
 

С решение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с 

Инспектората към ВСС“ към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 

№ 8 от 13 юли 2016г., по т.1.2 се изискват информация от председателите на 

Апелативен съд – гр. Пловдив, Апелативен съд – гр. Бургас, Апелативен съд – гр. 

Варна, Апелативен съд - гр. Велико Търново, Военно-апелативен съд и Апелативния 

специализиран наказателен съд извършвани ли са проверки за периода 01.01.2015 г. - 

до 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от 

съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за 

съдебната власт. В резултат на това решение на Комисията във ВСС са постъпили 

доклади от ОСВ в изпълнение на решението на Комисията „Дисциплинарна дейност и 

взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към съдийска колегия на ВСС за извършени 

проверки. Констатации от доклада за извършена проверка на организацията на 

дейността на съдиите от окръжните съдилища в Сливен, Ямбол и Бургас на 

територията на Апелативен район Бургас за периода 01.01.2015 г. – 01.11.2015 г. със 

следния обхват на ревизия:  

Организация на работата и ръководство; Организация по образуване и движение на 

наказателни дела; Обем и план на работата; Кадрово попълнение; Първоинстанционни 

наказателни дела; Въззивни наказателни дела - частни наказателни дела - чнд - вчнд - 

дчнд - по чл.243 от НПК-Прекратени и върнати за доразследване наказателни дела; 

Прекратени и спрени наказателни дела; Спрени наказателни дела;Образуване и 

движение на делата; Съдебни протоколи; Организация по образуване и движение на 

граждански дела - Първоинстанционни граждански и търговски дела - спрени въззивни 

гр.дела - прекратени въззивни гр. дела и ч.гражд. дела на втора инстанция - частни 

граждански дела – на първа  и втора инстанция. 

Проверяващия екип е отправил следните препоръки към АР на трите ОС относно 

наказателни дела: 

 1.Да се продължи съобразяването с указанията на ВКС за постановяване на 

определения по чл.327 от НПК във всички случаи на насрочване на въззивни 

наказателни ОХ дела, независимо дали са направени доказателствени искания от 

страните. С оглед обезпечаване на справедлив и състезателен процес по чл.6 от 

ЕКПЧОС, определението по чл.327 от НПК, постановено по направени 

доказателствени искания от някоя от страните, задължително да се съобщава на всички 

страни.  



 

2 Издадените изпълнителни листи за дължимите суми от деловодни разноски, 

държавни такси и други в полза на бюджета на съдебната власт, да се възлагат на ЧСИ 

съгласно сключеното споразумение между ВСС и КЧСИ, вместо на НАП, с оглед по - 

голямата ефективност на този вид принудително изпълнение. 

3. Да се предприемат организационни мерки, за да не се допуска изпращане на 

нередовни / недопустими въззивни жалби в Апелативния съд, в това число да се въведе 

регистър за нередовни и/или недопустими жалби и протести, върнати на Окръжния съд 

от Апелативен съд- Бургас, в който да се вписват разпорежданията на съдията - 

докладчик от въззивния съд и определенията на въззивния състав, върнали нередовната 

/недопустима въззивна жалба /протест/, името на съдията-докладчик при 

ОС,администрирал нередовната/недопустимата жалба /протест. Регистърът би 

подмогнал работата по атестационните производства. Съдиите от първоинстанционния 

съд следва стриктно да следят дали съдържанието на въззивните жалби отговарят на 

изискванията на чл.320 от НПК и конкретно има ли ясно искане, кои са неизяснените 

обстоятелства, какви доказателства се искат, има ли подпис, в срок ли е подадена 

жалбата, от легитимирана страна ли е подадена, има ли приложени преписи, като при 

нередовност да се прилага чл.323 от НПК от съдия от Окръжния съд вместо да се 

изпраща на въззивния съд.  

4. Да не се допуска плащане на възнаграждение на вещо лице и/или преводач без 

приложена и надлежно попълнена справка –декларация.  

5. Да се прилага стриктно чл.55, ал.З от НПК относно подсъдимите - чужди граждани, 

като им се изпращат преводи на посочените процесуални документи при липса на 

изричен /обективиран писмено/ отказ от това процесуално право. 

6. С цел повишаване компетентността на съдебните заседатели да се провежда 

първоначално и текущо обучение като гаранция за ефективното им участие в съдебните 

състави, разглеждащи първоинстанционни наказателни дела.  

7. Във всеки случай на констатирана противоречива или неправилна съдебна практика 

да се уведомява ръководството на Апелативен съд - Бургас и/или да се предприемат 

действия за уведомяване председателя на ВКС за иницииране на тълкувателна дейност.  

8. Да се изпълнява своевременно и без изключения чл.252, ал.1 от ЗИНЗС като съдът да 

уведомява администрацията на затвора или поправителния дом, в който подсъдимият 

се води на отчет, за постановената присъда, незабавно след произнасянето й. 

9. Да се изготвят мотивирани първоинстанционни определения по чл.309 от НПК и 

въззивни такива по чл.317 вр. чл.309 и по чл.340 от НПК /изм. ДВ, бр.42/2015г./ 



 

относно мерките за неотклонение, като служебно се съобразява и мотивира 

необходимостта от налагане на забрана за напускане на страната, независимо дали е 

направено искане от публичното и/или частното обвинение.  

10. Да не се допускат отводи и самоотводи по дела, които не са съобразени с приетия от 

ВСС Анализ на отводите /спр. Решение на ВСС по Протокол №42/23.07.2015г./  

11. Съдиите да проучват внимателно и задълбочено делата още в хода на 

подготвителните действия по чл.249 и сл. от НПК, за да не се допуска връщане на дела 

за доразследване на основание чл.288, т.1 от НПК в публично съдебно заседание. 

Следващата препоръка е отправена само към АР на ОС – Бургас: 

12. Разпитите на свидетелите в досъдебното производство пред съдия да се отразяват в 

протоколи от съдебно заседание, а не в протоколи от разпити на свидетели в 

досъдебното производство, тъй като съобразно ПАС в тези случаи се образува съдебно 

/ЧДН/дело. 

Препоръки към АР на трите ОС относно граждански и търговски дела: 

1. Да се продължи работата в посока прилагането на чл.86 ГПК, с цел предотвратяване 

отлагането на делата по вина на вещите лица и засилване на дисциплиниращата роля на 

съда в хода на събиране на доказателствата.  

2. Да се предприемат организационни мерки да не се допуска изпращане в Апелативния 

съд на нередовни /недопустими въззивни жалби. Аналогично на препоръките за 

работата по наказателни дела да се въведе регистър за върнатите от въззивния съд 

нередовни/недопустими жалби като администрирането на нередовната /недопустима 

жалба да се извършва от съдия от Окръжния съд преди изпращането й в Апелативен 

съд - Бургас.  

3. Във всеки случай на констатирана противоречива или неправилна съдебна практика 

да се уведомява ръководството на Апелативен съд - Бургас и/или да се предприемат 

действия за уведомяване председателя на ВКС за иницииране на тълкувателна дейност.  

4. Да не се допускат отводи и самоотводи по дела, които не са съобразени с приетия от 

ВСС Анализ на отводите /спр. Решение на ВСС по Протокол №42/23.07.2015г./ 

5. Да се предприемат организационни мерки, включително изпращане на напомнителни 

писма, за намаляване броя на спрените дела.  

 

 Следващите изброени констатации се отнасят за ОС – Сливен и Ямбол. 

6. Да продължи работата по задълбочено проучване на делата, за да не се налага отмяна 

на определенията за обявяване на делата за решаване и внасянето им отново в съдебно 



 

заседание, за събиране на допълнителни доказателства или за оставяне на исковата 

молба повече от един път без движение, което води до значително удължаване срока за 

разглеждане на делата. 

 7. Стриктно да се спазва разпоредбата на чл.267, ал.1 ГПК от всички съдебни състави 

на ОС - Сливен, като не се допускат пропуски във връзка със задължението за 

произнасяне по реда на чл.267 ГПК по допустимостта на обжалването, както и да не се 

допуска липса на доклад на въззивната жалба и отговора, съобразно изискванията на 

чл.268, ал.1 ГПК.  

8. Стриктно да се водят деловодните книги, в това число срочната книга за открити 

съдебни заседания по гр. дела, като не се допускат посочените по-горе от 

проверяващите неясноти. 

ИЗВОДИ: С незначителни изключения проверката е отчела срочна и качествена работа 

по всички видове дела. Деловодната дейност на съдилищата, като част от общата 

организация и функциониране на ОС сочи изводи за добре организирани съдилища. 

Въведени са много и добри практики за обсъждане на възникнали в хода на работата 

въпроси и проблеми, както в аd hoc работни съвещания по отделения, така и на Общи 

събрания на съдиите. С незначителни изключения проверката  e отчела срочна и 

качествена работа по всички видове дела. 

С оглед по-ефективно взаимодействие между Окръжните съдилища - и Апелативен съд 

- Бургас е препоръчително на такива срещи да бъдат канени представители на 

Апелативен съд - Бургас, особено когато предмет на обсъждане са организационни и 

други въпроси, поставени в писма от ръководството на Апелативен съд - Бургас и/или 

да се изпращат копия от изготвените протоколи за изразените становища от съдиите и 

взетите решения при обсъжданията. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


