
                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66 

 

            
 

 

 

 

                                      

         А К Т 

 

              с резултати от извършена контролна проверка 

  

         в ОКРЪЖЕН СЪД- БУРГАС 

 

        

 

                          На основание чл.58 във вр.с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от 

Закона за съдебната власт, Програмата на Инспектората към Висшия съдебен 

съвет за 2014г. и Заповед № КП-01-1/15.01.2014 год. на Главния Инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

 СЕ ИЗВЪРШИ КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд град 

Бургас, за да се установи дали са изпълнени препоръките за преодоляване на 

негативни практики по наказателни дела, дадени с Акт за резултати от 

извършена комплексна проверка по Заповед № ПП-01-47/15.05.2013 г. на 

Главния Инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет със следните 

задачи:  

1. Има ли ненаписани съдебни актове по наказателни дела към 

31.12.2013 г. в предвидените от закона срокове по съдии и по: 

   -  присъди по първоинстанционни наказателни дела  

   -  решения и присъди по въззивни наказателни дела 

   -  решения по НАХ дела – I-ва и въззивна инстанция (по чл. 78а НК 

и като въззивна инст. по УБДХ) 

   -  решения по чл. 243, ал. 7 НПК 

   -  определения по чл. 243, ал. 5 НПК 

  



   -  решения по чл. 341, ал. 2, вр. чл. 249, ал. 3 НПК 

   -  други съдебни актове, постановени от ОС, като първа и въззивна 

инстанция 

    2. Данните да се групират по видове дела и по съдии, като се 

посочи датата на дължимото произнасяне и към 31.12.2013 г. дали има 

такова произнасяне и ако няма, какво е просрочието във времево 

отношение – какви са причините за това.      

3. Какви организационни и контролни мерки са взети по 

изпълнението на дадената препоръка относно намаляване броя на 

ненаписаните в срок съдебни актове.  

  

СРОК за извършване на проверката от 16.01.2014 г. до 15.02.2014г. 

Проверката беше извършена по документи. 

СРОК за представяне на акта с резултатите от проверката- 28.02.2014 г. 

  

 

ПРОВЕРЯВАЩИ:  

 

ИНСПЕКТОР:  Петър Раймундов.  

ЕКСПЕРТИ: Тамара Кочева и Румен Кабуров. 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

       -дистанционна по  документи /заповеди, справки, отчетни доклади и др./; 

       -анализ на получената документация ;  

       -изискване на статистическа информация.    

       -предварително изискана информация от проверявания орган на 

съдебната власт. 

 

 ПОЛУЧЕНА И ПРОУЧЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

 

1. Писмо изх.№ 53/31.01.2014 г. на БОС. 

2. Справка за ненаписаните актове по наказателни дела към 31.12.2013 

 г. в БОС. 

 3. Писмо изх. № 786/01.08.2013 г. на БОС до  Главния инспектор на 

ИВСС за отстранени недостатъци в работата на Наказателно отделение в 

БОС. 



 4. Заповед № 454/15.07.2013 г. на административния ръководител на 

БОС относно препоръката от акта за комплексна проверка за незабавно 

изписване на съдебните актове придружена със справки за изготвени съдебни 

актове за периода 01.01.-31.07.2013 г. по НОХД, НАХД, ЧНД, 

ВНОХД,ВНАХД, ВНЧХД, ВЧНД, както и Справка за непредадени съдебни 

актове и непредадени мотиви към 01.08.2013 г. 

 5. Заповед № 401/03.07.2013 г. на административния ръководител на 

БОС. 

 6. Заповед № 467/18.07.2013 г. на административния ръководител на 

БОС за образуване на дисциплинарна преписка срещу съдия Цвета Попова за 

неспазване на инструктивните срокове за решаване и предаване на делата. 

 7. Преписка по налагане на дисциплинарно наказание на  съдия Попова. 

 8. Заповед № 579/19.08.2013 г. на административния ръководител на 

БОС за налагане на дисциплинарно наказание „Забележка” на съдия Цвета 

Попова. 

 9. Заповед № 583/21.08.2013 г. на административния ръководител на 

БОС  за обръщане на внимание на съдия Мъгърдич Мелконян за неспазване 

на инструктивните срокове за решаване и предаване на делата. 

 10. Заповед № 426/10.07.2013 г. на административния ръководител на 

БОС относно процентното натоварване на съдиите от БОС за първото 

шестмесечие на 2013 г. придружена с протокол от заседание на комисията 

определена със заповедта, графични справки, копия от дневници за 

разпределение на дела. 

 11. Заповед № 2/02.01.2014 г. на административния ръководител на 

БОС относно процентното натоварване на съдиите от БОС за второто 

шестмесечие на 2013 г. 

 12. Заповед № 897/02.12.2013 г. на административния ръководител на 

БОС придружена със справка за изготвените актове по наказателни дела за 

периода 01.08.2013 г. до 30.11.2013 г. и за неизготвените съдебни актове по 

наказателни дела към края на този период. 

 13. Заповед № 405/05.07.2013 г. на административния ръководител на 

БОС за изготвяне и изпращане на влезлите в сила съдебни актове на 

прокуратурата, след което делото да се оставя при съдията за подробно 

запознаване. 

 14. Бяха поискани и получени заверени копия от съответните страници 

на деловодната книга/срочна/, от които е видно датата на предаването на 



съдебните актове по  ВНОХД № 865/2013 г., ВНОХД № 583/2013 г. и ВНОХД 

№ 504/2013 г. 

 

І . ПРЕПОРЪКИ за преодоляване на негативни практики, дадени с 

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

01-47/15.05.2013 г. на Главния Инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет: 

- избягване на неоснователно отлагане на делата като се съобразяват 

винаги и процесуалните права на процесуалните субекти;  

- за третиране и отчитане на определени действия на страните и техните 

пълномощници, съставляващи злоупотреба с правото, които по резултат не 

трябва да водят до отлагане на делото; 

- за санкционирането на страните и свидетелите, в предвидените случаи 

в НПК, както и за прилагането на други мерки на принуда; 

- въвеждане на засилено наблюдение на приключването на съответните 

дела, когато те не са приключили за НОХД повече от 1 година; НЧХД – 

повече от 2 години; АНХД – повече от 6 месеца; ЧНД – повече от 2 месеца. 

- Изписването на мотивите към съдебните актове следва да става в 

предвидените законови срокове. Когато в закона има императивно определен 

срок по отношение на същия срок не могат да се прилагат други времеви 

критерии, включително и понятието за т.н. „разумен срок”. 

Срочното написване на съдебните актове е функция от общата 

организация на съдебната дейност в съда, в смисъл равномерна натовареност 

на съдиите, ритмична и своевременна обработка на делата, с оглед срочното 

им разглеждане и решаване, както и от личната организация и стил на работа 

на всеки съдия.  

 Би било добре всеки съдия да има определено виждане за изписване на 

просрочените съдебни актове. За решаването на тази задача е необходимо да 

се осигури постепенна възможност за срочно изписване на последните по 

време решени дела, като едновременно с това се разработи индивидуален 

времеви график за изписването на мотивите по всички предходни просрочени 

дела. Ако тези две изисквания се прилагат на практика едновременно, ще се 

постигнат два благоприятни резултата: 

 1/ Ще намали автоматично броят на останалите ненаписани актове, 

извън законните срокове, непосредствено след постановяването им. 



 2/ Постепенно ще се намали общият брой на всички ненаписани 

просрочени съдебни актове. 

 Необходимо е ежемесечно тези наказателни дела да се отчитат и 

докладват на общото събрание на съдиите от всеки съдия и така да се 

наблюдава и ръководи процеса по изписването на забавените мотиви от 

всички съдии, които имат такива актове.       

 За преустановяване на тази вредна практика (недописването в срок на 

съдебните актове) на Общото събрание на съдиите от наказателното 

отделение да се приемат реални срокове за изготвянето на всички съдебни 

актове от всеки съдия. Сроковете следва да бъдат мобилизиращи, но и 

реални, съобразени с действителната натовареност и друга ангажираност на 

съдиите. В началото на всеки месец зам. председателят по наказателните дела 

да отчита общия брой на останалите ненаписани съдебни актове за всеки 

съдия и общо за цялото отделение, като се отчита и тенденцията. Така само за 

няколко месеца, примерно най-късно до края на 2013г. изоставането със 

срочното изготвяне на съдебните актове може да бъде преодоляно. 

Най-голямата слабост на съда е в забавеното изписване на 

съдебните актове. Това е проблем, който е личен за всеки съдия. 

Председателят на съда и неговия заместник по наказателната материя 

са длъжни да осигурят равномерно натоварване на съдиите при 

разпределението на делата и в останалите дейности на съда, както и изискват 

ежемесечна информация относно вида и броя на ненаписаните съдебни 

актове и срока, когато това ще стане.  

Предлагаме на ръководството на съда и на всички съдии на общо 

събрание да обсъдят този сериозен проблем и да набележат и изпълнят 

необходимите адекватни мерки за неговото преодоляване.   

 

ІІ. КОНСТАТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ЗАДАЧИТЕ НА КОНТРОЛНАТА ПРОВЕРКА:  

 

1. ОТНОСНО НЕНАПИСАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА КЪМ 31.12.2013 г.  В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ 

ЗАКОНА СРОКОВЕ: 

 

а/ Ненаписани присъди по първоинстанционни наказателни дела 

- НОХД № 794/2012 г.- съдия докладчик Денчо Стоянов, присъдата по  



което е постановена на 30.09.2013 г. и към 31.12.2013 г. мотивите не са 

предадени и  има просрочие от 3 месеца.   

- НОХД № 399/2013 г. .- съдия докладчик Денчо Стоянов, присъдата 

 по което е постановена на 30.10.2013 г. като към 31.12.2013 г. мотивите не са 

предадени като  има просрочие от 2 месеца.   

 б/ Ненаписани актове по въззивни наказателни дела. 

- ВНОХД № 865/2013 г.- съдия докладчик Цвета Попова, обявено за  

решаване на 08.11.2013 г., предадено на 31.01.2014 г. с просрочие от 1 месец 

и 22 дни. 

- ВНОХД № 583/2013 г.- съдия докладчик Денчо Стоянов, обявено за  

решаване на 18.10.2013 г., предадено на 31.01.2014 г. с просрочие от 2 месеца 

и 9 дни. 

- ВНОХД № 504/2013 г. .- съдия докладчик Денчо Стоянов, обявено за  

решаване на 04.10.2013 г., предадено на 31.01.2014 г. с просрочие от 2 месеца 

и 25    дни. 

в/ По останалите посочени в заповедта за контролна проверка  

наказателни дела не се установиха ненаписани съдебни актове към 

31.12.2013. 

 

СЛЕД ПРЕЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

ДИСТАНЦИОННА КОНТРОЛНА ПРОВЕРКА НА ОС-БУРГАС И НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.58,АЛ.2 ОТ ЗСВ,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 

                          ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:  

 

1. Констатираните при плановата проверка през месец юни на 2013 г.  

голям брой ненаписани мотиви към съдебни актове по наказателни дела в 

края на същата година са написани и предадени в деловодството на съда. 

2. Към 31.12.2013 г. в ОС – Бургас, съгласно получените по проверката  

писмени данни, няма ненаписани в срок многобройни съдебни актове по 

наказателни дела, каквото беше положението през месец юни 2013 г.   

Посочени са като ненаписани съдебни актове по извинителни причини по две 

първоинстанционни наказателни дела и по три въззивни наказателни 

производства. 

3. Може със задоволство да се отбележи, че ръководството на съда и  

всички съдии са положили сериозни допълнителни усилия, за да се ликвидира 

броя на ненаписаните съдебни актове по наказателни дела и по този показател 



положението в съда е приведено в съответствие с изискванията на закона, 

което е нормалното и желаното и за бъдещата дейност на съда. 

4. Като споделяме напълно и оценяваме адекватно взетите  

организационни и други административни мерки от председателя на съда за 

своевременното написване на съдебните актове по наказателните дела, както 

и положените допълнителни усилия от съдиите при ОС – Бургас 

препоръчваме на ръководството на съда и на съдиите да имат вярна и точна 

информация за всички ненаписани съдебни актове в края на всеки месец за 

съда като цяло и за всеки съдия по отделно, както и да вземат необходимите 

организационни и други мерки, включително и календарен график за тяхното 

написване в предвидения срок. 

5. Препоръчително е още да се отстраняват или избягват причините,  

пораждащи дадена критична ситуация, вместо да се полагат усилия за 

премахване на настъпилите последици.   

 

На осн.чл. 58, ал.3 от ЗСВ екземпляр от настоящия Акт да се изпрати 

на председателя на ОС- Бургас, който да запознае с него съдиите и съдебните 

служители в ОС- Бургас в едномесечен срок от неговото получаване. 

Председателят на ОС-Бургас да уведоми Главния инспектор на Инспектората 

към ВСС за изпълнението на това свое задължение. 

 

На осн. чл. 54, ал.1, т.7 от ЗСВ, след изтичане на срока за изпращане на 

възражение, респективно отговор на постъпили възражения, съгласно чл. 

58,ал. 3 от ЗСВ, копие от акта да се изпрати на   ВСС и председателят на 

Апелативен съд- Бургас.    

  

                                       ИНСПЕКТОР:                                                                    

                                                                …………….…….……………                                     

Р.К.                                                                           Петър Раймундов 

 

 

Днес …………………….. настоящият Акт бе връчен на Боряна 

Димитрова- Председател на Окръжен съд-Бургас. 

На осн. Чл. 58, ал.3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 

възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

    Получил акта:………………………………. 


