдържащ конкретни данни за корупция. Чрез 

антикорупционните кутии, поставени в сградите на съдебната власт, са 

получени само 22 сигнала. Чрез въведената Унифицирана система за приемане 

и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система,  са 

постъпили само 40 броя жалби.  

През отчетния период на 151 жалбоподатели са изпратени 

уведомителни писма, че исканията им са извън правомощията на Комисията, а 

на 217 е отговорено след извършена проверка.За проверка до органите на 

съдебната власт с отговор до Комисията са изпратени 110 бр. преписки, а до 

Комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт – 52 бр.  

От изпратените по компетентност на други органи  124 бр. преписки  

28 са до Инспектората към Висшия съдебен съвет, 96 до други органи на 

съдебната власт /Главен прокурор, ИВКП, Инспектората към министъра на 

правосъдието, съдилища, прокуратури и постоянни комисии към ВСС/. 

За отчетния период 1624 бр. преписки не са разглеждани в заседания 

на Комисията, тъй като поставените въпроси са напълно извън правомощията 

на ВСС, а много често и на органите на съдебната власт. Във всички случаи 

обаче се уведомяват жалбоподателите. 

Преписките, препратени по компетентност на основание чл. 112 от 

АПК, в т.ч. до Главния прокурор, ИВСС, ИВКП и Инспектората към министъра 

на правосъдието, са 224 бр.  

Общият брой на разгледаните преписки за периода януари – декември 

2015 г. от КПЕПК и на основание т.16 и т.17 от Вътрешните правила за 

организацията и дейността на Комисията, е 2 494. 

В изпълнение на правомощията си по чл.39а, ал. 1, т.1 от ЗСВ, КПЕПК 

осъществява активно взаимодействие с eтичните комисии по места, както и с 

компетентните органи и институции, които оказват на комисията съдействие и 

й предоставят необходимата информация.  
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-  Комплексна проверка за нравствените качества на кандидатите, 

участващи в конкурси за повишаване в длъжност и преместване на съдии, 

прокурори и следователи, въз основа на данни от Инспектората на ВСС, 

прокуратурата, както и други компетентни органи, организации и публични 

регистри.  КПЕПК проверява и  за наличие на относими материали в медиите за 

съответния кандидат. Изискват се и данни за сигнали и извършени проверки по 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  Извършва 

се проверка за наличие на несъответствия в подадените декларации за имотното 

състояние на кандидатите, чрез справка в Интернет страницата на Сметна 

палата на Република България. След анализ на събраните данни, КПЕПК 

изготвя мотивирано становище за притежаваните нравствени качества на 

съответния кандидат, което съдържа заключение за наличието или липсата на 

данни, поставящи под съмнение високите нравствени качества и публичната 

репутация на кандидата. През 2015 г. КПЕПК е изготвила 587  становища 

относно притежаваните нравствени качества на кандидатите, участващи в 

различни конкурси за заемане на длъжност в органите на съдебната власт.  

- Стремеж на КПЕПК през отчетния период е незабавно образуване и 

разглеждане по реда на самосезирането за всички случаи на съобщения в 

средствата за масова информация при прояви и действия на магистрати, 

нарушаващи етичните правила или случаи на корупция. 

КПЕПК се опитва своевременно да реагира и проявява адекватно 

отношение към всички станали обществено известни случаи, отнасящи се до 

съмнения за неетично поведение на магистрати, като по  този начин установява 

механизъм за реакция по етичните казуси. 

С решение по протокол № 07/16.02.2015 г. се самосезира във връзка с 

публикации в медиите относно съдия Николай Стефанов от Районен съд - 

гр.Русе . След проверка Висшият съдебен съвет с решение по протокол № 

10/05.03.2015 г., на основание чл. 230, ал. 3, пр. 1-во, във вр. с чл. 230, ал. 1 от 

ЗСВ, отстранява временно от длъжност Николай Стефанов Стефанов, съдия в 

Районен съд-Русе, до приключване на наказателното производство срещу него. 

След самосезиране и проверка , с решение по протокол № 

9/09.03.2015 г. КПЕПК приема, че има данни за допуснати нарушения на 

правилата, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските 

магистрати от страна на съдия Майа Иванова Попова от РС - Пазарджик, което 

предполага привличане към дисциплинарна отговорност чрез образуване на 

дисциплинарно производство, инициирано от 1/5 от членове на ВСС. 

С решение по протокол № 17/04.05.2015 г. КПЕПК се самосезира във 

връзка с публикация в медиите със заглавие „Невиждана измама в съда: 

Адвокат фантом спести 9 млн. лева на банката на Петя Славова”   и възлага на 

КПЕ при ВКС да извърши проверка. След проверката преписката е изпратена 

на прокуратурата по компетентност. 

В началото на 2015 г. в медиите се появяват публикации за влошени 

служебни и лични отношения между председателя на Административен съд – 
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Варна и съдии от съдия съд. КПЕПК се самосезира, след което се получават 

няколко писма от съдии от АС – Варна. Извършва се проверка, която включва  

изслушване председателя на Върховния административен съд и доклад на 

върховни административни съдии, извършващи самостоятелна проверка извън 

тази на ВСС. Оплакванията на съдиите мотивират ВСС да възложи проверка на 

случайното разпределение на делата в съда и среща на членове на КПЕПК със 

съдиите, за обсъждане на становищта и исканията им. КПЕПК с решение по 

протокол № 35/14.09.2015 г. приема доклада за извършената проверка в 

Административен съд – Варна,  като предприема мерки за поправяне на 

слабостите в ръководството, провокирали недоволството. Административният 

ръководител взема мерки за промяна на отношенията със съдиите, а ВСС 

освобождава от длъжност заместниците на административния ръководител. 

Във връзка с преписка № 94-00-930/2014 г., образувана по анонимен 

сигнал срещу съдия Евелин Драганов от Районен съд – гр.Раднево, КПЕПК с 

решение по протокол № 10/16.03.2015 г.  приема, че на основание чл. 310, ал. 3 

от ЗСВ, при възникнали нови обстоятелства – публикации в БЛИЦ от 

24.02.2015 г. „Съдия би всички рекорди с политически донос до Цветан 

Цветанов!” и в „Раднево днес“ от 25.02.2015 г. „Зловещият знак на времето, в 

което живеем”  - започват да текат нови давностни срокове за търсене на 

дисциплинарна отговорност.  КПЕПК приема, че има данни  за нарушения от 

страна на  съдия Евелин Драганов от Районен съд – гр.Раднево на правилата, 

регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, 

което предполага привличане към дисциплинарна отговорност чрез образуване 

на дисциплинарно производство. 

С решение по протокол № 42/09.11.2015 г. КПЕПК се самосезира по 

повод публикувани в сайт „Биволъ”  записи на разговори, за които се твърди, че 

са между съдиите  Владимира Янева и Румяна Ченалова от СГС. В хода на 

проверката  е поискано от интернет сайта „Биволъ" да предостави всичките си 

налични записи, с които разполага. От прокуратурата се изисква изпращане до 

КПЕПК на всяка    новопостъпила информация по образуваната в Софийска 

градска прокуратура преписка № 18604/2015 г. по описа на СГП във връзка 

публикуваните в интернет сайта „Биволъ” разговори между магистрати. На  

свои заседания, проведени на 18.11.2015 г. и 26.11.2015 г., КПЕПК изслушва  

Владимира Янева и  Румяна Ченалова. На заседанието на 07.12.2015 г.  са 

изслушани адв. Иван Тодоров, г-жа Румяна Ченалова, председателят на 

Върховния административен съд и членовете на ВСС - Милка Итова, Димитър 

Узунов и Ясен Тодоров. На 08.12.2015 г., КПЕПК изслушва Сотир Цацаров – 

Главен прокурор на Република България и г-жа Маргарита Михнева 

/журналист/, по нейна молба. След изслушване на лицата, споменавани от 

разговарящите и при съобразяване на събраните матерали, ВСС взема решение 

за прекратяване на преписката поради липса на данни за нарушения от страна 

на споменаваните в разговора магистрати. 
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КПЕПК, с решение по протокол № 64/23.11.2015 г., се самосезира по 

повод на статията „Съдийка от СГС покровителства кражбата на „Петрол", 

публикувана на 03.11.2015г. на сайта на телевизия „Канал 3" и изпраща 

преписката на КПЕ при Апелативен съд - София, за извършване на проверка. 

/№ 94-00-1296/2015 г./. Преписката не е приключена. 

КПЕПК, с решение по протокол № 17/04.05.2015 г. , се самосезира във 

връзка с публикация в медиите със заглавие „Невиждана измама в съда: 

Адвокат фантом спести 9 млн. лева на банката на Петя Славова”  и възлага на 

КПЕ при ВКС да извърши проверка. С решение по протокол № 23/08.06.2015 г. 

на КПЕПК преписката е изпратена на прокуратурата по компетентност. 

- Стремеж за решаване на професионални и междуличностни  етични 

проблеми, възникнали между магистрати. В тези случаи КПЕПК се стреми да 

изяснява причините за възникването на конфликтите чрез изслушване и 

проверки. Изслушани са и с оглед оплакванията са взети мерки по отношение 

на съдия Мирослав Марков, председател на РС – Велики Преслав ; Мария 

Коюва, съдия във Варненския районен съд; Георги Ушев – председател на 

Специализирания наказателен съд; Симеон Гюров, Мария Златарева от РС – 

Пирдоп, Петър Петров, районен съдия в Димитровград, Елка Пенчева – СГС, 

Филип Владимиров, председател на ОС – София. 

- С решение по протокол № 5/05.02.2015 г. ВСС одобрява план за 

действие с краткосрочни мерки за изпълнение на препоръките от доклада на 

Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка 

на България по механизма за сътрудничество и проверка от 28.01.2015 г. 

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на ВСС  се 

ангажира с изпълнението на следните мерки: 

1/ Анализ на състоянието и дейността на комисиите по професионална 

етика в органите на съдебната власт от изменението на ЗСВ през 2010 г. до 

момента, с цел изготвяне на конкретни предложения и препоръки за 

оптимизиране на дейността на комисиите по професионална етика в органите 

на съдебната власт в работата им при изготвянето на становища за 

притежаваните нравствени качества на магистрати, участващи в конкурси за 

заемане на длъжността „административен ръководител”, както и за повишаване 

в длъжност и преместване.” 

2/ Преработване и допълване на Вътрешните правила за 

организацията и дейността на Комисия „Професионална етика и превенция на 

корупцията”, приети с решение по протокол № 45 от 12.11.2012 г. и изменени и 

допълнени с решение по протокол № 7 от 25.02.2013 г. на КПЕПК, като се 

създадат нови раздели, в които да се посочи конкретната дейност на КПЕПК 

(която и сега се практикува) във връзка с: 

- изготвянето на становища по чл.39а ал.1, т. 1 от ЗСВ за нравствените 

качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на 

съдебната власт –при първоначално назначаване, преместване, повишаване; 
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изготвянето на становища по чл.39а ал.1, т.1 от ЗСВ за нравствените качества 

на кандидатите в конкурсите за административни ръководители; 

- начините на извършване на проверки по чл.39а ал.1, т.2 от ЗСВ при 

разглеждане на сигнали за поведение, противоречащо на професионалната 

етика. 

С измененията и допълненията на ЗСВ от края на м. март 2016 г. 

комисията по професионална етика и противодействие на корупцията на ВСС 

преустановява своята дейност, след като бъдат формирани комисиите по 

професионална етика на двете колеги.  

 

3.2.Антикорупционни мерки 

 

План –графикът  по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията 

за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система за 2015 г., е 

приет с решение по протокол  № 20/22.04.2015 г. на ВСС.  

Висшият съдебен съвет, с решение по протокол № 50/08.10.2015 г., 

приема отчет за първите шест месеца на 2015 г., съдържащ подробна 

информация за постигнатите резултати от постоянните комисии на ВСС за 

превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, като част от 

процеса на съдебна реформа. 

Отчетът за първите шест месеца на 2015 г. на План –графика по 

изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и 

противодействие на корупцията е публикуван на Интернет страницата на ВСС.  

В тази връзка следва да се отбележи, че предстои да бъде изготвена 

оценка за изпълнението на Стратегията за превенция и противодействие на 

корупцията.  

Като ефективни антикорупционни мерки следва да се отчетат: 

- Въвеждането на новата централизирана електронна система за 

случайно разпределение на делата в ОСВ и осъществяване на експертен 

контрол за спазването на Единната методика 

- Анализ по регистъра на командированите магистрати 

- Внедряването на единен интернет портал на съдебната власт 

- Актуализиране на методиката за атестиране на съдебните служители. 

- Актуализиране на единната методика по приложение принципа за 

случайното разпределение на делата. 

- Работата по декларациите за конфликт на интереси и стриктният 

контрол в тази насока. 

Към тези мерки следва да се причислят и ускорените действия по 

изработването на правилата за измерване на натовареността на съдиите и 

мониторинг върху приложението на аналогичните правила за прокурорите и 

следователите. Непрекъснатото разширяване на публичността в работата на 

ВСС и органите на съдебната власт също играе съществена роля в превенцията 

срещу корупцията.  
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3.3. Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

През 2015 г. КПУКИВИВСС /комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси/ на ВСС е приела и обработила 768 

декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси (ЗПУКИ), на съдии, прокурори, следователи, административни 

ръководители на органи на съдебната власт и техни заместници, от които: 145 

декларации за несъвместимост по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ; 157 

декларации за частен интерес по чл. 12, т. 2  във връзка с чл. 14, ал. 1 от 

ЗПУКИ; 455 декларации за настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 

от ЗПУКИ и 11 декларации за частен интерес по конкретен повод по чл. 12, т. 4 

от ЗПУКИ. За сравнение през 2014 г. общият брой  на приетите и обработени от 

комисията декларации е 596, а през 2013 г. - 589 броя. Отчита се тенденция за 

увеличаване на броя на подадените пред ВСС декларации по ЗПУКИ на 

магистрати, като най-голям е ръстът на подадените декларации за настъпила 

промяна в обстоятелствата – със 100 броя повече в сравнение с 2014 г.  

Приетите и обработени декларации са отразени в поддържания от 

комисията регистър и са обявени на интернет страницата на Висшия съдебен 

съвет чрез сканиране на изображението, в общ поименен списък по азбучен ред, 

при спазване на Закона за защита на личните данни.  

В изпълнение на правомощията си по чл. 18а, ал. 1 от ЗПУКИ за 

осъществяване на контрол върху задълженията на магистратите да подават 

пред ВСС съответните декларации по чл. 12 в определените със закона срокове, 

КПУКИВИВСС е образувала  69 броя преписки за установяване на датата на 

настъпване на декларираните обстоятелства и/или за отстраняване на други 

пропуски в декларациите, с 10 по-малко от образуваните през 2014 г.  

И през 2015 г. комисията е констатирала нарушения на ЗПУКИ от 

страна на магистратите единствено по отношение на неподадени в срок 

декларации по чл. 12 от ЗПУКИ. Най-често допусканото нарушение е 

неспазването на 7-дневният срок по чл. 15 за деклариране на настъпили 

промени в обстоятелствата по чл. 14, ал. 2 от ЗПУКИ. Допускането на този 

пропуск е свързано с факта, че това е  повтарящо се, второ по ред задължение за 

магистратите да декларират обстоятелства по несъвместимост, следващо 

задължението им да декларират същите тези обстоятелства в съответните 

конкурсни процедури, провеждани от ВСС, и дублиращо задължението им по 

чл. 195 от ЗСВ да ги декларират отново при  встъпването си в длъжност. Най-

редки са случаите на неподаване в срок на декларациите за частен интерес. 

Общо за 2015 г. комисията е констатирала 44 случая на неподадени в срок 

декларации по чл. 12 от ЗПУКИ.  

За констатираните нарушения комисията е сезирала Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/, съгласно 

задължението си по чл. 18а, ал.2 от ЗПУКИ.  
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От влизането в сила на ЗПУКИ комисията поддържа регистър на 

подадените до ВСС сигнали за конфликт на интереси срещу магистрати и 

резултатите от работата на комисията по тях. През 2015 г. във ВСС са 

постъпили  два сигнала, съдържащи твърдения за конфликт на интереси по 

отношение на магистрати – един сигнал срещу административен ръководител 

на районен съд и един сигнал срещу съдия в районен съд. Със сигналите не са 

изложени конкретни факти за наличие на частен интерес по конкретен повод по 

смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ, а същите съдържат данни за приятелски и 

роднински връзки на магистрати и свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 1 

на ДР към ЗПРКИ.  На основание чл. 112 от АПК във вр. с чл. 23 от ЗПУКИ  и 

след решение на комисията получените във ВСС сигнали са препратени по 

компетентност на КПУКИ, която е прекратила образуваните производства за 

установяване на конфликт на интереси поради липса на данни за извършено 

нарушение на ЗПУКИ.  

През 2015 г. КПУКИВИВИСС е получила информация за постановени 

от КПУКИ 8 решения по подадени до тази комисия сигнали за конфликт на 

интереси относно 14 магистрати. С постановените от КПУКИ решения 

образуваните производства за установяване на конфликт на интереси са 

прекратени поради липса на конкретни данни за извършени нарушения на 

ЗПУКИ от страна на лицата, срещу които са подадени.  

В резултат на съвместната дейност между КПУКИ и ВСС в областта 

на превенцията на конфликта на интереси, съгласно подписаното през 2014 г. 

Споразумение за взаимодействие между двете институции, през 2015 г. са 

проведени две съвместни срещи, една от които и с участието на Комисията за 

конфликт на интереси на Република Хърватия, на които са дискутирани 

способите за предотвратяване на конфликта на интереси, режима на 

декларациите по глава ІІІ от ЗПУКИ и производствата по установяване на 

административните нарушения по ЗПУКИ и прилагането на административно-

наказателните разпоредби за тяхното санкциониране. Дискутирани са и 

примери от съдебната практика по обсъжданите въпроси.  

Формулираните изводи в резултат на работата на комисията по 

приложението на ЗПУКИ през предходните години, могат отново да бъдат 

потвърдени и от отчетните данни за 2015 г.:  

Проблемът с предотвратяването на конфликта на интереси в 

дейността на магистратите нормативно е уреден като основания за отводи в 

процесуалните закони – ГПК, НПК и АПК много преди да бъде приет и 

прилаган ЗПУКИ. Останалите обстоятелства, подлежащи на деклариране в 

декларациите по този закон, са тъждествени с основанията за несъвместимост 

по чл. 195 от ЗСВ или подлежат на деклариране по реда на друг специален 

закон – ЗПИЛЗВДДД – пред Сметната палата. Налице е повтаряемост на 

задълженията, следващи от различни закони. Със ЗПУКИ само се създава още 

едно административно задължение за магистратите по декларирането.  
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Сигналите за конфликт на интереси срещу магистрати не съдържат 

конкретни данни за наличие на частен интерес по конкретен повод по смисъла 

на чл. 2 от ЗПУКИ, а съдържат твърдения за  приятелски и роднински връзки на 

магистрати и свързани с тях лица по смисъла на § 1, т. 1 на ДР към ЗПРКИ. 

Сигнали са подавани предимно от страни по дела срещу магистрати, които 

разглеждат техни спорове.  

И през 2015 г., както и през предходните години, няма постановено 

решение на КПУКИ за установяване на конфликт на интереси срещу магистрат. 

Образуваните от КПУКИ производства за установяване на конфликт на 

интереси по отношение на магистрати се прекратяват поради липса на данни за 

извършено нарушение на ЗПУКИ от страна на лицата, срещу които са 

подадени.  

 

3.4. Дисциплинарна дейност 

 

С цел уеднаквяване на дисциплинарната практика и утвърждаване на 

последователността и предвидимостта при образуването, движението и 

приключването на дисциплинарните производства и в изпълнение препоръките 

от доклада на Европейската комисия от 28.01.2015г.,  с  от 21.04.2015г. на 

Комисията по дисциплинарните производства на ВСС на дирекция 

„Дисциплинарна дейност” е възложено изготвянето на актуален преглед на 

дисциплинарната практика на ВСС за периода 01.01.2015г. - 30.04.2015г. 

Същият е обсъден на проведено на 02.06.2015г. заседание на Комисията по 

дисциплинарни производства към ВСС /КДП/. 

С оглед необходимостта от уеднаквяване на практиката на Върховния 

административен съд (ВАС) в производствата по чл. 145 и сл. от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 323 от Закона за 

съдебната власт (ЗСВ), чийто предмет е законосъобразността на решенията на 

Висшия съдебен съвет, с които се налагат дисциплинарни наказания на 

магистрати ,  с решение от 10.02.2015 г. от заседание на Комисията по 

дисциплинарните производства на ВСС на дирекция „Дисциплинарна дейност” 

е възложено изготвяне на предложение до председателя на ВАС за внасяне на 

искане за приемане на тълкувателно решение. Същото е одобрено с решение на 

Комисията, прието по протокол № 11/17.03.2015 г. и е изпратено на 

председателя на Върховния административен съд по компетентност. Към 

настоящия момент е внесено предложение от зам. председателя на ІІ колегия на 

Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение от 

Общото събрание на съдиите от ІІ колегия на Върховния административен съд 

по следния въпрос: "При отмяна или обявяване на нищожност на решение на 

Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат 

или на изборен член на Висшия съдебен съвет, следва ли Върховният 

административен съд (ВАС) да връща преписката на компетентния 

административен орган със задължителни указания по тълкуването и 
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прилагането на закона на основание чл.173, ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс?" С разпореждане на председателя на 

Върховния административен съд от 23.11.2015 г. е образувано тълкувателно 

дело №7/2015 г. по описа на Върховния административен съд за приемане на 

тълкувателно решение от Общото събрание на съдиите от втора колегия на 

ВАС.  

С цел повишаване прозрачността, публичността и отчетността на 

дисциплинарната дейност на ВСС, както и с оглед повишаване на общественото 

доверие се поддържа  Регистър на дисциплинарните производства на ВСС, като 

при образуване на дисциплинарно производство се обявяват имената на 

вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание, 

привлеченото към дисциплинарна отговорност лице и членовете на 

дисциплинарния състав. Регистърът е публичен и достъпен за всяко 

заинтересовано лице чрез интернет страницата на ВСС. 

През 2015 г. КДП е разгледала общо 135 дисциплинарни преписки, 

образувани срещу магистрати и 46 по постановени съдебни актове на ВАС, 

свързани с дисциплинарната практика на ВСС.  

 

Образувани дисциплинарни производства през 2015 г. 

 

Образувани са общо 55 (петдесет и пет) дисциплинарни производства, 

като предложенията за налагане на дисциплинарно наказание са направени 

както следва: 

17 (седемнадесет) - от съответния административен ръководител; 

20 (двадесет) – от висшестоящ административен ръководител;  

10 (петнадесет) - от Инспектората към ВСС (ИВСС);  

3 (три) - от членове на ВСС;  

3 (три) – от министъра на правосъдието, 

2 (две) – съвместно от министъра на правосъдието и председателя на 

Върховния касационен съд. 

Посочените от вносителите на предложенията за образуване на 

дисциплинарни производства основания за ангажиране на дисциплинарна 

отговорност, могат да бъдат обобщени така: преобладават визирани нарушения, 

свързани със системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните 

закони, както и действия или бездействия, неоправдано забавящи 

производството (около 58 %) . На следващо място според вносителите, 

посочените магистрати са извършили нарушения на Кодекса за етично 

поведение на българските магистрати /КЕПБМ/ и/или действия или 

бездействия, които накърняват престижа на съдебната власт.  
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Приключени дисциплинарни производства по чл. 316 от ЗСВ през 

2015 г.  

 

Приключени са общо 31 /тридесет и едно/ дисциплинарни 

производства, образувани и през предходни периоди, като ВСС се е произнесъл 

по тях както следва: 

- наложено наказание „забележка” – 5 /пет/ дисциплинарни 

производства; 

- наложено наказание „порицание” – 7 /седем/ дисциплинарни 

производства; 

- наложено наказание „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 

до 25 на сто за срок от шест месеца до две години” – 4 /четири/ дисциплинарни 

производства; 

- наложено наказание „ освобождаване от длъжност като 

административен ръководител или заместник на административния 

ръководител” – 2 /две/ дисциплинарни производства; 

- наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” – 

4 /четири/ дисциплинарни производства; 

- приключени дисциплинарни производства, по които ВСС не е 

наложил дисциплинарно наказание – 9 (девет). 

 

Приключени дисциплинарни производства: 

 

- д.д. № 20/2014 г. срещу Екатерина Петрова Николова – 

административен ръководител на Районен съд гр. Благоевград. С решение на 

ВСС по протокол № 01/15.01.2015 г. е отхвърлено предложението на 

административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за налагане на 

дисциплинарно наказание, като неоснователно. 

Решението на ВСС е обжалвано пред Върховния административен съд 

от вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание. Със 

свое окончателно решение ВАС – V членен състав е оставил без уважение 

жалбата. 

  

- д.д. № 3/2014 г. срещу Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен 

съд гр. Козлодуй. С решение на ВСС по протокол № 3/22.01.2015 г. е наложено 

дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка”, за 

извършени дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т. 1 от ЗСВ.  

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 5/2014 г. срещу Силвана Стоянова Лупова – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Пазарджик. С решение на ВСС по протокол № 

05/05.02.2015 г. е прието, че Силвана Стоянова Лупова не е извършила 

дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.3 и ал. 4 от ЗСВ и е отхвърлено 
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предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. 

Пазарджик за налагане на дисциплинарно наказание. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 10/2014 г. срещу Георги Бойчев Христов – председател на 

Районен съд гр. Ловеч. С решение на ВСС по протокол № 8/19.02.2014 г. е 

прието, че Георги Бойчев Христов не е извършил дисциплинарни нарушения по 

чл. 307, ал.4, т. 1 от ЗСВ и е отхвърлено предложението на Инспектората към 

ВСС за налагане на дисциплинарно наказание. 

Решението на ВСС е обжалвано пред Върховния административен съд 

от вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание. Със 

свое окончателно решение ВАС – V членен състав е оставил без уважение 

жалбата. 

 

- д.д. № 29/2014 г. срещу Свилен Иванов Братоев – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Карлово. С решение на ВСС по протокол № 

9/26.02.2015 г.  не е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 1 от 

ЗСВ. 

Решението на ВСС е обжалвано пред Върховния административен съд 

от вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание. С 

окончателно решение ВАС – V членен състав е отменено решението на ВСС по 

протокол № 9/26.02.2015 г., като преписката е върната на ВСС от фазата на 

гласуване на решение по чл. 320 от Закона за съдебната власт, за издаване на 

мотивиран акт с оглед резултата, който ще бъде постигнат. 

 

- д.д. № 27/2014 г. срещу Пламен Христов Проданов – следовател в 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново. С 

решение на ВСС по протокол № 9/26.02.2015 г. е наложено дисциплинарно 

наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка”, за допуснати 

дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т. 2 от ЗСВ.  

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 34/2013 г. срещу Свилен Георгиев Цветков – прокурор в 

Апелативна прокуратура гр. Велико Търново. С решение на ВСС по протокол 

№ 15/26.03.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 2 от 

ЗСВ – „порицание“, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т. 

1 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 23/2014 г. срещу Красимир Младенов Семов – председател на 

Районен съд гр. Монтана. С решение на ВСС по протокол № 15/26.03.2014 г. не 

е наложено дисциплинарно наказание. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 
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- д.д. № 24/2013 г. срещу Емил Златев Христов – прокурор в 

Апелативна прокуратура гр. Бургас (временно отстранен от длъжност). С 

решение на ВСС по протокол № 19/09.04.2015 г. е наложено дисциплинарно 

наказание по чл.308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, за извършени 

дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.3 и т. 4 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

 - д.д. № 17/2014 г. срещу Евстати Борисов Попов – следовател в 

Национална следствена служба. С решение на ВСС по протокол № 

19/09.04.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 2 от 

ЗСВ – „порицание“, за извършени дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, 

т.2 и т.5 от ЗСВ . 

Решението е обжалвано пред ВАС. С решение ВАС – VІ отделение е 

оставил жалбата без уважение. Подадена е касационна жалба и към настоящия 

момент е образувано административно производство пред V членен състав на 

ВАС. 

 

- д.д. № 11/2014 г. срещу Петър Костадинов Стоянов – съдия във 

Военен съд – гр. София. С решение на ВСС по протокол № 24/13.05.2015 г. е 

наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване 

на основното трудово възнаграждение с 25 на сто за срок от една година“, за 

извършени дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.3 и т. 4 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред ВАС. С решение ВАС – VІ отделение е 

оставил жалбата без уважение. Подадена е касационна жалба и към настоящия 

момент е образувано административно производство пред V членен състав на 

ВАС. 

 

 - д.д. № 7/2014 г. срещу Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд 

– гр. Велики Преслав. С решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г. е 

наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 3 от ЗСВ – „намаляване 

на основното трудово възнаграждение с 20 на сто за срок от една година и шест 

месеца“, за извършени дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.1, т.2 и т. 4 

от ЗСВ . 

Решението е обжалвано пред ВАС и към настоящия момент е 

образувано административно производство пред тричленен състав на ВАС. 

 

- д.д. № 28/2014 г. срещу Надежда Тодорова Куюмджиева – 

следовател в Национална следствена служба. С решение на ВСС по протокол № 

25/14.05.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 2 от 

ЗСВ – „порицание“, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, 

ал.4, т.2 и т.5 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред ВАС. С решение ВАС – VІ отделение е 

оставил жалбата без уважение. Подадена е касационна жалба и към настоящия 
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момент е образувано административно производство пред V членен състав на 

ВАС. 

 

- д.д. № 25/2014 г. срещу Доротея Петкова Янкова – съдия в Районен 

съд гр. Елхово. С решение на ВСС по протокол № 27/21.05.2015 г. е наложено 

дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ – „забележка“, за 

извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 16/2013 г. срещу Георги Петров Тафров – прокурор в 

Софийска градска прокуратура. С решение на ВСС по протокол № 

37/25.06.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 3 от 

ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 

шест месеца“, за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, 

т. 2 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред ВАС. С решение на ВАС – VІ отделение 

е отменено решението на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание. 

Подадена е касационна жалба и към настоящия момент е образувано 

административно производство пред V членен състав на ВАС. 

 

- д.д. № 19/2014 г. срещу Румен Генов Андреев – следовател в 

Национална следствена служба. С решение на ВСС по протокол № 

38/02.07.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.2 от 

ЗСВ – „порицание“, за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл.307, 

ал.4, т. 2 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 31/2013 г. срещу Румен Петков Петков – съдия в Районен съд 

гр. Монтана. С решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. е наложено 

дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно 

освобождаване от длъжност“, за извършено от него дисциплинарно нарушение 

по чл.307, ал.4, т.1, т.2 и т.4 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред ВАС и към настоящия момент е 

образувано административно производство пред тричленен състав на ВАС. 

 

- д.д. № 30/2014 г. срещу Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд 

- гр. Велики Преслав. С решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. е 

наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 2 от ЗСВ – „порицание“, 

за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, т. 2 от ЗСВ; 

Решението е обжалвано пред ВАС. С решение ВАС – VІ отделение е 

оставил жалбата без уважение. Подадена е касационна жалба и към настоящия 

момент е образувано административно производство пред V членен състав на 

ВАС. 
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- д.д. № 32/2014 г. срещу Теодор Иванов Иванов – следовател в 

Следствен отдел при Софийска градска прокуратура. С решение на ВСС по 

протокол № 41/16.07.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, 

ал.1, т. 2 от ЗСВ – „порицание“, за извършено от него дисциплинарно 

нарушение по чл.307, ал.4, т.1, т. 2 и т.5 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 24/2014 г. срещу Калин Трифонов Тодоров – съдия в Районен 

съд – гр. Берковица. С решение на ВАС – V членен състав делото е върнато на 

ВСС за ново произнасяне. С решение на ВСС по протокол № 41/16.07.2015 г. не 

е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – 

„забележка”. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 10/2015 г. срещу Евелин Ангелов Драганов – съдия в Районен 

съд гр. Раднево. С решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г. е наложено 

дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно 

освобождаване от длъжност“, за извършено от него дисциплинарно нарушение 

по чл.307, ал.4, т. 4 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- д.д. № 27/2013 г. срещу Елка Йорданова Филчева – Ерменкова – 

съдия в Окръжен съд гр. Благоевград. С решение на ВСС по протокол № 

47/17.09.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 6 от 

ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършено от нея 

дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, т. 5 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- д.д. № 9/2010 г. срещу Петър Василев Сантиров – съдия в Софийски 

градски съд. С решение на ВСС по протокол № 48/24.09.2015 г. е прието, че 

Петър Василев Сантиров – съдия в Софийски градски съд, не е извършил 

дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.3 и т. 4 ЗСВ и не е наложено 

дисциплинарно наказание. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 21/2014 г. срещу Светлозар Костадинов Костов – 

административен ръководител на Специализираната прокуратура.  С решение 

на ВСС по протокол № 48/24.09.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание 

по чл.308, ал.1, т. 5 от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като 

административен ръководител“ на Специализираната прокуратура, за 

извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.4, т.3 ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 
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- д.д. № 20/2015 г. срещу Румян Жеков Христов – заместник-

председател на Апелативен съд гр. Велико Търново. С решение на ВСС по 

протокол № 48/24.09.2015 г.  е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, 

ал.1, т. 5, предл. второ от ЗСВ – „освобождаване от длъжност като заместник на 

административния ръководител“ на Апелативен съд гр. Велико Търново, за 

извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.4, т.5 ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- д.д. № 8/2015 г. срещу Ангел Димитров Гагашев – съдия в Районен 

съд гр. Сливен. С решение на ВСС по протокол № 51/15.10.2015 г. не е 

наложено дисциплинарно наказание. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- д.д. № 13/2014 г. срещу Даниела Христова Харитонова – прокурор в 

Районна прокуратура гр. Горна Оряховица. С решение на ВСС по протокол № 

55/05.11.2015 г. не е наложено дисциплинарно наказание. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- д.д. № 33/2014 г. срещу Румяна Методиева Ченалова – съдия в 

Софийски градски съд.С решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г. е 

наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 6 от ЗСВ – 

„дисциплинарно освобождаване от длъжност“, за извършени от нея 

дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т.т. 1, 2, 3 и 5 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- д.д. № 19/2015 г. срещу Петър Владимиров Петров – съдия в 

Районен съд гр. Димитровград. С решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 

г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 3 от ЗСВ – 

„намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от една 

година“, за извършени от него, като командирован съдия в СГС, 

дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т. 5 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- д.д. № 4/2015 г. срещу Пламен Георгиев Тодоров – съдия в Районен 

съд гр. Кнежа. С решение на ВСС по протокол № 60/03.12.2015 г. е наложено 

дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, за 

извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4 , т. 3 и т. 4 от 

ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- д.д. № 25/2015 г. срещу Светлана Димитрова Ризова – заместник 

районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кюстендил. С решение на ВСС 
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по протокол № 63/17.12.2015 г. е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, 

ал.1, т. 2 от ЗСВ – „порицание“, за извършени от нея дисциплинарни нарушения 

по чл.307, ал.4, т. 2 и т.5 от ЗСВ. 

Не е влязло в сила. 

Заповеди на административни ръководители за налагане на 

дисциплинарни наказания, на основание чл. 311, т. 1 от ЗСВ във връзка с 

чл. 308, ал. 1, т. 1  и т. 2 от ЗСВ. 

Разгледани са общо 19 /деветнадесет/ заповеди за налагане на 

наказание “забележка” и  “порицание”.  
 

- С решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. е потвърдено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на Сотир Цацаров 

главен прокурор на Република България, дисциплинарно наказание по чл.308, 

ал.1, т.2 от ЗСВ – „порицание“, на Емил Боянов Сакаджийски – прокурор във 

Върховна касационна прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по 

чл. 307, ал.4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ. 

Решение не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. е потвърдено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на Дичо Атанасов – 

окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, дисциплинарно 

наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ – „порицание“, на Огнян Костов Атанасов 

– следовател в окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара 

Загора, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т. 2 от ЗСВ. 

Решение не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 20/22.04.2015 г. е потвърдено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на Спас Илиев  – военно 

- окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура гр. София, дисциплинарно 

наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ – „порицание“, на Христо Ценов Христов 

– военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. София за допуснати 

дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т. 5 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред ВАС. С решение ВАС – VІ отделение е 

оставил жалбата без уважение. Подадена е касационна жалба и към настоящия 

момент е образувано административно производство пред V членен състав на 

ВАС. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 25/14.05.2015 г. е отменено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на председателя на 

Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ – 
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„забележка“, на Николай Димитров Маджаров – съдия в Софийски районен 

съд. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 29/28.05.2015 г. е изменено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на и.ф. 

административен ръководител на Апелативен съд – гр. Велико Търново 

дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ – „забележка“, на 

Йорданка Петрова Неделчева – съдия в Апелативен съд – гр. Велико Търново, в 

дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 2 от ЗСВ – „порицание“,  за 

допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал.4, т. 5 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 29/28.05.2015 г. е отменена, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, заповед на и.ф. административен ръководител на 

Апелативен съд – гр. Велико Търново, с която е наложено дисциплинарно 

наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ – „забележка“, на Румян Жеков Христов – 

заместник на административния ръководител на Апелативен съд – гр. Велико 

Търново, като незаконосъобразна. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 29/28.05.2015 г. не потвърждава, 

наложеното със заповед на председателя на Административен съд София -град 

дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ – „порицание“, на Боряна 

Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд София –град, за 

допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т. 1 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

  

- С решение на ВСС по протокол № 31/04.06.2015 г. не потвърждава 

наложеното със заповед на председателя на Административен съд София- град 

дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на 

Наталия Александрова Ангелова, съдия в Административен съд София-град. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 33/11.06.2015 г. е отменено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на председателя на 

Административен съд София-град дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 

2 от ЗСВ – „порицание“, на Миглена Велимирова Недева – съдия в 

Административен съд София- град. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 39/09.07.2015 г. е потвърдено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на  административния 
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ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора дисциплинарно 

наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Юлияна Георгиева 

Станева-Нейкова, прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, за 

допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т. 5 от ЗСВ.  

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд и към 

настоящия момент има образувано административно производство пред 

тричленен състав на ВАС. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 39/09.07.2015 г. е изменено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на  административния 

ръководител на Софийска районна прокуратура дисциплинарно наказание по 

чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Пламен Георгиев Рашков, прокурор 

в Софийска районна прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по 

чл.307, ал.4, т. 2 от ЗСВ, като му e наложено дисциплинарно наказание по 

чл.308, ал.1, т. 2 от ЗСВ – „порицание“.  

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 42/23.07.2015 г. е потвърдено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на  административния 

ръководител на Районна прокуратура гр. Петрич дисциплинарно наказание по 

чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Стоян Георгиев Дундев, прокурор в 

Районна прокуратура гр. Петрич, за допуснати дисциплинарни нарушения по 

чл.307, ал.4, т. 3 от ЗСВ.  

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд и към 

настоящия момент има образувано административно производство пред 

тричленен състав на ВАС. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. е потвърдено, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, наложеното със заповед на  административния 

ръководител на Районен съд гр. Бургас дисциплинарно наказание по чл. 308, 

ал.1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Магдалена Стоянова Маринова, съдия в 

Районен съд гр. Бургас, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл.307, 

ал.4, т.1 и т. 5 от ЗСВ.  

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г. е изменена, на 

основание чл.314, ал.3 от ЗСВ, заповед на районния прокурор на Районна 

прокуратура гр. Пловдив, с която на Даниела Начева – прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пловдив, е наложено дисциплинарно наказание  по чл. 308, 

ал.1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, в частта относно правната квалификация на 

допуснатите дисциплинарни нарушения, като вместо по чл. 307, ал. 4, т. 1 и 2 

ЗСВ, същото се налага за дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 2 ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 
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- С решение на ВСС по протокол № 51/15.10.2015 г., на основание чл. 

314, ал.3 от ЗСВ, е потвърдено наложеното със Заповед № 484/11.06.2015 г. на 

Боряна Димитрова – административен ръководител на Окръжен съд гр. Бургас, 

дисциплинарно наказание „забележка“ на Мъгърдич Мелкон Мелконян – съдия 

в Окръжен съд гр. Бургас, за извършено дисциплинарно нарушение по чл.307, 

ал.4, т. 2 от ЗСВ. 

Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

- С решение на ВСС по протокол № 55/05.11.2015 г., на основание чл. 

314, ал.3 от ЗСВ, е потвърдено наложеното със Заповед № 219/16.09.2015 г. на 

Лидия Манолева – административен ръководител на Районна прокуратура гр. 

Петрич, дисциплинарно наказание „порицание“ на Стоян Георгиев Дундев – 

прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич, за извършени дисциплинарни 

нарушения по чл.307, ал.4, т. 2 и т.5 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд и към 

настоящия момент има образувано административно производство пред 

тричленен състав на ВАС. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 55/05.11.2015 г. не е потвърдено 

наложеното със Заповед № РД-03/16.07.2015 г. на Калина Чапкънова – 

административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас, 

дисциплинарно наказание „порицание“ на Ангел Атанасов Георгиев – прокурор 

в Окръжна прокуратура гр. Бургас, за допуснати дисциплинарни нарушения по 

чл.307, ал.4, т. 3 от ЗСВ. 

Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 63/17.12.2015 г., на основание чл. 

314, ал.3 от ЗСВ, е потвърдено наложеното със Заповед № РД-08-669/12.09.2015 

г. на Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България, дисциплинарно 

наказание „порицание“ на Кирчо Темелков Василев – следовател в Национална 

следствена служба, за извършени дисциплинарни нарушения по чл.307, ал.4, т. 

3 и т.5 от ЗСВ. 

Решението не е влязло в сила. 

 

- С решение на ВСС по протокол № 63/17.12.2015 г., на основание чл. 

314, ал.3 от ЗСВ, е потвърдено наложеното със Заповед № 243/18.11.2015 г. на 

Милена Славова – и.д. административен ръководител-районен прокурор на 

Районна прокуратура – гр. Кюстендил, дисциплинарно наказание „забележка“ 

на Сеслав Димитров Помпулуски – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Кюстендил, за извършено дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4, т. 2, пр.2 

от ЗСВ. 

Решението не е влязло в сила. 
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III ПОВИШАВАНЕ ДОВЕРИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО В 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

1 Публична комуникация 

 

1. 1. Комуникационна стратегия на съдебната власт 

 

През 2015 г. ВСС приема Комуникационна стратегия на съдебната 

власт 2014-2020 / изготвена по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-

добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в 

дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013г. по Оперативна 

програма „Административен капацитет”./ Комуникационната стратегия 

гарантира подобряване взаимодействието между целевите групи, осигуряване 

на единна политика и стандарти по отношение предоставянето на информация 

и гарантиране по-голяма прозрачност в работата на ВСС и съдебната система, 

включително повишаване на доверието към тях. За гарантиране устойчивостта 

на Стратегията е разработен механизъм за мониторинг и оценка, чрез който 

ежегодно ще се проследява изпълнението й от институциите на съдебната 

власт. За осигуряване на по-добро качество и устойчивост при прилагането на 

Комуникационната стратегия са проведени две обучения за членове на ВСС и 

служители в АВСС. Магистрати и съдебни служители от страната участват в 

пет информационни семинари в апелативните райони, по време на които е 

оказана методическа помощ на целевите групи с оглед уеднаквяване 

информационната политика на съдебната система и създаването на усещане за 

институционалност при прилагане на Комуникационната стратегия. Проведена 

е Национална конференция за представяне на Комуникационната стратегия, в 

която участваха 150 представители на целевите групи. Широкото представяне 

на Стратегията цели да подпомогне процеса на правилното й прилагане и 

гарантирането на дългосрочно положително въздействие върху съдебната 

система, трайно подобряване на прозрачността в работата на съдебната система 

и повишаване на доверието в институциите, в т.ч. и ВСС. Обновен е интернет 

сайта на ВСС, приложен е съвременен подход, насочен към нуждите на 

потребителите, интерфейс за достъп до информация; преструктуриране на 

информацията и начините за търсене и преглед на данните; въвеждане на 

средства за обратна връзка и взаимодействие с потребителите в т.ч. и за хора 

със специфични потребности. Към сайта е създадена детска версия представяща 

съдебната власт в България, структурата и функциите на ВСС и правата на 

детето. 

По Българската национална телевизия са излъчени 10 тематични 

телевизионни рубрики, популяризиращи различни аспекти от дейността на 

съдебната система, вкл. функциите и ролята на ВСС. Понастоящем рубриките 

са общодостъпни чрез сайта на ВСС - раздел „Галерия”, подраздел „Третата 

власт отвътре”, както и чрез сайта на БНТ в едноименна рубрика. 
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1.2. Образователна програма на ВСС 

 

През 2015 г. успешно приключва провеждането на Пилотната 

образователна програма „Съдебната власт информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана съвместно от ВСС и 

МОН, с активното участие на магистрати от окръжните съдилища и 

прокуратури. Пилотната програма е осъществена в изпълнение на решение на 

ВСС по протокол №34/24.07.2014 г., с което са одобрени Концепция на 

програмата сред учениците с цел повишаване на тяхната информираност за 

структурата, функциите и значението на съдебната власт в България и 

Споразумение за сътрудничество между двете институции. 

През учебната 2014/2015 година е проведен лекционен курс с ученици 

от X–те класове на предварително определени чрез МОН училища, в рамките 

на учебната програма по „Етика и право”, като са проведени посещения в 

съдебни зали и участие на учениците в симулативни съдебни процеси по 

реални казуси. Лекторите – магистрати и съдебни служители, участват 

безвъзмездно и доброволно. 

В периода юни-юли 2015 г. е предоставена обобщаваща информация 

за инициативата от 46 органи на съдебната власт, в т. ч. СГС, СГП, 23 окръжни 

съдилища и 21 окръжни прокуратури, въз основа на които са отчетени 

представените добри практики и препоръки. С решение на ВСС по протокол 

№44/30.07.2015 г. Програмата е продължена. През настоящата 2015/2016 

година тя е насочена към създаване на устойчив, проактивен подход на 

представителите на съдебната власт за повишаване доверието на местната 

общественост; подобряване на публичния образ на съдебната власт в България 

и реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика. 

Образователната програмата се изпълнява в над 140 училища в 

страната, които са пет пъти повече спрямо предходната година. Обучението се 

провежда в рамките на учебната програма по „Етика и право” за X клас през 

втория учебен срок, както и в „Часа на класа” за учениците от гимназиалния 

курс – VIII-XII клас. Лектори са представители на окръжните, районните и 

административните съдилища, окръжните и районните прокуратури.  Темите са 

актуализирани и допълнени с нови, съобразно направените препоръки и 

проявения интерес от учениците в предходната учебна година.  

 

1.3. Ден на отворените врати във ВСС и органите на съдебната 

власт. 

 

През 2015 г. „Ден на отворените врати“ е проведен в 318 органи на 

съдебната власт, в т.ч. 178 съдилища и 140 прокуратури. Утвърдила се е 

практиката за провеждане на информационни турове в съдебните сгради с 

посещения на отделните служби, регистратури и съдебни зали, демонстрации 

на случайното разпределение на делата, организирането на съпътстващи 
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изложби, конкурси, изработването и разпространението на брошури, 

представящи институцията или определени аспекти от дейността на съдебната 

власт, както и срещи с административни ръководители, магистрати и съдебни 

служители. Учениците присъстват на симулирани съдебни заседания или 

участват в симулативни процеси по действителни казуси, подготвени с 

помощта на магистрати от съответния съд. Част от инициативата е конкурсът за 

ученическо есе на тема «Познатата и непозната съдебна власт», като в 

конкурсните комисии, определени с решения на ВСС, участват членове на ВСС 

и магистрати от всеки апелативен район. С решения на ВСС са определени 

отличените автори и наградите им по апелативни райони, а есетата са 

публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Пресцентър“, подраздел „Дни 

на отворените врати“. 

В деня на „Отворените врати във ВСС” е връчена ежегодната награда 

«Грамота» за медия/журналист за най-обективно отразяване работата на ВСС за 

2014 г. и е връчена наградата за медийно отразяване на „Дните на отворените 

врати” в петте апелативни района.  

 

2.Международна дейност  

 

2.1. Координиране и изпълнение на мерките по Механизма за 

сътрудничество и оценка  
 

На 27.01.2015 г. е публикуван годишния доклад на Европейската 

комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и 

оценка. На 5.02.2015 г. ВСС одобрява  План за действие с краткосрочни мерки в 

изпълнение на препоръките от доклада на ЕК, които впоследствие са допълнени 

и с други и са вградени в общия междуведомствен  План за действие за 2015 г. 

за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 

2015 г в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО), съгласуван 

ВСС и одобрен от Министерски съвет. 

В рамките на задължението на комисия „Международна дейност”, 

съгласно чл. 27, т. 1 от Правилника за организация на дейността на Висшия 

съдебен съвет и неговата администрация, да координира работата на ВСС по 

изпълнение на мерките по механизма за проверка и сътрудничество (МСО), 

дирекция „Международна дейност”  изготвя и събира от постоянните комисии 

на ВСС отчети за предприетите действия по Плана за действие за 2015 г. за 

изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 

2015 г в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО), които се 

предоставят на комисия „Международна дейност”, и след това на ВСС за 

одобрение на предоставяната информация. 

Основната отчетена информация от страна на ВСС през 2015 г. е 

посочена по области, както следва: по област „Независимост, отчетност и етика 
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на съдебната власт”; по област „Ефикасност на съдебната система; по област  

„Корупция”; по област  „Организирана престъпност „. 

 

2.2. Многостранно международно сътрудничество   
Изминалата 2015 г. поставя пред ВСС и съдебната власт в България 

защитата на финансовата й независимост. Отказът на министъра на финансите 

и на правителството да изпълнят Закона за съдебната власт и утвърдения с него 

начин на формиране на възнагражденията на магистратите и пренебрегването 

на решение на ВСС по протокол 47/17.09.2015 г. за приемане на новите размери 

на възнагражденията на магистратите и съдебните служители съобразно чл.218, 

ал.2 и ал.3 от ЗСВ и чл.341 от ЗСВ, е повод за сериозно напрежение между 

съдебната и изпълнителната власт. По повод намерението да се определят 

ежегодно възнагражденията на магистратите със Закона за държавния бюджет, 

ВСС одобрява писма до Комитета на министрите на Съвета на Европа, 

Европейската мрежа на съдебните съвети, Консултативния съвет на 

европейските съдии, Консултативния съвет на европейските прокурори, 

Венецианската комисия и до Европейската комисия чрез представителството на 

Европейската комисия в България, с искане за становище нарушават ли се 

установени международни принципи за независимост на съдебната власт с 

проекта на Закона за държавния бюджет за 2016 г., в частта относно 

финансиране на съдебната власт. Отговори на писмата се получават от 

Европейската комисия, Венецианската комисия, Консултативния съвет на 

европейските прокурори. В изготвеното съвместно становище на 

Консултативния съвет на европейските съдии и Консултативния съвет на 

европейските прокурори, представено на международна конференция на Съвета 

на Европа, проведена в периода 21-22 април 2016г. в София, в рамките на 

българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа, 

този проблем е отбелязан. 

През 2015 г. ВСС продължава ползотворното си сътрудничество с 

Европейската мрежа на съдебните съвети, Балканската и Евро-

средиземноморска мрежа, Европейската съдебна мрежа по граждански и 

търговски дела и Европейската съдебна мрежа по наказателни дела. Членовете 

на ВСС и представители на съдебната власт вземат участие в редица 

международни срещи по покана на тези организации. Активната роля на ВСС и 

българските магистрати в дейността на ЕМСС /Европейска мрежа на съдебните 

съвети/, високият професионализъм и ангажираност в дейностите на 

организацията е оценена, като доказателство за това е изборът през 2014 г. на 

Соня Найденова – тогава представляващ ВСС и председател на комисия 

„Международна дейност“, за член на Изпълнителния борд на ЕМСС с мандат 

от 2 години, като в това свое качество продължава да участва в заседанията на 

Борда през 2015 г. През 2015 г. продължава работата по проектите  от работния 

план на ЕМСС за периода 2014-2015 г. - продължението на проект 

„Независимост и отчетност на съдебната власт“, проект „Стандарти V 



 

51 

 

Дисциплинарни производства по отношение на съдиите” и регионален семинар 

за навременното (срочното) разглеждане на делата за членовете и 

наблюдателите на мрежата от северозападния район на Европа.  В годишния 

план на ЕМСС за 2015-2016 г. е одобрено подновяването на стажантската 

програма, която има за цел укрепване на отношенията и засилване на 

сътрудничеството и доверието между ЕМСС и висшите съдебни съвети 

членуващи в Мрежата. В нея е предвидено един служител от членовете на 

ЕМСС да се присъедини към Офиса на ЕМСС за период от 2 месеца.  

Балканската и Евро-Средиземноморска мрежа е създадена на 13 май 

2014 г. в гр. Букурещ, Румъния, с подписването на Харта на мрежата, като по 

този начин тя става приемник на Конференцията на Регулаторните съдебни 

органи на Балканския регион. Хартата е публикувана на интернет страницата на 

ВСС в раздел „Международно сътрудничество“.  

По време на Х-тата Конференция на Балканската и Евро-

Средиземноморска мрежа на съдебните съвети, проведена в гр. Тирана, 

Албания, в периода 27-29 май 2015 г. с единодушие е взето решение членовете 

на състава на Изпълнителния борд да бъдат Босна и Херцеговина, България, 

Италия, Молдова и Турция.  

През 2015 г. продължи работата по укрепване на дейността на 

Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМ-ГТД) и 

създаване на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по 

наказателни дела (НСММС-НД), посредством които се осъществява 

сътрудничеството с Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски 

дела (ЕСМ-ГТД) и Европейската съдебна мрежа по наказателни дела (ЕСМ-

НД). Съгласно приетите „Правила за дейността на Национална мрежа по 

граждански и търговски дела в Република България“ и „Правила за дейността 

на Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по 

наказателни дела в Република България“ (приети с Пр. №60/11.12.2014 г. и 

изменени с Пр. №13/19.03.2015 от заседания на ВСС) през първата половина на 

2015 г. е проведено събеседване с кандидатите за членове на Националната 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Р България и Националната 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Р 

България. В резултат на проведените интервюта на 30 юли 2015 г Висшият 

съдебен съвет одобрява членовете на двете мрежи. Със свое решение по Пр. 

№44/30.07.2015 Висшият съдебен съвет одобрява членове на Националната 

съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в 

Република България. Чрез създаването на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и 

определяне на съдии за контактни точки в Европейската съдебна мрежа, е 

изпълнена Препоръка № 5 към Република България от Доклад за оценка от 

шестия кръг на взаимно оценяване (GENVAL): „Практическо прилагане и 

действие на Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 

създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната 
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престъпност и на Решение 2008/976/ПВР относно Европейската съдебна мрежа 

по наказателноправни въпроси“.  

През 2015 г. комисия „Международна дейност” на ВСС координира 

събирането и  предоставянето на информация и отговори на въпросници, 

свързани с изготвянето на Оценка на европейските системи от Европейската 

комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ) към Съвета на Европа. През 

посочения период информация е предоставена по два въпросника: ревизиран 

вариант на стандартния въпросник „Схема за оценяване на съдебните системи – 

цикъл 2014-2016 г. и въпросник, свързан с информационните технологии – 

цикъл 2014-2016 г. 

Във връзка с подготовката и изготвянето на докладите на Световната 

банка – „Карта на съдебните производства в България” и „Функциониране на 

съдебната система, натовареност с дела и преглед на разходите (2008-2014 г.)" 

през 2015 г. са проведени редица срещи на нейни представители с членове на 

ВСС и служители от Администрацията на ВСС.  

Комисия „Международна дейност“ предлага на ВСС за утвърждаване 

становища по докладите относно съдебната система, изготвени от 

институциите на Европейския съюз, Световната банка, неправителствени 

организации и др. международни организации.  
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О  Т  Ч  Е  Т 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ЗА 2015 ГОДИНА 

 

 

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е орган, предвиден в 

Конституцията на Република България с нейното четвърто изменение и 

допълнение, обн., ДВ., бр. 12 от 2007 г.  ИВСС е вътрешен на съдебната власт 

орган, част от нейната конституционна рамка. При създаването му, 

Инспекторатът е натоварен с правомощия по проверка дейността на органите 

на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните 

заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните 

функции. Допълнителни правомощия на ИВСС са предоставени с последното, 

пето поред изменение на КРБ, обр., ДВ, бр. 100 от 2015 г. Към момента на 

изготвяне на настоящия отчет не е приета необходимата законова уредба за 

конкретното упражняване на тези правомощия, поради което и тяхната 

реализация предстои. 

 

І. КОМПЛЕКСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ  
 

В изпълнение на годишната си програма за 2015 г., приета с решение 

по т. 1 от Протокол № 6 от 16.03.2015 г. на заседание на Инспектората, 

допълнена с решение по т. 1 Протокол № 7 от 11.05.2015 г., ИВСС е извършил 

86 комплексни планови проверки, от които 30 в съдилищата – по 

граждански, търговски и административни дела, 30 в съдилищата – по 

наказателни дела и 26 в прокуратурите, от които пет окръжни, ведно с 

окръжните следствени отдели към тях. През 2014 г. приключиха и започналите 

през второто полугодие на 2014 г. проверки в най-големите и натоварени 

съдилища и прокуратури в страната – Софийски районен съд и Софийска 

районна прокуратура, както и Софийски градски съд и Софийска градска 

прокуратура.  

За сравнение, през 2014 г. Инспекторатът е извършил комплексни 

планови проверки във всички съдебни органи от ВАРНЕНСКИЯ 

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН (с изключение на Административен съд – Варна) - 32 

съдилища, 27 прокуратури и 6 окръжни следствени отдела, както и 

комплексни планови проверки по граждански, търговски и наказателни дела, 

както и на прокурорски преписки и дела в Софийски районен съд, Софийски 

градски съд, Софийска районна прокуратура, Софийска градска 

прокуратура и следствения отдел към нея. Същите, както се посочи по-горе, 

не бяха приключили към края на м. декември 2014г., поради което 
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изпълнението и резултатите от тези проверки ще бъдат отчетени в настоящия 

отчет.  

 

А. КОМПЛЕКСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА СЪДИЛИЩАТА 

ПО ГРАЖДАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 

 

1. Проверени районни съдилища  

През 2015 г. са проверени общо 21 (двадесет и едно) районни съдилища: 

Районен съд-Кюстендил; Районен съд-Дупница; Районен съд-Петрич; Районен 

съд-Сандански; Районен съд-Сливница; Районен съд-Трън; Районен съд-

Брезник; Районен съд-Радомир; Районен съд-Перник; Районен съд-Костинброд; 

Районен съд-Разлог; Районен съд-Благоевград; Районен съд-Гоце Делчев; 

Районен съд-Ихтиман; Районен съд-Самоков; Районен съд-Етрополе; Районен 

съд-Своге; Районен съд-Пирдоп; Районен съд-Елин Пелин; Районен съд-

Ботевград.  Довършена е КПП в СРС, започнала през 2014г. 

 

1.1. Като общо положителни тенденции в дейността на районните 

съдилища могат да се посочат следните констатации: 

- делата се образуват и се разпределят в съответствие с принципа, 

установен в чл. 9 ЗСВ за случайно разпределение на делата - най-често в деня 

на постъпване на съдебните книжа, или най-късно на следващия ден. В 

проверените съдилища по делата се прилагат протоколите, удостоверяващи 

електронния избор на докладчик – Районен съд-Петрич, Районен съд-

Кюстендил, Районен съд- Сандански, Районен съд-Перник, Районен съд-Своге, 

Районен съд-Ботевград и др.; 

- съдиите своевременно извършват проверка на редовността на исковите 

молби, съответно дават указания за отстраняване на констатирани в тях 

нередовности – Районен съд-Брезник, Районен съд-Радомир и др.; 

- разпорежданията за връчване на препис от исковата молба на 

ответника за отговор се постановяват в много кратки срокове – обикновено в 

деня или най-късно на следващия ден от образуване на делото, респективно от 

отстраняване на нередовности – Районен съд-Петрич, Районен съд-Кюстендил, 

Районен съд Сандански, Районен съд-Перник, Районен съд-Своге, Районен съд-

Ботевград и др.; 

- определенията по чл. 140 ГПК, с които докладчиците се произнасят по 

доказателствените искания на страните и насрочват делото в открито заседание, 

се постановяват своевременно - Районен съд-Петрич, Районен съд-Кюстендил, 

Районен съд Сандански, Районен съд-Перник, Районен съд-Своге, Районен съд-

Ботевград и др.; 

- в повечето случаи производствата по обезпечение на бъдещ иск и 

заповедните производства се образуват в деня на постъпване на съответното 

искане (молба, заявление); 
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- в общия случай в съдилищата се следи за изтичане на процесуалните 

срокове; делата се докладват своевременно на съдиите, съответно 

разпорежданията на докладчиците се изпълняват своевременно; 

- административните ръководители упражняват непрекъснат контрол за 

просрочени съдебни актове, както и за неизготвени съдебни актове, като 

определят срокове за постановяването им. 

 

1.2. При проверката на районните съдилища са дадени препоръки за 

преодоляване на пропуски в работата на съдилищата, които очертават общи 

негативни тенденции: 

- съдебните актове, постановявани в закрито съдебно заседание, се 

наименуват по различен начин (разпореждане/определение); не съдържат 

реквизитите, предвидени в чл. 254, ал. 2 ГПК, като често се изписват ръкописно 

върху съдебните книжа от делото – Районен съд-Кюстендил; 

- не винаги се съобразяват кратките процесуални срокове, както и 

спецификите за разглеждане на производствата, образувани по чл. 310 и сл. 

ГПК, в това число докладчиците при обявяването на делата за решаване не 

винаги посочват деня, в който ще постановят решението си в съответствие с 

изискването на чл. 315, ал. 2 от ГПК; 

- констатира се несвоевременно извършване на процесуални действия, 

свързани с движението и насрочването на делата в открито съдебно заседание – 

разпорежданията по чл. 131 и чл. 312, ал. 1 ГПК, определението по чл. 140 

ГПК; 

- в някои от съдилищата се установява липса на достатъчно подготовка 

на делата в подготвителното заседание, което е ставало причина за отлагане на 

производства и насрочване на следващи съдебни заседания, с цел изясняване на 

спора, което от своя страна е давало отражение върху общата продължителност 

на съдебните производства; 

- установява се несвоевременно изготвяне по субективни причини на 

заключения от вещите лица, което е налагало отлагане на съдебни заседания; 

- констатираното недостатъчно проучване на делата е ставало причина в 

някои от органите на съдебната власт, след обявяване на делата за решаване, да 

се отменя протоколното определение за даване на ход по същество и 

производствата отново да бъдат насрочвани в открито съдебно заседание; 

- по делата, образувани по молби по чл. 390 ГПК, съдебните състави не 

винаги определят началния момент, от който тече срокът за предявяване на 

обезпечения бъдещ иск в съответствие с ТР № 6 от 14.03.2014 г. по 

тълкувателно дело № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС. В отделни случаи по делата 

практически липсва определен от съда срок за предявяване на обезпечения иск, 

предвид това, че докладчиците не са посочвали от кой момент тече даденият на 

молителя срок – Районен съд-Перник, Районен съд-Радомир и др.; 

- констатира се неспазване на императивните норми в обезпечителното 

производство за даване на изрични указания на молителя за представяне на 
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доказателства за предявяване на иска и за последиците от непредставянето на 

такива (липсва предупреждение за служебна отмяна на допуснатото 

обезпечение) - Районен съд-Костинброд и др.; 

- непрецизно администриране на спрените производства – в отделни 

случаи по делата се прави единствено отбелязване, че се извършват справки, 

без те да дават информация за статуса на обуславящото производство; изисква 

се информация през големи периоди от време; 

- в някои случаи се установява липса на изричен съдебен акт за издаване 

на изпълнителен лист в производствата по чл. 410 ГПК, в случаите, в които са 

настъпили процесуалните условия за издаването му; 

- липса на надлежни отбелязвания по делата по чл. 417 ГПК в 

съответствие с чл. 418, ал. 2, изр. 2-ро ГПК; 

- констатира се несъответствие между датите, посочени в съдебните 

актове и датите, на които са изпращани съобщенията за тях; 

- неспазване на едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 ГПК за изготвяне на 

съдебните решения; неспазване на срока за изготвяне на съдебните актове по 

чл. 316 от Глава ХХV „Бързо производство” ГПК ; 

- непрецизно водене на книгите за закрити и разпоредителни съдебни 

заседания. 

 

При проверката на Софийския районен съд се установяват 

следните негативни тенденции: 

- установява се, че в съда липсват приети и утвърдени вътрешни 

правила за разпределение на делата на случаен принцип; 

- при проверката се отчита необходимост от изработване и водене на 

отделни/нови  книги /регистри, съгласно чл. 40 ПАС: на отводите, на бързите 

производства; на неприсъствените решения; на възраженията по чл. 414 ГПК, 

както и на делата за поправка на решението - ОФГ по чл. 247 ГПК, допълване 

на решението по чл. 250 ГПК и тълкуване на решението по чл. 251 ГПК; 

- установени са пропуски в работата на съдебната администрация – 

неспазване на правилата на ПАС при водене на описната книга, липса на 

координация в работата председателя на състава, съдебни деловодители и 

секретари; 

- съдебните актове, постановявани в закрито съдебно заседание, се 

наименуват по различен начин (разпореждане/определение); не съдържат 

реквизитите, предвидени в чл. 254, ал. 2 ГПК и често се изписват ръкописно 

върху съдебните книжа от делото; 

- делата на определени съдии и постъпващите по тях книжа не се 

администрират своевременно. В някои случаи определенията по чл. 140 ГПК се 

постановяват със значителна забава, отчетена от постъпване на отговора на 

исковата молба или от изтичане на срока за представяне на отговор; 

- за отделни съдии се установява несвоевременно насрочване на делата 

и неспазване на сроковете за изготвяне на крайните съдебни актове; 
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- констатира се, че в някои случаи не се спазва стриктно обявеният 

начален час за провеждане на насрочените открити съдебни заседания; 

- по делата, образувани по молби по чл. 390 ГПК, съдебните състави не 

винаги определят началния момент, от който тече срокът за предявяване на 

обезпечения бъдещ иск в съответствие с ТР № 6/14.04.2014 г. по т. д. № 6/2013 

г. на ОСГТК на ВКС. В редица случаи не се указват последиците от 

непредставяне на доказателства за предявяване на обезпечения иск. 

Анализът на данните сочи, че по-многобройните и различни по 

характера си негативни констатации са свързани преимуществено само с 

дейността на Софийския районен съд. 

 

1.3. Препоръки за преодоляване на негативните тенденции: 

За подобряване на организацията на административната дейност в 

проверените съдебни органи и с оглед констатирани нарушения при 

образуване, разпределяне, насрочване на делата, нарушаване на сроковете 

за произнасяне на съдебните актове и др., Инспекторатът е дал следните 

препоръки на административните ръководители и на съдиите от проверените 

съдебни органи, очертаващи общи пропуски в тяхната работа: 

- съобразяване с процесуалните норми при изготвянето на 

постановяваните в закрито заседание съдебни актове - разпореждания и 

определения по чл. 129, чл. 131, чл. 140 ГПК; постановяваните в закрито 

съдебно заседание разпореждания/определения да се изготвят при спазване на 

изискуемите реквизити по чл. 254, ал. 2 ГПК, включително да не бъдат 

изписвани ръкописно върху други съдебни книжа по делата; 

- спазване на сроковете при администриране на производствата по глава 

двадесет и пета „Бързо производство” ГПК и правилата за постановяване на 

съдебните актове в съответствие с чл. 315, ал. 2 ГПК и като се съобрази ТР № 

12 от 11.03.2013 г. по тълкувателно дело № 12/2012 г. на ОСГК на ВКС; 

- своевременно администриране на делата и постъпващите по тях книжа 

с оглед бързото постановяване на актовете по чл. 131 и чл. 140 ГПК. В тази 

връзка е дадена препоръка на служба „Съдебно деловодство” стриктно да 

спазва разпоредбата на чл. 88 ПАС, съгласно която службата ежемесечно 

извършва проверка на делата, които не са насрочени, като докладва резултата 

на административния ръководител; 

- докладчиците по граждански дела да използват предвидените 

процесуални правила за дисциплиниране на участниците в процеса и конкретно 

назначаваните вещи лица, на които на основание чл. 86 ГПК да се налагат 

глоби при непредставяне на заключенията в срок. Преодоляване на 

субективните причини (липса на предварителна подготовка по делата) за 

отмяна на определенията за даване на ход по същество и насрочване на 

производствата в нови открити съдебни заседания; 

- обсъждане и преценяване на приложимостта на разпоредбата на чл. 

129, ал. 2 ГПК, във връзка с чл. 127, ал.1 ГПК (относно възможността за даване 
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на указания за отстраняване на допуснатите нередовности на молбата за 

обезпечение на бъдещ иск) в обезпечителното производство по чл. 390 ГПК, 

предвид установения в чл. 395, ал.2 ГПК еднодневен срок за произнасяне. 

Обсъждане и уеднаквяване на практиката в производствата по чл. 390 ГПК при 

определяне на началния момент, от който тече указвания на молителя срок за 

предявяване на бъдещия иск; даване на изрични указания за представяне на 

доказателства за предявяване на обезпечения иск и указване на последиците от 

непредставяне на доказателства в тази връзка; 

- отбелязване на статуса на обуславящото производство и прилагане на 

разпечатка за движението му в случаите на производства, спрени на основание 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Ежемесечно докладване на спрените производства – чл. 

38, т. 10 ПАС; 

- обсъждане на необходимостта в производствата, образувани по чл. 410 

ГПК да се постановява изричен съдебен акт за издаване на изпълнителен лист 

при настъпване на процесуалните условия за това; 

- извършване на надлежно отбелязване за издадения изпълнителен лист 

и върху основанието за неговото издаване в съответствие с изискването на чл. 

418, ал. 2, изр. 2-ро ГПК; 

- набелязване на мерки за преодоляване на несъответствието между 

датите, посочени в съдебните актове и датите, на които за тях се изпращат 

съобщения на страните; 

- стриктно спазване на разпоредбите на чл. 235, ал. 5, изр. 1-во ГПК, 

респ. чл. 316 ГПК, включително чрез изготвяне на индивидуални планове от 

отделни съдии за работата им, изпълнението на които да се контролира от 

административните ръководители; 

- разработване и прецизно оформяне на съдебните книги и регистри в 

съответствие с ПАС и утвърдените от ВСС актуални образци. 

 

1.4.  В отговор на дадените препоръки от всички проверени органи е 

постъпила информация за тяхното изпълнение. В срока по чл. 58, ал. 3, изр. 

2-ро ЗСВ, от административното ръководство на Районен съд-Благоевград е 

постъпило възражение срещу дадените препоръки. С Решение ПП-01-

44/21.08.2015 г. на главния инспектор на ИВСС са отменени препоръките в 

Акта за резултати от проверка в частта им за: постановяване на изричен акт за 

образуване на делата; създаване на организация и контролиране на пълното и 

точно оформяне и поддържане на съдебните книги (описна книга; книга за 

открити съдебни заседания; регистър по чл. 235, ал. 5 от ГПК); въвеждане на 

времеви стандарти за работа и контрол. 

Срещу Актовете за резултати от проверка на Софийския районен съд, 

изготвени на основание Заповед № ПП-01-88/23.09.2014 г. и Заповед № ПП-01-

89/26.09.2014 г. на главния инспектор на ИВСС, са постъпили възражения от 9 

съдии, съдържащи съображения срещу фактическите констатации в актовете. 

Възраженията, разгледани в тяхната цялост, съдържат преди всичко 
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съображения срещу фактически констатации и изводи, отнасящи се до работата 

на отделни съдии; не засягат общи изводи за работата на съда и не оспорват 

дадените от ИВСС препоръки. С писма с изх. № 2337/20.11.2015 г. и изх. № 

2488/11.12.2015 г., и двете на Софийски районен съд, ИВСС е уведомен за 

действията, които административното ръководство на съда е предприело в 

изпълнение на дадените препоръки. 

 

2. Проверени окръжни съдилища 

През 2015 г. са проверени общо 5 /пет/ окръжни съдилища: Окръжен 

съд – Кюстендил; Окръжен съд – Перник, Софийски градски съд, Окръжен съд 

– Благоевград и Окръжен съд – София. 

 

2.1. Като общо положителни тенденции в дейността на окръжните 

съдилища могат да се посочат следните констатации: 

- делата се образуват и се разпределят в съответствие с принципа, 

установен в чл. 9 от ЗСВ за случайно разпределение на делата; 

- първоинстанционните граждански и въззивните граждански дела, и 

търговските дела се образуват в деня на постъпване на исковите молби и 

въззивните жалби или най-късно на следващия ден - Окръжен съд-Перник, 

Окръжен съд-Кюстендил, Окръжен съд-София; 

- установява се, че съдебните състави в общия случай извършват 

своевременно проверката на редовността на съдебните книжа; 

- съдебните актове, свързани с размяната на книжа (чл. 131, чл. 140, чл. 

362, чл. 372, чл. 373 и чл. 374 ГПК) се постановяват в много кратки срокове – 

Окръжен съд-Перник, Окръжен съд-Кюстендил, Окръжен съд-София и 

Окръжен съд-Благоевград; 

- в проверените органи на съдебната власт по делата се прилагат 

протоколите, удостоверяващи електронния избор на докладчик; 

- в общия случай в съдилищата се следи за изтичане на процесуалните 

срокове; делата се докладват своевременно на съдиите, съответно 

разпорежданията на докладчиците се изпълняват своевременно. 

 

2.2. При проверката на окръжните съдилища, извън дейността на 

Софийски градски съд, се очертават общи негативни тенденции: 

В изолирани случаи се установява неоснователното забавяне при 

администриране на търговските дела и своевременно постановяване на 

определението по чл. 374 ГПК, с което производството се насрочва в открито 

съдебно заседание – Окръжен съд-Кюстендил; 

- несъобразяване на практиката в съдилищата с ТР № 6/14.03.2014 г. по 

т. д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС при определяне на началния момент на 

срока, определен на молителя за предявяване на обезпечения иск – Окръжен 

съд-Перник, Окръжен съд-София; 
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Констатира се, че на молителите в производствата по чл. 390 ГПК не се 

указва задължението за представяне на доказателства за предявяване на 

обезпечения иск и последиците от непредставянето на такива – Окръжен съд-

Перник, Окръжен съд-София; 

- при проверката в Окръжен съд-Благоевград се констатират случаи на 

неспазване на сроковете за постановяване на крайни съдебни актове, съобразно 

чл. 235, ал. 5, изр. 2-ро ГПК и чл. 316 във вр. с чл. 317 ЗСВ. 

 

При проверката на Софийски градски съд се установяват следните 

негативни тенденции: 

- констатирана недобра организацията и контрол върху дейността на 

служба „Съдебно деловодство”; 

- установено е, че служителите от служба „Съдебно деловодство” не 

съблюдават стриктно изискванията на чл. 38, т. 6 и чл. 84, ал. 5 ПАС; 

- несвоевременно насрочване на съдебни производства в открито 

съдебно заседание в случаите, в които са налице процесуалните условия за 

това; 

- насрочване и отлагане на въззивните производства през големи 

периоди от време; 

- неспазване на сроковете за постановяване на крайни съдебни актове, 

съобразно чл. 235, ал. 5, изр. 2-ро ГПК и чл. 316, във вр. с чл. 317 ЗСВ; 

- неравномерно разпределение на делата в отделенията; липса на 

организация за правилното разпределение на делата по материя между 

Търговско отделение и Гражданско отделение – първа инстанция; 

- констатирано е, че не са създадени ясни правила за откриване на нови 

съдебни състави, заместване на отсъстващи съдии, организация на работа при 

командироване на съдии; 

- установено е, че административният ръководител не е упражнявал 

контрол за своевременно администриране на спрените производства; 

- несъобразяване на практиката в съдилищата с ТР № 6/14.04.2014 г. по 

т. д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС при определяне на началния момент на 

срока, определен на молителя за предявяване на обезпечения иск. 

 

2.3. Във връзка с установените негативни тенденции са дадени 

следните препоръки: 

- набелязване на мерки за преодоляване на неоснователното забавяне 

при администриране на търговските дела и своевременно постановяване на 

определението по чл. 374 ГПК, с което производството се насрочва в открито 

съдебно заседание; 

- съобразяване на практиката в съдилищата с ТР № 6/14.03.2014 г. по т. 

д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС при определяне на началния момент на срока, 

определен на молителя за предявяване на обезпечения иск; 
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- да се указва на молителя в производствата по чл. 390 ГПК 

задължението за представяне на доказателства за предявяване на обезпечения 

иск и последиците от непредставянето на такива; 

- спазване на срока за произнасяне по молби за допускане на 

обезпечение на бъдещ иск, предвиден в чл. 395, ал. 2 ГПК; 

- спазване на сроковете за постановяване на крайни съдебни актове, 

съобразно чл. 235, ал. 5, изр. 2-ро ГПК и чл. 316 във вр. с чл. 317 ЗСВ; 

Предвид констатациите, направени при проверката на дейността на 

гражданските отделения на Софийски градски съд, са дадени препоръки за: 

- оптимизиране на дейността по администриране на движението на 

съдебните производства, като в тази връзка бъдат давани изчерпателни 

указания за отстраняване на констатирани нередовности и своевременно 

насрочване на съдебните производства в открито съдебно заседание в случаите, 

в които са налице процесуалните условия за това; 

- насрочване и отлагане на въззивните производства в по-кратки 

срокове; 

- спазване на сроковете за постановяване на крайни съдебни актове, 

съобразно чл. 235, ал. 5, изр. 2-ро ГПК и чл. 316, във вр. с чл. 317 ЗСВ; 

- изискване на справки и контрол върху своевременното постановяване 

на крайните съдебни актове; 

- подобряване на организацията и контрол върху дейността на служба 

„Съдебно деловодство”; 

- спазване на разпоредбите на чл. 38, т. 6 и чл. 84, ал. 5 ПАС от 

служителите в служба „Съдебно деловодство”, като следят за изтичане на 

процесуалните срокове и за правилното връчване на призовките; 

- равномерно разпределение на делата в отделенията; организиране на 

правилното разпределение на делата по материя, като ръководителите на 

Търговско отделение и Гражданско отделение – първа инстанция, съвместно да 

определят вида на делата (граждански/търговски); 

- създаване на ясни правила за откриване на нови съдебни състави, 

заместване на отсъстващи съдии, организация на работа при командироване на 

съдии; 

- оптимизиране на дейността по администриране на спрените 

производства и упражняване на контрол от страна на административния 

ръководител; 

- съобразяване на практиката с ТР № 6/14.03. 2014 г. по т. д. № 6/2013 г. 

на ОСГТК на ВКС при определяне на началния момент на срока, определен на 

молителя за предявяване на обезпечения иск; 

- предприемане на необходимите дисциплинарни мерки по чл. 308, ал. 1 

ЗСВ по отношение на съдии, за които е констатирано, че с действия или 

бездействия неоправдано са забавили приключването на съдебни производства. 

 

2.4. Постъпила в ИВСС информация по дадените препоръки 
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В отговор на дадените препоръки са постъпили отговори от Окръжен 

съд –Кюстендил, Окръжен съд – Перник и Окръжен съд – София, с които 

административните ръководители на съдилищата са уведомили главния 

инспектор на ИВСС за действията, които са предприети в изпълнение на 

дадените при проверката препоръки. 

Срещу констатациите, съдържащи се в Акта за резултати от проверка на 

Окръжен съд – Благоевград е постъпило възражение от съдия в окръжния съд, 

което е разгледано от главния инспектор на ИВСС и е прието за частично 

основателно. 

Срещу Актовете за резултати от проверка по Заповед № ПП-01-

94/03.10.2014 г. и Заповед № ПП-01-95/03.10.2014 г. на главния инспектор на 

ИВСС, изготвени при проверката на дейността на Гражданско отделение – 

първа инстанция; Административно отделение, Брачно отделение, Търговско 

отделение и Гражданско отделение – въззивни състави на СГС, са постъпили 

възражения от различни съдии срещу фактическите констатации направени 

изводи в актовете. В една им част възраженията са приети за неоснователни, а в 

друга – за недопустими като подадени след срока. Към момента на изготвяне на 

годишния отчет за дейността на ИВСС, административният ръководител на 

Софийски градски съд не е уведомил главния инспектор за действията си по 

изпълнението на препоръките. 

 

2.5. От обобщения анализ на препоръките от проверките по 

граждански и търговски дела в районните и окръжните съдилища, може да 

се направи извод, че при проверките се изследват причините, пораждащи 

констатираните негативни тенденции. В преобладаващия брой случаи 

препоръките съдържат не само изискване за преустановяване на отрицателните 

практики, но и конкретни указания за начина, по който те да бъдат преодолени, 

като например – съобразяване с постоянната съдебна практика, установена с 

цитирани в препоръките тълкувателни решения на ВКС; прилагане на 

императивни процесуални норми относно разглеждането и приключването на 

делата в предвидените в закона или разумни срокове и др. Тези изводи се 

подкрепят от обстоятелството, че в постъпващите възражения се съдържат 

основно доводи срещу фактически констатации в актовете и отнасящи се до 

работата на отделни съдии, но не и срещу общи изводи за дейността на 

проверявания орган и дадени препоръки. В общия случай постъпващите от 

административните ръководители отговори на основание чл. 58, ал. 4 от ЗСВ, 

сочат, че препоръките се преценяват от административните ръководства на 

съдилищата като разумни и се предприемат действия за тяхното изпълнение. 

 

3. Проверени административни съдилища  

През 2015 г. са проверени общо 4 (четири) административни съдилища: 

Административен съд – Благоевград, Административен съд София – област, 

Административен съд – Смолян и Административен съд – Перник. 
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3.1. От извършените комплексни планови проверки на 

административните съдилища се установяват следните положителни 

тенденции: 

- без изключение се спазва чл. 9 ЗСВ и разпределението на делата и 

преписките се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно 

разпределение, съобразно поредността на постъпване; 

 - утвърдени са и се прилагат правила за разпределение, които уреждат и 

отклонение от общото правило на чл. 9 ЗСВ - случаите на изключване на съдия 

от случайния подбор, както и случаите на преразпределяне на делата при 

направен отвод; 

- за разпределението на делата, с незначителни отклонения се отпечатва 

протокол на хартиен носител, който се подписва от разпределящия; 

- книгите и регистрите се водят навременно и акуратно, съгласно 

изискванията на ПАС, като изключение в тази насока са установени в АС – 

Смолян относно воденето на Регистъра на съдебните решения по 235, ал. 5 

ГПК, годишното приключване на книгите и осъществяване на проверка от 

страна на административния секретар; 

- като общо правило в проверяваните административни съдилища, 

делата се образуват в деня на постъпването или най-късно на следващия ден. 

Насрочването в о.с.з се извършва в двумесечния срок по чл. 157, ал. 1 АПК, а 

отлагането и насрочването им за следващо о.с.з. е ритмично.  

- приключването на делата като цяло е сроковете по чл. 172, ал. 1 и чл. 

221, ал. 1 АПК с единични и незначителни отклонения.  

 

3.2. Негативните практики, които се установяват в по-малка или по-

голяма степен във всяка от извършените комплексните планови проверки на 

административните съдилища очертават общи негативни тенденции в тяхната 

работа.  

В хода на проверките на първо място е констатирана: 

- липса на изрични съдебни актове, сочещи, че е извършена подготовка 

в закрито съдебно заседание и изразяваща се в конституиране на страните в 

процеса, произнасяне по доказателствата, разпределяне на доказателствената 

тежест съдействие на страните за отстраняване на формални грешки и неясноти 

в изявленията им, указване, че за някои обстоятелства от значение за делото не 

сочат доказателства. За коректност е нужно да се отбележи, че засягането от 

посочения проблем е най-слабо в дейността на Административен съд – Перник; 

- установен отменен ход  по същество по значителен брой дела, поради 

незадълбочено предварително проучване. Този проблем е най-слабо изразен в 

дейността на Административен съд – София – област. 

 

3.3. За преодоляване на констатираните негативни тенденции/общи 

практики, проверяващите екипи на ИВСС са препоръчали: 
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-общите събрания на съдиите в съответния орган да анализират нуждата 

от произнасяне по делата с изричен съдебен акт, отразяващ извършената 

предварителна подготовка за разглеждането им в открито съдебно заседание; 

- обсъждане и набелязване на мерки за задълбочено проучване на делата 

преди открито съдебно заседание с цел недопускане или значително 

ограничаване на случаите, в които се отменят протоколни определения за 

даване на ход по същество. 

 

3.4. Всички от проверените административни съдилища са 

предоставили информация за действията, предприети в изпълнение на 

дадените препоръки. 

 

3.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки 

Като важен факт за извършените през отчетната 2015 г. в 

административните съдилища комплексни планови проверки, следва да се 

посочи, че срещу актовете за резултати от проверките, респ. съдържаните се в 

тях констатации и препоръки, няма постъпили възражения. Това сочи, че 

административните ръководители и съдиите от проверените органи на 

съдебната власт възприемат за съществуващи посочените слабости в работата 

им, както и предложените под формата на препоръки пътища за преодоляването 

им. В този смисъл, препоръките следва да се окачествят като такива с висок 

потенциал. Пълен и обоснован анализ за ефективността на дадените препоръки 

обаче може да се направи едва след извършването на контролна проверка. 

 

4. Проверени апелативни съдилища. Проверки във Върховния 

касационен съд и Върховния административен съд 

През 2015 г. не са извършвани комплексни планови проверки на 

дейността на апелативните и върховните съдилища. 

 

Б.КОМПЛЕСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА СЪДИЛИЩАТА ПО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

През 2015г. са извършени  комплексни планови проверки (КПП) на 

работата по наказателни дела в 25 съдилища. 

 

1. Проверени районни съдилища: 

Проверени са 20 районни съдилища (РС), както следва: РС - 

Благоевград, РС - Гоце Делчев, РС - Разлог, РС - Сандански, РС - Петрич, РС - 

Сливница, РС - Костинброд, РС - Елин Пелин, РС - Своге, РС - Пирдоп, РС - 

Етрополе, РС -  Самоков, РС - Ботевград, РС - Трън, РС - Брезник, РС - 

Радомир, РС - Перник, РС - Дупница, РС – Кюстендил, РС - Ихтиман. 

Довършена е КПП в СРС, започнала през 2014г. 
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1.1.Положителни тенденции, констатирани при проверките: 

Във всички проверени районни съдилища е въведено електронно 

деловодство, което улеснява управлението на делата. В районните съдилища 

функционират и редица компютърни програми, които осигуряват бърз и лесен 

достъп на съдиите до националното и европейското законодателство. Въведени 

са и програми за извършване на различни дейности, съставляващи елементи на 

правораздавателната дейност. 

Всички книжа, постъпващи в съда се регистрират по електронен път и 

чрез съответните програми се наблюдава и отчита тяхното движение до 

приключване на съответното производство. Съответните книжа се образуват в 

наказателни дела по надлежния ред от компетентния орган. 

Всички административни ръководители са утвърдили Вътрешни 

правила за работа с Програмата за случайно разпределение на делата в 

съответния съд, с изключение на СРС. Във всички съдилища се спазва 

принципа за електронно разпределение на делата при спазване на принципа на 

случайния подбор по реда на тяхното постъпване. 

Деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАС. 

В преобладаващия брой случаи делата се насрочват с разпореждане на 

съдията-докладчик. В случаите, когато са налице основания за разглеждане на 

делото по глава 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция”, голяма част от съдиите решават въпроса за приложението 

на чл. 370 и сл. НПК още с разпореждането по чл. 248 НПК. В тези случаи 

докладчикът сам насрочва дело за предварително изслушване на страните, като 

разпорежда да не се призовават свидетелите и вещите лица. Тези 

предварителни действия на докладчиците дисциплинират страните, дават им 

ясни указания за начина, по който ще се провежда наказателното производство, 

спестяват време и средства за призоваване на свидетели и вещи лица и като 

цяло допринасят особено много за приключване на делата в рамките на 

определените времеви стандарти. 

Предварителната подготовка на делата за разглеждането им в съдебно 

заседание е на добро ниво. Поради това преобладаващият брой дела са върнати 

на прокурора от разпоредително заседание на основание чл. 249 от НПК, а не от 

съдебно заседание на основание чл. 288, ал.1 от НПК.  

Делата се насрочват, разглеждат и приключват в предвидените срокове. 

Установените в НПК процедури за ускорено разглеждане и приключване на 

наказателните дела се прилагат в съответствие със закона. Срочността при 

разглеждане на делата е много добра. Голяма част от делата приключват в 

рамките на три месеца. Например в РС - Сливница в срок до 3 месеца са 

приключили 91.6% от наказателните дела, решени през 2013 г. В РС - Трън до 

три месеца са приключили 91,3% от решените дела, РС – Брезник – 93.20%, РС 

– Радомир – 91%, РС – Ботевград – 90% , РС – Ихтиман – 89,17%, РС – Разлог 

до три месеца са приключили 87%, в РС – Сандански – 84% от свършените дела 

и др. Голяма част от останалите дела приключват в срок до 6 месеца, една 
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малка част приключват в срок до 9 месеца или 1 година и съвсем малък брой се 

разглеждат и приключват над едногодишния срок. 

При разглеждането на наказателните дела се спазват изискванията на 

НПК и други нормативни актове. 

Съдебните актове като цяло, по форма и съдържание съответстват на 

НПК и практиката на ВКС. В преобладаващия брой случаи съдебните актове са 

добре изготвени, обосновани и убедителни. В РС - Трън качеството на 

съдебните актове на съдиите е много добро. 

Съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311 и чл. 129, ал. 

1 НПК. 

Голяма част от присъдите се изпращат за изпълнение в срока по чл. 416, 

ал. 6 НПК. 

Осигурена е достъпност и прозрачност на действията на съдилищата. 

Интернет страниците функционират и предоставят необходимата информация 

относно установените в съда правила за разпределение на делата на принципа 

на случайния подбор, за публикуване на съдебните актове,правила за поведение 

на гражданите в съда, график на насрочените заседания и постановените от 

съда решения, подлежащи на публикуване. Изпълнява се задължението за 

публикуване на годишните доклади за дейността на съответния съд. Всички 

съдебни актове се обявяват на електронните сайтове на съдилищата. 

Разработени са и модули, които позволяват извършване на справки по 

делата,разглеждани в съответния съд. 

Голяма част от горепосочените положителни тенденции не са 

констатирани в СРС. 

 

1.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при 

проверките: 

В РС - Своге, РС - Благоевград, РС - Ботевград и РС - Разлог  делата, 

върнати на прокурора по реда на чл. 288, т.1 НПК са повече от делата, върнати 

на основание по чл. 249 НПК. Това създава предпоставки за изплащане на 

обезщетения за забавено правосъдие и повишава разходите за правосъдие, 

защото в  практиката на ЕСПЧ по чл. 6 КЗПЧОС подобно процесуално 

поведение се отчита като забавяне на делото по вина на съда, който не е 

изпълнил своевременно задължения, които са му вменени със закон – проверка 

по чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК.  

Някои съдии от РС - Перник, РС - Брезник, РС - Радомир и РС - 

Дупница не насрочват делата с разпореждане, а с ръкописна резолюция. 

Съдиите от РС - Благоевград не насрочват с разпореждане 

административнонаказателните дела. 

В РС - Гоце Делчев, РС - Сливница и РС - Разлог не се спазва чл. 120, 

ал. 2 ПАС – по делата не се прилагат приемо-предавателните протоколи за 

веществените доказателства. 
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В някои от съдилищата се допускат различни нарушения, в резултат на 

които продължителността на делата, надхвърля необходимото за 

осъществяване на правосъдието: 

- в СРС, РС - Елин Пелин, РС - Ботевград и РС - Самоков не се спазват 

процесуалните срокове по НПК;  

- в РС - Благоевград, РС - Гоце Делчев, РС - Разлог, РС - Петрич, РС - 

Дупница не спазват чл. 252, ал.1 и чл. 271, ал.10 НПК; 

- в РС - Благоевград, РС - Гоце Делчев, РС - Костинброд, РС - Ихтиман, 

РС - Разлог и РС - Сливница не се спазва срока по чл. 308 НПК за изготвяне на 

мотивите към постановените присъди. 

В РС - Петрич делата, прекратени поради изтичане на давностния срок 

за наказателно преследване са се увеличили, а в РС - Елин Пелин едно дело е 

прекратено по давност, след като съдебната му фаза е продължила 11 години. 

В РС - Ботевград са отлагани дела поради участие на съответния съдия в 

обучения и семинари, както и поради излизането му в платен отпуск. 

В РС - Кюстендил и РС - Дупница е констатиран прекомерно голям 

брой отводи и самоотводи на съдиите. Неоснователните отводи водят до 

ненужно удължаване срока за разглеждане на делото, позволяват на страните 

сами да си избират съдията, който да разгледа тяхното дело, водят до 

нарушаване на принципа на случайния подбор и неравномерно натоварване на 

съдиите.  Те могат да доведат и до фактически отказ от правосъдие.  

Проверяващите екипи са констатирали различни нарушения, които не са 

от категорията на съществените, по делата, разглеждани по реда на глава XXIX 

„Решаване на делото със споразумение” НПК. 

В СРС, РС - Кюстендил и РС - Радомир е констатирана недобра 

професионална квалификация на съдиите. 

При комплексната проверка в СРС са констатирани множество други 

негативни практики. ИВСС е дал съответните препоръки за преодоляване на 

допуснатите грешки.  В настоящия отчетен доклад се посочват системните 

нарушения и грешки в работата на съдиите и органите на съдебна власт. Голяма 

част от нарушенията, констатирани при комплексната проверка на СРС не се 

установени в други съдилища и поради това не попадат в категорията на 

системните нарушения. Предвид изложеното те няма да бъдат предмет на 

настоящия отчет. 

 

1.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни 

тенденции/ лоши практики: 

Проверяващите екипи са дали препоръки за отстраняване на 

констатираните лоши практики, както следва: 

 - с оглед високия брой дела, върнати на прокурори от съдебно 

заседание на основание чл. 288 НПК, административният ръководител да 

упражнява контрол върху броя на същите, да анализира причините за това и 

при необходимост организира/препоръча обучение на съдиите за запознаване с 
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практиката на ЕСПЧ по чл. 6 КЗПЧОС в хипотезата забавено правосъдие и 

глава трета „а” от Закона за съдебната власт;  

- насрочването на всички наказателни дела да става в съответствие със  

закона - само с разпореждане на съдията-докладчик. Разпореждания по чл. 248, 

ал.2 НПК да се изготвят и по администривнонаказателните дела; 

- да се изисква от съответните длъжностни лица, отговорни за 

предаването и приемането на веществените доказателства, да се изготвят 

протоколи, като екземпляр от същите са поставят и по делото. Приемо-

предавателните протоколи за веществените доказателства да се прилагат по 

делата;  

- да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 252, чл. 376, ал. 1 и чл. 382, 

ал. 2 НПК при насрочване на първото по делото заседание; на чл. 271, ал. 10 

НПК при отлагане и насрочване на делата от съдебно заседание, както и на 

разпоредбата на чл. 271, ал. 11 НПК; 

- предвид сериозността на проблема със спазването на процесуалните 

срокове за решаване на делата, ежемесечното упражняване на контрол по чл. 

308 НПК, чл. 340 НПК (за нахд), чл. 243, ал. 3 и сл. НПК, чл. 244, ал. 5 НПК, да 

се обвърже с ефективни мерки и действия от страна на председателя на съда, 

включително дисциплиниращи и/или дисциплинарни такива до преодоляването 

му. Всяко тримесечие ИВСС да бъде уведомяван за резултатите от проверките 

и предприетите действия; 

- с оглед установения брой дела, отложени извън приетия за разумен в 

чл. 271, ал. 10 НПК срок,  административният ръководител да извършва 

проверка по спазването му за всяко предходно шестмесечие, считано от второто 

полугодие на 2015 г., за резултатите от която да уведомява ИВСС; 

- на РС - Костинброд е дадена препоръка да се извърши анализ на 

причините, поради които броят на делата, разглеждани в повече от 3 съдебни 

заседания се е увеличил трикратно през 2014 г. и при необходимост да се 

предприемат мерки с цел предотвратяване прекомерна продължителност на 

разглеждане и решаване на делата; 

- административният ръководител да обърне внимание на съдиите 

графикът на съдебните  заседания да бъде съобразен с участията им в обучения 

и семинари, както и ползването на платен отпуск,за да се избегне отлагане на 

дела по такива причини;  

- да се вземат мерки за цялостно подобряване на работата по дела, 

приключили със споразумение, като процедура и изготвяне на съдебния 

протокол с вписване на споразумението. Съдиите да следят за спазването на чл. 

381, ал. 5, т. 4 НПК; 

- да се вземат мерки за цялостно подобряване качеството на 

правосъдната дейност чрез повишаване правната подготовка на съдиите, както 

и чрез анализиране на причините, довели до отменяване на съдебните актове от 

ОС и ВКС. По отношение на съдиите от СРС на административния 

ръководител е дадена препоръка да отправи искане до Националния институт 
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по правосъдие (съдии от СГС, САС, ВКС), с оглед провеждане на обучение по 

Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, както и 

международноправната помощ по Европейската конвенция за взаимопомощ по 

наказателноправни въпроси и допълнителните протоколи към нея.  

 

1.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебна власт 

по дадени препоръки 

С изключение на СРС всички районни съдилища, в които са извършени 

комплексни проверки са изпълнили дадените от ИВСС препоръки. 

Проверяващият екип е изпратил до председателя на СРС няколко 

напомнителни писма, но въпреки това до настоящия момент няма отговор на 

отправени препоръки. 

Постъпили са възражения от 11 съдии от СРС  срещу Акта за резултати 

от извършена комплексна проверка. От тях три са отхвърлени като 

неоснователни, едно възражение е оставено без разглеждане, а възраженията на 

7 съдии са уважени частично. 

Направени са възражения от двама съдии от РС- Ботевград. 

Възраженията са отхвърлени като неоснователни. 

Подадено е възражение от председателя на РС - Кюстендил. 

Възражението е оставено без разглеждане, като подадено извън преклузивния 

срок по чл. 58, ал. 2 ЗСВ.  

Постъпило е и възражение срещу констатациите и изводите, направени 

с акта за резултати от извършена проверка в РС - Петрич. Възражението е 

отхвърлено като неоснователно. 

  

1.5.Анализ на ефективността на дадените препоръки: 

Анализът на дадените препоръки показва, че те съответстват на 

констатациите и изводите, направени в актовете за резултати от проверките. По 

- голямата част от възраженията са отхвърлени като неоснователни или са 

оставени без разглеждане. Нито едно възражение не е уважено изцяло. 

Следователно препоръките и констатациите, които са направили екипите, които 

проверяват работата на съдилищата по наказателни дела са правилни. По 

своето съдържание те са добра предпоставка за подобряване на работата на 

проверявания съд.  

Добросъвестното и редовно изпълнение на предписаните мерки може да 

доведе до преодоляване на констатираните негативни практики. Дадените 

препоръки имат потенциал за висока ефективност. По - пълен анализ на 

ефективността на дадените препоръки може да се направи, когато се видят 

резултатите от последваща контролна проверка. 

 

2. Проверени окръжни съдилища 

През отчетната 2015 г. са проверени 4 окръжни съдилища (ОС), както 

следва: ОС – Благоевград, ОС – София, ОС – Перник и ОС – Кюстендил. 
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Проверката на СГС по наказателни дела беше извършена в края на 2014 г., но 

актът за резултати беше изготвен през 2015 г. 

 

2.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките: 

- електронно деловодство, което да улеснява управлението на делата е 

въведено и в проверените ОС. В тях функционират и компютърни програми, 

чрез които съдиите получават бърз и лесен достъп до националното и 

европейското законодателство; 

- всички книжа, постъпващи в съда се регистрират. С помощта на 

компютърната програма „Съдебно деловодство” са създадени електронни 

папки на делата и се наблюдава и отчита движението на постъпилите книжа до 

приключване на съответното производство. Постъпилите книжа се образуват в 

наказателни дела от компетентния орган по установения в закона ред; 

- административните ръководители на проверените съдилища са 

утвърдили Вътрешни правила за работа с Програмата за случайно 

разпределение на делата в съответния съд. Проверените съдилища спазват 

принципът за електронно разпределение на делата при спазване на принципа на 

случайния подбор по реда на тяхното постъпване; 

- спазват се изискванията на ПАС за водене на деловодните книги; 

- по-голямата част от съдиите насрочват делата с разпореждане, 

съгласно изискванията на НПК. Когато са налице основания за разглеждане на 

делото по глава XXVII „Съкратено съдебно следствие в производството пред 

първата инстанция” НПК съдиите осигуряват спазването на разумния срок за 

разглеждане на делото като решават въпроса за приложението на чл. 370 и сл. 

НПК още с разпореждането по чл. 248 НПК;  

- преобладаващият брой дела са върнати на прокурора от 

разпоредително заседание на основание чл. 249 НПК, а не от съдебно заседание 

на основание чл. 288, ал. 1 НПК. Това налага извода, че предварителната 

подготовка на съдиите за разглеждане на делата в съдебно заседание е на добро 

ниво; 

- образуването, разглеждането и приключването на делата става в 

предвидените срокове. Процедурите за ускорено разглеждане и приключване на 

наказателните дела се прилагат в съответствие със закона; 

- постигнатото съотношение между разгледани и свършени през всяка 

от проверените години дела е добро. Срочността при разглеждане на делата е 

много добра. Голяма част от делата приключват в рамките на три месеца. 

Например за 2014 г.: 

 в ОС - Благоевград в 3 – месечен срок са приключили 87% от 

първоинстанционните наказателни дела; 

 в ОС - София свършените първоинстанционни наказателни дела са 

93%. От тях в тримесечен срок са свършили 92%; 
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 в ОС - Перник 90% от наказателните дела са приключили. От тях в 

тримесечен срок са приключили 71% от първоинстанционните 

НОХД и НЧХД, а ЧНД- 100%.; 

 в ОС - Кюстендил са приключени общо 89% от наказателните дела. 

Приключени са 75% от първоинстанционните наказателни дела. 

От тях в тримесечен срок са приключили 66%. Свършените 

въззивни наказателни дела са 78%. От тях в тримесечен срок са 

приключили 53%. 

- голяма част от дела, които не са свършени в 3- месечния срок 

приключват в срок до 6 месеца, една малка част приключват в срок до 9 месеца 

или 1 година и съвсем малък брой се разглеждат и приключват над 

едногодишния срок; 

- при разглеждането на наказателните дела се спазват изискванията на 

НПК и други нормативни актове. 

- съдебните актове, като цяло, по форма и съдържание съответстват на 

НПК и практиката на ВКС. В преобладаващия брой случаи съдебните актове са 

добре изготвени, обосновани и убедителни.  

- протоколите от съдебни заседания се изписват в съответствие с чл. 311 

и чл. 129, ал.1 НПК. 

- голяма част от присъдите се изпращат за изпълнение в срока по чл. 

416, ал.5 НПК. 

- осигурена е достъпност и прозрачност на действията на съдилищата. 

Интернет страниците функционират и предоставят необходимата информация 

относно установените в съда правила за разпределение на делата на принципа 

на случайния подбор,за публикуване на съдебните актове,правила за поведение 

на гражданите в съда, график на насрочените заседания и постановените от 

съда решения, подлежащи на публикуване. Изпълнява се задължението за 

публикуване на годишните доклади за дейността на съответния съд. Всички 

съдебни актове се обявяват на електронните сайтове на съдилищата. 

Разработени са и модули, които позволяват извършване на справки по 

делата,разглеждани в съответния съд;  

- постигнатото съотношение между разгледани и свършени през всяка 

от проверените години въззивни дела е добро. Срочността при разглеждане на 

въззивните дела също е много добра. Например за 2014г.: 

 в ОС - Благоевград в 3- месечен срок са приключили 74 % от 

въззивните наказателни дела; 

 в ОС - София свършените въззивни наказателни дела са 84%. От 

тях в тримесечен срок са приключили 51%; 

 в ОС - Перник свършените въззивни ОХД и ВНЧХД са 77%; 

 в ОС - Кюстендил свършените въззивни наказателни дела са 78%. 

От тях в тримесечен срок са приключили 53%. 
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- подържаният висок процент на свършените през годината дела не 

позволява кумулиране на допълнителна натовареност на съдиите от ОС, което 

от своя страна позволява спазване на установените срокове за решаване на 

делата. 

- съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311, ал. 1 и чл. 

129, ал. 1 НПК; 

- проверките на  районните съдилища са реални, конкретни и 

ефективни, защото сочат констатираните недостатъци и пътища за тяхното 

отстраняване; 

- организацията на  правораздавателната дейност и нейното 

осъществяване са поставени на добра нормативна и организационна основа. 

Особено е положение в Софийски градски съд. При него една част от 

положителните тенденции, констатирани в другите съдилища, не се 

наблюдават. 

 

2.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при 

проверките: 

- в ОС - Перник и ОС - Кюстендил делата не се насрочват с 

разпореждане по чл. 248 от НПК; 

- в ОС - Благоевград, ОС - Перник и ОС - София проверяващите екипи 

са констатирали нарушения по делата, разглеждани по реда на глава XXIX 

„Решаване на делото със споразумение” НПК; 

- съдиите от ОС - Перник и ОС - Кюстендил допускат слабости при 

разглеждане на дела по реда на съкратеното съдебно следствие в първата 

инстанция – чл. 372, ал. 4 вр. с чл. 283 НПК; 

- съдиите от ОС - София и ОС - Благоевград не винаги спазват срока по 

чл. 308, ал. 2 от НПК; 

- съдиите от ОС - Благоевград, ОС - Перник и ОС - София не спазват 

сроковете по чл. 340 и чл. 345 НПК; 

При проверката в СГС са констатирани  и редица други негативни 

практики. ИВСС е предприел необходимите мерки за тяхното отстраняване.  

Настоящият доклад отразява само системните нарушения, установени от ИВСС 

при извършване на проверките. Голяма част от нарушенията, констатирани при 

комплексната проверка на СГС не се установени в други съдилища и поради 

това не попадат в категорията на системните нарушения. Предвид изложеното 

те няма да бъдат предмет на настоящия доклад. 

 

2.3. Препоръки за преодоляване на негативните тенденции/лоши 

практики, констатирани при проверките: 

За преодоляване на констатираните лоши практики, проверяващите 

екипи са дали следните препоръки: 

- насрочването на делата да става с разпореждане, а не със саморъчно 

изписана резолюция; 
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- да се подобри съдебният контрол върху споразумението. При 

одобряване на споразумението съдиите да следят и за спазването на чл. 381, ал. 

5, т. 4 НПК; 

 - при разглеждане на делата по глава XXVII „Съкратено съдебно 

следствие в производството пред първата инстанция” НПК да се спазват 

изискванията на чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 283 НПК;  

- съдиите от съответните съдилища да спазват стриктно сроковете по чл. 

308, чл. 340 и чл. 345 НПК. Административният ръководител на Софийски 

окръжен съд периодично, на шест месеца, считано от първото полугодие на 

2016 г., да извършва проверки по реда на чл. 210 ЗСВ за спазване на 

законоустановените срокове за решаване на делата, до окончателно 

преодоляване на проблема. Проверяващите екипи са препоръчали на 

административния ръководител на СОС да уведомява ИВСС за резултатите от 

горепосочените проверки. 

 

2.4. Постъпила в ИВСС информация по дадените препоръки: 

Всички проверени Окръжни съдилища са изпратили в ИВСС писма и 

копия от заповедите на административния ръководител, които удостоверяват, 

че препоръките, дадени от проверяващите екипи, са изпълнени. 

Препоръките, които изискват в ИВСС периодично да се изпраща 

информация по различни показатели, посочени в актовете за резултати от 

извършена проверка се изпълняват редовно. 

Постъпило е общо възражение от съдиите, които работят в Наказателно 

отделение на СГС. Възражението е отхвърлено като неоснователно. 

Отделно от това трима съдии са подали индивидуални възражения.  Две 

от възраженията са частично уважени, а едното е отхвърлено като 

неоснователно. 

Направени са възражения срещу констатациите и изводите, направени с 

Акта за резултати от извършена проверка в ОС – Благоевград. Главният 

инспектор на ИВСС е оставил направените възражения без разглеждане като 

недопустими. 

Постъпило е общо възражение от съдиите, които работят в Наказателно 

отделение на ОС - Кюстендил. Възражението е отхвърлено като неоснователно. 

Отделно от това четирима съдии са подали индивидуални възражения.  

Три от възраженията са частично уважени, а едното е отхвърлено като 

неоснователно. 

Постъпило е общо възражение от съдиите, които работят в Наказателно 

отделение на ОС - Перник. Възражението е частично уважено. 

 

2.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки: 

Анализът на дадените препоръки показва, че те съответстват на 

констатациите и изводите, направени в актовете за резултати. По-голямата част 

от възраженията са отхвърлени като неоснователни или са оставени без 
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разглеждане. Нито едно възражение не е уважено изцяло. Следователно 

препоръките и констатациите, които са направили екипите, които проверяват 

работата на съдилищата по наказателни дела са правилни. Добросъвестното и 

редовно изпълнение на предписаните мерки може да доведе до преодоляване на 

констатираните негативни практики. Дадените препоръки имат потенциал за 

висока ефективност.  По-пълен анализ на ефективността на дадените препоръки 

може да се направи, когато се видят резултатите от последваща контролна 

проверка. 

 

В. КОМПЛЕКСНИ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА 

ПРОКУРАТУРАТА 

 

През 2015 г. в рамките на извършените комплексни планови проверки  е 

извършена проверка на организацията на административната дейност и на 

организацията на образуването, движението и приключването на преписките в 

21 районни прокуратури,  5 окръжни прокуратури и следствените отдели 

към тях.  

 

1. Проверени районни прокуратури  

Проверени са двадесет и една районни прокуратури: Районна 

прокуратура – Кюстендил, Районна прокуратура – Дупница, Районна 

прокуратура – Етрополе, Районна прокуратура – Своге, Районна прокуратура - 

Сандански, Районна прокуратура – Петрич, Районна прокуратура – Самоков; 

Районна прокуратура – Елин Пелин; Районна прокуратура – Ботевград; Районна 

прокуратура – Костинброд; Районна прокуратура – Пирдоп; Районна 

прокуратура – Сливница; Районна прокуратура – Гоце Делчев; Районна 

прокуратура – Разлог; Районна прокуратура – Благоевград; Районна 

прокуратура – Ихтиман; Районна прокуратура – Брезник; Районна прокуратура 

– Радомир; Районна прокуратура – Перник; Районна прокуратура – Трън, като 

Софийска районна прокуратура е проверена през 2014 г., а Актът с резултати от 

проверката е изготвен през 2015 г. 

 

1.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките 

В проверените прокуратури деловодните книги, регистри и дневници 

като цяло са водени редовно и съгласно изискванията на Правилника за 

организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република 

България (ПОДАПРБ, отм.), действащия Правилник за администрацията на 

Прокуратурата на Република България (ПАПРБ) и съответните указания на 

Върховна касационна прокуратура. Преписките се комплектуват съобразно 

изискванията на НПК и указанията на главния прокурор. 

Като цяло в проверените прокуратури се установи, че 

администрирането е на много добро ниво – заповедите и разпореждания на 

административните ръководители, издадени през проверявания период, 



 

75 

 

свързани пряко с ръководството на дейността на органа, са своевременни и в 

съответствие с указанията на горестоящите прокуратури.  

Не са установени отклонения от принципа по чл. 9 от ЗСВ – за случайно 

разпределение на преписките. В по – голяма част от проверените районни 

прокуратури по преписките са приложени протоколите за избор на наблюдаващ 

прокурор.  

Възлагането и извършването на предварителните проверки е в указаните 

срокове, съгласно ИППП (отм.) - прокурорите спазват срока по чл. 242, ал. 4 

НПК, осъществяват контрол над полицейските органи във връзка с 

разследването по досъдебните производства, включително като са използвани 

възможностите на НПК за дисциплиниране на полицейските органи за 

своевременно приключване на досъдебните производства. 

Като цяло прокурорите са осъществявали контрол над работата на 

полицейските органи по спрените дела – провеждани са ОИМ, при наличие на 

основания за възобновяване, своевременно са извършвали следващите се 

процесуални действия, като са следили включително и за срока по чл. 244, ал. 8 

НПК. 

В Районна прокуратура – Сливница броят на върнати дела от съда, 

съотнесен към общия брой внесени актове е много малък (общо 6 бр. за 

проверявания период), което сочи за качествена и задълбочена работа на 

наблюдаващите прокурори при изготвяне на актовете, внасяни в съда. 

В Районна прокуратура – Елин Пелин, Районна прокуратура – 

Ботевград, Районна прокуратура – Пирдоп, Районна прокуратура – Сливница, 

Районна прокуратура – Разлог, Районна прокуратура – Кюстендил, Районна 

прокуратура – Ихтиман, Районна прокуратура – Брезник, Районна прокуратура 

– Радомир, Районна прокуратура – Перник и в Районна прокуратура – Трън, 

проверката на делата, внесени в съда с обвинителен акт, споразумение или 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с 

налагане на административно наказание установи, че произнасянията на 

прокурорите са в срока по чл. 242, ал. 4 НПК (предишна ал. 3, изм. ДВ бр. 42/15 

г.). 

Обвинителните актове са съобразени с изискванията на чл. 246, ал.1 

НПК. Действията на прокуратурата във връзка с изпълнението на присъдите са 

своевременни. Създадена е организация, при която оправдателните присъди се 

подлагат на анализ, с изводите от който се цели в дългосрочен план да се 

намали чувствително броя на оправдателните присъди. 

Гражданско-съдебният надзор е на добро ниво. 

 

1.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при 

проверките 

В Районна прокуратура - Своге и Районна прокуратура - Самоков 

водените книги, регистри и дневници не са в съответствие с разпоредбите на 
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Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България 

(ПАПРБ), обнародван в ДВ, брой 106/10.12.2013 г. 

В Районна прокуратура - Гоце Делчев, Районна прокуратура - Перник, 

Районна прокуратура - Радомир и в Районна прокуратура - Брезник по 

преписките не е прилаган протокол за избор на наблюдаващ прокурор. 

В Районна прокуратура - Кюстендил и в Районна прокуратура - 

Сандански се установи, че в наблюдателните преписки не са прилагани 

протоколи от случайното разпределение и копия от актовете на съда. 

В Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура - Елин Пелин, 

Районна прокуратура – Ботевград, Районна прокуратура – Костинброд, Районна 

прокуратура – Пирдоп, Районна прокуратура - Сливница и Районна 

прокуратура - Гоце Делчев не е създадена организация за спазване 

разпоредбата на чл. 110, ал. 5 НПК. 

В Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура - Елин Пелин, 

Районна прокуратура - Ботевград, Районна прокуратура – Костинброд, Районна 

прокуратура – Пирдоп, Районна прокуратура – Сливница, Районна прокуратура 

- Гоце Делчев, Районна прокуратура - Благоевград и в Районна прокуратура - 

Разлог прокурорите не са осъществявали в достатъчна степен контрол над 

работата на полицейските органи или по спрените дела срещу неизвестен или 

по тези с известен извършител или и по двата вида спрени дела.  

В Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура – Елин Пелин, 

Районна прокуратура – Ботевград, Районна прокуратура – Костинброд, Районна 

прокуратура – Пирдоп, Районна прокуратура – Гоце Делчев, Районна 

прокуратура – Разлог и Районна прокуратура – Благоевград е значителен броя 

на отменените постановления за прекратяване на наказателните производства, 

което сочи на извод че наблюдаващите прокурори пристъпват към 

прекратяване на наказателното производство преди извършване на всички 

необходими действия по разследването и задълбочена оценка на 

доказателствения материал. 

В Районна прокуратура – Кюстендил, Районна прокуратура – Дупница, 

Районна прокуратура – Етрополе, Районна прокуратура - Сандански, Районна 

прокуратура – Петрич по делата, приключили със споразумения при налагане 

на наказание „лишаване от свобода”, отложено при условията на чл. 66, ал.1 

НПК, наблюдаващите прокурори не следят проектите за споразумения да са 

съобразени със задължителните реквизити по чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК – да е 

налице съгласие „на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на 

условно осъждане”. 

 

1.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни 

тенденции/лоши практики 

За преодоляване на негативните тенденции и лоши практики, ИВСС е 

дал следните препоръки към административните ръководители: 
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- в прокуратурите, в които деловодните книги, регистри и дневници не 

се водят съгласно изискванията на ПАПРБ, административните ръководители 

да създадат необходимата организация същите да бъдат преведени в 

съответствие с нормативните изисквания, като включително същите следва да 

бъдат приключвани  всяка календарна година,  с подпис на административния 

ръководител и печат на съответната районна прокуратура, с които да се 

удостовери след кой пореден номер приключва съответната година, както и  да 

се  организира редовната им  проверка; 

- административните ръководители да създадат необходимата 

организация за прилагане на протоколи от случайното разпределение по 

прокурорските преписки; 

- в Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура – Кюстендил, 

Районна прокуратура – Дупница, Районна прокуратура – Етрополе, Районна 

прокуратура – Сандански и Районна прокуратура – Петрич наблюдаващите 

прокурори по делата, които приключват по реда на чл. 381 и сл. НПК да следят 

проекта на споразумението да съдържа съгласие и по чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК - 

на кого да бъде възложена възпитателната работа в случаите на условно 

осъждане; 

- административните ръководители да упражнят контрол над 

наблюдаващите прокурори, които след спиране на наказателните производства 

срещу неизвестен извършител, да продължават да  упражняват ръководство и 

надзор над работата по тях; 

- в Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура – Елин Пелин, 

Районна прокуратура – Ботевград, Районна прокуратура – Костинброд, Районна 

прокуратура – Пирдоп, Районна прокуратура – Гоце Делчев, Районна 

прокуратура – Разлог, Районна прокуратура – Благоевград административните 

ръководители да осъществят контрол над наблюдаващите прокурори за 

съобразяване с чл. 243 от НПК; 

- в Софийска районна прокуратура, Районна прокуратура – Гоце Делчев, 

Районна прокуратура – Костинброд и Районна прокуратура – Благоевград 

административните ръководители да упражняват контрол върху спазването на 

срока по чл. 242, ал. 4 НПК(предишна ал. 3)  от страна на наблюдаващите 

прокурори; 

- прокурорските постановления за прекратяване, за които в НПК е 

предвиден срок за обжалване, да се изпращат до адресатите с обратна разписка, 

или по друг подходящ начин, който да удостоверява датата на връчване. 

 

1.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната 

власт по дадените препоръки 

 По препоръките, дадени в акта за резултати от извършена 

комплексна планова проверка има постъпило възражение от 

административният ръководител на РП - Гоце Делчев, което не е уважено от 
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главния инспектор на ИВСС. През м.  февруари, април и май 2016 г. е 

постъпила информация за изпълнение на дадените препоръки. 

От останалите проверени районни прокуратури в срок е постъпила 

информация за изпълнение на дадените препоръки.   

 

1.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки  

Обстоятелството, че през отчетния период на 2015 г. от проверените 21 

районни прокуратури, само административният ръководител на РП – Гоце 

Делчев е възразил срещу отправените му препоръки, сочи на извод за 

адекватност на същите.  

Предвид на обстоятелството, че не е минал достатъчен период от време, 

в който да са прилагани отправените от ИВСС препоръки, в настоящия отчетен 

доклад е трудно да се анализира ефективността на препоръките, дадени при 

проверките, извършени през 2015 г.. 

При извършване в рамките на комплексните планови проверки на 

препоръките, дадени в предходни актове за резултати от извършени 

комплексни планови проверки, бе констатирано че изпълнението на 

препоръките е довело до подобряване на административно-деловодната 

дейност на проверените органи, насочило е дейността на прокурорите към 

съобразяване с процесуалните срокове, което в дългосрочен план ще доведе до 

оптимизиране на срока на разследването до степен, че същият да не надвишава 

необходимото за осъществяване на правосъдието, което пък ще доведе до 

намаляване на броя на изплатените обезщетения за нанесени вреди от актове, 

действия или бездействия на органи на съдебната власт, с които е било 

нарушено правото за разглеждане и решаване на производството в разумен 

срок. 

 

2. Проверени окръжни прокуратури и следствени отдели към тях 

През отчетната 2015 г. са  проверени: Окръжна прокуратура – Перник и 

Следствен отдел към ОП-Перник; Окръжна прокуратура – София и Следствен 

отдел към Окръжна прокуратура - София; Окръжна прокуратура – Кюстендил и 

Окръжен следствен отдел в ОП – Кюстендил; Окръжна прокуратура – 

Благоевград и Следствен отдел към ОП– Благоевград. Изготвен е и Актът за 

резултати от проверка на Софийска градска прокуратура и на Следствения 

отдел към СГП, в които проверката е извършена през второто полугодие на 

2014 г. 

 

2.1. Положителни тенденции, констатирани при проверките 

В Окръжна прокуратура – Перник и на Следствен отдел към ОП-

Перник, Окръжна прокуратура – Благоевград и Следствен отдел към ОП– 

Благоевград и в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Окръжен следствен отдел 

в ОП – Кюстендил книгите, регистрите и дневниците се водят редовно и 

прегледно. Отговарят на изискванията, както на ПОДАПРБ (отм.), така и на 
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новия ПАПРБ, а също и на указанията на Върховна касационна  прокуратура. 

Отбелязванията са пълни и точни.  

Преписките се комплектоват съобразно изискванията на НПК и 

указанията на главния прокурор. 

В проверените прокуратури като цяло съхранението, връщането и 

унищожаването на веществените доказателства се е извършвало в съответствие 

с разпоредбите на НПК, ПОДАПРБ и ПАПРБ. 

В Окръжна прокуратура – Перник се установи стриктно съблюдаване на 

указанията за работа с веществените доказателства – моторни превозни 

средства, дадени с писмо № 6299/16.04.2014 г. на главния прокурор на РБ. 

Административните ръководители са създали необходимата 

организация за изпълнение разпоредбата на чл. 110, ал. 5 НПК, касаеща 

съхранението на парите и другите ценности, иззети като веществени 

доказателства по досъдебни производства.  

В Окръжна прокуратура – София и Следствен отдел към Окръжна 

прокуратура – София; Окръжна прокуратура – Перник и на Следствен отдел 

към ОП – Перник; Окръжна прокуратура – Кюстендил и Окръжен следствен 

отдел в ОП – Кюстендил и в Окръжна прокуратура – Благоевград и Следствен 

отдел към ОП– Благоевград назначаването на проверки по преписки през 

проверявания период се е извършвало съгласно Инструкция 89/2011г. на 

главния прокурор и министъра на вътрешните работи за провеждане на 

предварителните проверки, отменена с Инструкция № И-208/11.02.2014 г.  

Прокурорите са осъществявали контрол над работата на полицейските 

органи по спрените дела срещу известен и неизвестен извършител, 

постановленията им за спиране са добре мотивирани, притежават 

задължителните реквизити, като почти във всички е посочена възможността за 

обжалване – съобразени са нормите на чл. 199, ал. 2, чл. 242, чл. 244 и 245 НПК. 

В Окръжна прокуратура – Перник и на Следствен отдел към ОП – 

Перник по досъдебните производства, по които има спиране по чл. 244, ал. 1, т. 

3 НПК се следи за изтичане на срока и същите се възобновяват след изтичане 

на срока, предвиден в чл. 244, ал. 8 НПК. 

В проверените прокуратури се установи, че обвинителните актове, 

споразуменията и постановленията с предложение по чл.78а НК като цяло се 

изготвят от прокурорите в срока по чл. 242, ал. 4 НПК. В постановленията за 

образуване на ДП, наблюдаващите прокурори дават подробни указания на 

разследващите органи. Подробни указания се дават и в последващите 

прокурорски актове. 

Проверката на организацията по изпълнение на наказанията установи, 

че след получаване на присъдите в прокуратурите, същите своевременно се 

изпращат за изпълнение, като прокуратурата уведомява съда за началото и края 

на изпълнението. Книгите за изпълнение на присъдите се водят много добре. 

Записванията в тях кореспондират с материалите по съдебните дела. Извършва 
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се ежемесечна проверка на воденето на книгите от прокурора, отговарящ за 

този надзор.  

В проверените прокуратури прокурорите са изпълнявали указанията на 

ВАП за упражняване на текущ надзор над административната дейност на 

съответните Областни управители и ръководената от тях областната 

администрация. 

При участието си по въззивни дела, прокурорите са проявявали нужния 

професионализъм. 

По делата, взети на специален надзор, надзорните прокурори от 

окръжните прокуратури са оказвали професионално съдействие и методическа 

помощ на компетентните по закон прокурори от районните прокуратури, а в 

определени случаи са осъществявали и служебен контрол върху постановените 

прокурорски актове.  

 

2.2. Негативни тенденции/лоши практики, констатирани при 

проверките  

В окръжните прокуратури, намиращи се на територията на гр. София се 

установи негативна практика, при която входящите дневници не започват от 

началната страница, като в края също остават непопълнени листове, което 

създава възможност за допълнителни отбелязвания. Водените книги не се 

приключват по надлежния ред: с отбелязване на последния номер, с оглед 

изключване на всички  възможности за дописване. 

В Софийска градска прокуратура, в Следствения отдел към СГП и в 

Окръжна прокуратура – Кюстендил, и Окръжен следствен отдел в ОП – 

Кюстендил бяха установени отклонения от правилата за съхранение, връщане и 

унищожаване на веществени доказателства, които са подробно детайлизирани в 

съответните актове за резултати от извършените проверки.  В Софийска 

градска прокуратура, Следствения отдел към СГП, Окръжна прокуратура – 

Благоевград и Следствен отдел към ОП– Благоевград се констатира съответно 

прекомерна продължителност на сроковете по чл. 9 и сл. от  Инструкция 

89/2011г. на главния прокурор и министъра на вътрешните работи за 

провеждане на предварителните проверки, отменена с Инструкция № И-

208/11.02.2014 г. и отклонение от разпоредените срокове за извършване на 

предварителни проверки. 

В Окръжна прокуратура – София и Следствен отдел към Окръжна 

прокуратура – София, както и в Окръжна прокуратура – Перник и Следствен 

отдел към ОП-Перник прокурорите не осъществяват необходимото 

ръководство и надзор, съобразно т. 18 от Инструкция И-55/2009 г. Не се 

установи наличие на календарни планове, липсват точни указания по 

отношение на действията, които да се извършат от разследващите органи. В 

наблюдателните материали не се съдържат справки от полицейските органи, с 

които се уведомяват наблюдаващите прокурори за резултатите от проведени 

ОИМ. Не се констатира наличието на напомнителни писма от прокуратурата, с 
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които да се изисква изпълнение на задълженията на полицейските органи 

съобразно чл. 245, ал. 1 НПК. 

В Окръжна прокуратура – Кюстендил част от наблюдаващите 

прокурори не следят за провежданите мероприятия по издирване на лицата, 

обявени за ОДИ, като не изискват от органите на МВР да изпращат в 

прокуратурата обратна информация за резултатите по спрените досъдебни 

производства срещу известен извършител.  

В Окръжна прокуратура – Кюстендил и в Окръжна прокуратура – 

Перник в част от постановленията за прекратяване на досъдебното 

производство, за отказ от образуването му и в тези за спиране срещу известен 

извършител прокурорите не са посочили пред кой орган и в какъв срок 

подлежат на обжалване същите или пък в прокурорските преписки няма 

приложени обратни разписки за връчването им.  

  

2.3. Препоръки за преодоляване на констатираните негативни 

тенденции/лоши практики 

За преодоляване на негативните тенденции и лоши практики, ИВСС е 

дал следните препоръки към административните ръководители: 

- в Софийска градска прокуратура и Следствения отдел към СГП, и в 

Окръжна прокуратура – София и Следствен отдел към – ОП - София 

административните ръководители да предприемат необходимото книгите, 

регистрите и дневниците на хартиен носител да се приведат в съответствие с 

изискванията на ПАПРП (ДВ, бр.106/2013 г.) и съответните указания на ВКП, 

като същите се приключват всяка календарна година с подпис на 

административния ръководител и печат на прокуратурата, с които да се 

удостовери след кой пореден номер приключва съответната година и се 

организира редовното проверяване на книгите съобразно изискванията на 

Правилника; 

- в Окръжна прокуратура – Перник и в Следствения отдел към ОП – 

Перник административният ръководител да създаде организация за редовни 

проверки на книгите, регистрите и дневниците на хартиен носител; 

- градският прокурор на СГП и административният ръководител 

Окръжна прокуратура – Кюстендил да създадат необходимата организация за 

осъществяване на ежегодна проверка на веществените доказателства, съгласно 

чл. 83 ПАПРБ и да осъществят контрол над работата на наблюдаващите 

прокурори за стриктно спазване разпоредбите на НПК за изрично разпореждане 

с веществените доказателства при постановяване на окончателен прокурорски 

акт; 

- градският прокурор на СГП и административният ръководител 

Окръжна прокуратура – Благоевград да осъществят контрол за оптимизиране на  

продължителния период на извършване на предварителните проверки; 

- в Окръжна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – Перник и 

Окръжна прокуратура – Кюстендил административните ръководители да 
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предприемат мерки наблюдаващите прокурори да осъществяват необходимото 

ръководство и надзор по спрените дела.  

 

2.4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната 

власт по дадени препоръки 

От всички проверени окръжни прокуратури в срок е постъпила 

информация за изпълнение на дадените препоръки. 

От административния ръководител на Окръжна прокуратура – 

Благоевград има постъпило възражение срещу отправените препоръки, което е 

оставено без уважение от главния инспектор на ИВСС. 

 

2.5. Анализ на ефективността на дадените препоръки  

Обстоятелството, че през отчетния период на 2015 г. от проверените 5 

окръжни прокуратури, само административният ръководител на Окръжна 

прокуратура – Благоевград е възразил срещу отправените му препоръки, сочи 

на извод за относимост на същите.  

Предвид това, че не е минал достатъчен период от време, в който да са 

прилагани отправените от ИВСС препоръки в настоящия отчетен доклад е 

трудно да се анализира ефективността на препоръките, дадени при проверките, 

извършени през 2015 г. 

При извършена проверка за изпълнение на препоръките, дадени в 

предходни актовете за резултати от извършени комплексни планови проверки, 

проверяващите екипи констатираха, че изпълнението на препоръките е довело 

до подобряване на административно-деловодната дейност на проверените 

органи, насочило е дейността на магистратите към съобразяване с 

процесуалните срокове, което в дългосрочен план ще доведе до оптимизиране 

на срока на разследването до степен, че същия да не надвишава необходимото 

за осъществяване на правосъдието. 

 

3. Проверени апелативни прокуратури 

През отчетната 2015 г. ИВСС не е извършвал проверки в апелативните 

прокуратури. 

 

4. Проверки във ВКП, ВАП и НСлС  

През отчетната 2015 г. ИВСС не е извършвал проверки във ВКП, ВАП и 

НСлСл. 

 

ІІ. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 

 

Съгласно годишната програма на ИВСС през 2015 година в съдилищата 

са извършени шест тематични проверки, от които три по граждански дела, две 

по наказателни дела и една тематична проверка е извършена в прокуратурите. 

За справка през предходния отчетен период – 2014 г., ИВСС е осъществил също 
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шест тематични проверки – три по граждански, две по наказателни дела и една 

в прокуратурата. 

 

1. Теми на проверките 

 

1.1. Тематични проверки по граждански дела: 

 - „Процесуалният ред, по който се развиват производствата по молби 

по чл. 625 от Търговския закон, образувани по молби на кредитор – с размяна 

или без размяна на книжа между страните”; 

 - „Съдържанието на постановявания диспозитив по дела, образувани по 

чл. 96, ал.1 във вр. с чл. 82, ал.1 СК и вида на предоставяния препис от 

съдебния акт на осиновителите, общината и регионалната дирекция”; 

 - „Процесуалните действия на съда в производството по чл. 330 ГПК в 

случаите, в които някой от съпрузите не се яви по уважителни причини”; 

 

1.2. Тематични проверки по наказателни дела: 

- „Практиката по приложението на чл. 343в НК вр. с чл. 58, ал. 2 

ЗАНН”; 

- „Практиката по приложението на чл. 7, ал. 2 УБДХ”. 

 

1.3. Тематични проверки в прокуратурите:  

- произнасяне на наблюдаващите прокурори по  молби за връщане на 

веществени доказателства, както и проверка за спазване разпоредбата на чл. 

243, ал. 2 от НПК. 

 

2.Проверени органи 

 

2.1. Тематични проверки в съдилищата по граждански дела 

Проверката относно процесуалния ред, по който се развиват 

производствата по молби по чл. 625 от Търговския закон, образувани по молби 

на кредитор – с размяна или без размяна на книжа между страните, е извършена 

въз основа на констатациите на Инспектората по този въпрос, съдържащи се в 

актовете за контролни планови проверки през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. в 

Софийски градски съд и окръжните съдилища в Смолян, Русе, Габрово, Шумен, 

Пловдив, Ямбол и Силистра. 

Проверката относно съдържанието на постановявания диспозитив по 

дела, образувани по чл. 96, ал.1 във вр. с чл. 82, ал.1 СК и вида на 

предоставяния препис от съдебния акт на осиновителите, общината и 

регионалната дирекция включва дейността на окръжните съдилища и Софийски 

градски съд по дела с такъв предмет. 

Тематичната проверката относно процесуалните действия на съда в 

производството по чл. 330 ГПК в случаите, в които някой от съпрузите не се 

яви по уважителни причини включва дейността по дела, образувани по чл. 50 от 
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Семейния кодекс на РС – Шумен, РС – Варна, РС – Силистра, РС – Разград, РС 

– Тутракан, РС – Ботевград, РС – Кубрат, РС – Велики Преслав, РС – Дулово, 

РС – Нови пазар, РС – Девня, РС – Провадия, РС -  Костинброд, РС – Тервел, 

Районен съд – Русе и Софийски районен съд.  

 

2.2. Тематични проверки в съдилищата по наказателни дела 

Тематичната проверка по приложението на чл. 343в НК вр. с чл. 58, ал.2 

ЗАНН е извършена в РС – Монтана, РС – Видин, РС – Враца, Софийски 

районен съд и Софийски градски съд. 

Тематичната проверка по приложението на чл. 7, ал. 2 УБДХ е 

извършена в ОС – Враца, ОС – Видин и ОС – Монтана. 

 

2.3. Тематични проверки в прокуратурите 

Тематичната проверка, относно срочността на произнасянията на 

прокурорите, по искания за връщане на веществени доказателства, е обхванала 

общо шест окръжни и двадесет и пет районни прокуратури, както следва: РП – 

Шумен, РП – Дулово, РП – Костинброд, РП – Каварна, РП – Благоевград, ОП – 

Шумен, РП – Сливница, РП – Тутракан, ОП – Силистра, РП – Силистра, РП – 

Разлог, ОП – Добрич, РП – Попово, РП – Варна, ОП – Търговище, РП – 

Омуртаг, РП – Генерал Тошево, РП – Балчик, СРП, РП – Своге, РП – Самоков, 

ОП – Кюстендил, РП – Петрич, РП – Сандански, РП – Тервел, РП – Добрич, ОП 

– Варна, РП – Дупница, РП – Кюстендил и РП – Етрополе. 

 

3. Резултати от проверките и дадени препоръки 

 

3.1. Резултати от тематични проверки в съдилищата по граждански 

дела 

В хода на проверката е установено, че отделните съдилища при 

постъпили молби по чл. 625 от Търговския закон (образувани по молби на 

кредитор), прилагат различен процесуален ред при подготовката за 

разглеждане на делата в открито съдебно заседание. Констатирани са три 

основни групи случаи, а именно: 

 - една част от съдебните състави постановяват разпореждане по чл. 131 

ГПК и прилагат последиците от нормата, указвайки изпращане на препис от 

молбата и определяне на 1-месечен срок за отговор по нея; 

 - други съдебни състави постановяват разпореждане по чл. 131 от ГПК 

и определят на длъжника 14-дневен срок за отговор; 

 - в трета група случаи докладчиците, след образуване на делото, 

съответно след отстраняване на констатирани нередовности, постановяват 

разпореждане/определение, с което назначават съдебно-счетоводна експертиза 

(съдебно-икономическа експертиза) и насрочват делото в открито съдебно 

заседание. 



 

85 

 

Проверката е приключила със сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ във вр. с 

чл. 124 от Конституцията на Република България, изпратен на председателя на 

ВКС. 

В хода на проверката на тема „Съдържанието на постановявания 

диспозитив по дела, образувани по чл. 96, ал.1 във вр. с чл. 82, ал.1 СК и 

вида на предоставяния препис от съдебния акт на осиновителите, 

общината и регионалната дирекция” е констатирана разнородна практика. 

Някои от съдилищата постановяват диспозитив на решението, в който не 

се съдържат данни за произхода на детето. В диспозитива на решенията на 

други съдилища биологичната майка е записана само с трите й имена, но без 

единен граждански номер, бащата е неизвестен. В повечето от случаите се 

констатира, че диспозитивът на решението, с което се допуска пълно 

осиновяване, съдържа данни за биологичните родители на детето – 

индивидуализирани с три имена и единен граждански номер. 

Установена е противоречива практика и по въпроса какъв акт 

предоставя съда на осиновителите, общината и регионалната дирекция – в 

първата група случаи се предоставя специално изготвен препис от решението 

без мотивите (в диспозитива на решението не се съдържат данни за 

биологичните родители на детето); в следваща група случаи съдилищата 

издават удостоверение за допуснатото пълно осиновяване; в трета група случаи 

съдът е оставял молбите за предоставяне на препис от съдебния акт без 

уважение, тъй като в диспозитива на решението са посочвани биологичните 

родители на детето; в последната група случаи е предоставян заверен препис от 

решението с мотивите. 

Противоречива практика е констатирана и по отношение на процедурата 

по изпращане на препис от решението на общината и на съответната 

регионална дирекция – някои съдилища изпращат заверен препис от влязлото в 

сила решение с мотивите; други съдилища изпращат заверен препис от 

диспозитива на влязлото в сила решение; трета група съдилища издават 

служебни преписи от влязлото в сила решение (с мотивите) на осиновителите, 

които са задължавани да ги предадат на РДСП. 

Тематичната проверка е приключила със сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 4 от 

ЗСВ – предложение за приемане на тълкувателно решение, изпратено до 

председателя на ВКС. 

Проверката, изследваща процесуалните действия на съда в 

производството по чл. 330 ГПК в случаите, в които някой от съпрузите не 

се яви по уважителни причини, констатира следното: 

По-голямата част от съдиите изследват причините за неявяването на 

молителя (молителите) в насроченото по делото съдебно заседание, като при 

уважителни причини, отлагат делото, а при липса на уважителни причини - 

прекратяват производството по делото, независимо от ангажирането на 

надлежно упълномощен адвокат. 
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В друга група случаите, в които молител не се е явявал в съдебно 

заседание, но се e представлявал от адвокат с изрично пълномощно съдът е 

приемал упълномощаването за редовно и допустимо, давал е ход на делото и го 

е обявявал за решаване. 

Проверката е приключила със сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ във вр. с чл. 

124 от Конституцията на Република България, изпратен на председателя на 

ВКС. 

 

3.2. Резултати от тематични проверки в съдилищата по наказателни 

дела 

В резултат на двете тематични проверки е установена практиката на 

проверяваните съдилища по приложението на закона, предмет на проверките. И 

при двете проверки е констатирана противоречива практика и проверяващият 

екип е препоръчал изготвяне на обобщен сигнал до председателя на ВКС с 

предложение за искане за тълкуване на въпросите, по които има различно 

разбиране и прилагане на закона от проверяваните съдилища. Препоръки на 

проверяваните съдилища не са давани. 

 

3.3. Резултати от тематични проверки в прокуратурите 

Извършената проверка и последвалия сравнителен анализ на 

установеното сочи на извод за системни пропуски и нарушения в работата на 

наблюдаващите прокурори от прокуратури в различните апелативни райони, 

поради което на административните ръководители на Апелативна прокуратура 

– София, Апелативна прокуратура – Бургас, Апелативна прокуратура – Варна, 

Апелативна прокуратура – Пловдив и Апелативна прокуратура – Велико 

Търново, ИВСС отправил препоръка да осъществяват контрол над низовите 

прокуратури като следят във всички случаи на постъпило искане за връщане на 

веществени доказателства наблюдаващите прокурори да се произнасят с 

постановление, съобразено с чл. 199, ал. 1 НПК, да съобразяват разпоредбата на 

чл. 243, ал. 2 НПК по отношение на разпореждането с веществени 

доказателства, особено на  чл. 110, ал. 5 НПК. 

 

4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната власт 

по дадени препоръки 

 

4.1. Постъпила информация по тематични проверки в съдилищата 

по гражданскоправни въпроси 

По проверката относно процесуалния ред, по който се развиват 

производствата по молби по чл. 625 от Търговския закон, образувани по молби 

на кредитор е постъпило писмо от 28.12.2015 г. от Върховния касационен съд, с 

което ИВСС е уведомен за постановено Разпореждане № 53/09.12.2015 г. от 

Дария Проданова – зам.-председател на ВКС, с което е възложено изготвяне на 

становище по поставения от Инспектората въпрос. 
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По проверката на тема „Съдържанието на постановявания диспозитив 

по дела, образувани по чл. 96, ал.1 във вр. с чл. 82, ал.1 от СК и вида на 

предоставяния препис от съдебния акт на осиновителите, общината и 

регионалната дирекция” от Върховния касационен съд не е постъпвала обратна 

информация по предложението на ИВСС председателят на съда да упражни 

правомощията си по чл. 125 ЗСВ. 

По проверката по въпроса за процесуалните действия на съда в 

производството по чл. 330 от ГПК в случаите, в които някой от съпрузите не се 

яви по уважителни причини към момента не е постъпвала информация от 

Върховния касационен съд в отговор на отправения от ИВСС сигнал. 

 

4.2. Постъпила информация по тематични проверки в съдилищата 

по наказателноправни въпроси 

По проверката на тема „Приложение на чл. 343в  НК вр. с чл. 58, ал.2 

ЗАНН” не отправен сигнал от ИВСС до Върховния касационен съд, тъй като 

междувременно по същия въпрос е образувано тълкувателно дело №1/2016 г. на 

Общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд. 

ИВСС е предоставил становище по тълкувателното дело. 

По тематичната проверката по приложението на чл. 7, ал.2 УБДХ към 

момента не е отправен сигнал от ИВСС до Върховния касационен съд. 

 

4.3. Постъпила информация по тематични проверки в 

прокуратурите 

С писма административните ръководители на апелативните 

прокуратури са уведомили ИВСС за предприетите мерки по изпълнение на 

дадените препоръки. 

 

5. Анализ на ефективността на дадените препоръки. 

Предвид обстоятелството, че не е минал достатъчен период от време от 

отправяне на препоръките, а по част от тях все още не е постъпила и 

информация за предприетите в тяхно изпълнение действия, в настоящия 

отчетен доклад няма възможност да се направи обоснован анализ на 

ефективността на препоръките, дадени в актовете за резултати от извършените 

тематични проверки. 

 

ІІІ. КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ 

 

Съгласно годишната програма на ИВСС през 2015 година са 

извършени общо 27 контролни проверки, от които в съдилищата са 

извършени десет контролни проверки по граждански дела и четири по 

наказателни дела, а в прокуратурите са извършени тринадесет контролни 

проверки. През предходната 2014 г. борят на контролните проверки е 24. 
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1. Проверени органи 

 

1.Органи на съдебната власт, в които са извършени контролни 

проверки: 

1.1. Контролни проверки по граждански и административни дела 

През 2015 г. са извършени контролни проверки по граждански дела в 

следните съдилища: Окръжен съд – Кърджали; Районен съд – Поморие; 

Софийски районен съд, Второ гражданско отделение; Административен съд – 

Бургас; Районен съд – Свиленград; Районен съд – Харманли; Окръжен съд – 

Разград; Районен съд – Велики Преслав; Районен съд – Провадия и Апелативен 

съд –Бургас. 

 

1.2. Контролни проверки по наказателни дела 

През 2015 г. са извършени контролни проверки по наказателн и дела в 

следните съдилища: АС – Бургас, ОС – Хасково, РС – Свиленград и РС – 

Луковит. 

 

1.3. Контролни проверки в прокуратурите 

През отчетната 2015 г. са извършени контролни проверки в РП – 

Несебър; РП – Хасково; Районна прокуратура – Бургас; Окръжна прокуратура – 

Бургас; Районна прокуратура – Елхово; Районна прокуратура – Тополовград; 

Районна прокуратура – Ямбол; Окръжна прокуратура – Ямбол; Районна 

прокуратура – Луковит; Районна прокуратура – Тетевен; Районна прокуратура 

– Троян; Окръжна прокуратура – Стара Загора и Районна прокуратура – 

Кюстендил.  

 

2. Резултати от проверките и дадени препоръки 

 

2.1. Резултати от проверките в съдилищата по граждански дела 

Предметът на контролната проверка в Окръжен съд-Кърджали е да 

установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от комплексна 

планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2010 г. до 

31.12.2.11 г. и от 01.01.2012 г. до 31.06.2012 г., изготвен на основание Заповед 

№ ПП-01-68/19.09.2012 г. на главния инспектор на ИВСС. При извършената 

контролна проверка в Окръжен съд – Кърджали е констатирано, че по-голямата 

част от препоръките, дадени в резултат на извършената комплексна планова 

проверка са изпълнени, с изключение на две от тях – редовно да се свикват 

общи събрания на съдиите от съдебния орган и да се съобрази практиката на 

съда с ТР № 6/14.03.2014 г. по т.д. № 6/2013г. на ОСГТК на ВКС при 

определяне на началния момент за предявяване на обезпечения бъдещи иск. 

С акта за резултати от извършена контролна планова проверка са дадени 

нови препоръки, отнасящи се до своевременното постановяване на съдебните 
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актове по размяната на книжа по гражданските и търговски дела и спазване на 

разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК. 

Предметът на контролната проверка в Районен съд-Поморие е да 

установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от комплексна 

планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2011 г. до 

31.12.2012 г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-44/08.05.2013 г. на 

главния инспектор на ИВСС. При извършената контролна проверка на Районен 

съд – Поморие е отчетено значително подобрение в работата на съда по 

разглеждане и решаване на делата. В същото време са направени изводи за 

продължаващ проблем със срочното разглеждане на делата и спазването на 

разпоредбата на чл. 235, ал. 5 ГПК. Това е наложило да бъдат дадени нови 

препоръки на административното ръководство на съда за преодоляване на 

проблемите при разглеждане и приключване на делата. 

Контролната проверка на Софийски районен съд, Второ 

гражданско отделение е имала за предмет да установи изпълнението на част 

от препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена тематична проверка на 

ІІ-ро Г. О. на СРС, извършена на основание Заповед № Ж-02-15/01.10.2013 г. на 

главния инспектор, както и по Акт за извършена комплексна планова проверка 

на ІІ-ро Г. О. на СРС, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-

89/26.09.2014 г. на главния инспектор и допълнителна Заповед № ПП-01-

2/30.01.2015 г. с обхват на проверявания период от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. 

При проверката е констатирано, че административният ръководител на 

съда е предприел действия в изпълнение на препоръките, дадени в рамките на 

тематичната проверка. В тази връзка председателят на съда е възложил на 

съдебните секретари писмено да му докладват всяко закъснение на съдията с 

повече от 15 минути за началото на съдебното заседание. В хода на 

контролната проверка е констатирано, че са предприети конкретни действия от 

страна на административния ръководител в изпълнение на дадените при 

комплексната планова проверка препоръки, а именно: проведени са събрания 

на съдиите от проверяваното отделение, като е дадена възможност на съдиите 

да уеднаквят противоречивата практика, свързана с наименуването на 

съдебните актове, постановявани в закрито съдебно заседание; на съдиите е 

указано своевременно да администрират делата и постъпващите по тях книжа с 

оглед своевременното постановяване на съдебните актове по чл. 131 и чл. 140 

от ГПК, както и с оглед своевременното приключване на производствата, 

образувани преди 01.01.2012 г. и неприключени към 31.12.2013 г.; на проведено 

общо събрание е взето решение за спазване на тримесечен разумен срок при 

постановяване на съдебните решения в съответствие с чл. 235, ал. 5 ГПК. 

Проведеното общо събрание не е постигнало съгласие по обсъждания въпрос за 

уеднаквяване на практиката при постановяване на неприсъствени решения и 

решения при признаване на иска. 

Предметът на контролната проверка в Административен съд-

Бургас е да установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от 
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комплексна планова проверка с обхват на проверявания период 2009 г. и 2010 

г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-15/13.04.2011 г. на главния 

инспектор. 

При контролната проверка на Административен съд - Бургас 

проверяващият екип е констатирал значително подобрение в работата на съда. 

Отчетено е, че оптимизирането на дейността е резултат от действията на 

председателя на съда, предприети след констатираните при плановата проверка 

пропуски. Конкретно е отчетен стремежът за по-задълбочена преценка на 

делата преди приключването на съдебното дирене, значителното редуциране на 

броя на просрочените съдебни актове, въпреки високата действителна 

натовареност на съдиите. 

Срещу констатациите, съдържащи се в акта за контролна проверка, е 

постъпило едно възражение, прието за частично основателно с решение на 

главния инспектор на ИВСС. 

Предметът на контролната проверка в Районен съд-Свиленград е да 

установи изпълнението на препоръките, дадени в Акта за резултати от 

комплексна планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2010 г. 

до 30.04.2012 г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-35/27.04.2012 г. на 

главния инспектор на ИВСС. Контролната проверка в Районен съд – 

Свиленград е установила, че препоръките, дадени в хода на извършената преди 

това комплексна планова проверка, са изпълнени. В резултат на контролната 

проверка е дадена препоръка административният ръководител да контролира 

воденето на деловодните книги, както и на Регистъра на съдебните решения по 

чл. 235, ал.5 ГПК, съобразно изискването на чл. 50 б ПАС. 

Предметът на контролната проверка в Районен съд-Харманли е да 

установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от комплексна 

планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2010 г. до 

30.04.2012 г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-36/27.04.2012 г. на 

главния инспектор на ИВСС. Контролната планова проверка в Районен съд – 

Харманли е констатирала, че голяма част от дадените препоръки са изпълнени, 

което е довело до подобряване в работата на съда. С оглед направените 

констатации са дадени следните нови препоръки: съдиите да извършват 

задълбочено предварително проучване на делата преди насрочването им в 

открито съдебно заседание и преди обявяване на устните състезания за 

приключени, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното 

производство; съдиите да съобразяват с  предвидените основания за отвод - чл. 

22 ГПК (и конкретно по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК), с оглед вмененото им от 

законодателя задължение за безпристрастност, предвидено в чл. 4 ЗСВ. 

 

Предметът на контролната проверка в Районен съд-Провадия е да 

установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от комплексна 

планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2012 г. до 

31.12.2013 г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-83/02.06.2014 г. на 
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главния инспектор. Проверката по изпълнение на дадените с Акт за резултати 

от извършена комплексна планова проверка на Районен съд – Провадия е 

установила, че като цяло препоръките са изпълнени. С Акт за резултати от 

извършена контролна планова проверка са дадени следните нови препоръки: 

председателят да предприеме мерки по оптимизиране на организацията на 

административната дейност, като разпореди на служба „Съдебно деловодство” 

стриктно да спазва разпоредбите на чл. 84, ал. 5 ПАС; да организира 

обучителен семинар с кметовете на общини от съдебния район за 

своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа; 

на общо събрание на съдиите да се набележат мерки за недопускане на забава 

по движението на гражданските дела, включително и от командированите 

съдии, и за спазване на разпоредбата на чл. 316 ГПК. 

Срещу фактическите констатации на акта е постъпило възражение, 

прието за основателно с решение на главния инспектор, в резултат на което е 

внесено изменение в тази част на акта и не се отразява на дадените препоръки. 

Предметът на контролната проверка в Районен съд-Велики 

Преслав е да установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от 

комплексна планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2012 г. 

до 31.12.2013 г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-42/27.03.2014 г. на 

главния инспектор на ИВСС. Контролната проверка на Районен съд – Велики 

Преслав е установила, че като цяло препоръките са изпълнени, в това число за 

съдиите, за които в хода на комплексната проверка са установени пропуски по 

отношение на спазване на сроковете за изготвяне на съдебните актове, като е 

отчетено оптимизиране на дейността им. С Акта за контролна проверка са 

дадени следните нови препоръки: административният ръководител на съда да 

предоставя всяко шестмесечие справки на ИВСС за срочността при изготвяне 

на съдебните актове; за несвоевременно извършените процесуални действия; да 

извърши промени в правилата за случайно разпределение на делата, съгласно 

които в съответствие с разпоредбата на чл. 35, ал. 4 ПАС разпределението да се 

извършва само от административния ръководител или от определени от него 

съдии; да бъде свикано общо събрание, на което да се обсъди и вземе решение 

за точното определяне на началния момент на срока за предявяване на бъдещия 

иск в производствата по чл. 390 ГПК и спазване на разпоредбата на чл. 315, ал. 

2 ГПК, съгласно която съдът посочва деня, в който ще обяви решението си по 

делата по глава XXV „Бързо производство” ГПК. 

В постъпил отговор от Районен съд – Велики Преслав, с който главният 

инспектор е уведомен за предприетите действия в изпълнение на дадените 

препоръки, административният ръководител е изразил принципно несъгласие с 

препоръката да се спазва разпоредбата на чл. 35, ал. 4 ПАС в частта й, която 

предвижда, че само председателят на съда или определен от него съдия 

извършват електронното разпределение на делата на случаен принцип. 

Предметът на контролната проверка в Апелативен съд-Бургас е да 

установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от комплексна 
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планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2011 г. до 

30.04.2013 г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-40/07.05.2013 г. на 

главния инспектор. Контролната проверка на дейността на Апелативен съд – 

Бургас е констатирала изпълнение на дадените при плановата комплексна 

проверка препоръки. С Акта за резултати от контролна проверка е дадена 

следната нова препоръка: административният ръководител да осъществява 

системен контрол върху работата на окръжните съдилища от апелативния 

район за стриктно спазване на задълженията им, регламентирани в чл. 262 ГПК. 

Предметът на контролната проверка в Окръжен съд-Разград е да 

установи изпълнението на препоръките по Акт за резултати от комплексна 

планова проверка с обхват на проверявания период от 01.01.2012 г. до 

23.05.2014 г., изготвен на основание Заповед № ПП-01-63/13.05.2014 г. на 

главния инспектор на ИВСС. Контролната планова проверка в Окръжен съд – 

Разград е констатирала значително подобрение в работата на съда, резултат от 

изпълнението на дадените от ИВСС препоръки. С оглед направените 

констатации в хода на проверката, са дадени нови препоръки: председателят на 

съда да приложи дисциплиниращата мярка по чл. 327 ЗСВ по отношение на 

конкретен съдия; съдиите да се съобразяват с предвидените основания за отвод 

в чл. 22 ГПК, като в тази връзка отново бъде обсъдено писмото на председателя 

на ВКС с изх. № 236 от 11.06.2015 г. 

Срещу една от препоръките и срещу част от фактическите констатации 

в Акта за резултати от контролна проверка е постъпило възражение от съдия в 

окръжния съд, отхвърлено като неоснователно с решение на главния инспектор 

на ИВСС. 

 

2.2. Резултати от проверките в съдилищата по наказателни дела 

Проверяващият екип е констатирал, че ОС – Хасково е изпълнил 

препоръките, дадени с Акт за резултати по Заповед № ПП-01-46/02.05.2012 г. 

на главния инспектор и поради това не е дал препоръки, а съдиите от РС – 

Свиленград са изпълнили препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка частично. Поради това са дадени препоръки 

броят на съдебните актове, изготвени след едномесечния срок, да бъде намален 

до минимум. 

Проверяващият екип е констатирал, че съдиите от АС – Бургас са 

постигнали напредък по отношение спазването на сроковете за насрочване на 

делата  и изготвяне на съдебните актове, но проблемът все още не е преодолян 

изцяло. Дадена е препоръка председателят на АС- Бургас да набележи и 

осъществи необходимите организационни и др. мерки за преодоляване на 

негативните практики. 

Проверяващият екип е констатирал, че препоръките, дадени на РС – 

Луковит с Акт за резултати от извършена планова проверка  по Заповед № ПП-

01-10/30.10.2013г. на главния инспектор са частично изпълнени. Дадени са 

препоръки за въвеждане на описната книга по образеца, утвърден с ПАС, за 
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попълване на  Вътрешните правила за разпределение на делата на случаен 

принцип в РС- гр. Луковит с норми, които да гарантират равномерно 

натоварване между съдиите, за предприемане на  организационни мерки за 

срочно решаване на делата  и спазване разпоредбите на чл. 308 и чл. 340 НПК, 

като изпраща в ИВСС месечни справки за решените дела, в които да се посочи 

датата на обявяване на присъдата или делото за решаване и датата на обявяване 

на съдебното решение или на мотивите към постановената присъда. Дадена е 

препоръка на председателя на ОС – Ловеч да прецени необходимостта за 

командироване на съдии в РС –  Луковит с оглед преодоляване проблема със 

срочното решаване на делата. 

 

2.3. Резултати от проверките в прокуратурите 

За преодоляване на констатираните системни негативни тенденции и 

лоши практики, ИВСС е дал следните препоръки към административните 

ръководители: 

- да осъществяват стриктен контрол при изпълнение на задълженията на 

служителите от администрацията; 

- при произнасяне по постановления за прекратяване на наказателното 

производство на низовите прокуратури по реда на инстанционния контрол, 

наблюдаващите прокурори да отразяват възможността  за обжалване на 

актовете пред горните прокуратури; 

- да упражняват контрол върху срочността при произнасянията на 

прокурорите; 

- след отмяна на постановление за прекратяване на наказателното 

производство, наблюдаващите прокурори да дават подробни указания на 

разследващите органи за провеждането на допълнително разследване, които да 

обективират в постановления, съобразени с чл. 199, ал. 1 НПК; 

- наблюдаващите прокурори да осъществяват ефективен контрол над 

работата по спрените дела. 

 

3. Анализ на ефективността на дадените препоръки 

Следва да бъде отбелязано, че контролните проверки са инструментът, 

който позволява да се установи дали препоръките, отправени към 

административните ръководители са относими и действително способстват за 

подобряване на правораздавателната дейност и тази по организация на 

административната дейност в органите на съдебната власт. 

Обстоятелството, че по почти всички дадени препоръки и предложения 

не са постъпили възражения от съответните ръководители, а са постъпили 

писма за изпълнението им, обосновава извода, че дадените от ИВСС препоръки 

са възприети като адекватни от административното ръководство на съответната 

съд или прокуратура, което е предприело действия по изпълнението им. 

От всички съдилища, по отношение на чиято дейност са извършени 

контролни проверки, са постъпили отговори от административните 
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ръководители, с които са уведомили главния инспектор на ИВСС за 

конкретните действия, които са предприели в изпълнение на препоръките. 

Фактите сочат, че препоръките, с незначителни изключения, се възприемат като 

подходящи от административните ръководители и от отделните съдии и се 

прилагат в дейността на проверяваните органи. В най-честия случай 

постъпилите възражения, направени от отделни съдии от Административен съд 

- Бургас, Окръжен съд - Разград и Районен съд-Провадия, засягат съдържащите 

се в актовете фактически констатации, отнасящи се до отделни производства, а 

не общи констатации, изводи и препоръки. Това обстоятелство води до извод, 

че проверките се извършват обективно, а дадените препоръки се възприемат от 

проверяваните органи за разумни и действително насочени към подобряване на 

качеството на тяхната дейност. Въпреки отчетеното в хода на контролните 

проверки подобрение в дейността на съдилищата по граждански дела, 

проверяващите екипи са давали и нови препоръки, които са имали за цел да 

преодоляват новоконстатирани несъвършенства в дейността на органите на 

съдебната власт. 

По повод контролните проверки, извършени в прокуратурите, следва да 

бъде подчертано, че през отчетната 2015 г. в Районна прокуратура – Тетевен и в 

Окръжна прокуратура – Стара Загора, ИВСС е констатирал подобряване на 

организацията на деловодната и прокурорската дейност в органите, което 

съотнесено към установеното реално изпълнение на всички препоръки, дадени 

в Актовете от предходни планови проверки, не е породило потребност да бъдат 

отправяни нови препоръки към административните ръководители и 

прокурорите. 

 

ІV. ИНЦИДЕНТНИ ПРОВЕРКИ 

А. ИНЦИДЕНТНИ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ: 

 

1.Брой 

През отчетния период на 2015 г. в органите на съдебната власт ИВСС е 

извършил една инцидентна проверка по сигнал срещу действията на 

съдилищата и две инцидентни проверки на органи от системата на 

прокуратурата. 

 

2. Орган на съдебната власт, в който е извършена проверката 

 

2.1. Инцидентни проверки по сигнали по граждански дела 

През годината е извършена проверка на Административен съд – Бургас 

по постъпил в ИВСС сигнал от директора на Агенция „Митници”, касаещ 

образувани над 100 административни производства с идентичен предмет и със 

страни: „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и администрацията на Агенция 

„Митници”. 
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2.2. Инцидентни проверки по сигнали в прокуратурата  

Проверките са извършени по сигнали с вх. № Ж-01-948/2015 г. и с вх. № 

Ж-15-611/2015 г., съответно в Окръжна прокуратура – Плевен и в Окръжна 

прокуратура – Бургас. 

 

3. Резултат от проверките и дадени препоръки 

3.1. Резултат от проверките по граждански дела 

Въз основа направените констатации и изводи, ИВСС е дал препоръка 

на административния ръководител на Административен съд – Бургас да 

упражни правомощията си като свика общо събрание, на което съдиите да 

бъдат запознати с установеното в акта и да бъде обсъдена и анализирана 

практиката в съда, свързана с назначаване на експертизи и определяне на 

депозити за вещи лица, включително и размерът им, при сходни съдебни 

спорове. 

 

3.2. Резултат от проверките в прокуратурата 

В резултат от извършената проверка по сигнал са дадени препоръки 

както към административния ръководител на Окръжна прокуратура-Плевен да 

упражни правомощията си по чл. 327 ЗСВ (с обръщане на внимание) и да 

приведе организацията за съхраняване на веществените доказателства в 

прокуратурата в пълно съответствие с раздел VIII ПАПРБ, така и към 

административния ръководител на Апелативна прокуратура - Велико Търново 

да упражни служебен контрол върху ДП № 11/2012г. по описа на Окръжна 

прокуратура - Плевен и да създаде организация за упражняване на периодичен 

контрол, относно правилното описване, съхранение, предаване и унищожаване 

на ВД в Окръжна прокуратура-Плевен. 

В резултат от извършената проверка по сигнал към 

административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас е отправена 

препоръка да осъществи контрол над наблюдаващия прокурор за ефективно 

ръководство и надзор върху разследването съобразно чл. 196 от НПК, като 

следи за неговото  срочно приключване след задълбочено и пълно изясняване 

на фактическата обстановка по делото. Отправена е препоръка и към 

административният ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас да 

създаде организация за извършване на служебна проверка на посочената в 

сигнала прокурорска преписка по описа на ОП Бургас. 

 

4. Постъпила в ИВСС информация от органите на съдебната власт 

по дадени препоръки 

Административните ръководители в срок са уведомили ИВСС за 

изпълнение на дадените препоръки, а с писмо от 24.03.2016 г. и Министерство 

на правосъдието е уведомило ИВСС за извършена проверка относно действия 

на посочения в сигнала частен съдебен изпълнител.  
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5.  Анализ на ефективността на дадените препоръки 

Обстоятелството, че по почти всички дадени препоръки и предложения 

не са постъпили възражения от съответните ръководители, а са постъпили 

писма за изпълнението им, обосновава извода че дадените от ИВСС препоръки 

са възприети като адекватни от административното ръководство на съответното 

ведомство, което е предприело действия по изпълнението им. 

 

 

Б. ИНЦИДЕНТНИ ПРОВЕРКИ ИЗВЪН ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА НА ИНСПЕКТОРАТА, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ ВСС НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 18 ОТ ЗСВ 

 

В изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 17/02.04.2015 г., от 

ИВСС е извършена проверка в Административен съд – Варна, свързана със 

случайното разпределение на делата за периода 31.03.2011 г. - 31.03.2015 г. В 

резултат на проверката на проверявания орган са дадени следните препоръки: 

председателят на съда да създаде условия за спазване на чл. 34, ал. 4 ПАС, 

съгласно който книжата, по които се образуват дела, да се предават най-късно 

на следващия ден от постъпването им на административния ръководител на 

съда или на определени от него съдии, които образуват делото, ако са налице 

процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик на 

принципа на случайния избор; председателят на съда да положи усилия за 

подобряване на микроклимата в съда, който влошава работата на магистратите 

по движението и приключване на делата, като предприеме всички необходими 

мерки, включително при необходимост и кадрови промени, съобразно 

правомощията си no 3CB; съдиите, в това число заместник-председателите да 

положат усилия за подобряване на работната среда в съда; съдиите да 

съобразяват исканията си свързани с управлението на съда, с правомощията на 

председателя по чл. 93 ЗСВ и тези на общото събрание по чл. 92, ал. 2 ЗСВ, 

като спазват и ограничението по чл. 92, ал. 3 ЗСВ, според което общото 

събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с 

организацията на дейността на съда, които са от компетентността на 

административния ръководител; общото събрание на съдиите да анализира и 

обобщи практиката на административния съд при разделяне на производствата 

(включително и исканията по чл. 60 и чл. 166 АПК) - един от източниците на 

напрежение, установен при работната среща с проверяващия екип. 

В Инспектората е постъпило възражение от четирима от съдиите в 

Административен съд – Варна, в което са изложени съображения срещу 

фактически констатации в акта и липса на представителност на извадката от 

проверените дела. Възраженията са разгледани от главния инспектор, 

преценени са като неоснователни и са оставени без уважение. 
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В ИВСС са постъпили писма от административния ръководител на съда, 

с които главният инспектор на ИВСС е уведомен за изпълнението на дадените 

препоръки. 

 

V. ПРЕПИСКИ, ОБРАЗУВАНИ ПО СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И 

МОЛБИ 

 

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в Инспектората към Висшия 

съдебен съвет са постъпили общо 2205 сигнала, съдържащи оплаквания за 

допуснати нарушения от съдебните органи. За предходния отчетен период 

броят на оплакванията е 1 155. 

От постъпилите през 2015 г. сигнали, жалби и молби, 1385 са нови 

жалби (1338 от граждани и 47 от институции). Постъпили са 820 допълнения по 

сигнали от предходни години и 127 възражения по приключили преписки. 

За посочения период е приключено разглеждането на оплакванията по 

1649 преписки, като по 1206 производството е приключило със становище във 

фазата на предварителното проучване, по 4 сигнала е извършена проверка по 

реда на чл. 56 – чл. 58 ЗСВ и са изготвени актове, а 138 сигнала са изпратени по 

компетентност до други институции. 88 преписки са оставени без движение. 

Инспекторатът към ВСС е отговорил на 213 допълнения по преписки от 

предишни години. 

По актове и становища на Инспектората са отправени 115 препоръки до 

административни ръководители. 

Дадените със становищата препоръки могат да бъдат обособени в три 

основни групи с оглед на конкретните цели, които преследват: 

1. препоръки за предприемане на дисциплиниращи мерки и налагане на 

дисциплинарни наказания по отношение на съдии, прокурори или следователи. 

Такива са отправени до административните ръководители на Софийски 

районен съд, Софийска районна прокуратура, Окръжен съд – Бургас, Окръжна 

прокуратура – Силистра, и районните съдилища в гр. Сливен и гр. Тервел; 

2. препоръки за преодоляване на констатирани нарушения на 

процесуалните срокове по конкретни дела и ускоряване на процеса по тях. 

Препоръки от тази група са отправяни многократно до административните 

ръководители на Софийски градски съд и Софийски районен съд, а в отделни 

случаи и до тези на Окръжен съд – Плевен, Окръжен съд – Сливен, Окръжен 

съд – Смолян, Окръжен съд – Стара Загора, Окръжна прокуратура – Бургас, 

Окръжна прокуратура – Русе, районните съдилища в гр. Несебър, гр. Тервел, гр. 

Панагюрище и др.; 

3. препоръки за подобряване на определени елементи по организацията 

на административната дейност в органите на съдебната власт. Отправените до 

органите на съдената власт препоръки от тази група са най – много на брой като 

абсолютна стойност, но тяхното изпълнение в най – малка степен се отразява 

върху същинската правораздавателна дейност. Органи, на които са отправяни 
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препоръки от тази група са Софийски градски съд, Софийски районен съд, 

Окръжен съд – Хасково, Софийска градска прокуратура, Софийска районна 

прокуратура и др. 

От анализа на препоръките, отправени до органите на съдебната власт в 

производствата по сигнали до Инспектората към ВСС, се открояват две 

основни тенденции: 

Най – много препоръки и от трите вида са отправени до 

административните ръководители на Софийски градски съд и Софийски 

районен съд. Това е проявление на тенденцията в по-големите органи на 

съдебната власт, при които натовареността на съдии, прокурори и следователи 

е по-висока, да се пораждат по-голям брой проблеми както при 

правораздаването по делата, така и в организацията на административната 

дейност. Както се посочи, тази тенденция най-отчетливо може да се открои при 

Софийски градски съд и Софийски районен съд. 

Получената от адресатите на препоръките обратна информация по 

изпълнение на препоръките сочи, че те в големия брой от случаи биват 

възприемани и прилагани в дейността на органите на съдебната власт. Като 

негативен пример в този смисъл може да бъде посочен Софийски районен съд и 

Софийски градски съд. С много малки изключения, административните 

ръководители на Софийски районен съд и Софийски градски съд не вземат 

отношение или въобще не е уведомяват Инспектората към ВСС за 

изпълнението на направените препоръки, не предприемат дисциплиниращи 

мерки и не налагат дисциплинарни наказания по отношение на съдии или 

съдебни служители, за които ИВСС при проучванията по сигнали и при 

същинските проверки констатират нарушения. 

 

VI. СИГНАЛИ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 5 И Т. 7 ЗСВ 

 

В резултат на извършената през 2015 г. комплексна проверка по 

наказателни дела в РС - Костинброд, образувани по реда на чл. 381, ал. 1 НПК, 

които са приключили с одобрени протоколни определения споразумения, които 

не са били предмет на инстанционен контрол като е установено, че по тях 

прокурорът не е изпълнил задължението си за преценка за наличието на 

предпоставките за приложение на чл. 78 „а” НК. Констатирано е и че съдията- 

докладчик не е изпълнил задължението си преди да се произнесе с определение, 

съгласно чл. 382, ал. 7 от НПК да провери дали предложеното споразумение не 

противоречи на закона и морала, в т.ч. да провери дали не са налице основания 

за освобождаване от наказателна отговорност, с което е поставил осъдения в 

по-неблагоприятно положение. Наличието на основанията за освобождаване от 

наказателна отговорност с налагане на административно наказание е изисквало 

да бъдат упражнени правомощията на съда по чл. 382, ал. 8 НПК – 

споразумението да не бъде одобрено, а делото да бъде върнато на прокурора. 
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ИВСС е приел, че горепосочените определения са постановени в 

нарушение на закона и при допуснато съществено нарушение на процесуалните 

правила – касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК, които са 

основание за възобновяване на делото по смисъла на чл. 422, ал. 1 т. 5 НПК. 

Предвид установеното ИВСС е изпратил 5 сигнала до главния прокурор 

на РБ по реда на чл. 420, ал. 1 от НПК, тъй като е приел, че са налице основания 

за възобновяване на изброените по-горе дела по смисъла на чл. 422, ал. 1 т. 5 от 

НПК, а ИВСС не е сред кръга от лица, които могат да отправят искане за 

възобновяване на наказателното дело и отмяна на присъдата.  

Предприети действия от Главния прокурор на Република България:  

В ИВСС е постъпила информация, че на основание чл. 422, ал. 1, т. 5, във 

вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК главния прокурор на Република България е 

внесъл 5 искания за възобновяване на наказателните производства по 

гореизброените наказателни дела. 

При извършена планова проверка по наказателни дела през м. юни 2015 г. в 

РС - Ихтиман са поискани приключени дела за анализ, сред които е НОХД № 

461/2014 г., образувано по реда на чл. 381, ал. 1 НПК, по което с протоколно 

определение от 10.09.2014 г. е одобрено Споразумение между РП-Ихтиман, 

обвиняемият и защитникът му, съгласно което обвиняемият бил признат за 

виновен за престъпление по чл. 296, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 НК, като му 

било наложено наказание „Пробация”.  

С оглед на обстоятелството, че от данните по делото е видно, че са били 

налице предпоставките по чл. 78 „а”  НК, поради което прокурорът е следвало 

да внесе делото с предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна 

отговорност с налагане на административно наказание. Констатирано е и че 

съдията-докладчик не е изпълнил задължението си преди да се произнесе с 

определение, съгласно чл. 382, ал. 7 НПК да провери дали предложеното 

споразумение не противоречи на закона и морала, в т.ч. да провери дали не са 

налице основания за освобождаване от наказателна отговорност, с което е 

поставил осъдения в по-неблагоприятно положение. 

ИВСС е приел, че горепосоченото определение е постановено в 

нарушение на закона и при допуснато съществено нарушение на процесуалните 

правила – касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК, които са 

основание за възобновяване на делото по смисъла на чл. 422, ал. 1 т. 5 НПК.  

Предвид установеното ИВСС е изпратил сигнал до главния прокурор на 

РБ по реда на чл. 420, ал. 1 НПК.  

Предприети действия от главния прокурор на Република България:  

В ИВСС е постъпила информация, че на основание чл. 422, ал. 1, т. 5, във 

вр. чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 НПК Главния прокурор на Република България е 

внесъл искане за възобновяване на наказателното производство по 

горепосоченото наказателно дело. 

 

VII. УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 

apis://Base=NARH&DocCode=2020&ToPar=Art381_Al1&Type=201/
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1. През отчетната 2015 г. ИВСС е отправил следните сигнали за 

уеднаквяване на съдебната практика: 

 

1.1. Сигнал до Главния прокурор на Република България за преценка 

необходимостта от осъществяване на правомощията му, регламентирани в чл. 

138, т. 4 от ЗСВ, във връзка с резултатите от тематичната проверка по повод 

констатирана от ИВСС при плановите проверки и проверките по сигнали в 

прокуратурите разнородна практика по приложението на глава XXII НПК и чл. 

243, ал. 2 НПК.  

 

1.2. Сигнал до председателя на ВКС, за отправяне на искане за приемане 

на тълкувателно решение от ВКС, което да отговори на следните въпроси: 1. 

какво трябва да бъде съдържането на диспозитива на решението, постановявано 

по дела, образувани по чл. 96, ал. 1 СК – трябва ли да съдържа данни за 

биологичните родители на осиновения; 2. какъв трябва да бъде видът на 

предоставяния препис от съдебния акт на осиновителите – препис от решението 

с мотивите или препис от диспозитива на решението; или документ, 

удостоверяващ извършеното осиновяване (съдебно удостоверение). Сигналът е 

във връзка с констатациите от извършена тематична проверка на ИВСС, при 

която се установи съществуването на противоречива практика в окръжните 

съдилища, касаеща производствата по допускане на пълно осиновяване – чл. 

96, ал. 1 във вр. с чл. 82, ал. 1 от Семейния кодекс (СК).  

 

1.3. Сигнал до председателя на ВАС, за отправяне на искане за приемане 

на тълкувателно решение от ОС на съдиите от ВАС, за уеднаквяване на 

практиката на административните съдилища по следните въпроси: следва ли да 

се събира държавна такса по частни жалби от административните съдилища и 

ако е да  какъв размер следва да бъде държавната такса по подаваните частни 

жалби ? ИВСС счита, че е налице противоречива практика в отделните състави 

на АССГ, като няма еднозначен отговор и в отделните състави на ВАС относно 

дължимостта на държавна такса по постъпили частни жалби, против актове на 

административните съдилища, поради обстоятелството, че в Тарифа № 1 към 

Закона за държавните такси и за таксите, събирани от съдилищата, 

прокуратурите, следствените служби и Министерството на правосъдието не се 

предвижда изобщо събиране на такса за частна жалба, поради което 

постановяваните разпореждания за събиране на държавна такса се явяват 

незаконосъобразни. 

 

1.4. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива практика в 

окръжните съдилища по въпроса дали възраженията срещу списъците по чл. 

686, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ в производствата по чл. 692, ал.2 - 4 от ТЗ 
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следва да се образуват в отделни частни търговски дела или са част от 

производството по несъстоятелност. 

 

 1.5. Сигнал до председателя на ВКС относно противоречива съдебна 

практика констатирана при извършена от ИВСС тематична проверка във връзка 

с процесуалния ред, по който се развиват производствата по молби чл. 625 от 

Търговския закон /образувани по молби на кредитор/ преди насрочването им за 

разглеждане в открито съдебно заседание – с размяна, съответно без размяна на 

книжа между страните. 

 

 1.6. Сигнал до председателя на Административен съд Благоевград с оглед 

уеднаквяване на практиката на Административен съд Благоевград, във връзка с 

констатирана от ИВСС противоречива практика на съда по делата за нарушение 

на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда, да свика Общо събрание на съдиите от 

Административен съд Благоевград. 

 

2. През отчетния период ИВСС продължи практиката си при образуване на 

тълкувателни дела във ВКС и ВАС, да участва с мотивирани становища при 

разглеждането им.  

 

2.1. Становище по тълкувателно дело № 1/2015 г. на ОСНК на ВКС по 

повод искането на главния прокурор на Република България за издаване на 

тълкувателно решение, с което да се отговори на въпроса: Всички дела ли за 

престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи 

са подсъдни, съгласно чл. 35, ал. 3 НПК на Софийски градски съд като първа 

инстанция или само тези, по които престъплението от общ характер са 

извършени във връзка с функционалния имунитет на магистратите по чл. 132 от 

Конституцията на Република България. 

Според ИВСС искането е допустимо, но законосъобразното приложение 

на чл. 35, ал. 3 НПК изисква приемането на становище, което е различно от 

двете становища, предложени в искането на главния прокурор. ИВСС е 

направил обосновано предложение на ОСНК на ВКС да вземе решение, че 

всички дела за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори 

и следователи, независимо дали са свързани с изпълнението на службата им 

или- не, се разглеждат по общия ред, по общите правила на териториалната, 

предметната и функционалната подсъдност на съдилищата.   

2.2.  Становище по тълкувателно дело № 2/2015 г. на ОСНК на ВКС по 

повод искането на председателя на ВКС за издаване на тълкувателно решение 

по приложението на чл. 58а НК. 

 

Според ИВСС искането е допустимо. По същество по отношение на първи 

от поставените въпроси е обосновано разбирането, че когато след провеждане 

на съкратено съдебно следствие по реда на чл. 372, т. 2 НПК съдът реши да 
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определи наказанието „доживотен затвор”, пределите на заменящото го 

наказание „лишаване от свобода” се определят по чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 НК. 

По отношение на втория поставен въпрос е аргументирано становището, 

че когато след провеждане на съкратено съдебно следствие по реда на чл. 372, 

т.2 от НПК съдът реши да определи измежду алтернативно предвидени 

наказания „доживотен затвор” и „лишаване от свобода”, наказанието 

„лишаване от свобода трябва да индивидуализира по чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК. 

Според ИВСС третият въпрос е поставен неправилно. Мотивира се 

мнението, че въпросът би следвало да бъде :Възможно ли е приложението на 

чл. 58а НК по отношение на умишлено причинена смърт, тежка телесна 

повреда и когато деецът е бил в пияно състояние, за деяния, извършени по 

време на забраната на чл. 369а НПК /от 10.04.2009г. до 27.05. 2010г./, но делата 

за тях са разгледани и решени след отпадане на същата забрана? В този случай, 

според ИВСС, отпадналата забрана по чл. 369а от НПК прави възможно 

разглеждането и на тези престъпления, които са били под забрана по всички 

предстоящи и неприключили наказателни производства. Основание за този 

извод дава разбирането, че чл. 369а НПК е процесуална норма, а съгласно чл. 3 

от НПК разпоредбите на НПК се прилагат от влизането им в сила и за 

процесуалните действия, които предстоят по незавършени наказателни 

производства. 

 

2.3. Становище по тълкувателно дело № 3/2015 г. на ОСНК на ВКС по 

повод искането на председателя на ВКС за издаване на тълкувателно решение 

по приложението на чл. 24, ал.1, т. 6 НПК и свързаната с това проблематика в 

правоприлагането, относно възможна конкуренция между наказателна и 

административнонаказателна отговорност спрямо едно и също лице, за едно и 

също деяния. 

В становището на ИВСС е застъпено мнението, че направеното искане е 

основателно, навременно и полезно.При отговора на първия въпрос е 

мотивирано мнението, че съобразяването с Протокол № 7 от ЕКЗПЧОС и 

тълкуването по чл. 4, т. 1 на същия протокол от ЕСПЧ, което изисква фактите 

по административното нарушение да са и факти по наказателното 

производство, административното производство да е окончателно, без да е 

прилаган чл. 70, б. „г” ЗАНН налага ТР № 85 от 1.11.1966г. на ОСНК на ВС 

следва да бъде обявено за изгубило сила. 

Наказателното производство, образувано срещу лице, по отношение на 

което е било проведено административно-наказателно производство за същото 

деяние, следва да бъде прекратено на осн. чл. 24, ал.1,т.6 от НПК, но е нужна 

законодателна промяна в този смисъл, защото основанията за прекратяване 

следва да са общоизвестни и разбираеми за всички. 

С оглед посочените по- горе становища, ИВСС намира, че не би следвало 

да има двойно наказание на едно и също лице в административно- наказателно 

производство и в наказателно производство, когато административно- 
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наказателното производство се е развило първо във времето.Ако все пак това 

стане- преди провеждането на наказателно производство, наказателното 

постановление или съдебното решение,което го потвърждава следва да бъде 

отменено по чл. 70, б. „г” от ЗАНН и ако има наложено наказание „Задържане в 

МВР”, то да бъде съобразено на плоскостта на чл.59, ал.1 от НК с последващия 

съдебен акт. 

По втория от поставените въпроси ИВСС е аргументирал становището, че 

ТР№46/70г. на ОСНК на ВС следва да бъде обявено за загубило сила. Забраната 

за повторно осъждане, макар и за административно нарушение е налице винаги, 

когато деецът веднъж е оправдан по същите факти.В този случай не се изисква 

съдебният акт да е окончателен.Достатъчно е за първата хипотеза на чл.4, т.1 от 

Протокол №7 към ЕКЗПЧОС, деецът да е бил оправдан със съдебен акт. 

Недопустимо е районният съд, разглеждащ обвинение за престъпление по 

НК, да оправдае подсъдимия и да му наложи административно наказание, ако 

приеме, че не са налице основания за постановяване на осъдителна присъда, но 

констатира, че има достатъчно доказателства за административно нарушение. 

По третия въпрос ИВСС е мотивирал разбирането, че тълкуването, дадено 

с ТР № 51 от 1978 г. на ОСНК на ВС не следва да се променя.В първия си 

диспозитив то противостои на ТР № 85/66 г., а вторият му диспозитив е 

непосредствено свързан със защитения обект, който може да бъде обект на 

защита и на административни и на наказателни разпоредби. В този случай , 

деецът следва да носи самостоятелно наказателна и административна 

отговорност, доколкото не е налице изискването на чл. 4,т. 1 от Протокол № 7 

от ЕКЗПЧОС- идентичност на фактите по наказателното обвинение и по 

административното нарушение. 

 

2.4. Становище по тълкувателно дело № 4/2015 г. на ОСНК на ВКС по 

повод искането на главния прокурор за издаване на тълкувателно решение по 

въпроса – в резултат на престъпленията по чл. 255 НК, чл. 255а НК и чл. 256 

НК, респ. чл. 255 – 257 /ДВ, бр. 62/1997 г./ - причиняват ли се имуществени 

вреди на държавата, когато са укрити данъци, предназначени да постъпят в 

централния бюджет и винаги ли престъплението по посочените текстове на НК 

осъществяват деликт по см. на чл. 45 ЗЗД. 

Според ИВСС становището е допустимо. По същество при отговора на 

поставените въпроси е мотивирано мнението, че когато са укрити данъци, 

когато не са декларирани данъци или когато се избегне установяването на 

данъчно задължение, в хипотезите на чл. 255, ал.1, т.1-6 НК, чл. 255а и чл. 255б 

от НК не се причинява директно имуществена вреда на държавата.В по- 

голямата си част изпълнителните деяния на посочените по- горе престъпления 

са на просто извършване, а не вредоносни. При тези хипотези не се 

осъществява деликт по смисъла на чл. 45 ЗЗД. Във всеки конкретен случай на 

данъчно престъпление, съдът трябва да изследва основанието на вземането в 
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полза на държавата, респективно- дали конкретното деяние е източник на 

вреда. 

Не винаги, когато е налице престъпление по чл. 255- 257 от НК се 

осъществява деликт по смисъла на чл. 45 от ЗЗД. Само когато с данъчното 

престъпление се причинява увреждане, произтичащо от деянието- данъчна 

измама с ДДС по чл. 255, ал.1,т.7 и чл. 256 от НК и има причиняване на вреда е 

допустимо съвместното разглеждане в наказателното производство на 

гражданския иск за обезщетяване на вреди от непозволено увреждане. 

Само когато вземането на държавата произтича от конкретно 

инкриминирано вредоносно деяние по чл.255, ал.1,т.7 и чл. 256 НК, 

прилагането на дифиренцираните процедури по глава  двадесет и осма  и глава 

двадесет и девета от НПК зависи от възстановяването или обезпечаването на 

данъчните задължения, предмет на престъплението. 

 

2.5. Становище по тълкувателно дело № 1/2015 г.  на ОС на ВКС и 

ВАС по въпроса „Какъв е порокът на съдебен акт, постановен от съд, който не е 

компетентен по правилата на подведомствеността, разпределяща делата между 

гражданските и административните съдилища?“. 

 

VIII. Дейност на ИВСС за установяване нарушения на правото на 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок 

 

1. През 2015 г. (от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.) в Инспектората към ВСС  

по реда на Глава Трета "а" от ЗСВ са постъпили общо 469 броя заявления. От 

тях по граждански, търговски и административни дела са 300 заявления, а по 

наказателни – 169 заявления. 441 от заявленията са подадени по реда на чл. 60а, 

ал. 2 от ЗСВ, а 28 – по реда на § 34, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 50/2012 

г.).  

След извършените от ИВСС проверки, включително и по заявления, 

останали от предходен период, през 2015 г. в предвидения от закона срок са 

изготвени 563 констативни протокола и становища, които са изпратени на 

министъра на правосъдието, на основание чл. 60 д от ЗСВ, заедно със 

заявленията и всички постъпили към тях документи. 457 от изготвените 

констативни протоколи и становища са по заявления, подадени по реда на чл. 

60а, ал. 2 от ЗСВ, а 106 - са били подадени от лица, подавали жалби пред ЕСПЧ. 

Установено е, че:  

- 18 заявления са върнати на заявителите поради неотстранени 

нередовности; 

- 9 заявления не са подадени от страна по приключени граждански, 

административни и наказателни производства или от обвиняеми, пострадали 

или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства, 

съгласно чл. 60а, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗСВ; 

-  68 от заявленията са подадени извън срока по чл. 60а, ал. 4 от ЗСВ; 
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- 47 от заявленията са се отнасяли до висящи производства, което с 

оглед разпоредбата на чл. 60а, ал.4 от ЗСВ изключва разглеждането им по реда 

на Глава Трета "а" от ЗСВ; 

- 23 заявления не отговарят на изискването на чл. 60а, ал. 1 от ЗСВ, а 

именно - да са срещу актове, действия или бездействия на органите на 

съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на 

делото в разумен срок и специализираното звено на ИВСС не е компетентно да 

разгледа подадените заявления;  

- 80 от подадените заявления са неоснователни, тъй като проверяващите 

екипи са констатирали, че продължителността на производството не надхвърля 

разумния срок; 

- 320  от заявленията са основателни. От тях по наказателни дела са 106 

заявления, a 214  са по граждански, търговски и административни дела. 

По информация от Министерство на правосъдието през 2015 г. са 

сключени 282 споразумения (по подадени 266 заявления), като общата 

изплатена сума за обезщетения е 794 720  лв.  

През 2015 г. Инспекторатът, на основание чл. 60м от ЗСВ е изготвил и 

изпратил до Висшия съдебен съвет четири доклада – за всяко едно от 

тримесечие на годината с информация за основните причини за нарушаване на 

разумния срок за разглеждане на делата, установени от проверяващите екипи от 

специализираното звено на ИВСС.  

Въз основа на изпратените доклади, ВСС е приел 3 анализа на 

констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и 

решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ както следва: за периода 

01. 04.2014 г. – 30.09.2014 г. (решение на ВСС по т. 11, протокол № 

20/22.04.2015 г.), за периода 01.10.2014 г. – 31.03.2015 г. (решение на ВСС по т. 

63, протокол № 61/10.12.2015 г.) и  за периода 01.04.2015 г. – 30.09.2015 г. 

(решение на ВСС по т. 56.3, протокол № 10/15.02.2016 г.) 

През 2015 г. е изготвен и Анализ на установените от ИВСС нарушения на 

правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава трета „а” 

ЗСВ по основателните констативни протоколи по наказателни дела за периода 

01.01.2015 г. – 30.09.2015 г. 

 

2. Приетите за основателни 106 заявления по наказателни дела, 

разпределени по апелативни райони са, както следва: 

 Апелативен район Бургас – 1 заявление; 

 Апелативен район Варна  –  4 заявления; 

 Апелативен район Велико Търново – 4 заявления; 

 Апелативен район Пловдив – 8 заявления; 

 Апелативен район София – 89 заявления. 

 

От разгледаните през 2015 г. основателни заявления, касаещи 
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производства по наказателни дела 4 са по дела с административно-наказателен 

характер, образувани по жалби срещу издадени от административно-наказващи 

органи наказателни постановления (съответно 1 по ЗМВР и 3 – по ЗДвП), а 102 

касаят производства за престъпления, както следва: 

 Престъпления против личността – 23 бр.;  

 Престъпления против правата на гражданите – 1 бр.; 

 Престъпления против брака и семейството – 1 бр.;   

 Престъпления против собствеността – 52 бр.; 

 Престъпления против стопанството – 2 бр.; 

 Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

системи – 6 бр.;  

 Престъпления против дейността на държавни органи – 4 бр.;  

 Документни престъпления – 1 бр.; 

 Престъпления против реда и общественото спокойствие – 4 бр.; 

 Общоопасни престъпления – 7 бр.; 

 Военни престъпления – 1 бр.; 

 

Заявленията, по които през 2015 г. е констатирана най-голяма 

продължителност на наказателно производство са: 

- Заявление с вх. рег. № РС- 14-333/26.06.2014 г. (констативен 

протокол от 13.10.2015 г.) – за производство, образувано за престъпление по 

чл. 212, ал. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК с продължителност 17 години, 

10 месеца и 26 дни.    

Основната забава на производството, прекратено поради липса на 

доказателства и поради изтичане на абсолютната погасителна давност за 

наказателно преследване, е в рамките на досъдебната му фаза.  

- Заявление с  вх. рег. № РС-14-524/03.12.2014г. (констативен 

протокол от 02.04.2015 г.) – за производство, образувано за престъпление по 

чл. 212, ал. 3, пр. 1, вр. с ал. 1, вр. чл. 18, ал. 2 от НК с продължителност 17 

години, 8 месеца и 28 дни; 

Разгледаното производство, прекратено поради недоказаност на 

обвинението, на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 от НПК обхваща предварително 

разследване и разглеждане на делото на три съдебни инстанции. Основната 

забава на производството е в рамките на досъдебното производство, 
продължило 16 години и 7 месеца.  

- Заявление с вх. рег. № РС- 15-316/08.09.2015 г. (констативен 

протокол от 15.12.2015 г.)– за производство, образувано за престъпление по 

чл. 282, ал. 3 във вр. с ал. 2 и ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 от НК 

с продължителност 17 години и 8 месеца. 

Производството е приключило с окончателен акт - решение на ВКС. 

Основната забава на производството е в съдебната му фаза. Причина за 

забавата е недобрата организация на съдебния процес, основно в събирането 



 

107 

 

на доказателствата, неколкократна смяна на съдията-докладчик по делото и 

нарушаване на законоустановените срокове за постановяване на съдебните 

актове по чл. 308 и чл. 340 от НПК. В изготвения по заявлението констативен 

протокол е отбелязано, че с решението на ВКС, с което наложеното наказание е 

намалено, заявителят е компенсиран за продължителността на производството.  

- Заявление с вх. рег. № РС-15-92/06.03.2015г. (констативен протокол 

от 11.06.2015 г.)– за производство, образувано за престъпление по чл. 195, 

ал. 1, т. 3 от НК с продължителност 17 години, 7 месеца и 22 дни. 

Производството е прекратено поради изтичане на абсолютната давност, 

изключваща наказателно преследване. Основната забава на производството 

е в рамките на досъдебното производство, причина за забавата е поведението 

на наблюдаващите прокурори и на разследващите органи - многократно 

връщане на делото за доразследване и бездействие  на компететнтните органи. 

Констатиран е период от повече от 7 години, през който не са провеждани 

процесуални действия. 12 години след извършване на деянието и образуване на 

предварителното производство прокуратурата е анализирала обстоятелството, 

че обвиняемият, съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 3, б. „а” от НК, не следва 

да бъде наказван, тъй като по собствена подбуда се е отказал да довърши 

деянието. 

- Заявление с вх. рег. № РС-14-489/06.11.2014 г. (констативен 

протокол от 26.02.2015 г.)- за производство, образувано за престъпление по 

чл. 152, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1, т. 2, вр. чл. 20, ал. 1 от НК, продължило 17 

години, 1 месец и  17 дни. 

Производството е приключило с окончателен съдебен акт – решение на 

въззивната инстанция – СГС. Основната забава на производството е 

констатирана в съдебната му фаза. За продължителността на 

производството са допринесли: многократното разглеждане на делото от 

различните съдебни инстанции (пет пъти - от първа и три - от въззивна); 

пропуск на съдията-докладчик при първото разглеждане от СРС, довел до 

отмяна на постановената по делото присъда от въззивния съд, на основание чл. 

335, ал. 1, т. 1 от НПК и констатирано при второто разглеждане на делото от 

първоинстанционния съд нарушение на срока по чл. 308, ал. 2 от НПК 

(изготвяне на мотивите към присъдата от страна на съдията-докладчик 1 година 

и 2 месеца след изтичане на законоустановения срок).  

 

3. Приетите за основателни заявления по граждански, търговски и 

административни дела, разпределени по апелативни райони са, както 

следва: 

 Апелативен район Бургас – 10 заявления; 

 Апелативен район Варна  – 3 заявления; 

 Апелативен район Велико Търново – 17 заявления; 

 Апелативен район Пловдив – 29 заявления; 
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 Апелативен район София – 152 заявления. 

 

Разпределение на заявленията с оглед предмета на делото:  

 По вещноправни спорове: 

1. Ревандикационни и установителни искове за собственост – 80 бр.; 

2. Делбени искове по чл. 34 от ЗС – 29 бр.; 

 По облигационни и търговски спорове относно задължения, 

основани на договори, непозволено увреждане и неоснователно 

обогатяване:  

1. Искове между граждани и юридически лица – 36 бр.; 

2. Искове срещу държавата – 8 бр,; 

3. Заповедни производства – 11 бр.; 

 По семейноправни спорове и спорове относно наследство – 3 бр.; 

 По трудови спорове – 29 бр.; 

 Административни дела – 17 бр.; 

 Други – 1 бр. 

 

Заявленията, по които през 2015 г. е констатирана най-голяма 

продължителност на производство по граждански, търговски и 

административни дела са: 

- Заявления с вх. рег. № РС-15-329/17.09.2015 г. (констативен 

протокол от 24.11.2015 г.) и с вх. рег. № РС-15-219/23.06.2015 г. 

(констативен протокол от 02.09.2015 г.) – за производство, образувано по 

иск с правно основание чл.278 и сл. от ГПК (отм.) с продължителност 22 

години. 

Основната забава в производството е констатирана във фазата по 

допускане на съдебната делба, продължила около 14 години. Причините за 

нарушаване на разумния срок за разглеждане на производството са: лошо 

администриране на делото, провеждане на голям брой съдебни заседания по 

делото, лоша организация на дейността на съда по събиране на доказателства и 

неспазване на законоустановения срок за постановяване на съдебното решение 

(с 1 година от първоинстанционния съд в първата фаза на делбата и  от 

въззивната инстанция – при повторното разглеждане на делото – с 2 години и 4 

месеца).   

- Заявления с вх.рег.№ РС-15-71/16.02.2015г., вх.рег.№ РС-15-

148/15.04.2015г. и вх.рег.№ РС-15-160/27.04.2015г. -(всичките с констативни 

протоколи от 05.05.2015 г.) за производство, образувано по повод  на 

обективно кумулативно и субективно съединени искове по чл. 7 от ЗВСОНИ и 

чл. 108 от ЗС с продължителност 21 години, 10 месеца и 4 дни. 

Причините за голямата продължителност на производството, довели до 

нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок са: 

лоша организация на съдебния процес, провеждане на множество (над 30) 
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съдебни заседания, отлагани поради неявяване на вещи лица и нередовно 

призоваване на ответниците и държавни институции, последните, от които са с 

публично известни адреси. Не е установено съдът да е налагал предвидените от 

закона механизми за дисциплиниране на участниците и ускоряване на процеса.  

- Заявление с вх. рег. № РС-15-210/16.06.2015 г. (констативен 

протокол от 17.08.2015 г.) – за производство, образувано по кумулативно 

обективно съединени искове на основание чл. 97 от ГПК (отм.) с 

продължителност 20 години, 4 месеца и 8 дни. 

Причина за голямата продължителност на производството са: 

провеждане на множество на брой съдебни заседания по делото от 

първоинстанционния съд (14), отлагани основно за събиране на доказателства 

и неупражняване от страна на съдията на правомощията за контролиране на 

процеса и неизползване на предвидените в ГПК механизми за дисциплиниране 

на участниците в него.  

- Заявления с вх. рег. № РС-14-316/17.06.2014 г. и вх. рег. № РС-14-

317/17.06.2014 г. (и двете с констативни протоколи от 15.10.2015 г.) – за 

производство, образувано по иск с правно основание чл. 7 във вр. с чл.1 от 

ЗВСОНИ с продължителност 18 години, 11 месеца и 8 дни. 

Основната забава в процеса е констатирана в производството при 

разглеждане на делото от първата инстанция, продължило 13 години. 

Констатирани са множество проведени по делото съдебни заседания (31), 

отлагани основно поради нередовно призоваване на страните и лоша 

организация на доказателствената дейност на съда. 

 

4. Основни причини, водещи до нарушаване на правото на 

разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Определени са след 

изготвяне на първите констативни протоколи по приетите за основателни 

заявления, подадени по реда на глава трета „а” от ЗСВ и след анализ на 

изводите на проверяващите състави по тях, непосредствено след създаването на 

специализираното звено към ИВСС през м. октомври  2012 г. Част от групите 

причини се отнасят общо за всички производства, а други – само за 

производствата по граждански, търговски и административни дела или само за 

производствата по наказателни дела:  

 

4.1. Недобра подготовка на делата за разглеждане в открито съдебно 

заседание (общо за всички производства). 

Проверяващите състави са констатирали следните пропуски в подготовка 

на делата за разглеждане на делата в съдебно заседание: 

- несвоевременно произнасяне на съдията-докладчик с разпореждане за 

разрешаване на предварителните въпроси и насрочване на първо открито 

съдебно заседание;  
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- пропуски в разрешаването на всички предварителни въпроси 

(конституиране на страните, допускане на доказателства, насрочване на 

открито съдебно заседание); 

- формализъм при призоваването на страните по делото. Установено е 

неколкократно отлагане на едно и също дело и забавяне на производството 

поради нередовно призоваване на държавни органи или органи на местно 

самоуправление, които са с публично известни адреси (Столична община, 

район „Банкя” – по Заявление с вх. рег. № РС-14-97/2014 г., Столична община и 

областна управа – София – град – по Заявление с вх. рег. № РС-15-230/2015 г. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – по Заявления с 

вх. рег. № РС-15-275/2015 г. и вх. рег. № РС-15-276/2015 г.)- обстоятелство, 

показател за явна немърливост на съдебния състав.  

- по граждански, търговски и административни дела са установени 

и: 

- даване от страна на съда на неясни указания за отстраняване на 

нередовности в исковата молба, които са довели до извършване на 

допълнително последващи действия за окомплектоване на делото; 

- несвоевременно конституиране на страните по делото;  

- продължителни срокове за администриране на подаваните срещу 

изготвените съдебни актове жалби;  

- отмяна на хода по същество след обявяване на делото за решаване и 

връщане на делото за разглеждане в съдебно заседание.  

- по наказателни дела: 

- несвоевременно изпъление от страна на съда на задълженията му по чл. 

248, ал. 2, т. 3 от НПК да извърши проверка за допуснати на досъдебното 

производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, 

водещо до прекратяване на съдебното производство с протоколно определение 

на основание чл. 289 от НПК и връщането му на прокуратурата (напр. по 

Заявления с вх. рег. № РС- 15- 84/2015 г. и вх. рег. № РС- 15-103/2015 г. – 

съдебното производството е прекратено с протоколно определение и делото е 

върнато на прокуратурата 1 година и 3 месеца след внасянето му в съда). 

 

4.2. Недостатъчно добра организация на процесуалните действия. 

Нарушаване на процесуалните срокове за насрочване и разглеждане на 

делата. Лоша организация на доказателствената дейност. (общо за всички 

производства). 

- неспазване на предвидените от процесуалните закони срокове за 

насрочване на делата (чл. 252 и чл. 271, ал. 10 НПК, чл. 131 ГПК и чл. 157, ал. 

1, изр. 2 АПК) и насрочване на откритите съдебни заседания през големи 

периоди от време. Масово по разгледаните през 2015 г. основателни заявления 

проверяващите състави са установили продължителни периоди между 

отделните открити съдебни заседания (от 6 месеца до 1 година и 4 месеца), като 

тази констатация е направена по всички проверени дела, по които се съдържат 
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оплаквания относно действия на съдебни състави от СРС, СГС, САС, Върховен 

касационен съд и Върховен административен съд. За трета поредна година е 

констатирано, че съдиите насрочват делата за разглеждане в открито съдебно 

заседание, без винаги да се съобразяват с индивидуалната си натовареност и 

ангажираност (планиран платен годишен отпуск, участие в семинари, 

официални празници и др.)  

- недобра организация на съдебните състави при допускане и събиране на 

доказателствата. Голям брой открити съдебни заседания са отлагани без да са 

налице основателни причини. За поредна година е констатирано безкритично 

уважаване на всички искания на страните за събиране на доказателства (напр. 

Заявления с вх. рег. № РС- 13-478/2013 г. и с вх. рег. № РС- 13- 483/2013 г. – 

първоинстанционният съд е насрочил 29 с.з. по делото, отлагани през периоди 

от 4-8 месеца, за събиране на доказателства). По наказателни дела също е 

установена лоша организация на съдебните състави при събиране на 

доказателства (напр. Заявления с вх. рег. № РС- 15- 84/2015г. и вх. рег. № РС- 

15-103/2015г. - при повторното разглеждане на делото от първоинстанционния 

съд, същото е многократно отлагано по различни причини: многобройни 

последователни и редуващи се молби от защитниците на подсъдимите за 

отлагане на делото, неявяване на редовно призовани свидетели, погрешно 

използване на механизмите на международната правна помощ по наказателни 

дела с неправилно адресиране на съдебната поръчка до Италия, вместо до 

Гърция).  

 

4. 3. Неприлагане на предвидените от закона способи за 

дисциплиниране на участниците в процеса(общо за всички производства).  

И през 2015 г. проверяващите състави по разгледаните заявления са 

констатирали неприлагане на предвидените от процесуалните закони способи 

за дисциплиниране на участниците в процеса - налагане на глоби, 

принудително довеждане, замяна на вещи лица (напр. Заявление с вх. рег. № 

РС- 15-177/2015 г. – съдържащо оплаквания за продължителност на 

наказателно производство - при едно от разглежданията на делото от 

първоинстанционния съд са насрочени 26 съдебни заседания, отлагани основно 

поради: отсъствие на подсъдимия – нередовно призован, нередовно 

призоваване на свидетели и вещи лица, ненавременно представяне на 

експертни заключения, липса на свободна съдебна зала. Съдът не е предприел 

ефективни мерки за осигуряване на изслушването на неявилите се свидетели  - 

не е изисквал справки за настоящите им актуални адреси - при нередовно 

призововане, не е налагал глоби и/или не е постановил принудителното им 

довеждане при редовно уведомяване. 10 от заседанията по делото са отложени 

поради отсъствие на подсъдимия, но едва на 20-тото съдебно заседание съдът е 

указал той да бъде обявявен за ОДИ. Заявление с вх. рег. № РС- 14-482/2014 г. - 
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съдържащо оплаквания за продължителност на гражданско производство - 

първоинстанционният съд е провел 20 съдебни заседания, отлагани основно за 

събиране на доказателства и поради отсъствие на вещи лица. Не е установено 

спрямо тях съдът да е наложил дисциплиниращи мерки). 

 

4.4. Неспазване на законоустановените срокове за постановяване на 

съдебните актове. (общо за всички производства). По редица, разгледани през 

2015 г. основателни заявления, основната забава на производството, която е 

повлияла значително и на общата му продължителност, се изразява в 

бездействие на различните по степени съдилища при обявяване на съдебните 

актове в предвидените от процесуалните закони срокове. По някои от 

разгледаните производства тази забава е в продължение на години, като по 

заявления, касаещи наказателни производства е констатирано и изтичане на 

абсолютния давностен срок за наказателно преследване в периода на 

бездействие (Заявление с вх. рег. № РС- 15-196/05.06.2015 г. – нарушение на 

срока по чл. 308, ал. 2 от НПК от първоинстанционния съд с 10 месеца).  

- по граждански, търговски и административни дела (чл. 235, ал. 5 

ГПК и чл. 172, ал. 1 АПК): заявления с вх. рег. № РС-15-146/2015 г.и с вх. рег. № 

РС-15-147/2015 г. – нарушение на срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК от въззивния 

съд с 2 години и 4 месеца; заявление с вх. рег. № РС- 15-149/2015 г. – 

неспазване на срока по чл. 172, ал. 2 от АПК от първоинстанционния съд с 1 

година; Заявление с вх. рег. № РС- 15-79/2015 г. -  забава с 1 година др. 

- по наказателни дела (чл. 308 и чл. 340 от НПК):заявление с вх. рег. № 

РС-15-242/2015 г. – нарушение на срока по чл. 308, ал. 2 от НПК от 

първоинстанционния съд с 1 година и 3 месеца; заявление с вх. рег. № РС- 15- 

100/2015 г. – неспазване на срока от първоинстанционния съд с 6 години - 

Заявление с вх. рег. № РС- 15-208/2015 г. -  забава с 5 години и 4 месеца и др. 

 

4.5. Непознаване на материалния и процесуалния закон - причина за 

отмяна на съдебните актове по реда на инстанционния контрол. (общо за 

всички производства). По част от разгледаните основателни заявления като 

причина за голямата продължителност на производството е посочено 

непознаването на материалния и процесуалния закон, което е имало за 

последица постановяване на незаконосъобразни и неправилни съдебни актове, 

които впоследствие са били отменени от горната инстанция. 

- по граждански, търговски и административни дела: Заявление с вх. 

рег. № РС-15-11/2015 г. – делото е разглеждано два пъти от въззивна и два – от 

касационна инстанция, като причина за отмяна на решението на въззивната 

инстанция при първоначалното разглеждане на делото е обявяването му за 

решаване при неизясненост на фактите; Заявления с вх. рег. № РС-15-299/2015 

г. и вх. рег. № РС-15-300/2015 г. –  делото е разглеждано на два пъти от 

въззивна инстанция, като при първото разглеждане на делото съдът е 

постановил решението, допускайки съществени процесуални нарушения при 
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събирането и обсъждането на доказателствата по делото, което е довело до 

отмяната му от касационната инстанция и др. 

- по наказателни дела: Заявление с вх. рег. № РС-14-458/06.10.2014 г. – 

първоинстанционният съд в последното съдебно заседание е заседавал 

еднолично без участието на двамата съдебни заседатели, което е станало 

причина за връщане на делото от въззивната инстанция за ново разглеждане от 

друг състав на съда; - Заявления с вх. рег. № РС-15-89/2015 г. и вх. рег. № РС-

15-138/2015 г. – първоинстанционният съд е установил, че делото е подсъдно на 

друг съд 1 година и 5 месеца след образуването му и след проведени пет 

съдебни заседания по делото и др. 

 

4.6. Голяма продължителност на наказателното производство във 

фазата на досъдебното производство (за производства по наказателни дела). 

При разглеждане на основателните заявления, съдържащи оплаквания относно 

продължителността на производства по наказателни дела проверяващите 

състави отново са констатирали, че досъдебните производства не се 

организират, ръководят и провеждат по начин, който да осигури приключване 

на наказателното производство в разумен срок. Отново са установени 

продължителни периоди от време, през които разследващите органи не са 

извършвали следствени действия или са извършвали епизодични такива. 

Констатирани са неоснователни спирания на наказателното производство, 

както и допуснати от органите на досъдебното производство съществени 

процесуални нарушения, довели до многократно връщане на делото от съда, 

при това на едно и също основание. По част от разгледаните заявления отново е 

установено неспазване на процесуалните срокове за разследване, както и 

многократно изготвяни, изцяло формални и немотивирани искания за 

продължаване на срока за разследване. В рамките на досъдебното производство 

е извършвана многократна промяна на квалификацията на престъпленията 

(напр. Заявление с вх. рег. № РС-14-471/2014 г). Отново се констатира проява на 

пасивност от страна на властите и следствените органи в издирване на 

свидетели и доказателства ( Заявления с вх. рег. № РС-14-564/2014 г., № РС-14-

565/2014 г., № РС-14-566/2014 г., № РС-14-567/2014 г., № РС-14-568/2014 г., № 

РС-14-569/2014 г., № РС-14-570/2014 г., № РС-14-571/2014 г., № РС-15-12/2015 

г., № РС-15-13/2015 г., № РС-15-14/2015 г. и № РС-15-15/2015 г.). През 2015 г. 

отново, както и през предходните 2 години са разгледани заявления, по които е 

установено, че производството е проведено само на фаза досъдебно и е 

прекратено поради изтичане на абсолютната давност за наказателно 

преследване (Заявление с вх. рег. № РС- 14-333/2014 г., Заявление с вх. рег. № 

РС-15-92/2015г. и др.). 

 

4.7. Несъобразяване с практиката на Европейския съд по правата на 

човека по прилагането на чл. 6 КЗПЧОС в частта й за приоритетно 

разглеждане на дела, представляващи особен интерес за страните – 
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продължителност по трудови дела и семейни дела (за производства по 

граждански дела). И през 2015 г., при разглеждане на подадените в ИВСС по 

реда на глава трета „а” от ЗСВ проверяващите са установили, че съдиите не се 

съобразяват с утвърдените критерии за „разумен срок” и не ги прилагат при 

разглеждане на делата си. Отново тази констатация е направена основно спрямо 

производства по трудови дела и семейноправни спорове, по които, според 

практиката на ЕСПЧ националният съд следва да положи специална грижа при 

разглеждането им, с оглед залога на заинтересованото лице, като разгледа и 

приключи производството в максимално допустими кратки срокове (Заявление, 

вх. рег. № РС-15-311/2015 г. – за производство, образувано по обективно 

кумулативно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 – КТ, 

вр. чл. 225, ал. 1 от КТ – продължило 4 години и 9 месеца; Заявление, вх. рег. № 

РС-15-403/2015 г. – за производство, образувано по обективно кумулативно 

съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 – КТ – продължило 

11 години и 7 месеца; Заявление вх. рег. № РС-15-255/2015 г. – за производство, 

образувано по искове с правно основание чл. 139 от СК, във връзка с чл. 140, 

ал.1, т. 1 и чл. 149 СК, продължило 2 години и 4  месеца и др.). 

 

4.8. Прекомерна продължителност на производства, за които законът 

е предвидил кратки срокове за разглеждането им (за производства по 

граждански дела) – бързи производства и заповедни производства. Отново се 

установява нарушение на разумния срок по производства, за които 

законодателят е предвидил кратки процедури и срокове, в отклонение на 

правилата, приложими за общия исков процес. Причини за установената голяма 

продължителност на тази категория дела са неспазването от страна на съда 

(констатацията е направена както за първоинстанционните, така и за въззивните 

инстанции) на предвидените срокове за подготовка на делото за разглеждане в 

открито съдебно заседание, насрочване на делата за разглеждане в съдебно 

заседание, постановяване на съдебното решение (Заявление, вх. рег. № РС-15-

272/2015 г. – за производство, образувано по иск с правно основание чл. 233 – 

ЗЗД, продължило 2 години и 9 месеца; Заявление, вх. рег. № РС-15-66/2015 г. – 

за производство, образувано по обективно кумулативно съединени искове с 

правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ – продължило 4 години и 4 месеца и 

др.). 

 

При този анализ могат да се направят следните изводи: 

1. И през 2015 г. се запазва констатацията, направена във всички 

документи на ИВСС, съдържащи анализ на данните по изготвените по 

основателни заявления констативни протоколи, а именно, че допуснатите от 

компетентните органи на съдебната власт нарушения в конкретно разгледано 

производство обхващат по няколко групи причини; 

2. За поредна година проверяващите състави констатират, че основна 

причина за нарушаване на разумния срок за разглеждане на делата е неспазване 
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на законоустановените срокове (за разглеждане на делата, за насрочване на 

съдебните заседания, за постановяване на съдебните актове и др.); 

3. И през 2015 г. се запазва тенденцията основният процент от 

разгледаните заявления да са срещу действия на органи на съдебната власт на 

територията на Софийския апелативен район, както и че разглеждането и 

решаването на делата в нарушение на разумния срок са тенденция в дейността 

на Софийски районен съд и Софийски градски съд;  

4. За поредна година се установява, че нарушаването на разумния срок за 

разглеждане на делата се дължи на действия на магистрати, за които 

Инспекторатът е отправял предложения за налагане на  дисциплинарни 

наказания (напр. Заявление с вх. рег. № РС-15-84/2015 г. – съдия от СГС,  по 

Заявление с вх. рег. № РС-15-146/2015 г. – съдия от СГС, по Заявление с вх. рег. 

№ РС-15-87/2015 г. – съдия от СГС, по Заявление с вх. рег. № РС-15-230/2015 г. 

– съдия от СГС, по Заявление с вх. рег. № РС-14-526/2014 г. и Заявление с вх. 

рег. № РС-15-229/2015 г. – съдия от СРС, по Заявление с вх. рег. № РС-15-

77/2015 г. – съдия от СГС , по Заявление с вх. рег. № РС-15-40/2015 г. – съдия от 

СГС и др.); 

5. Запазва се и констатацията от предходни години, че някои от 

производствата, за които през 2015 г. са подадени заявления на основание глава 

трета „а” от ЗСВ, са били обект на проверка по сигнал, подаван в ИВСС или са 

посочвани в актовете с констатации, по извършени от ИВСС проверки като 

такива, по които е установено неспазване на законоустановените процесуални 

срокове (напр. Заявление с вх. рег. № РС-15-92/2015 г., Заявление с вх. рег. № 

РС-15-290/2015 г.и др.).  

 

IX. ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 6 ЗСВ 

 

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. ИВСС е отправил следните 

предложения за налагане на дисциплиниращи мерки и дисциплинарни 

наказания: 

 

1. До Висшия съдебен съвет: 

 

1.1. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Методи 

Лалов - председател на СРС, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 

307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С решение по протокол № 61/10.12.2015 г. ВСС е 

образувал дисциплинарно производство по предложението № 47/2015 г. 

Дисциплинарното производство не приключило към датата на изготвяне на 

настоящия отчет. 

 

1.2. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Снежанка 

Чалъкова съдия от СРС, за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, 

ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С решение по протокол № 61/10.12.2015 г. ВСС е 
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образувал дисциплинарно производство по предложението № 48/2015 г. 

Дисциплинарното производство не приключило към датата на изготвяне на 

настоящия отчет. 

 

1.3. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Иво Петров 

- съдия от РС-Ботевград, за времето докато е командирован в СРС, за 

нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С решение по протокол № 

61/10.12.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно производство по 

предложението № 51/2015 г. Дисциплинарното производство не приключило 

към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

1.4. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Николай 

Василев - съдия от СРС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С 

решение по протокол № 61/10.12.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно 

производство по предложението № 50/2015 г. Дисциплинарното производство 

не приключило към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

1.5. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Върбан 

Върбанов - съдия от СРС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С 

решение по протокол № 61/10.12.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно 

производство по предложението № 49/2015 г. Дисциплинарното производство 

не приключило към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

1.6. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка 

Ваклева - съдия от СГС за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 304, ал. 

1, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С решение по протокол № 51/15.10.2015 г. ВСС е образувал 

дисциплинарно производство по предложението № 38/2015 г., обединено 

впоследствие за общо разглеждане към производството по д.д. № 14/2015 г. 

Дисциплинарното производство не приключило към датата на изготвяне на 

настоящия отчет. 

 

1.7. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Елка 

Пенчева – съдия от СГС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С 

решение по протокол № 63/17.12.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно 

производство по предложението № 18/2015 г., обединено впоследствие за общо 

разглеждане към д.д. № 54/2015г. Дисциплинарното производство не 

приключило към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

1.8. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Златка 

Чолева - съдия от СГС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С 

решение по протокол № 63/17.12.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно 

производство по предложението № 55/2015 г., обединено впоследствие за общо 
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разглеждане към д.д. № 30/2015г. Дисциплинарното производство не 

приключило към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

1.9. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Виолета 

Йовчева - съдия от СГС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С 

решение по протокол № 63/17.12.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно 

производство по предложението № 53/2015 г., обединено впоследствие за общо 

разглеждане към д.д. № 33/2015г. Дисциплинарното производство не 

приключило към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

1.10. Предложение за налагане на дисциплинарно наказание на Рени 

Коджабашева - съдия от СГС, за нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 ЗСВ. С 

решение по протокол № 63/17.12.2015 г. ВСС е образувал дисциплинарно 

производство по предложението № 52/2015 г., обединено впоследствие за общо 

разглеждане към д.д. № 32/2015г. Дисциплинарното производство не 

приключило към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

2.До ръководителите на съдилищата: 

 

2.1. Направено е предложение до административния ръководител - 

председател на Апелативен съд – Пловдив да обърне внимание по реда на чл. 

327 ЗСВ на административен ръководител на окръжен съд. В ИВСС е 

постъпила информация за издадена заповед на административния ръководител 

– председател на АП – Пловдив за налагане на мярката по чл. 327 ЗСВ на 

предложения съдия. 

 

2.2.  Отправени са предложения за налагане на дисциплинарни наказания 

на трима съдии от СГС до председателя на съда. Няма постъпила информация 

за предприети действия.  

 

2.3. До председателя на АССГ е направено предложение за налагане на 

дисциплинарни наказания на трима съдии от съда. В два от случаите е 

наложено дисциплинарно наказание “порицание”, а в един – “забележка”, 

всичките впоследствие непотвърдени от ВСС. 

 

2.4. Едно предложение за обръщане на внимание на съдия е направено до 

председателя на ОС – Бургас. Последният е обърнал внимание на предложения 

съдия. 

 

2.5. До председател на СРС са отправени 14 предложения за налагане на 

дисциплинарни наказания на съдии от съда, 14 предложения за налагане на 

мярка по чл. 327 ЗСВ и 17 предложения за извършване на допълнителна 

проверка, въз основа на резултатите от която да се прецени предприемане на 
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дисциплинарни мерки. В ИВСС е получена информация, че по едно от 

предложенията за обръщане на внимание председателят на СРС намира, че е 

налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо 

предложения съдия, в един случай отказва налагането на мярката по чл. 327 

ЗСВ и в един случай намира, че същата не следва да бъде прилагана, тъй като 

съдията е коригирал поведението си – постановил е решение по конкретно 

дело. По всички останали общо 42 предложения в ИВСС няма постъпила 

информация към датата на изготвяне на настоящия отчет. 

 

2.6. ИВСС е направил едно предложение за налагане на дисциплинарно 

наказание на съдия от РС – Благоевград до председателя на съда. Постъпило е 

възражение от предложения съдия до главния инспектор срещу констатациите 

от акта, въз основа на които е направено дисциплинарното предложение, което 

не е уважено.  

 

2.7. Направено е предложение за налагане на дисциплинарно наказание на 

съдия от РС – Гоце Делчев. В ИВСС е получена информация за издадена от 

административните ръководител – председател на посочения районен съд 

заповед за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на предложения 

съдия. 

 

2.8. Отправено е едно предложение за налагане на дисциплинарно 

наказание на съдия от РС – Ихтиман до председателя на съда. В ИВСС е 

върната информация за образувано дисциплинарно производство по случая, 

завършило с налагането на проверения съдия на дисциплинарно наказание 

„забележка“. 

 

2.9. Направено е едно предложение за обръщане на внимание на съдия от 

РС – Варна до председателя на съда. Последният е уведомил ИВСС, че в случая 

не установява укоримо поведение на предложения съдия, поради което отказва 

да наложи дисциплинираща мярка. 

 

2.10. До председателя на РС – Самоков са отправени предложения за 

налагане на дисциплинарни наказания на двама съдии от съда. 

Административният ръководител е уведомил ИВСС, че по едното предложение 

е наложена “забележка”, а по другото е образувано дисциплинарно 

производство, в резултат от което е обърнато внимание на проверения съдия по 

реда на чл. 327 ЗСВ. 

 

2.11. До председателя на РС – Сливен е направено едно предложение за 

обръщане на внимание на съдия от съда. Получена е обратна информация, че 

спрямо предложения магистрат е наложена мярката по чл. 327 ЗСВ. 
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2.12. До председателя на РС – Ловеч е направено едно предложение за 

обръщане на внимание на съдия от съда. Получена е обратна информация, че 

спрямо предложения магистрат е наложена мярката по чл. 327 ЗСВ. 

 

2.13. Предложение за налагане на мярката по чл. 327 ЗСВ е отправено до 

председателя на РС – Тервел по отношение на съдия от съда. ИВСС е уведомен, 

че предстои образуване на дисциплинарно производство по случая.  

 

От посочените данни, в обобщен вид се извежда извод, че за периода 

01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. ИВСС е отправил 62 предложения до 

административните ръководители на съдилищата, от които 25 предложения – за 

налагане на дисциплинарно наказание, 20 предложения за прилагане на 

дисциплинираща мярка и 17 – за извършване на допълнителна проверка и 

предприемане на действия спрямо резултатите от нея. В получените до края на 

м. април 2016 г. в ИВСС отговори от административните ръководители се 

съдържа информация за наложени дисциплинарни наказания на седем съдии, 

като впоследствие в три случая ВСС не е потвърдил наказанията, на петима 

съдии е обърнато внимание по чл. 327 ЗСВ и за трима е отказано, поради липса 

на укоримо поведение или отстраняване на пропуските. В останалите случаи 

или не е постъпила информация в ИВСС за предприетите действия по сигнала, 

или постъпилата информация сочи за образувано висящо дисциплинарно 

производство. 

 

2. До ръководителите на прокуратурата и следствието: 

 

2.1. До градския прокурор на СГП е отправено предложение за прилагане 

на дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ или налагане на дисциплинарно 

наказание на прокурор от състава на прокуратурата. Градския прокурор на СГП 

е отказал да ангажира отговорността на предложения магистрат, тъй като е 

приел липсата на укоримо поведение. 

 

2.2. Направено е предложение до окръжния прокурор на ОП – Плевен за 

обръщане на внимание на следовател от ОСлО към прокуратурата. Постъпило е 

възражение от предложения за налагане на дисциплиниращата мярка 

следовател до главния инспектор срещу констатациите от акта, въз основа на 

които е направено дисциплинарното предложение, което не е уважено. 

Получена е последваща информация от окръжния прокурор на ОП – Плевен за 

наложена дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ за предложения прокурор. 

 

2.3. Предложение за налагане на дисциплинираща мярка по чл. 327 ЗСВ 

по отношение на прокурор от ОП – Силистра е отправено до окръжния 

прокурор на посочения орган на съдебната власт. В ИВСС е получена 

информация, че окръжния прокурор на ОП – Силистра не намира основание, за 
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да упражни правомощията си по чл. 327 ЗСВ по отношение на предложения за 

налагане на мярката прокурор. 

 

2.4. Направено е предложение до административния ръководител на 

Специализираната прокуратура за прилагане на дисциплинираща мярка по чл. 

327 ЗСВ или налагане на дисциплинарно наказание на прокурор от посочения 

орган. Административния ръководите на СП е уведомил ИВСС за наложено 

дисциплинарно наказание „забележка“ на предложения прокурор. 

 

2.5. Предложение за обръщане на внимание на прокурор от РП – Радомир 

е отправено до административния ръководител на посочената прокуратура. 

Последният е уведомил ИВСС, че е наложил мярката по чл. 327 ЗСВ на 

предложения прокурор. 

 

2.6. Едно предложение за обръщане на внимание на прокурор от РП – 

Самоков е отправено и до районния прокурор на посочената прокуратура. В 

ИВСС е върната информация, че спрямо предложения магистрат е наложена 

мярката по чл. 327 ЗСВ. 

 

В обобщение на предложенията до ръководителите на прокуратурата и 

следствието на предложения за ангажиране на дисциплинарната отговорност на 

прокурори и следователи, за времето от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., ИВСС е 

направил общо шест предложения – пет от които за обръщане на внимание и 

едно – за преценка за налагане на мярката по чл. 327 ЗСВ или налагане на 

дисциплинарно наказание. От върнатата към края на м. април 2016 г. 

информация в ИВСС, по едно от предложенията е наложено дисциплинарно 

наказание „забележка“, по три е обърнато внимание на предложения прокурор, 

а в останалите два случая е отказано налагането на дисциплиниращата мярка по 

чл. 327 ЗСВ. 

 

X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

Със Заповед № З-43/07.09.2015 г. на главния инспектор е наредено, 

считано от 07 септември 2015 г., във всяко поредно заседание на Комисията на 

ВСС по предотвратяване на конфликт на интереси  и взаимодействие с ИВСС, 

инспекторите да участват в заседанията на Комисията. Наред с това, 

инспекторите от ИВСС, извършили проверка, въз основа на резултатите от 

която ИВСС е отправил предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно 

наказание, са участвали в производствата пред комисията по дисциплинарните 

производства на ВСС. 

През 2015 г. се наложи практика на засилено подпомагане от страна на 

ИВСС на комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и 

следователи и Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на 
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ВСС. По искане на председателите на посочените две комисии, ИВСС е 

изготвил и предоставил индивидуални справки с констатации от проверки на 

съдии, прокурори и следователи. 

 

XI.  МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

На 22 май 2015 г., в сградата на ИВСС е проведена работна среща с 

участието на главния инспектор и инспекторите от Инспектората, директора на 

Националния институт на правосъдието и 15 представители на Косовския 

съдебен институт – съдии, прокурори и преподаватели. Работната среща е 

организирана в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа за 

съдебно обучение. По време на работната среща са обсъдени въпроси за статута 

на инспекторатите на съдебната власт в България и Косово и техните 

правомощия, начинът на формиране на висшите кадрови органи, както и 

системата от съдилища и прокуратури. 

Отново в рамките на Обменната програма на Европейската мрежа за 

съдебно обучение, на 27 май 2015 г. е проведена работна среща между съдии и 

прокурори от Германия, Естония, Испания, Полша и Румъния и главния 

инспектор, и инспекторите в ИВСС. 

По покана на българската страна, на 18 ноември 2016 г. в сградата на 

ИВСС е проведена среща между главния инспектор и инспекторите в 

Инспектората към ВСС, и главния инспектор на Съдебния инспекторат към 

Висшия съдебен съвет на Румъния и неговия заместник. Целта на визитата бе 

сближаване на взаимоотношенията между двете институции и полагане на 

основи за създаване на Мрежа на съдебните инспекторати.  

 

XII.  ИНСТИТУЦИОНАЛЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ НА ИВСС 

 

1. Организационна структура 

С обнародван в ДВ, бр. 66 от 28.08.2015 г. Правилник за организацията 

на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на 

администрацията и на експертите, администрацията на Инспектората е 

обособена в обща и специализирана. Общата администрация подпомага 

осъществяването на ръководството от главния инспектор на администрацията 

на ИВСС, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната 

администрация и извършва техническите дейности по административно 

обслужване. Специализираната администрация – експерти, подпомага 

осъществяването на правомощията на ИВСС.  

Общата администрация включва следните звена: 

- отдел „Административна дейност и информационно обслужване”, в 

рамките на който са създадени два сектора – „Компютърни системи и 

технологии” и „Разработка и внедряване на информационни системи”; 
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- отдел „Правно обслужване, връзки с обществеността и човешки 

ресурси”; 

- отдел „Бюджет и финанси”. 

Съгласно чл. 34 от Правилника за организацията на дейността на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията  

на експертите, специализираната администрация се състои от експерти. Същите 

са разпределени функционално в три звена –за извършване на проверките по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ, за извършване на проверките по глава трета „а” ЗСВ и 

„Аналитично”. 

Щатната численост на ИВСС към 31.12.2015 г. е 87 щатни бройки, вкл. 

главен инспектор и 10 инспектори. Съгласно чл. 55, ал. 1 ЗСВ числеността на 

общата администрация е ограничена до два пъти и половина броя на 

инспекторите, вкл. и главния инспектор, т.е. 28 щатни бройки. 

Специализираната администрация включва 48 щатни бройки за експерти.  

 

2. Публичност и прозрачност на дейността на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет  

Като приоритет в Концепцията си за работа, встъпилата в длъжност 

главен инспектор на 9 април 2016 г. Теодора Точкова, е посочила  повишаване 

на отчетността, публичността и прозрачността на ИВСС.  

В изпълнение на посочения приоритет, със Заповед № З-25/12.05.2015 г. 

на главния инспектор, е наредено публикуването на всички актове с резултати 

от проверки, извършени от екипи на ИВСС от 2008 г., по които е изтекъл 

срокът за подаване на възражение и няма неприключили дисциплинарни 

производства. Установена е практика главният инспектор да приеме граждани 

след предварително записване. В интернет страницата на ИВСС са 

публикувани снимки и професионалните биографии на главния инспектор и 

инспекторите, като регулярно на страницата се публикуват и новини, свързани 

с дейността на ИВСС или събития, в които представители на Инспектората са 

взели участие. 

Съществена стъпка за дейността на органа, макар и непряко свързана с 

публичността и прозрачността, но основаваща ги, е осигуреният достъп за 

подаване на сигнали, жалби, молби, заявления и др. от граждани в 

регистратурата на Инспектората от 09:00 ч. до 17:00 ч. през работните дни, без 

прекъсване. За по-голямо удобство, считано от 18.06.2015 г. приемането на 

входящата кореспонденция се осъществява в изнесено работно място 

/регистратура/ на деловодството на ИВСС на партерния етаж на сградата, 

ползвана от Инспектората. 

На 16 юли 2015 г. ИВСС инициира професионален дебат - кръгла маса 

на тема „Инспекторатът към ВСС – обект или субект на съдебната реформа”. 

 

XIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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В заключение на горните констатации се извежда извода, че през 

изминалата 2015г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е осъществил 

ефективно правомощията си по чл. 54 ал. 1 от ЗСВ, както и тези по глава трета 

„а” от с. з. Извършени са редица планови и инцидентни проверки, довели до 

сезиране на компетентните органи за наличието на противоречива практика в 

органите на съдебната власт, както и за реализиране на правомощията на 

Инспектората по предлагане налагането на дисциплинарни наказания на 

магистрати, за които са констатирани допуснати нарушения.  

През следващия отчетен период, ролята на ИВСС на ефективен 

контролен орган на съдебната система следва да бъде засилена. В тази насока е 

нужно въвеждането на конкретни стандарти при осъществяването на проверки 

в различните органи на съдебната система, както и приемането на критерии, 

които да послужат за уеднаквяване на дисциплинарната практика на ИВСС при 

отправяне на предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 

магистрати. Наред с това, Инспекторатът следва да предприеме и конкретни 

действия по изпълнение на целите, поставени пред него в Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. 

 

 

 

       
 


