
                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА АПЕЛАТИВЕН 

РАЙОН – ВАРНА 
 

 

 

 

 

А    К    Т 
 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА  

 
 

 

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД – ГР. СИЛИСТРА 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия план за 

провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 

съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район – град 

Варна, както и на Заповед № ПП-01- 33/20.03.2014 г. на Главния 

инспектор, 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Силистра (СОС), с обхват на проверката от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. и 

задачи на проверката:  

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 

към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 

решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване дела - причини и основания, 

както и спрени наказателни дела; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване; 

- общи данни и анализ на постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 

- общ контрол - извършени ревизии от Апелативен съд  - Варна; 

предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 

противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 

противоречива съдебна практика; 

- деловодни книги; 

- съдебна практика по влезлите в сила съдебни актове; 

- форма и съдържание на постановените съдебни актове. 

 

СРОК за извършване на проверката от  31.03.2014 г. до 05.04.2014 г., 

с проверяващи: инспектор Петър Раймундов и експерти Тамара Кочева и 

Румен Кабуров  

 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 

-анализ на документация; 

-индивидуални беседи и разговори;  

-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
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  I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Ръководството на ОС - Силистра се осъществява от председател –  

Деян Денев и двама заместник-председатели: Пламен Неделчев, 

ръководител гражданско отделение и Людмил Хърватев, ръководител 

наказателно отделение. Общият брой на съдиите към 2013 г. е 12, като има 

и двама мл. съдии. По щат съдиите, които гледат наказателни дела към 

настоящия момент са 5 (пет): съдия Деян Денев, съдия Людмил Хърватев, 

съдия Анелия Великова, съдия Ана Аврамова и съдия Владимир Добрев, 

както и мл. съдия Мирослав Петров, който е работил до м. септември 2012 

г. вкл, след което е командирован със заповед № 1774/28.09.2012г. на ВКС 

в РС - София.  

 В Окръжен съд – Силистра са били назначени двама съдебни 

помощници, които са били освободени от заеманата длъжност, считано от 

01.11.2013 год., тъй като с решение на ВСС по Протокол № 31 от 

25.07.2013 год. са били съкратени две заети щатни бройки на длъжност 

„съдебен помощник”. 

Съдът се помещава в сградата на Съдебната палата в гр. Силистра. 

Съдът разполага с две зали. На гражданите се предоставят информационни 

услуги на интернет страницата на съда и чрез поставените на етажа на 

залите табла.  

В съответствие с изискването на чл. 9 ЗСВ делата  се разпределят 

чрез електронната система “Law choice”, предоставена от ВСС. От 

началото на 2014 год. се  използва четвъртата версия на  “Law choice”. 

Лицата, които имат достъп до програмата за разпределение на делата 

са председателят и зам. председателите на гражданското и наказателното 

отделение, които от въвеждането  на програмата за случаен избор до 

момента на проверката, единствено са имали достъп до нея. За това са 

издадени съответните заповеди – Заповед № 133/06.04.2012 г., с която се 

възлага на Людмил Хърватев – зам. председател и на Пламен Неделчев – 

зам. председател да извършват електронното разпределение на 

наказателните, респ. гражданските и търговските дела на принципа на 

случайния подбор.  

Върху системата за случаен избор от нейното въвеждане до момента 

на проверката не е оказвано външно въздействие. 

Председателят на съда разглежда всички видове наказателни дела  с 

60 % натовареност, съгласно Заповед № 58/26.02.2013 г., издадена на 

основание чл. 86, ал.1, т.1 ЗСВ. 

При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

своевременно, в деня на постъпване на книжата в съда или най-късно на 

следващия ден.  

Протоколите от извършеното разпределение на делата се съхраняват 

на електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, 
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извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 

дело.   

Съдиите и съдебните служители дават дежурства през почивните и 

през празничните дни, във връзка с извършване на искани неотложни 

процесуални действия по първоначално вземана на МНО „Задържане под 

стража”, предварителни разрешения по чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК, както 

и за разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.  

1. Председателят на ОС - Силистра Д. Денев е съдия със значителен 

практически опит и това му позволява да открива своевременно 

проблемните въпроси при осъществяване на организационната ръководна 

дейност на съда и да взема адекватните административно-управленски 

мерки за тяхното решаване. 

 Той се ползва с авторитет и доверието на целия колектив на ОС - 

Силистра. Познава същевременно и проблемите на районните съдилища и 

полага усилия съвместно с председателите на същите съдилища за 

адекватното решаване на техните проблеми. В тази връзка се наблюдава 

едно прагматично взаимодействие, което се крепи на координация и 

стремеж за постигане на общополезни резултати за целия съдебен окръг. 

Препоръката е тази практика да продължи, което ще бъде абсолютно 

наложително при очертаващата се кадрова некомплектуваност на 

съдилищата. 

 Препоръчително е още ежегодно да се следи и сравнява средната и 

индивидуалната ( фактическа) натовареност на съдиите от Силистренския 

съдебен окръг, по критериите на ВСС, сравнена с тази на други еднакви по 

степен и големина съдилища, с оглед защитата и запазването на 

съществуващите щатни бройки на съдии от районните съдилища и от ОС -

Силистра. 

 През проверявания период ( 2012-2013 г.) е извършена огромна по 

обем административно-управленска дейност. По всички въпроси за които е 

предвидено издаването на заповед от адм. ръководител, въз основа на 

закон, подзаконов нормативен акт, решение на ВСС и др. в ОС - Силистра 

са издадени съответните заповеди. С тези заповеди се решават не само 

чисто административни въпроси по КТ и др. закони, но и въпроси свързани 

с подобряване на организацията на правосъдната дейност. 

 Средно за година за проверявания период са издадени по около 500 

заповеди, което се равнява на броя на заповедите издавани в едно средно 

голямо предприятие. 

 По съдържанието и правната обосновка на заповедите не са 

констатирани слабости и несъответствия. 

 По изписването на някои заповеди (Заповед № 266/01.08.2013 г., 

Заповед № 216/26.06.2013 г.) се наблюдава последователно и 

едновременно използване на юридически диспозитиви, като властническо 

изявление, които имат покриващо се съдържание. Например след 
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„Заповядвам” се изписва впоследствие „Определям”. За да отпадне това 

ненужно повторение заповедта би имала същата юридическа сила и само с 

използването на втория диспозитив: 

 „На основание чл. ......... определям”..... 

 Тези отклонения не са съществени и се посочват само за прецизност, 

която е налице при всички останали заповеди. 

2. Определянето на съдия - докладчик на основание чл. 9 ЗСВ. 

В ОС – Силистра се спазват законовите изисквания по чл. 9 ЗСВ и 

правилата за определянето на докладчик на принципа на случайния подбор 

и по реда на постъпването на делата. Изборът на докладчик се прави след 

като се определи кръга на лицата, които могат да участват в 

разпределението. За да се определи този кръг, се изключват съдиите, които 

по закон и обективно не могат да участват в разглеждането на делото, 

поради отвод, отсъствие или други причини. Самото определяне на 

докладчик се извършва по електронен път на случаен принцип. За всеки 

избор на докладчик се съставя протокол, в който се вписва името на 

определения съдия, както и причините, поради които определени съдии, не 

могат да участват в избора на докладчик. Протоколът се подписва от 

длъжностното лице, което извършва разпределението. Един екземпляр от 

този протокол се прилага към съответното дело, по което е определен 

докладчика, а вторият екземпляр от същия протокол се класира с други 

такива протоколи в специална папка.  

По начина на определяне на докладчика и натовареността на съдиите 

не са констатирани възражения или оплаквания, поради което следва да се 

приеме, че системата работи законосъобразно и справедливо.   

 3. Проверките на районните съдилища от съдии от ОС - Силистра са 

извършвани през изискуемите периоди. Самите проверки, както и 

резултатите от тях не са повърхностни и безлични, а дават ясна и пълна 

картина за състоянието на съответния районен съд. Препоръчително е тази 

практика да продължи като чрез последващите проверки се упражни 

контрол върху изпълнението на дадените указания в предходната 

проверка. 

 4. Общото събрание на съдиите от ОС - Силистра съставлява 

значителен интелектуален потенциал, който може да бъде използван по-

активно при тълкуването и прилагането на законите, както и при 

отстраняването на възможни противоречия в дейността на отделни съдии и 

съдилища. 

 5. Полезно е допусканите типични нарушения на закона от съдиите 

да се картотекират и да се изучават причините за тяхното допускане, както 

и да се набелязват организационни и др. мерки за тяхното преодоляване. 

 6. В същата рамка могат да се организират съвместни обсъждания на 

новости в законодателството както и в практиката на ВКС, като бъдат 

канени за лектори съдии от Варненския апелативен съд и преподаватели от 



 6 

университетите във Варна и Русе по наказателно право и наказателен 

процес. 

 7. Полезно ще бъде на съдиите допуснали нарушения на закона 

послужило както основание за отменяване на съдебен акт да им се възлага 

изготвянето на доклади по същата тематика които да съдържат общо 

теоретични положения по разглежданите въпроси и актуална съдебна 

практика. 

 При балансирано прилагане на посочените по-горе мерки и способи 

на управленски решения, може да се очаква подобряване качеството на 

правосъдната дейност- т.е. решаването на проблем, който е актуален за 

всички съдилища от Силистренския съдебен окръг. 
  

    II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС създава условия 

за по-бързо и по-качествено правораздаване. Информационните 

технологии позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и 

улесняват гражданите при упражняване на правото за достъп до 

информация.  

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office,  Internet  

Explorer, Outlook Express. Всички работни места са оборудвани с 

компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа. От 2008 

г. е в експлоатация деловодната програма САС „Съдебно деловодство” на 

ИО – Варна.  Програмата се използва от специализираната администрация 

на съда и съдиите за управление на делата. Чрез нея се извършва  и 

безхартиен обмен на данни между съдилищата.  Съдът  използва правно- 

информационен продукт „Апис 7” с модули „Право”, „Процедури” 

„Финанси”, „Практика” и „Евро-право”. Правно-информационният 

продукт е мрежови вариант и е достъпен от всички работни места.  

Използват се още и софтуерните продукти Поликонт 4, като и Law 

Choice 4.  

          Окръжен съд – Силистра има действаща страница: 

http://www.legalregion-ss.com. 

В изпълнение на задълженията си по чл. 64 от ЗСВ Окръжен съд - 

Силистра публикува в интернет актовете на съда след привеждането им във 

вид, съответстващ на ЗЗЛД и ЗЗКИ. На интернет страницата на съда се 

публикуват  предстоящите заседания, за да могат гражданите своевременно 

да проверят, в коя зала и от колко часа е насрочено съответното дело, 

докладите и справките от отчета на съда, важна информация за стажант-

юристите и вещите лица и нормативните документи, касаещи 

правораздаването. 

http://www.legalregion-ss.com/
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III. КНИГИ И РЕГИСТРИ, ВОДЕНИ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ДЕЛОВОДСТВО 

 

1. Срочна книга първоинстанционни наказателни дела  за 2013 г. – 

представлява папка – класьор, съдържаща разпечатка от деловодната 

програма. Прономерована и прошнурована, със заверка, че книгата 

съдържа 248 листа с печат на съда и подпис на съдебния администратор. 

Започната на 07.01.2013 г. с ЧНД № 1/2013 г., приключена на 30.12.2013 г. 

с пореден № 205, ЧНД № 164/2013 г. На отделни страници в таблицата 

липсва графа „Вид на делото”. 

 Поръчките за деловодната програма за книгите се правят от 

Апелативен съд - Варна 

2. Срочна книга първоинстанционни наказателни дела  за 2012 г. – 

представлява папка – класьор, съдържаща разпечатка от деловодната 

програма. Прономерована и прошнурована, със заверка, че книгата 

съдържа 275 листа с печат на съда и подпис на съдебния администратор. 

Започната на 04.01.2012 г. с НОХД № 342/2011 г., приключена на 

21.12.2012 г. с пореден № 199, ЧНД № 327/2013 г.  

3. Наказателни дела – въззивна инстанция за 2013 г. - представлява 

папка – класьор, съдържаща разпечатка от деловодната програма. 

Прономерована и прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 37 листа 

с печат на съда и подпис на съдебния администратор. Започната на 

17.01.2013 г. с ВНОХД № 299/2012 г., приключена на 20.12.2012 г. с 

пореден № 116, ВЧНД № 351/2013 г. На отделни страници в таблицата 

липсва графа „Вид на делото”. 

4. Описна книга наказателни дела I-ва инстанция – води се за 2011 г. и 

2012 г. – прономерована и прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 

103 листа, с печат на съда и подпис на съд. администратор. Започната на 

03.01.2012 г. с НОХД № 1. Приключена на 31.12.2012 г. с ЧНД № 331/2012 

г. Под последния вписан номер е отбелязана датата 31.12.2012 г. и подпис 

на съдебния администратор. 

5. Описна книга наказателни дела I-ва инстанция за 2013 г. – 

прономерована и прошнурована, със заверка че книгата съдържа 101 листа, 

положен печат на съда и подпис на съд. администратор. Започната на 

03.01.2013 г. с НОХД № 1/2013 г., приключена на 30.12.2013 г. с ЧНД № 

365/2013 г. След вписването на последния номер дело за годината е 

отбелязана дата 30.12.2013 г. и положен подпис на съд. администратор. 

6. Наказателни дела – закрити заседания за 2012 г. – представлява папка 

–класьор, с разпечатка от деловодната програма. Прономерована и 

прошнурована, със заверка, че съдържа 81 листа, положени печат на съда и 

подпис на съдебен администратор. Започната на 03.01.2012 г. с ВНОХД № 

326/2011 г. Приключена на 31.12.2012 г. с ЧНД № 331/2012 г. На 
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последната страница е отбелязано, че е извършена проверка по книгата на 

10.01.2013 г. и положен подпис на съд. администратор. 

7. Книга за закрити заседания за 2013 г. - представлява папка –класьор, с 

разпечатка от деловодната програма. Прономерована и прошнурована, със 

заверка, че съдържа 76 листа, положени печат на съда и подпис на съдебен 

администратор. Започната на 09.01.2013 г. с ВЧНД № 322/2012 г. 

Приключена на 30.12.2013 г. с ЧНД № 362/2013 г. На последната страница 

е отбелязано, че е извършена проверка по книгата на 30.12.2013 г. и 

положен подпис на съд. администратор. 

8. Входящ дневник за 2012 г. - представлява папка –класьор, с разпечатка 

от деловодната програма. Прономерована и прошнурована, със заверка, че 

съдържа 19 листа, положени печат на съда и подпис на съдебен 

администратор. Започната на 03.01.2012 г. с вх. № 3/2012 г. Приключена на 

28.12.2012 г. с вх. № 2182/2012 г. На последната страница е отбелязана 

дата 28.12.2012 г. и е положен подпис на съд. администратор. 

9. Входящ дневник за 2013 г. - представлява папка –класьор, с разпечатка 

от деловодната програма. Прономерована и прошнурована, със заверка, че 

съдържа 20 листа, положени печат на съда и подпис на съдебен 

администратор. Започната на 03.01.2013 г. с вх. № 7/2013 г. Приключена на 

27.12.2013 г. с вх. № 2845/2013 г. На последната страница е отбелязана 

дата 30.12.2013 г. и е положен подпис на съд. администратор. 

10. Азбучник за 2012 г. - представлява папка –класьор, с разпечатка от 

деловодната програма. Прономерован и прошнурован, със заверка, че 

съдържа 42 листа, положени печат на съда и подпис на съдебен 

администратор.  

11. Азбучник за 2013 г. - представлява папка –класьор, с разпечатка от 

деловодната програма. Прономерован и прошнурован, със заверка, че 

съдържа 20 листа, положени печат на съда и подпис на съдебен 

администратор. 

12. Изходящ регистър (писма) наказателни дела 2012 г. - представлява 

папка –класьор, с разпечатка от деловодната програма. Прономерован и 

прошнурован, със заверка, че съдържа 246 листа, положени печат на съда и 

подпис на съдебен администратор. Към книгата са приложени копия от 

придружителните писма.  

13. Изходящ регистър (писма) наказателни дела 2013 г. - представлява 

папка –класьор, с разпечатка от деловодната програма. Прономерован и 

прошнурован, със заверка, че съдържа 271 листа, положени печат на съда и 

подпис на съдебен администратор. Към книгата са приложени копия от 

придружителните писма. 

14. Книга за издадени изпълнителни листове по влезли в сила съдебни 

актове – води се от 2008 г. до момента. 
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15. Книга за изпълнение на присъдите – започната м. януари 1985 г. 

Прономерована и прошнурована, със заверка че книгата съдържа 199 

листа, положени печат на съда и подпис на съдебен администратор.  

16. Книга за веществени доказателства – води се от 2005 г. до момента. 

Прошнурована, но не е прономерована. Книгата е водена регулярно, като 

са попълвани надлежно всички графи.  Към книгата се водят две папки. В 

едната се съдържат приемо – предавателни протоколи, протоколи за 

унищожаване на ВД, както и протоколи от извършени инвентаризации на 

ВД. Втората папка  съдържа само приемо-предавателни протоколи за ВД. 

Протоколите за унищожаване на ВД съдържат всички необходими 

реквизити, вкл. посочване начинът на унищожаване на ВД. Приемо-

предавателните протоколи съдържат всички необходими реквизити. 

17. Наказателни дела – въззивна инстанция за 2012 г. - папка – класьор, 

съдържаща разпечатка от деловодната програма. Прономерована и 

прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 35 листа с печат на съда и 

подпис на съдебния администратор. Започната на 10.01.2012 г. с  ВЧНД № 

12/2012 г., приключена на 18.12.2012 г. с пореден № 89, ВЧНД № 325/2012 

г. На всички страници в таблицата в графа № и дата на образуване на 

делото не е отбелязан вида на делото. Книгата не е приключена по 

надлежния ред.  

18. Заповедна книга за 2012 г. – съдържа опис на издадените заповеди от 

адм. ръководител през годината. Към нея има папка, съдържаща 

екземпляри от издадените заповеди през годината. 

19. Заповедна книга за 2013 г. – прошнурована, съдържа опис на 

издадените през годината заповеди. Към нея има папка-класьор, 

съдържаща екземпляри от издадените през годината заповеди на 

ръководството по дейността. 

20. Папка с протоколи за избор на докладчици за 2014 г.   

     

Книгите, с много малко изключения, се водят и контролират 

съгласно установените нормативни изисквания и деловодната практика на 

съдилищата.  

 

    IV. ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ  

 

1. ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

 Съгласно чл. 247, ал.1 НПК производството пред първата инстанция 

се образува по обвинителен акт и по тъжба на пострадалия от 

престъплението – с разпореждане на председателя на съда. 

 Разпореждането, с което се образува наказателното производство 

(било от общ, било от частен характер) е позитивно държавническо 

изявление, с което се уважава първото искане за осъществяване на 
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наказателната претенция, а именно образуване на наказателното дело и 

поради това, след като не подлежи на обжалване и е в интерес на 

сезиращите органи и лица, не е необходимо да се мотивира. Ето защо това 

позитивно изявление може да се изрази и само чрез подпис на съответното 

длъжностно лице върху щемпел, в който текстуално е записано 

процесуалното действие „образувам”, характер и номер на делото, 

наименованието на съда, датата на образуване и длъжността на лицето, 

положило подписа си. Само такова образуване на наказателното 

производство е надлежно и поради това, само такова производство може да 

породи валидно целия фактически и процесуален състав на съответното 

дело, с посочените в закона последици. 

 За образуването на делото компетентността е на председателя или на 

зам. председателя на съда или на лица, които ги заместват със заповед. 

 За образуване на делото е достатъчен един подпис на компетентното 

лице върху щемпел, който съдържа разпореждането „образувам”. 

 За насрочване на делото и за организиране на неговото разглеждане е 

компетентен определения по чл. 9 ЗСВ докладчик. Насрочването и 

допълнителните разпореждания по организацията на разглеждането на 

делото следва да стане задължително с разпореждане по чл. 252 НПК.   

Като общ проблем на съдилищата от Силистренския съдебен окръг, 

вкл. и на окръжния съд, е ненадлежното образуване на наказателните дела. 

По-специално в ОС – Силистра е направен опит образуването на 

наказателните дела да се доближи максимално до изискванията на закона, 

но все пак има несъответствие, които са недопустими и следва да се 

изоставят.  

За образуването на всички видове наказателни дела се използва един 

общ щемпел, който включва видовете наказателни дела, с подчертаване на 

вида конкретно образуваното дело (НОХД,ЧНД, НЧХД, АНД) и изписване 

срещу групата наказателни дела номера на подчертания вид, което е 

масова практика. Не че този начин е напълно погрешен, но все пак той 

съдържа риск от техническа грешка при несъответно подчертаване вида на 

делото, и тази грешка не е трудна за допускане. Освен това, макар с идеята 

за универсалност (всеобхватност на всички наказателни дела), щемпелът 

не отчита предвидените по УБДХ касационни производства, вкл. и по 

Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни 

мероприятия (ЗООРПСМ). Има и други несъвършенства, които се 

изразяват в следното: 

В самия т.нар. сборен щемпел е допуснато смесване между 

първоинстанционните и въззивни производства: Делата, съставляващи 

НЧХ са посочени заедно с НОХД, но за ОС – НЧХ делата са възможни 

само като въззивни производства, без това изрично да е отбелязано в 

щемпела. 
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И накрая в щемпела вместо разпореждане, че докладчикът следва да 

се определи на осн. чл. 9 ЗСВ е посочено неговото име, без да става ясно 

как е определен. 

Диспозитивът в щемпела „Насрочва за .....” не е функция и 

задължение на председателя и не се решава при образуването, защото е 

възможно връщане на делото, при което насрочването става безпредметно.  

Диспозитивът „Да се призоват” е също функция и задача само на 

докладчика, но не и на председателя и затова следва да отпадне от 

щемпела.  

Входиращият постъпващите книжа щемпел е подписан от 

ненаименовано по длъжност лице, което прави поставения подпис извън 

щемпела анонимен.  

Необходимо е да се посочи длъжностното лице, удостоверяващо с 

подписа си входирането на сезиращите документи.       

Съгласно чл. 247, ал.1 НПК производството пред първата инстанция 

се образува по обвинителен акт с разпореждане на председателя на съда. 

Разпореждането за образуване може да бъде материализирано освен със 

самостоятелен съдебен акт, още и с позитивно волеизявление, скрепено с 

подписа на компетентното длъжностно лице: председателя на съда или 

лицето, на което е възложена тази дейност. Позитивното решение за 

образуване на делото не подлежи на обжалване и поради това за неговото 

постановяване не са необходими съображения. Достатъчно е 

волеизявлението за образуване да е изразено по един недвусмислен начин 

и да е направено от компетентен орган. Ето защо разпореждането за 

образуване може да бъде изразено валидно и върху нарочен щемпел, който 

следва да съдържа: 

1. На ред първи : Окръжен съд – гр. Силистра 

2. На ред втори: Образувам НОХД № ....../ 2014 г. 

3. На ред трети: Докладчикът да се определи по чл. 9 ЗСВ. 

4. На ред четвърти: дата и година. 

5. На ред пети: Председател с празно място за подпис на 

длъжностното лице. 

Така изготвен щемпелът отговаря на всички предходни изисквания 

за едно надлежно образуване на наказателното производство. Освен това 

съдържа и новосъздаденото изискване за определяне на докладчика по 

електронен път на принципа на случайния подбор.  

Този щемпел може да се използва за образуването на всички видове 

наказателни дела: НОХД, ЧНД – положение, което се извежда от нормата 

на чл. 2, ал. 1 НПК, съгласно която Наказателно-процесуалният кодекс се 

прилага за всички видове наказателни дела, които се разглеждат по реда, 

предвиден в същия кодекс (НПК), вкл. и за делата по Гл. XXVIII – 

Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. 
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Процесуалното значение на образуването на наказателните дела е в 

следните насоки: Постъпването на делото в съда се потвърждава и от 

председателя на съда или от упълномощеното за това лице. С подписа и 

разпореждането си, председателят признава, че постъпилото дело е 

подведомствено на съответния съд и именно поради това разпорежда 

образуването му, като и утвърждава неговия характер. С факта на 

образуването му се поставя началото на съответното съдебно 

производство, в рамките на което само е възможно разглеждането на 

делото, събирането на необходимите доказателства и постановяването на 

съдебния акт. Образно казано, образуването на делото е необходимата и 

поради това неизбежна процесуална предпоставка за валидното 

разглеждане и решаване на делото. 

Без валидно образуване на делото не може да има и валидно 

постановен съдебен акт.  

Общата констатация по всички видове наказателни дела е, че няма 

образуване, каквото изисква закона, вкл. и чл. 9 ЗСВ. Така както без 

редовно образуване на досъдебното производство, няма валидно 

извършени процесуално - следствени действия, така и без редовно 

образуване на съдебното производство (от компетентното длъжностно 

лице и със съответния акт) няма да има процесуално валиден съдебен акт. 

Същото се отнася и за наличието на валидно образувано финансово -

начетно производство или наказателно – административно производство за 

възможността да се упражни последващ съдебен контрол върху 

извършените действия и постановените актове по тези производства.  

 

V. ПО НАСРОЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

По правило насрочването на наказателните дела става с 

разпореждането за предаване на съд. 

Разпорежданията са конкретни, обосновани, относими и 

законосъобразни и това е масовата практика на ОС – Силистра. Те 

съдържат на първо място резултатите от извършената съдебна проверка 

върху ДП или досъдебната фаза на производството с констатацията, че не 

са допуснати нарушения на закона и не са ограничени правото на защита 

на обвиняемия, правата на неговия защитник и пострадалия. 

Същевременно се прави констатация, че са налице всички условия за 

разглеждане на делото в с.з., без да са налице причини за прекратяване или 

спиране на делото.   

На следващо място с разпореждането се прави организация и 

подготовка на предстоящото съдебно заседание, като се посочват лицата за 

призоваване, необходимостта от назначаването на задължителна защита, 

запасен съдия или резервен защитник.  
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Така, на практика се осъществява ефективен и пълноценен 

подготвителен стадий спрямо съдебното заседание, а именно предаването 

на обвиняемия на съд. 

Следва да се посочи, че разпореждане за насрочване на делото, с 

обсъждане на близки до горепосочените въпроси, следва да се прави за 

ЧНД и ВНЧХ делата по силата на чл. 2, ал.1 НПК, съгласно който 

наказателно-процесуалният кодекс се прилага за всички образувани на 

територията на РБ наказателни дела. 

За АНД и по УБДХ се прилага също НПК, с препращаща норма на 

чл. 84 ЗАНН, когато в този закон няма специални правила за съответните 

процесуални действия или производства.  

С препращаща норма на чл. 7 УБДХ контролът на ОС по решенията 

на РС по чл. 1 УБДХ се осъществява като касационно производство, след 

като се сочат касационните основания за проверка по чл. 348 НПК. 

Има известни изключения от начина на насрочване на наказателните 

дела, които се посочват с препоръката да не се практикуват. 

Така по ЧНД № 260/2013 г. разпореждането е съставено като 

саморъчно изписана резолюция върху протокола за избор на съдия -

докладчик, без да съставлява самостоятелен съдебен акт, така както 

изисква чл. 32, вр. чл. 34 НПК.  

Самостоятелността на всеки съдебен акт, съгласно НПК, предполага 

физическа самостоятелност, като материално и мисловно съображение. 

Това изискване в случая е подценено, поради което изготвеното 

разпореждане не съставлява самостоятелен съдебен акт. При евентуалното 

обжалване на разпореждането (не това конкретното, а по принцип и 

въобще, напр. при връщане на делото на ДП за доразследване), това 

смесване на протокола за определяне на докладчика и разпореждането за 

връщане на делото остава непреодолимо и на въззивната инстанция ще 

следва да се изпрати една компилация от два документа без винаги ясната 

възможност за тяхното фактическо и юридическо разграничаване. 

Препоръката е тази, макар и изолирана, практика да бъде изоставена. 

  

   VІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

  

Образуваните първоинстанционни наказателни дела за проверявания 

период са общо 454, от които НОХД – 106 (2012 г. – 51, 2013 г. - 55), 

НАХД – 4 (2012 г. – 2, 2013 г. -2), ЧНД – 344 (2012 г. – 167, 2013 г. - 177). 

От посочените данни е видно, че НОХД съставляват 23,3 % от всички 

образувани наказателни дела. Относително най-голям е делът на 

образуваните ЧНД – 344 или това възлиза на 75, 8 %. 

Общият брой на останалите първоинстанционни дела от предишни 

периоди е :  

● за 2012 г. –  13, от които НОХД – 11, НАХД - 0, ЧНД – 2.   
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● за 2013г. – 8, от които НОХД – 6, НАХД – 0, ЧНД – 2.   

За проверявания период са разгледани общо 475 първоинстанционни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: НОХД – 123 (2012 г. 

– 62, 2013 г. - 61) или 25,9 %; НАХД – 4 (2012 г. – 2, 2013 г. - 2) или 0,8 %;  

ЧНД – 348 (2012 г. – 169, 2013 г. - 179) или 73,3 %.  

За проверявания период са свършени общо 458 първоинстанционни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: НОХД –  111(2012 г. 

– 56, в т.ч. прекратени 27; 2013 г. – 55, в т.ч. прекратени 27) или  24,2 %; 

НАХД – 4 (2012 г. –  2, в т.ч. прекратено 1; 2013 г. – 2, в т.ч. прекратено 1) 

или 0,9 %;  ЧНД – 343(2012 г. – 167, в т.ч. прекратени 14; 2013 г. – 176, в 

т.ч. прекратени 7) или 74,9 %.  

От общо свършените 458 първоинстанционни наказателни дела 

(2012г. – 225, 2013 г. - 233), прекратените са  77 (2012 г. – 42, 2013 г. - 35) 

или това прави 16,8 % от наказателните дела. 

От свършените наказателни дела за целия период, приключили с 

повече от три съдебни заседания са общо 7 дела, като за 2012 г. – 2 (НОХД 

№ 18/2011г. на съдия Д. Денев и НОХД № 286/2011 г. на съдия Вл. 

Добрев), за 2013 г. – 5 (НОХД № 119/2011г. на съдия Д. Денев, НОХД № 

43/2013 г., НОХД № 124/2013 г. на съдия Л. Хърватев; НОХД № 73/2013 г. 

и НОХД № 188/2013 г. на съдия Вл. Добрев) . 

Броят на несвършените първоинстанционни дела за проверявания 

период общо е  30, като за съответните години е както следва: за 2012 г. –  

13, за 2013 г. – 8  и към 01.01.2014 г. - 9. От тях НОХД – 23 (2012 г. – 11, 

2013 г. – 6, 2014 г. - 6), ЧНД – 7 (2012 г. -2, 2013 г. - 2, 2014 г. - 3).  

Положителна е констатацията, че за проверявания период няма 

прекратени дела поради изтекла давност. 

За проверявания период в ОС – Силистра няма спрени дела. 

За проверявания период общо 12 дела (за 2012 г. – 5, за 2013 г. - 7) 

са върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, 

допуснати на досъдебното производство. С разпореждане на съдия – 

докладчик са върнати 10 дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от 

НПК – 2 дела. Като за 2012 г. –  4 дела, върнати с разпореждане по чл. 249 

НПК, а с определение по чл. 288, т.1 НПК -  1. За 2013 г. има 6 дела, 

върнати с разпореждане и с определение по чл. 288, т.1 НПК –  1.  

Тези данни позволяват извода, че подготвителният стадий по 

предаване обвиняемия на съд се осъществява реално и пълноценно, с 

препоръка тази практика да продължи. 

Възобновените наказателни производства – първа инстанция, за 

целия период е 1 – ЧНД № 168/2013 г. (с. Л. Хърватев).   

През проверявания период няма дела с възобновено съдебно 

следствие.   
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Общият брой на оправдателните присъди на ОС – Силистра, като I -

ва инстанция, за проверявания период са  7, като за  2012 г. – 5 и за 2013 г. 

- 2. 

Общият брой на делата, решени по Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение” за целия проверяван период е  40, като за  2012 

г. –  21 и за 2013 г. – 19.  

За периода има само едно неодобрено споразумение, което не влиза 

в горепосочената бройка. 

За проверявания период общо  4 дела са разгледани по реда на Глава 

28 НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2012 г. – 2 и за 2013 г. – 2. 

Общо 23 дела са разгледани по реда на Глава 27 НПК „Съкратено 

съдебно следствие” , като за 2012 г. са 8, а за 2013 г. са 15. 

За проверявания период, главно по нормативни причини, няма дела,  

разгледани по реда на Глава 26 НПК „Разглеждане на делото в съда по 

искане на обвиняемия”. 

За проверявания период в ОС – Силистра няма дела, разгледани по 

реда на Глава 25 НПК „Незабавно производство”. 

По реда на Глава 24 НПК „Бързо производство” за периода е 

разгледано 1 дело – НОХД № 226/2013 г. 

Разгледани са 66 дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 и 65 от НПК) или за нейното 

изменение. От тях за 2012 г. – 39 и за 2013 г. – 27. 

За проверявания период в ОС – Силистра няма дела, разгледани по 

реда на Глава 34 НПК „Принудителни медицински мерки”. 

По реда на Глава 35 НПК „Производства във връзка с изпълнение на 

наказанията”  са разгледани общо 31 дела, от които за 2012 г. – 17, за 2013 

г. - 14. 

В ОС – Силистра няма дела, образувани преди 01.01.2012 г. и 

неприключили към 01.01.2014 г., което показва добра ликвидност и 

сравнително ускорено разглеждане на делата. 

За проверявания период има общо 26 (2012 г. – 17, 2013 г.- 9) 

отсрочени съдебни заседания по първоинстанционни дела, като причините 

са: влошени метеорологични условия, молба на защитата, определяне на 

служебен защитник, липса на ЕЗА, молба на адвокат за отсрочване на 

делото, поради сключване на споразумение, служебна ангажираност на 

съдията-докладчик. 

Разгледани дела по чл. 243 НПК, по които съдът се е произнесъл в 

срок по-дълъг от срока по чл. 243, ал. 4 НПК за периода са общо 10 (2012 

г. – 5, 2013 г. - 5).  

Преобладаващо делата, образувани в ОС – Силистра, са насрочени 

при спазване на разпоредбите на чл. 252 от НПК, като 6 от тях са 
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насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда, а 10 

без. Насрочени извън срока, за проверявания период, са общо 9 дела.  

Отлаганията и насрочванията на делата става при спазване на 

разпоредбата на чл. 271, ал.10 НПК, като за целия период има общо 5 

дела, по които интервалът между съдебните заседания е над три месеца. 

 

VІІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 308 И ЧЛ. 340 НПК 

 

Изготвянето на мотивите към постановените присъди за целия 

проверяван период е предимно в срок до 15 дни – по  12 дела. До 30 дни са 

изготвени мотивите по 11 дела, а над 30 дни – по 26 дела.  

Неизготвени мотиви след 30 дни има по 8 дела.  

Всички решения по НАХ делата се изготвят до 1 месец от обявяване 

на делото за решаване, като общо за периода са 2 дела. До три месеца – 

няма. След три месеца – няма.   

В ОС – Силистра няма изгубени първоинстанционни дела за целия 

проверяван период. 

 

VІІІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 416 НПК 

 

Препис от присъдите по всички дела се изпраща за изпълнение в 7 – 

дневен срок. За целия период има 37 дела (2012 г. - 26, 2013 г. - 11), по 

които препис от присъдата е изпратена за изпълнение след този срок.  

Причината за забавянето в изпълнението на присъдите е, че по-

голяма част от тях се обжалват в по-горната инстанция и делата се връщат 

в ОС – Силистра след 7-дневния срок от влизането им в сила. 

 

ІХ. ПРОВЕРЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 

 

Съдия Владимир Добрев 

1. НОХД № 200/2013 г. – образувано по внесено споразумение на 

05.07.2013 г. по чл. 249, ал. 1 НК. Приложен протокол за случаен избор на 

докладчик от същата дата. Делото не е образувано по надлежния ред. Има 

разпореждане за предаване на съд от 05.07.2013 г., с което делото е 

насрочено за 11.07.2013 г. по Глава 29 НПК. В с.з. на 11.07.2013 г. е даден 

ход на делото, одобрено е представеното от страните споразумение и 

производството по делото е прекратено. 

2. НОХД № 72/2013 г. – образувано на 11.03.2013 г. по чл. 199, ал.1, т.4, вр. 

чл. 198, ал.1, вр. чл. 29, ал.1 б.”а” и б. „б” НК. приложен протокол за 

случаен избор на докладчик от същата дата. Делото не е образувано – 

липсва входящ номер и номер на делото в съда. Има разпореждане за 

предаване на съд от 24.04.2013 г., с което делото е насрочено за 10.05.2013 

г., когато е даден ход на делото, по искане на защитата е прието за 
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разглеждане постигнато споразумение с обвинението и съдът е определил, 

че се променя разглеждането на делото в такова по Глава 29 НПК. Съдът е 

одобрил постигнатото споразумение и производството по делото е 

прекратено.  

3.  НОХД № 306/2012 г. – образувано по внесено споразумение на 

03.12.2012 г. по чл. 277 а, ал. 3, вр. ал. 1 НК. Приложен протокол за избор 

на докладчик от 03.12.2012 г.   

Разпореждане за предаване на съд от 05.12.2012 г., с което делото е 

насрочено за 12.12.2012 г. по Глава 29 НПК, когато е даден ход на делото, 

одобрено е постигнатото споразумение и производството по делото е 

прекратено. 

4. ЧНД № 260/2013 г. – образувано на 10.09.2013 г. за признаване на 

решение на чуждестранен съд. Приложен протокол за избор на докладчик 

от същата дата. Върху протокола има две разпореждания, тип резолюции, 

едното от които е за насрочване на делото за 06.12.2013 г., а другата е по 

доказателствата. В с.з. на 06.12.2013 г. е даден ход на делото и е 

приключено с решение, с което се признава решението на чуждестранния 

съд. 

5. ЧНД № 320/2013 г. - образувано на 22.11.2013 г. по чл. 43а, т. 2 НК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху 

протокола има разпореждане от 28.11.2013 г., тип резолюция, за 

насрочване на делото за 06.12.2013 г. В с.з. на 06.12.2013 г. не е даден ход 

на делото, поради нередовно призоваване на лицето. Делото е отложено за 

17.01.2014 г., когато е даден ход и е приключено с определение, с което се 

заменя изцяло остатъка от наложеното наказание пробация с наказание 

лишаване от свобода за съответния срок. 

6. ЧНД № 164/2012 г. – образувано на 13.06.2012 г. по чл. 43а, т. 2 НК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху 

протокола има разпореждане от 23.07.2012 г., тип резолюция, за 

насрочване на делото за 14.09.2012 г. В с.з. на 14.09.2012 г. е даден ход на 

делото и е приключено с определение, с което се заменя изцяло остатъка 

от наложеното наказание пробация с наказание лишаване от свобода за 

съответния срок. Определението на съда е обжалвано пред АС – Варна, 

където на 03.10.2012 г. е образувано ВЧНД № 281/2012 г. Делото е 

насрочено за 09.11.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 13.11.2012 г. е потвърдено изцяло определението 

на ОС – Силистра. 

7. ЧНД № 327/2012 г. – образувано на 18.12.2012 г. по чл. 44 ЗЕЕЗА. 

Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. Върху 

протокола има две разпореждания, тип резолюции, едното касаещо 

доказателствата, а другото насрочването на делото за 18.01.2013 г. В с.з. на 

същата дата е даден ход на делото и е обявено решение в протокола, с 

което съдът допуска изменение на ЕЗА, с което отменя МНО „домашен 
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арест” в „задържане под стража”. Решението на ОС – Силистра е 

обжалвано пред АС – Варна, където на 28.01.2013 г. е образувано ВНЧД № 

28/2013 г. Делото е насрочено за 07.02.2013 г., когато е даден ход и е 

обявено за решаване. С решение от същата дата е потвърдено решението 

на ОС – Силистра.  

8. ЧНД № 274/2012 г. - образувано на 26.10.2012 г. за признаване на 

решение на чуждестранен съд. Приложен протокол за избор на докладчик 

от същата дата. Върху протокола има две разпореждания, тип резолюции, 

едното от които е за насрочване на делото за 07.11.2012 г., а другата е по 

доказателствата. На гърба на протокола за избор на докладчик с 

разпореждане, тип резолюция, делото е насрочено за друга дата – 

14.11.2012 г. В с. з. на тази дата е даден ход на делото и е приключено с 

решение в протокола от с. з., с което се признава решението на 

чуждестранния съд. 

9. НОХД № 246/2012 г. – образувано на 18.09.2012 г. по чл. 343, ал. 1, б. 

„в” НК. Приложен протокол за избор на докладчик от  същата дата. 

Разпореждане за предаване на съд от 22.10.2012 г., с което делото е 

насрочено за 05.11.2012 г., когато е даден ход на делото и е приключено с 

осъдителна присъда. 

10. НОХД № 225/2012 г. – образувано на 17.08.2012 г. по чл. 354 а, ал. 1, 

чл. 242, ал. 3, чл. 242, ал. 1, вр. чл. 18 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата.  Разпореждане от 04.11.2012 г., с което делото е 

насрочено за 30.04.2013 г., когато е даден ход на делото и е приключено с 

осъдителна присъда. 

 

Съдия Деян Денев 

11. НОХД № 32/2013 г. – образувано на 21.01.2013 г. по чл. 354а, ал.1 и чл. 

339, ал.1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата.  

Разпореждане от 29.01.2013 г., с което делото е насрочено за 06.03.2013 г., 

когато е даден ход на делото и също по искане на защитата е разгледано по 

реда на Гл. 27 НПК – чл. 371, т. 2 и е приключено с осъдителна присъда. 

Присъдата е обжалвана пред АС – Варна, където е образувано ВНОХД № 

174/2013 г. на 18.06.2013 г. Делото е насрочено за 26.09.2013 г., когато е 

даден ход на делото и същото е прекратено, поради оттегляне на жалбата.  

12. НОХД № 187/2012 г. - образувано на 25.07.2012 г. по чл. 115, вр. чл. 18, 

ал.1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата.  

Разпореждане от 25.07.2012 г., с което делото е насрочено за 02.08.2012 г., 

когато е даден ход на делото и същото е приключено с осъдителна 

присъда. Присъдата е обжалвана и протестирана пред АС – Варна, където е 

образувано ВНОХД № 344/2012 г. на 27.11.2012 г. Делото е насрочено за 

13.12.2012 г., когато не е даден ход на делото по искане на подсъдимия, за 

да организира защитата си. Делото е отложено за 25.01.2013 г., когато е 

даден ход и същото е обявено за решаване. С решение от 07.03.2013 г. е 



 19 

потвърдена присъдата на ОС – Силистра. Решението на АС – Варна е 

обжалвано пред ВКС от подсъдимия, където е образувано НД № 1241/2013 

г. Делото е насрочено за 20.09.2013 г., когато е даден ход на делото и е 

обявено за решаване. С решение от 26.09.2013 г. е оставено в сила 

решението на АС – Варна. 

13. НОХД № 155/2012 г. -  образувано на 11.06.2012 г. по чл. 116, ал.1, т. 6, 

пр. 2 и 3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата.  

Разпореждане от 26.06.2012 г., с което делото е насрочено за 24.07.2012 г. 

Делото е пренасрочено за 17.07.2012 г. Постъпила молба от защитата за 

разглеждане на делото по Гл. 27 НПК, като върху нея има резолюция да и 

да се призоват страните в производството по ССлС. Няма данни за 

пренасрочване на делото, освен по съобщенията до прокурора и до 

началника на затвора, където се намира подсъдимия. На 17.07.2013 г. в с. з. 

е даден ход на делото по реда на Гл. 27 НПК и същото е приключено с 

осъдителна присъда.  

14. НОХД № 57/2013 г. - образувано на 15.02.2013 г. по чл. 199, ал.1, т. 4 от 

НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик 

от същата дата. С резолюция върху протокола, делото е насрочено за 

25.02.2013 г. Липсва разпореждане за насрочване на делото. В с. з. на 

25.02.2013 г. е даден ход на делото, одобрено е постигнатото споразумение 

между страните и е прекратено производството по делото.  

15. НОХД №18/2012 г. -  образувано на 18.01.2012 г. по чл. 343, ал.1, б „в”, 

вр. чл. 342, ал. 1 от НК по внесено споразумение. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. С резолюция върху протокола, делото 

е насрочено за 24.01.2012 г. Липсва разпореждане за насрочване на делото. 

В с.з. на 24.01.2012 г. е даден ход на делото, одобрено е постигнатото 

споразумение между страните, след предложени промени от съда, касаещи 

квалификацията на нарушената бланкетна норма и размера на 

определените главни и акцесорни наказания, в насока на по- голям размер 

и приети от страните, след което е прекратено производството по делото. 

16. ЧНД № 119/2013 г. – образувано на 23.04.2013 г. за признаване на 

решение на чуждестранен съд. Приложен протокол за избор на докладчик 

от същата дата. Върху протокола има разпореждане, тип резолюция, за 

насрочване на делото за 09.05.2013 г., когато е даден ход на делото и е 

приключено с решение, с което се признава решението на чуждестранния 

съд. 

17. ЧНД № 132/2013 г. – образувано на 08.05.2013 г. по чл. 44 от ЗЕЕЗА. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху 

протокола има резолюция за насрочване на делото за 10.05.2013 г., когато е 

даден ход на делото и е приключено с решение в протокола от с. з., с което 

се допуска изпълнение на ЕЗА.  

18. ЧНД № 83/2012 г. - образувано на 21.03.2012 г. по чл. 43а, т. 2 НК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху 
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протокола има резолюция за насрочване на делото за 04.04.2012 г. Делото 

е пренасрочено за 10.04.2012 г., за което няма разпореждане, а е видно от 

листа за призоваване на страните. В с. з. на 10.04.2012 г. е даден на делото 

и е приключено с определение, с което се заменя изцяло остатъка от 

наложеното наказание пробация с наказание лишаване от свобода за 

съответния срок. 

19. ЧНД № 178/2012 г. - образувано на 03.07.2012 г. по чл. 243, ал. 4 НПК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 

от 13.09.2012 г. е потвърдено постановление за прекратяване на досъдебно 

производство на ОП – Силистра, което е образувано за престъпление по чл. 

123, ал. 1 НК. Определението на ОС – Силистра е обжалвано пред АС – 

Варна, където на 18.12.2012 г. е образувано ВЧНД № 377/2012 г. по чл. 

243, ал. 7 НПК. С определение от 27.12.2012 г. е потвърдено 

определението на ОС – Силистра. 

20. ЧНД № 5/2013 г. - образувано на 03.01.2013 г. по чл. 43а, т. 2 НК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху 

протокола има резолюция за насрочване на делото на 14.01.2013 г., когато 

не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на лицето. Делото 

е отложено за 31.01.2013 г., когато е даден ход и е приключено с 

определение, с което се заменя изцяло наложеното наказание пробация с 

наказание лишаване от свобода за съответния срок. 

 

Съдия Ана Аврамова 

21. ЧНД № 222/2013 г. - образувано на 19.08.2013 г. по чл. 64, ал.1 НПК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху 

протокола има резолюция за насрочване на делото за 20.08.2013 г., когато е 

даден ход на делото и с определение от същата дата е взета МНО 

„задържане под стража”.  

22. НОХД № 188/2012 г. – образувано на 25.07.2012 г. по чл. 354а, ал. 1, вр. 

чл. 20, ал. 2 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 

Върху протокола има резолюция на председателя за разрешаване 

насрочване на делото в тримесечен срок по чл. 252, ал. 2 НПК. С 

разпореждане от 31.07.2012 г. за предварително изслушване на страните 

делото е насрочено за 04.10.2012 г., когато е даден ход и е приключено с 

осъдителна присъда за двамата подсъдими. Присъдата е протестирана и 

обжалвана пред АС – Варна, където е образувано дело № 315/31.10.2012 г. 

Насрочено за 06.12.2012 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 

решение от 13.01.2013 г. е потвърдена изцяло присъдата на ОС – Силистра. 

Решението на АС – Варна е обжалвано с касационна жалба пред ВКС, 

където е образувано КНД № 606/2013 г. и насрочено за 09.04.2013 г. На 

тази дата е даден ход на делото и същото е обявено за решаване. С 

решение от 20.05.2013 г. е оставено в сила решението на АС – Варна.    
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С резолюция върху протокола от 29.05.2013 г. делото е насрочено по 

реда на чл. 306, ал. 1, т. 2 НПК за 13.06.2013 г., когато е даден ход и с 

определение е определен първоначален общ режим за изтърпяване на 

наказанието, наложено с присъдата по делото, по отношение на единия 

подсъдим.  

23. НОХД № 291/2012 г. – образувано на 16.11.2012 г. по чл. 199, ал. 2, т. 2, 

вр. чл. 199, ал.1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2  и чл. 29, ал.1 НК. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 

20.11.2012 г. е насрочено предварително изслушване на страните за 

03.12.2012 г., когато не е даден ход, поради изявлението на единия 

защитник, че е налице пречка по отношение на неговия подзащитен по 

смисъла на чл. 370, ал. 3 НПК. Делото е отложено за 11.01.2013 г., когато е 

даден ход, разгледано е по реда на Гл. XXVII – чл. 371, т. 1 НПК и е 

приключено с осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред АС – 

Варна, където е образувано ВНОХД № 35/2013 г. на 04.02.2013 г. 

насрочено е за 28.02.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 15.04.2013 г. е потвърдена присъдата на ОС – 

Силистра.  

24. НОХД № 13/2012 г. - образувано на 13.01.2012 г. по чл. 278, ал. 2, вр. 

ал.1 (ст. т.) и чл. 20, ал.2 НК. Протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 24.01.2012 г. е насрочено предварително 

изслушване на страните за 13.02.2012 г., когато не е даден ход, поради 

неявяване на подсъдимия и несъобразяване на докладчика с 

обстоятелството, че делото вече е връщано и това е пречка за провеждане 

на процедурата по Глава 27 НПК, поради което не е допуснато 

предварително изслушване на страните и делото е отложено и насрочено 

по общия ред за 05.03.2012 г. В това с. з. , когато е даден ход и е 

приключено с оправдателна присъда. Присъдата е протестирана пред АС – 

Варна, където е образувано ВНОХД № 94/2012 г. на 26.03.2012 г. 

насрочено е за 15.06.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 01.08.2012 г. е потвърдена присъдата на ОС – 

Силистра. 

С искане от Главния прокурор, подписано от изп. функциите главен 

прокурор Бойко Найденов от 13.12.2012 г. до ВКС е образувано 

производство за възобновяване по чл. 422, ал.1, т. 4-6 НПК на 21.12.2012 г. 

– НД № 2357/2012 г. Насрочено е за 25.01.2013 г., когато е даден ход на 

делото и е обявено за решаване. С решение от 01.07.2013 г. ВКС е оставил 

без уважение искането за възобновяване на ВНОХД № 94/2012 г. на АС – 

Варна. 

25. ЧНД № 221/2013 г. – образувано на 19.08.2013 г. по реда на чл. 32, вр. 

чл. 16, ал. 1 - 8 от ЗПИИРКОРНФС. Протокол за избор на докладчик от 

същата дата. Върху протокола с резолюция от 20.08.2013 г. делото е  
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насрочено за 27.08.2013 г., когато е даден ход на делото и е приключено с 

решение, с което съдът признава решението на чуждестранния съд.  

26. ЧНД № 143/2013 г. – образувано на 16.05.2013 г. по реда на чл. 451 и 

сл. НПК, чл. 43а, т. 2 НК. Протокол за избор на докладчик от същата дата. 

С разпореждане от 18.05.2013 г. делото е  насрочено за 03.06.2013 г., 

когато е даден ход на делото и с определение е заменен остатъка на 

пробацията с наказание лишаване от свобода.  

27. ЧНД № 97/2012 г. - образувано на 05.04.2012 г. по чл. 43а, т. 2 НК. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 

05.04.2012 г. делото е  насрочено за 24.04.2012 г., когато е даден ход на 

делото и с определение е заменена пробационната мярка поправителен 

труд с удръжка върху възнаграждението в размер на 10% в полза на 

държавата за срок от 6 месеца с пробационна мярка – 180 часа 

безвъзмезден труд в полза на обществото, които да бъдат положени за срок 

от 6 м.  

28. ЧНД № 42/2012 г. - образувано на 27.01.2012 г. по чл. 44 от ЗЕЕЗА.  

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция 

делото е насрочено за 31.01.2012 г. С втора резолюция делото е 

пренасрочено за 14.02.2012 г., когато е даден ход и с решение в протокола 

от с. з. е допуснато изпълнение на ЕЗА. 

29. ЧНД № 282/2012 г. - образувано на 05.11.2012 г. по реда на чл. 32, вр. 

чл. 16, ал. 7, т. 1 от ЗПИИРКОРНФС. Протокол за избор на докладчик от 

същата дата. Върху протокола с резолюция делото е  насрочено за 

12.11.2012 г., когато е даден ход на делото и с решение в протокола от с.з. 

е признато решението на ДАРС (Дружество за автомагистрали на 

Република Словения) Словения, с което е наложена финансова санкция на 

български гражданин и го изпраща на НАП за незабавно изпълнение. 

30. АНД № 70/2012 г. – образувано на 09.03.2012 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 255, ал. 4 НК. Протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С разпореждане от 20.03.2012 г. делото е насрочено за 

разглеждане по реда на Гл. 28 НПК за 02.04.2012 г., когато е даден ход на 

делото и е обявено за решаване. С решение от същата дата обвиняемото 

лице е признато за виновно и е освободено на осн. чл. 78а НК от 

наказателна отговорност и му е наложено адм. наказание – глоба. 

43. НОХД № 69/2012 г. – образувано на 07.03.2012 г. по чл. 219, ал. 4, пр. 

1, вр. ал. 3, вр. ал. 1 НК. Протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 22.03.2012 г. делото е насрочено по общия ред за 

09.04.2012 г., когато е даден ход на делото, разгледано е по реда на Гл.27 

НПК и е приключено с оправдателна присъда. Присъдата е протестирана 

пред АС – Варна, където е образувано ВНОХД № 125/2012 г. на 26.04.2012 

г. насрочено за 15.06.2012 г., когато е даден ход на делото и е приключено 

с осъдителна присъда. Присъдата на АС – Варна е обжалвана пред ВКС, 

където е образувано КНД № 1730/2012 г. на 18.09.2012 г. Насрочено за 
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14.11.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

решение от 07.03.2013 г. е оставена в сила присъдата на АС – Варна.     

 

Съдия Анелия Великова  

31. НОХД № 98/2013 г. – образувано на 03.04.2013 г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26 и чл. 248а, ал. 2 

НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху 

протокола има резолюция от 04.04.2013 г. за насрочване на делото за 

11.04.2013 г., когато е даден ход на делото, одобрено е постигнатото 

споразумение и е прекратено производството по делото.  

24. НОХД № 56/2012 г. - образувано на 23.02.2012 г. по чл. 301, ал. 1, пр. 1 

и 2, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 301, ал. 1 и чл. 20, ал. 2 НК. Приложен протокол 

за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 14.03.2012 г.  

делото е насрочено за 11.04.2012 г., когато е даден ход на делото, 

разпитани са свидетели и поради неизпълнение на служебна поръчка за 

призоваване на свидетели, посочени в ОА, които са румънски граждани, е 

отложено за 14.09.2012 г. С писмо от 12.07.2012 г. ОС – Силистра е 

уведомил ОП – Силистра, че съдебните поръчки за призоваване на 

румънските граждани не са изпълнени от компетентните румънски органи, 

поради липса на адреси на местоживеене и други идентификационни 

данни, поради което следва ОП – Силистра да подсигури тяхното явяване 

за съдебното заседание, като е дадена и резервна дата – 03.10.2012 г.   

 С писмо от 12.09.2012 г. ОП – Силистра е уведомила ОС – Силистра, 

че след кореспонденция с румънските власти е установено, че свидетелите 

– румънски граждани няма да могат да се явят лично на първоначално 

определената дата. Получено е уверение от румънските власти, че лицата 

могат да се явят на посочената резервна дата, при гарантирана сигурност 

от българска страна.  

          С резолюция от същата дата, върху писмото, делото е отсрочено за 

03.10.2012 г., когато е даден ход на делото, разпитани са румънските 

свидетели и е приключило с оправдателна присъда по отношение на 

всички подсъдими лица. Присъдата е протестирана пред АС - Варна, 

където на 31.01.2013 г. е образувано ВНОХД № 30/2013 г. Делото е 

насрочено за 07.03.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 28.03.2013 г. е потвърдена изцяло присъдата на 

ОС – Силистра. 

32. НОХД № 107/2012 г. – образувано на 12.04.2012 г. по чл. 248а, ал. 3, вр. 

чл.2  НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 18.04.2012 г. делото е насрочено за 06.06.2012 г., когато е 

даден ход на делото и е приключено с присъда, с която подсъдимият е 

признат за виновен и на осн. чл. 78 а НК е осовободен от наказателна 

отговорност и му е наложено административно наказание - глоба. 

Присъдата е обжалвана пред АС – Варна, където на 25.07.2012 г. е 
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образувано ВНОХД № 209/2012 г. С определение от 04.10.2012 г. 

въззивният съд не е допуснал събиране на доказателства. Делото е 

насрочено за 05.10.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 12.11.2012 г. е потвърдена присъдата на ОС – 

Силистра. 

33. НОХД № 149/2012 г. – образувано на 04.06.2012 г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. ал.1 и чл. 144, ал. 

3, вр. ал. 1 от НК. Протокол за избор на докладчик от 01.06.2012 г. Върху 

протокола с резолюция от 04.06.2012 г. делото е насрочено за 08.06.2012 г., 

когато е даден ход, одобрено е постигнатото споразумение между страните 

и е прекратено наказателното производство по делото. След одобряване на 

споразумението и приключване на с. з., е започнало ново с. з. по 

производство по реда на чл. 306, ал.1 НПК и с определение от същата дата 

е приведена в изпълнение присъда по друго дело, наказанието по която е 

било отложено на осн. чл.66, ал. 1 НК. С жалба от 13.07.2012 г. 

подсъдимият е сезирал ВКС, по същество с молба за възобновяване, където 

е образувано НД № 1484/2012 г. и е насрочено за 16.10.2012 г.  на тази дата 

е даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 30.10.2012 г. 

ВКС е оставил без уважение искането за възобновяване на делото и 

намаляване на наказанието по определението за одобряване на 

споразумението.  

34. НОХД № 226/2013 г. – образувано на 29.08.2013 г. по чл. 304, ал.1 НК. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху протокола с 

резолюция от 29.08.2013 г. е отбелязано, че поради невъзможност да се 

сформира състав, делото е насрочено за 30.08.2013 г., за която дата следва 

да се осигурят двама съдебни заседатели и да се уведоми ОП- Силистра за 

задълженията по чл. 365, ал.1, изр. 2 НПК. В с. з. на 30.08.2013 г. е даден 

ход на делото и е приключено с осъдителна присъда.  

35. НОХД № 83/2013 г. - образувано на 26.03.2013 г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 244, ал. 1, вр. чл. 18 и чл. 249, ал. 1, 

вр. чл. 18 и чл. 244, ал. 2 от НК. Протокол за избор на докладчик от същата 

дата. Върху протокола с резолюция от 27.03.2013 г. делото е насрочено за 

03.04.2013 г., когато е даден ход, одобрено е постигнатото споразумение 

между страните и е прекратено наказателното производство по делото.  

36. ЧНД № 151/2012 г. – образувано на 04.06.2012 г. по реда на чл. 30, вр. 

чл. 16 от ЗПИИРКОРНФС. Протокол за избор на докладчик от същата 

дата. Върху протокола с резолюция от 05.06.2012 г. делото е  насрочено за 

08.06.2012 г., когато е даден ход на делото и е приключено с решение, с 

което се отказва да се признае удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 

2005/214ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно 

признаване на финансови санкции, издадено от германски съд срещу 

български гражданин за наложена спрямо него глоба и разходи по делото и 

не допуска изпълнение на акта по същото удостоверение. 
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37. ЧНД № 54/2013 г. - образувано на 12.02.2013 г. по чл. 243, ал. 3 НПК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 

от 13.02.2013 г. е отменено постановление за прекратяване на досъдебно 

производство на ОП – Силистра, което е образувано за престъпление по чл. 

255, ал. 1, т. 1 НК. Определението на ОС – Силистра е протестирано пред 

АС – Варна, където на 06.03.2013 г. е образувано ВЧНД № 62/2013 г. по 

чл. 243, ал. 7 НПК. С определение от 07.03.2013 г. е потвърдено 

определението на ОС – Силистра. 

38. ЧНД № 34/2013 г. - образувано на 23.01.2013 г. по чл. 243, ал. 4 НПК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 

от 04.02.2013 г. е потвърдено постановление за прекратяване на досъдебно 

производство на ОП – Силистра, което е образувано за престъпление по чл. 

212, ал. 5, вр. ал. 1 НК. Определението на ОС – Силистра е обжалвано пред 

АС – Варна, където на 25.02.2013 г. е образувано ВЧНД № 55/2013 г. по 

чл. 243, ал. 6 НПК. С определение от 13.03.2013 г. е потвърдено 

определението на ОС – Силистра. 

39.  ЧНД № 237/2012 г. - образувано на 05.09.2012 г. по реда на чл. 30 и сл. 

от ЗПИИРКОРНФС. Протокол за избор на докладчик от същата дата. 

Върху протокола с резолюция от 05.09.2012 г. делото е  насрочено за 

10.09.2012 г., когато е даден ход на делото, назначена е ценова експертиза 

и е отложено за 14.09.2012 г. В това с.з. е даден ход на делото, изслушана и 

приета е ценовата експертиза и е приключено с решение, с което се 

признава решението на чуждестранния съд, с което е наложено задължение 

на осъденото лице да заплати съответната сума по сметка на 

чуждестранния съд.  

40. ЧНД № 232/2012 г. – образувано на 24.08.2012 г. по чл. 44 от ЗЕЕЗА.  

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 

24.08.2012 г. делото е насрочено за 28.08.2012 г., когато е даден ход и е 

отложено за 03.09.2012 г. с оглед дадена възможност на лицето да обмисли 

съгласието си за предаването на чуждестранните власти в 3-дневен срок. 

На 03.09.2012 г. е даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение 

от същата дата е допуснато незабавно изпълнение на ЕЗА.  

41. ЧНД № 42/2013 г. - образувано на 30.01.2013 г. по чл. 243, ал. 3 НПК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 

от 06.02.2013 г. е оставена без разглеждане жалбата, като процесуално 

недопустима, поради това, че не е подадена от процесуално легитимирано 

лице. Определението е обжалвано пред АС - Варна, където е образувано 

ВЧНД № 58/2013 г. на 06.03.2013 г. С определение от 15.03.2013 г. е 

отменено определението на ОС – Силистра. 

42. ЧНД № 337/2013 г. - образувано на 05.12.2013 г. по чл. 64, ал. 2 НПК и 

чл. 44 ЗЕЕЗА. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Л. 

Хърватев. Върху протокола делото е насрочено с резолюция от 05.12.2013 

г. за 06.12.2013 г., когато е даден ход на делото и с определение е взета 
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мярка на неотклонение „задържане под стража” по отношение на лицето. 

И ЧНД № 339/2013 г. – образувано на 06.12.2013 г. по чл. 44 от ЗЕЕЗА. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Л. Хърватев. Без 

да има насрочване по делото, то е гледано на 09.12.2013 г., когато е даден 

ход и съдът е счел делото за изяснено, като е обявил, че след изтичане на 3-

дневния срок при отсъствие на отказ от съгласие, ще се произнесе с 

решение. С решение от 13.12.2013 г. съдът е допуснал изпълнение на ЕЗА 

на чуждестранния съд и е потвърдил мярката за неотклонение „задържане 

под стража”. 

43. ЧНД № 223/2013 г. – образувано на 28.08.2013 г. по ЗПИИКОРНФС. 

Протокол за избор на докладчик от 26.08.2013 г. – съдия Ана Аврамова. С 

писмо от съдия Аврамова до председателя на ОС – Силистра го уведомява, 

че по времето за разглеждане на делото, същата е в отпуск. С резолюция, 

председателят на съда е дал съгласие делото да бъде преразпределено на 

друг съдия. Протокол за избор на докладчик от 28.08.2013 г. е избран 

съдия Л. Хърватев. Делото не е образувано надлежно. Насрочено с 

резолюция от 03.09.2013 г. върху протокола за избор за 19.09.2013 г., 

когато не е даден ход на делото, тъй като лицето по принудителното 

действие не се е явило, нер. призовано и е отложено за 30.09.2013 г. В това 

с. з. е назначен служебен защитник на лицето по принудителното действие, 

което пак не се е явило, нер. призовано и в негово отсъствие съдът е дал 

ход на делото и се е произнесъл с решение в протокола от с. з., с което 

признава решението на чуждестранния съд.     

44. ЧНД № 16/2012 г. – образувано по чл. 43, т.2 НК на 18.01.2012 г. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Л. Хърватев. С 

резолюция върху протокола от 18.01.2012 г. делото е насрочено за 

31.01.2012 г., когато не е даден ход на делото, тъй като осъденият, ред. 

призован не се явява и е отложено за 10.02.2012 г. В това с.з. е даден ход 

на делото и с определение в протокола съдът заменя изцяло остатъка от 

наложеното наказание пробация с наказанието „лишаване от свобода”. 

45. ЧНД № 126/2013 г. - образувано на 30.04.2013 г. по ЗПИИКОРНФС. 

Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Людмил Хърватев. 

Делото не е образувано надлежно. Насрочено с резолюция от същата дата 

върху протокола за избор за 13.05.2013 г. Съдебното заседание е проведено 

на 14.05.2013 г., за която дата няма данни делото да е отсрочено. Даден е 

ход на делото и с решение, постановено в с. з. съдът е признал решението 

на чуждестранния съд.     

46. ЧНД №  251/2012 г. – образувано по чл. 223, т. 1 ЗИНЗС на 26.09.2012 

г. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Л. Хърватев. С 

резолюция от същата дата върху протокола от протокола за избор на 

докладчик, делото е насрочено за 17.10.2012 г., когато е даден ход на 

делото и с определение в протокола съдът заменя остатъка от наложената 

пробационна мярка безвъзмезден труд в полза на обществото с 
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ограничение в свободното придвижване – забрана за напускане на 

жилището, което обитава, за определен период от денонощието, а именно 

от 22.00 ч.  до 06.00 ч.  

 

Х. ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ 

 

1. Образуване на делата 

 Съгласно чл. 318, ал.1 НПК, производството пред въззивната 

инстанция се образува по протест на прокурора или по жалба на страните. 

С какъв акт се образува въззивното производство в гл. XXI НПК не се 

посочва. 

 Съгласно чл. 317 НПК, доколкото в тази глава (Гл. ХХI – Въззивно 

производство) няма особени правила, прилагат се правилата за 

производството пред първата инстанция. Ето защо по отношение на акта, с 

който се образува въззивното производство, следва да се приложат 

правилата на чл. 247, а именно с разпореждане на председателя на съда 

или от оправомощен от него с нарочна заповед заместник. Изискването 

производството да бъде образувано от председател или негов заместник 

произтича от нормата на чл. 247, ал.2 НПК, която предвижда обжалваемост 

само на разпореждането на председателя на съда, респ. на неговия 

заместник, за отказ да се образува производство по тъжба на пострадалия. 

Изискването се отнася и за дела от общ характер, доколкото и двете 

основания (двата акта) за образуване на наказателно производство са 

дадени кумулативно относно образуването им с разпореждане. 

Когато волеизявлението за образуване на делото е позитивно , няма 

пречка образуването да стане с щемпел и подпис срещу вида на 

производството и характера на делото.  

 

2. Движение на делата 

Образуваните въззивни наказателни дела за проверявания период са 

общо 242, от които ВНОХД – 78 (2012 г. – 45, 2013 г. - 33), ВНАХД – 22 

(2012 г. – 9, 2013 г. - 13), ВЧНД – 123 (2012 г. – 49, 2013 г. - 74) и ВНЧХД – 

19 (2012 г. – 8, 2013 г. -11). От посочените данни е видно, че ВНОХД 

съставляват 32,2 % от всички образувани наказателни дела. Относително 

най-голям е делът на образуваните ВЧНД – 123 или това възлиза на 50, 8 

%. 

Общият брой на останалите въззивни дела от предишни периоди е 

36, като:  

● за 2012 г. – 16, от които ВНОХД – 7, ВНАХД - 4, ВЧНД – 4, 

ВНЧХД - 1.   

● за 2013г. –  20, от които ВНОХД – 7, ВНАХД – 1, ВЧНД – 9, 

ВНЧХД - 3.   
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За проверявания период са разгледани общо 278 въззивни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 92 (2012 г. 

– 52, 2013 г. - 40) или 33,1 %; ВНАХД – 27 (2012 г. – 13, 2013 г. - 14) или 

9,7 %;  ВЧНД – 136(2012 г. – 53, 2013 г. - 83) или 49,1 %; ВНЧХД – 23(2012 

г. – 9, 2013 г. - 14) или 8,3 %.  

За проверявания период са свършени общо 242 въззивни наказателни 

дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 78 (2012 г. – 45, в т.ч. 

прекратени  4; 2013 г. –  33, в т.ч. прекратени  4) или 32,2 %; ВНАХД – 24 

(2012 г. –  12, като няма прекратени; 2013 г. – 12, в т.ч. прекратени 2) или  

9,9 %;  ВЧНД – 122 (2012 г. – 44, в т.ч. прекратени  6; 2013 г. –  78, в т.ч. 

прекратени  5) или  50,4 %; ВНЧХД  18 (2012 г. -  6, като няма прекратени; 

2013 г. – 12, като няма прекратени) или 7,4 % .  

От общо свършените 242 въззивни наказателни дела (2012г. – 107, 

2013 г. - 135), прекратените са  21 (2012 г. – 10, 2013 г. - 11) или това прави 

8,7 % от наказателните дела. 

Броят на несвършените въззивни дела за проверявания период общо 

е  52 , като за съответните години е както следва: за 2012 г. –  16, за 2013 г. 

–  20 и към 01.01.2014 г. - 16. От тях ВНОХД – 21 (2012 г. – 7, 2013 г. – 7 и 

към 01.01.2014 г. - 7), ВНАХД - 7(2012 г. – 4, 2013 г. – 1 и към 01.01.2014 г. 

- 2); ВЧНД – 18 (2012 г. - 4, 2013 г. - 9, към 01.01.2014 г. - 5); ВНЧХД – 6 

(2012 г. – 1, 2013 г. -3, към 01.01.2014 г. - 2).  

Възобновените наказателни производства – въззивна инстанция за 

целия период са 2 – ВНОХД № 50/2012 г. на с. Д. Денев и ВНОХД № 

96/2012 г. на мл.с. М. Петров.   

През проверявания период няма дела с възобновено съдебно 

следствие.   

Броят на решенията на ОС – Силистра, с които са потвърдени 

оправдателните присъди на първата инстанция, за проверявания период са 

11, от които присъди – 6, решения по НАХД - 5, като за 2012 г. –  

4(присъди – 2, решения -2) и за 2013 г. – 7(присъди – 4, решения - 3). 

Броят на изменените присъди, с които се смекчава положението на 

подсъдимия (намаляване на наказанието), за целия период са 9, като за 

2012 г. – 5 и за 2013 г. – 4. 

За периода има 1 дело, по което е приложена условна присъда – 

ВНОХД № 118/2013 г. на с. А. Великова. 

Потвърдените определения на първа инстанция, с които е 

прекратено наказателното производство от прокурора, за целия 

проверяван период са 4, като за 2012 г. са 2 и за 2013 г. са 2. 

Отменените осъдителни присъди с оправдаване на подсъдимия 

изцяло за целия период са 3, които са за 2012 г.  

Броят на отменените присъди с връщане на делото за ново 

разглеждане на съда или прокурора общо за целия период е 15, като за 
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2012 г. –  са 12, като 6 са върнати на съда и 6 на прокурора;  2013 г. – 3, 

като 1 дело е върнато на съда и 2 – на прокурора. 

За проверявания период има общо 15 (2012 г. – 7, 2013 г.- 8) 

отсрочени съдебни заседания по въззивни дела, като причините са: 

влошени метеорологични условия, молба на защитата, молба на адвокат за 

отсрочване на делото, с разпореждане, отвод и невъзможност да се 

сформира състав. 

 

3. По спазването на чл. 340 НПК 

За проверявания период има общо 73 (2012 г. – 35, 2013 г. - 38) дела, 

по които актовете са написани след едномесечния срок от датата на 

обявяване на делото за решаване. 

В ОС – Силистра няма изгубени въззивни дела за целия проверяван 

период. 
    

 ХІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ОТДЕЛЕНИЕ НА СОС 

 

Броят на съдебните заседания на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, за проверявания период е както следва:  

● за 2012 г. -  298 или средно месечно броят на съдебните заседания 

е 24,83. Съдия Д. Денев – 4,42 с. з., съдия Л. Хърватев – 4,75 с. з., съдия А. 

Великова – 6,5 с. з., съдия Ана Аврамова – 4, съдия Вл. Добрев – 4,42 с. з.  

● за 2013 г. - 327 или средно месечно броят на съдебните заседания е 

27,25. Съдия Д. Денев – 5,08 с. з., съдия Л. Хърватев – 6,33 с. з., съдия А. 

Великова – 6,08 с. з., съдия Ана Аврамова – 3,83, съдия Вл. Добрев – 5,92 

с. з. 

Средномесечното постъпление на съда за периода е 29 дела , като за 

2012 г. е  27,58 дела, а за 2013 г. – 30,42 дела. 

През проверявания период на съдия Д. Денев са разпределени общо 

125 наказателни дела или 5,21 месечно, а са свършени общо 125 или по 

5,21 месечно. На съдия Л. Хърватев са разпределени общо 164 наказателни 

дела или 6,83 месечно, а са свършени общо 163 или по 6,79 месечно. На 

съдия А. Великова са разпределени общо 159 наказателни дела или 6,63 

месечно, а са свършени общо 160 или по 6,67 месечно. На съдия Ана 

Аврамова са разпределени общо 113 наказателни дела или 4,71 месечно, а 

са свършени общо 114 или по 4,75 месечно. На съдия Вл. Добрев са 

разпределени общо 121 наказателни дела или 5,04 месечно, а са свършени 

общо 123 или по 5,13 месечно.     

Средномесечно постъпление за целия период на съдия е 5,34.  

Средномесечно свършени дела за целия период на съдия е 5,37. 

От посочените данни се констатира, че съотношението между 

възложените и свършените дела е почти 1:1, като в полза на свършените е 
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с 0.03, което сочи на добра организация в работата, ритмичност и висока 

ликвидност на постъпващите дела. 

Същевременно следва да се отбележи, че натовареността на 

съдиите не е голяма и това позволява и своевременно приключване на 

делата, което за този съд е налице. 

 

    ХІІ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

От решените общо 700 дела (I- ва и въззивна инстанция), обжалвани 

са 100, от които за 2012 г. – 60 и за 2013 г. - 40. От обжалваните има 

резултат по 79 дела. От тях потвърдени са 57(72,2%), изменени са 

11(13,9%) и отменени – 18 (22,8%). От отменените, върнати за ново 

разглеждане са – 11(13,9%), решени по същество - 7(8,9%). 

От обжалваните общо 53 съдебни акта за 2012 г., на съдия Д. Денев 

са 6 (11,3%), на съдия Л. Хърватев – 9 (17%), на съдия А. Великова – 16 

(30%), на съдия Ана Аврамова – 12 (22,6 %), на съдия Вл. Добрев – 10 

(18,8%).  

От тези обжалвани 53 съдебни акта, 52 са решени от Апелативен съд 

– Варна, от които на съдия Д. Денев – 6 (100%), на съдия Л. Хърватев – 8 

(88,8%), на съдия А. Великова – 16 (100%), на съдия Ана Аврамова – 12 

(100%), на съдия Вл. Добрев – 10 (100%). 

От обжалваните 53 съдебни акта, отменени са 13, от които на съдия 

Д. Денев – 1(16,6%), на съдия Л. Хърватев – 2 (22,2%), на съдия А. 

Великова – 3 (18,7%), на съдия Ана Аврамова – 4 (33,3%), на съдия Вл. 

Добрев – 3 (30%). 

Средният процент на отменените за съда съдебни актове за 2012 г. е 

24,52%, като резултатите на съдия Д. Денев, съдия Л. Хърватев и съдия А. 

Великова са под средния процент, а на съдия Ана Аврамова и съдия Вл. 

Добрев са над средния процент.  

От обжалваните съдебни актове за 2012 г. са потвърдени 28, от 

които на съдия Д. Денев – 4 (66,6%), на съдия Л. Хърватев – 4 (44,4%), на 

съдия А. Великова – 9 (56,25%), на съдия Ана Аврамова – 7 (58,3%), на 

съдия Вл. Добрев – 4 (40%).  

Средният процент на потвърдените обжалвани съдебни актове е 

52,83%, като резултатите на съдиите Д. Денев, А. Великова и А. Аврамова 

са над средния процент, а на съдиите Л. Хърватев и Вл. Добрев са под 

този процент. 

От обжалваните общо 40 съдебни акта за 2013 г., на съдия Д. Денев 

са 3 (7,5 %), на съдия Л. Хърватев – 8 (20%), на съдия А. Великова – 13 

(32,5 %), на съдия Ана Аврамова – 11 (27,5 %), на съдия Вл. Добрев – 5 

(12,5%).  

От тези обжалвани 40 съдебни акта, 35 са решени от Апелативен съд 

– Варна (87,5%), от които на съдия Д. Денев – 2 (66,6%), на съдия Л. 
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Хърватев – 7 (87,5%), на съдия А. Великова – 10 (76,9 %), на съдия Ана 

Аврамова – 11 (100%), на съдия Вл. Добрев – 5 (100%). 

От обжалваните 40 съдебни акта, отменени са 5 (14,2 %) , от които 

на съдия Д. Денев – 1(33,3%), на съдия Л. Хърватев – 0, на съдия А. 

Великова – 0, на съдия Ана Аврамова – 2 (18,8%), на съдия Вл. Добрев – 2 

(40%). 

Средният процент на отменените за съда съдебни актове за 2013 г. е 

14,28%, като резултатите на съдия Д. Денев, съдия А. Аврамова и съдия 

Вл. Добрев са над средния процент, а на съдия А. Великова и съдия Л. 

Хърватев са под средния процент.  

От обжалваните съдебни актове за 2013 г. са потвърдени 25 (62,5%), 

от които на съдия Д. Денев – 1 (33,3%), на съдия Л. Хърватев – 5 (62,5%), 

на съдия А. Великова –  9 (69,2%), на съдия Ана Аврамова – 7 (63,6%), на 

съдия Вл. Добрев – 3 (60%).  

Средният процент на потвърдените обжалвани съдебни актове е 

62,5%, като резултатите на съдиите А. Великова, А. Аврамова са над 

средния процент, а на съдиите Д. Денев и Вл. Добрев са под този процент. 

Резултатите на съдия Л. Хърватев са равни на средния процент. 

От обжалваните 7 съдебни акта на ОС – Силистра, като въззивна 

инстанция, пред ВКС за 2012 г., на съдия Д. Денев е 1, на съдия Л. 

Хърватев – 1, на съдия А. Великова – 2, на съдия Ана Аврамова – 2, на мл. 

съдия М. Петров – 1. От тях са изменени 3 съдебни акта, от които на съдия 

Д. Денев - 1 и на съдия Ана Аврамова – 2; потвърдени – 4, от които на  

съдия Л. Хърватев – 1, на съдия А. Великова – 2 и на мл. съдия М. Петров 

– 1.       

Видно от резултатите, качеството на съдебните актове на ОС – 

Силистра, като въззивна инстанция, е на едно много добро ниво. 

Обжалвани съдебни актове на ОС – Силистра, като въззивна 

инстанция, пред ВКС за 2013 г. няма. 

 

   ХІІІ. ПРОВЕРЕНИ ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА 

 

1. ВНОХД № 232/2013 г. – образувано на 02.09.2013 г. по жалба на 

подсъдимия. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Вл. 

Добрев и втори протокол за избор от 05.09.2013 г.  – причина за това е 

ползван годишен отпуск от първия докладчик, с който е определен съдия 

Людмил Хърватев. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, 

положен на първа страница е видно, че делото е насрочено за 26.09.2013 г., 

когато не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия, който е бил болен 

и делото е отложено за 24.10.2013 г. В това с.з. е даден ход и делото е 

обявено за решаване. С решение от 15.01.2014 г. присъдата на РС – 

Силистра по НОХД № 183/2013 г. е изменена в частта на наложеното 

наказание, от лишаване от свобода условно на пробация. 
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2. ВНОХД № 272/2012 г. - образувано на 23.10.2012 г. по жалба на 

подсъдимия. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Вл. 

Добрев. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен на първа 

страница е видно, че делото е насрочено за 15.11.2012 г. Върху протокола 

за избор има разпореждане от 14.11.2012 г., тип резолюция, с което делото  

е отсрочено за 13.12.2012 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 

решение от 08.02.2013 г. присъдата на РС – Силистра по НОХД № 

510/2012 г. е потвърдена изцяло. 

3. ВНОХД № 210/2012 г. - образувано на 13.08.2012 г. по протест на РП - 

Силистра. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Вл. 

Добрев. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен на първа 

страница е видно, че делото е насрочено за 18.10.2012 г., когато е даден 

ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 16.11.2012 г. 

присъдата на РС – Силистра по НОХД № 683/2011 г. е потвърдена изцяло. 

4. ВАНД № 228/2012 г. - образувано на 21.08.2012 г. по въззивна жалба 

срещу решение на РС – Силистра по АНД № 511/2012 г. Протокол за избор 

на докладчик от същата дата – съдия Вл. Добрев. Делото е образувано 

надлежно. Върху щемпел, положен на първа страница е видно, че делото е 

насрочено за 18.10.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 24.10.2012 г. решението на РС – Силистра е 

отменено изцяло и върнато на прокурора за отстраняване на допуснати 

процесуални нарушения. 

5. ВНОХД № 124/2012 г. - образувано на 11.05.2012 г. по жалба на 

подсъдимия. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Вл. 

Добрев. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен на първа 

страница е видно, че делото е насрочено за 07.06.2012 г., когато е даден 

ход и е обявено за решаване. С решение от 26.07.2013 г. присъдата на РС – 

Силистра по НОХД № 176/2012 г. е изменена в частта на наложеното 

наказание, като е заменено лишаването от свобода на осн. чл. 78а НК с 

административно наказание глоба. Съдът е приел, че инкриминираното 

деяние е извършено при превишаване пределите на неизбежна отбрана. 

Преквалифицирал е деянието от чл. 129, ал.2, вр. ал. 1 в такова по чл. 132, 

ал. 2, вр. ал.1, т.2 НК.  

6. ВНОХД № 83/2013 г. - образувано на 25.03.2013 г. по въззивна жалба на 

подсъдимия. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия 

Анелия Великова. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен 

на първа страница е видно, че делото е насрочено за 25.04.2013 г., когато е 

даден ход и е обявено за решаване. С решение от 04.06.2013 г. присъдата 

на РС – Силистра по НОХД № 1034/2012 г. е потвърдена изцяло. 

7. ВЧНД № 271/2013 г. – образувано на 19.09.2013 г. по частна жалба 

срещу определение по ЧНД № 659/2013 г. на РС – Силистра, с което е 

постановено принудително лечение в ДПБ – гр. Бяла. Протокол за избор на 

докладчик от същата дата – съдия Деян Денев. Делото не е образувано. 
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Върху протокола за избор с разпореждане, тип резолюция, делото е 

насрочено за 02.10.2013 г., когато е даден ход на делото и е приключено с 

решение в протокола от с. з., с което е изменено определението на РС – 

Силистра в частта, касаеща местоизпълнението на настаняването – от ДПБ 

– гр. Бяла в МБАЛ – гр. Силистра.  

8. ВНОХД № 10/2012 г. -  образувано на 09.01.2012 г. по протест на РП - 

Силистра. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Ана 

Аврамова. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен на 

първа страница е видно, че делото е насрочено за 23.02.2012 г., когато е 

даден ход и е приключено с присъда от същата дата, с която съдът отменя 

присъдата на РС – Силистра по НОХД № 748/2011 г. в наказателната й 

част, като вместо това е постановил, че признава подсъдимата за виновна. 

Присъдата на ОС – Силистра е обжалвана с касационна жалба пред ВКС, 

където е образувано КНД № 555/2012 г. на 15.03.2012 г. Делото е 

насрочено за 17.04.2012 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 

решение от 19.06.2012 г. е изменена присъдата на ОС – Силистра, като е 

оставен без разглеждане предявения граждански иск. 

9. ВЧНД № 250/2012 г. - образувано на 24.09.2012 г. по частна жалба 

срещу определение по ЧНД № 291/2012 г. на РС – Силистра, с което е 

потвърдено постановление на РП - гр. Силистра за прекратяване на 

досъдебно производство. Протокол за избор на докладчик от същата дата – 

съдия Анелия Великова. Делото не е образувано. С определение от 

19.11.2012 г. е отменено определение № 222/21.08.2012 г. на РС – 

Силистра по ЧНД № 291/2012 г., ведно с постановление на РП – Силистра 

за прекратяване на наказателно производство по ДП № 276/2011 г. на ОД 

на МВР – Силистра и връща делото за доразследване. 

10. ВНОХД № 180/2013 г. -  образувано на 25.06.2013 г. по протест на РП - 

Силистра. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Деян 

Денев. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен на първа 

страница е видно, че делото е насрочено за 26.09.2013 г., когато е даден 

ход и е обявено за решаване. С решение от 28.10.2013 г. е потвърдена 

изцяло присъдата на РС – Силистра по НОХД № 329/2013 г.  

11. ВАНД № 135/2013 г. – образувано на 13.05.2013 г. по въззивна жалба 

срещу решение № 218 /11.04.2013 г. на РС – Силистра по АНД № 80/2013 

г. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Деян Денев. 

Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен на първа страница 

е видно, че делото е насрочено за 27.06.2013 г., когато е даден ход и е 

обявено за решаване. С решение от 18.07.2013 г. е изменено решението на 

РС – Силистра в частта относно размера на наложената глоба, като я 

намалява. 

12. ВНОХД № 48/2012 г. -  образувано на 14.02.2012 г. по въззивна жалба 

на подсъдимия. Протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия Л. 

Хърватев. Делото е образувано надлежно. Върху щемпел, положен на 
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първа страница е видно, че делото е насрочено за 29.03.2012 г. Делото е 

отсрочено за 10.05.2012 г., за което няма данни по делото. Това е видно от 

приложени призовки до страните. В с. з. на 10.05.2012 г. е даден ход, както 

и ход на съдебните прения, след което съдът е отменил дадения ход по 

същество и е отложил делото за 07.06.2012 г. за събиране на доказателства. 

В това с.з. е даден ход на делото и е обявена нова присъда, с която е 

отменена присъдата на РС – Силистра по НОХД № 729/2011 г., с която е 

признат за виновен подсъдимия по чл. 339, ал.1 НК и по чл. 354 а, ал.1 НК, 

като вместо нея е признал подсъдимия за невинен.  

Проверени още дела : 

ВНОХД № 13/2013 г.; ВНОХД № 185/2013 г.; ВЧНД № 66/2012 г.; ВЧНД 

№ 277/2012 г.; ВНОХД № 156/2012 г.; ВНОХД № 138/2013 г.; ВНОХД № 

52/2013 г.; ВЧНД № 128/2012 г.; ВНОХД № 82/2013 г.; ВНОХД № 36/2013 

г.; ВНОХД № 9/2012 г.; ВНОХД № 234/2012 г.; ВНОХД № 39/2012 г.; 

ВНЧХД № 9/2013 г.; ВНОХД № 118/2012 г.; ВЧНД № 8/2013 г.; ВЧНД № 

135/2013 г.; ВЧНД № 94/2012 г.; ВЧНД № 224/2013 г. 

 

ХІV. ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В С. З.  И        

ИЗПИСВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ПРОТОКОЛИ 

 

Подготовката за разглеждане на НОХ делата в с.з. започва още в 

стадия „предаване обвиняемия на съд”. В този стадий се определят 

страните и лицата, които ще участват в съдебната фаза, както и тяхното 

качество. Поради тази причина не са констатирани грешки или пропуски 

при конституирането на страните или при осигуряване на гражданите 

конституционното право на защита. 

Подготовката за разглеждане на делото по реда на въззивното 

производство започва с проучването на жалбата и първоинстанционния 

съдебен акт със съответното дело. В много редки случаи са правени 

искания от страните за провеждане на съдебно следствие от въззивната 

инстанция. Не са констатирани случаи и това да е ставало по служебен 

почин на въззивния съд. 

От протоколите на проверените наказателни дела се установява, че 

съдебното заседание се провежда съгласно предвидените изисквания в 

НПК. Няма случаи на неоснователен отказ от даване ход на делото, нито 

на даване ход на делото ако не са налице основанията за това. При вземане 

на решението си по този въпрос съдът изслушва становището на страните. 

На всички заинтересовани страни съдът разяснява техните процесуални 

права предвидени в НПК, с оглед на процесуалното им качество, както и 

правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора или секретаря. 

Следва да се отбележи, че не съществува тенденция да се иска 

неоснователно отвод, както и няма практика да се прави тенденциозен и 
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неоснователен самоотвод, каквито случаи са констатирани в други съдебни 

райони. 

В съдебния протокол по първоинстанционните наказателни дела се 

различават отделните стадии на съдебното производство: даване ход на 

делото, даване ход на съдебното следствие, прения между страните, 

последна дума на подсъдимия, постановяване и обявяване на присъдата. 

В съдебния протокол се посочва ясно реда по който се провежда 

съдебното производство, както и евентуалната промяна на този ред. 

Следва да се посочи, че независимо от определената усложненост на 

материята по този въпрос, съдът е допускал промяна на едно съдебно 

производство в друго, само когато са били налице основанията за това. 

Възможните хипотези на усложнение при промяна на вида на съдебното 

производство са разгледани в акта за проверка на РС – Дулово и дадените 

там разяснения и препоръки могат да се използват от всички съдии от 

съдебния окръг, разбира се ако ги споделят.  

Съдебният протокол на въззивното производство се отразяват ясно и 

конкретно възраженията, доводите и исканията на страните по отношение 

на обжалвания съдебен акт.  

Всички съдебни протоколи се изготвят на ясен и разбираем 

български език, без изтривания, зачертаване или заличаване на съдържание 

от текста. 

Протоколите се водят обективно и точно, и поради това не се 

констатират производства за поправки и допълване на съдебния протокол, 

съгласно чл. 312 НПК. Това сочи на добросъвестно и отговорно 

изпълнение на служебните задължения от съдебните секретари и съдиите – 

председатели на състави с препоръката това да продължи. 

В преобладаващата си част, съдебните протоколи са в съответствие с 

всички изисквания на процесуалния закон.    

При воденето на с.з. и при изготвянето на съдебния протокол са 

констатирани определени несъответствия със законовите изисквания и те 

се изразяват в следното: 

● по НОХД № 2/2013 г., НОХД № 155/2012 г., НОХД № 74/2013 г. и 

др. определението по чл. 309 НПК е написано на отделен лист, който няма 

нищо общо нито с присъдата, нито със съдебния протокол. Определението 

е подписано от целия съдебен състав, но излиза, че е постановено извън 

с.з., защото не е отразено в съдебния протокол, както изисква чл. 311, ал.1, 

т. 4, вр. чл. 129, ал. 1 НПК.  

Тази практика на ОС – Силистра се наблюдава и в дейността на РС – 

Силистра. С определение по НОХД № 537/2012 г. и НОХД № 392/2012 г. 

на РС – Силистра е процедирано по идентичен начин с посочения за ОС – 

Силистра.  

Тази неправилна практика на РС – Силистра нито е констатирана от 

ОС – Силистра, нито е поискано нейното изоставяне. Може да се 
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предполага, че именно тази търпимост към една установена неправилна 

практика е причина за нейното разпространение, вкл. и в дейността на ОС 

– Силистра.   

● по НОХД № 66/2013 г. делото е разгледано като съкратено съдебно 

следствие (СССл) по Глава XXVII НПК, като промяната на вида на 

съдебното производство е станала в с. з., когато е прието, че са налице 

изискуемите условия по чл. 371 т. 2 НПК. В мотивите към присъдата 

неправилно е прието, че подсъдимата признава изцяло фактите на 

престъплението. В с. з., в обясненията си, подсъдимата е заявила, че не се 

признава за виновна. Има ли в такъв случай признаване на всички факти, 

изложени в ОА. Вината е най-важният факт от фактологията на 

престъплението. Без признание на вината е невъзможно СССл, а следва да 

се води пълно съдебно следствие за установяването и на факта на вината. 

Този пропуск на ОС не е констатиран от Варненския апелативен съд, като 

нарушение по чл. 372, ал. 2 и чл. 373, ал. 2 НПК, но очевидно той е бил 

налице и не следва да се повтаря. 

 

ХV. ПО ИЗПИСВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ - 

ПРИСЪДИ, РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РАЗПОРЕЖДАНИЯ 

 

В преобладаващата си част  съдебните актове на ОС – Силистра 

съответстват на изискванията на НПК и практиката на Висшата съдебна 

инстанция (ВС и ВКС) относно формата и съдържанието на съдебните 

актове. 

Всички съдебни актове са надлежно мотивирани. Те се постановяват 

след като изрично се определи и посочи характера на производството, 

неговия предмет и искането на сезиращите страни. 

Самите актове се постановяват след изясняване на 

правопораждащите факти и тяхното подвеждане под съответната правна 

норма.  

Първоинстанционните присъди и въззивните решения са добре 

мотивирани и в преобладаващата си част са обосновани и 

законосъобразни. 

Има известни отклонения от това правило и те следва да се посочат, 

за да не се повтарят. 

● по НОХД № 187/2012 г. в с.з. производството е започнало по 

общите правила на Глава XX НПК, но в последствие е преминало в 

производство по Глава XXVII – СССл, за което са били налице 

основанията за това. Осъдителната присъда е по чл. 115, вр. чл. 18, ал.1, чл. 

55 и чл. 58а НК. В мотивите към присъдата няма изложени обстоятелства, 

от които може да се заключи, че са налице условията по чл. 55 НК. Няма 

анализ и съпоставка кой режим за определяне на наказанието по чл. 58а 
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НК е по-благоприятен за подсъдимия: този по чл. 58а, ал.1 – 3 НПК или 

този по чл. 58а, ал. 4, който автоматично препраща към чл. 55 НК.        

Съгласно действащата редакция на чл. 58а НК и вложената 

законодателна идея в нея, нормата на чл. 55 НК не се прилага автоматично, 

както това беше до ЗИДНК, ДВ бр.27/2009 г. и бр. 26/2010 г., а за нейното 

приложение са задължителни следните предпоставки: 

● самостоятелна наличност на основание за приложение на чл. 55 НК 

(изключителни или многобройни смекчаващи отговорността 

обстоятелства, когато и най-лекото наказание, предвидено по закон се 

оказва несъразмерно тежко за подсъдимия) вън и независимо от чл. 58а 

НК. 

● анализ на практическия резултат, който дава режима по чл. 58а, 

ал.1 – 3 НК и по чл. 55 НК. 

● констатация, че режимът по чл. 55 НК е по-благоприятен за 

подсъдимия. 

Само при кумулативното наличие на посочените по-горе 

материалноправни изисквания е възможно приложението на чл. 55 НК при 

съкратеното съдебно следствие. 

В разглеждания случай и по посоченото дело, нито са констатирани 

като изискуеми, нито са проверени, като съществуващи посочените по-

горе условия, поради което е допуснато нарушение на материалния закон. 

Подобна практика беше констатирана и в дейността на РС – 

Силистра, поради което следва да се вземат мерки и от ОС – Силистра за 

тяхното преодоляване. По същото дело, за обозначение на алинеите, се 

използват римски, а не арабски цифри, както се изисква от чл. 27 от Указ 

№ 883 за приложение на Закона за нормативните актове (същото и по 

НОХД № 138/2013 г.). 

● Във въззивното решение по ВНОХД № 9/2012 г. има израз, че СОС 

действа като „втора” „първа” инстанция.   Този извод обаче не е 

универсален и не важи за всички предвидени правомощия на въззивната 

инстанция. Основното, което следва да се посочи по този въпрос е, че 

въззивната инстанция има преди всичко касационни правомощия за 

контрол върху правилното приложение на закона с обжалваната присъда в 

нейната цялост. Разбира се, че въззивната инстанция проверява и 

фактическата изясненост на делото и фактическата правилност на приетите 

за установени положения. И само когато при осъществяването на този 

контрол се констатира фактическа неизясненост или доказателствена 

непълнота при постановяването на присъдата, само тогава въззивната 

инстанция може да допълва доказателствения материал и да установява 

нови фактически положения идентични или различни от приетите в 

присъдата. Само при тази хипотеза ВИ действа като първоинстанционен 

съд по съществото на делото и само в този случай е правилно да се 

определя като „втора” „първа” инстанция. Разширяване приложното поле 
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на дадената процесуална характеристика на ВИ от СОС води до промяна в 

характера и правомощията на тази инстанция и отдалечаването й от нейния 

процесуален статут определен от НПК. 

● по ВНОХД № 154/2013 г. с решението по същото дело 

първоинстанционната присъда е изменена, като деянието е 

преквалифицирано от престъпление по чл. 195, ал.1, т.1 НК в престъпление 

по чл. 215, ал. 1 във вр. с чл. 55 НК и първоначално наложеното наказание 

е намалено на 4 м. л. с.  

При промяна в квалификацията на престъплението следва 

задължително да се определи ново по вид и размер наказание по новата 

квалификация.  

Намаляване на наказанието, като форма на извинение на присъдата, е 

възможно само когато в рамките на същата квалификация е прието, че 

наказанието е явно несправедливо завишено и това налага намаляването 

му. В тези случаи изменението на присъдата се отнася само до размера на 

наказанието. Когато обаче се променя съставът на извършеното 

престъпление, задължително следва да се определи наказание, независимо 

че то може да се окаже на практика същото. Това е така, защото съгласно 

чл. 35 ал.3 НК наказанието за всяко престъпление трябва да бъде съответно 

на неговата тежест и на останалите обстоятелства, при които то е 

извършено. Именно и поради това, всяко изменение в правната 

квалификация на престъплението задължително поражда необходимостта 

от определяне на съответно самостоятелно наказание за същото 

престъпление, за да бъде спазен и теоретично, и на практика принципът на 

съответствието, т. е. на справедливостта.   

При изготвяне на въззивните решения обикновено се изписва 

определена фактическа обстановка, без да е ясно в самото начало на кой 

съд е тази фактическа обстановка. Едва в края на фактическата част на 

решението става ясно, че това са факти, приети от първоинстанционния 

съд( ВНОХД № 138/2013 г.). 

 За да се избегнат колебанията относно принадлежността на 

коментираните фактически положения, добре е още в началото да се 

посочи, че първоинстанционният съд е приел следната фактическа 

обстановка. След възпроизвеждане на фактическите положения, приети с 

присъдата, се излагат задължителни съображения от какви доказателства и 

доказателствени средства се подкрепят същите фактически положения, с 

което се изчерпва фактическата част на присъдата и нейното установяване. 

С горепосочените изключения посоченият ред за проверка на 

първоинстанционната присъда се спазва стриктно от ОС – Силистра и 

може да се посочи определено, че въззивната дейност на съда е на много 

добро ниво. 

Има и други бележки по изписването на съдебните актове, които не 

са за допуснати тежки нарушения, но те следва да бъдат посочени в 
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интерес на обективността, както и с оглед издигане дейността на съда на 

по-добро ниво. 

●  при изписване на съдържанието на първоинстанционната присъда 

се използва вместо минало историческо време, сегашно време и при това 

положение за определени пасажи от съдебния акт не става ясно кой е 

постановил същия акт. Така вместо „Осъжда подсъдимия” следва да се 

изпише „Подсъдимият е осъден” или вместо „Отхвърля иска, предявен от” 

е следвало да се напише „Отхвърлен е искът, предявен от” (ВНЧХД № 

78/2013 г. и др.). По същото дело с въззивното решение е постановено, че 

се потвърждава присъда № 2/21.02.2013 г. по НЧХД № 8/2012 г. на РС – 

Дулово изцяло. Същата неправилност е допусната и при други дела. 

В случая думата „изцяло” е излишна. Потвърждаването на присъдата 

не може да бъде друго, освен изцяло. Частичното потвърждаване на 

присъдата води или до частична отмяна, или до изменение на присъдата. 

Така юридически, логически и чисто фразеологично потвърждаването е 

възможно само когато цялостно, пълно и изцяло, и поради това 

определението на потвърждаването изцяло е ненужно.      

● По ВЧНХД № 86/2013 г. освен неправилното възпроизвеждане на 

обжалваната присъда, във въззивното решение е отразено, но не е 

отстранено едно смесване на разноските по делото с разходите за лечение 

на тъжителя. Разходите за лечение не могат да се присъждат, като 

разноски, защото първите съставляват неимуществени вреди, върху които 

се начислява държавна такса, докато за разноските такава такса не се 

начислява.  

По същото дело, при обсъждане на размера на присъденото 

обезщетение, са коментирани едни увреждания, които съставляват само 

част от причинените и посочени, при обсъждане, в медицинската 

експертиза. Такова различно третиране на едни и същи обстоятелства – 

характера и обема на причинената вреда е недопустимо и се отразява 

директно върху справедливостта на съдебния акт. 

●  С решение по КАНД № 109/2013 г. основателно е прието, че не е 

установен процесуален ред за последващ контрол върху решението по чл. 

33, ал. 1 ЗООРПСМ, което е окончателно, но пък същата разпоредба е в 

противоречие с чл. 5, т. 4 ЕКПЧ. За да допусне последващ съдебен контрол 

върху същото решение, ОС – Силистра се е позовал на процесуална 

аналогия с производството по чл. 78а НК, вместо на чл. 7 УБДХ, който 

решава аналогични хипотези в сходен по предмет нормативен акт. 

Положителното е, че е допуснат и осъществен последващ съдебен контрол 

върху решение, за което в закона е посочено, че е окончателно. 

●  В определение по ВНЧД № 250/2012 г. има различие между 

номерата на първоинстанционното ЧНД № 291/2012 г., по което е 

постановено обжалваното определение и номера на ЧНД № 493/2012 г. по 

описа на РС – Силистра, по което се сочи, че е отменено определението. 
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Най-вероятно е сгрешен номерът на ЧНД, по което е постановено 

обжалваното определение, което води до затруднение при 

индивидуализиране на отмененото определение. 

●  По ВНОХД № 13/2013 г., също в началото на фактическата част 

на решението, неправилно се изписва, че СОС приема за установено 

следното: „Това налага извода, че фактическата обстановка на РС не се 

възприема и въззивното производство започва на свое основание, ново 

установяване на фактически положения”, което не е вярно. Ето защо 

въззивното решение следва да представи накратко какви фактическите 

положения е приел за установени РС и тогава да ги коментира, а не да 

записва, че приема за установено следното: „..........”. 

По същото решение присъдата на първата инстанция е 

възпроизведена дословно, с което не става ясно кой е съдът, постановил 

обжалвания акт. 

● По ВНОХД № 30/2013 г. в потвърдително решение се използват 

изрази съставляващи полемика със страните, което е недопустимо 

„Безспорно по делото, ако и това да не се харесва на защитата, е било 

установено”. Езикът на съда следва да бъде нито емоционален, нито 

полемичен, а неутрално държавнически и в известна степен равнодушен, 

като се използват само законоустановените понятия и термини: 

Становището е неоснователно, несъществено, неправилно, 

незаконосъобразно и др.  

Чрез езика на съда говори държавата и следва този език да бъда 

държавнически, по възможност максимално близък до използвания в 

законодателството. 

 

ХVІ. ПО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА  

СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

● Делото се образува и се насрочва по общия ред освен в случаите, 

когато към делото е приложен проект за споразумение. 

● В с. з., когато са налице основанията за това, производството по 

общия ред преминава в производство по реда на Глава ХХІХ НПК. При 

съблюдаване изискванията имуществените вреди да са възстановени или 

обезпечени, престъплението да е извън посочените в чл. 381, ал.2 НПК и 

ако има конституирани страни, всичките те да са съгласни със 

споразумението и да го подпишат.  

Общата констатация е, че делата, които приключват със 

споразумение се решават в най-широк смисъл на това понятие, в 

съответствие с изискванията на закона. Не са констатирани несъответствия 

със закона, установени при проверките в районните съдилища.  
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Правилно е процедирано при приключването на НОХД № 233/2012 

г. със споразумение, по НОХД № 200/2013 г., както и по други дела от 

същия вид. 

При разглеждането и на тази категория дела, се констатираха 

определени несъответствия с изискванията на закона, които се посочват, за 

да не бъдат повтаряни.  

 ● следва се процедурата на разглеждане на делата по Глава ХХ НПК, 

без това да е наложително. Становището на страните по съществото на 

делото е материализирано в писмена форма и не е необходимо цялото му 

повторение, най-малко защото няма такова изискване в закона. 

 ● редакционните бележки се изразяват в това, че споразумението се 

вписва в съдебния протокол като присъда, а не като писмено съгласие 

между страните по въпросите, посочени в чл. 381, ал. 5 НПК. Именно 

поради това, изразът „му налага” е неудачен и следва да се замени с израза 

„е съгласен да изтърпи наказание”. Въпросът за мярката за неотклонение 

не се включва в предмета на споразумението и следва да се реши с отделно 

определение (НОХД № 200/2013 г., НОХД № 149/2012 г. и др.).  

 ● използваният израз „излага окончателния вид на споразумението” 

е неудачен, не съответства на законовите изисквания и затова следва да 

бъде заменен с „вписва окончателния вид на споразумението”. 

 Усилията на ОС следва да бъдат насочени към подобряване 

дейността на районните съдилища по Глава ХХІХ НПК. Вярно е, че 

актовете по тези дела не подлежат на инстанционен контрол, но при 

извършваните проверки на районните съдилища може да бъде проверена и 

работата по Глава ХХІХ по законосъобразното приложение на закона. 

Могат да се възложат и анализи на районните съдилища по тяхната 

практика по същия предмет.     

   

ХVІІ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ВЛЕЗЛИТЕ 

                        В СИЛА  СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

 Тази част от проверката цели съблюдаването на единството и 

безпротиворечивото приложение на закона от съдилищата по региони и в 

цялата страна.  

 Не се констатира ясно изразено глобално противоречие при 

приложението на закона или на отделни норми от него. Констатираха се 

обаче случаи на неправилно приложение на закона под формата на 

противоречие с неговите изисквания и тези случаи ще бъдат посочени, за 

да не бъдат повтаряни. 

 ● по ВЧНХД № 262/2012 г. първоинстанционната оправдателна 

присъда по обвинението по чл. 130, ал.1 НК е потвърдена, поради това че 

формата на вината, при която е причинена леката телесна повреда е под 
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формата на съзнавана непредпазливост, което прави деянието 

несъставомерно.  

 Известно е от теорията и безпротиворечивата съдебна практика, че 

при съзнаваната непредпазливост (самонадеяност) деецът не желае 

настъпването на резултата, защото той разчита на определени обективни 

или субективни фактори, или обстоятелства, които са в състояние да го 

неутрализират.  

 Нито РС, нито ОС са посочили в мотивите си конкретните 

неутрализиращи обстоятелства, само при наличието на които подсъдимият 

е предприел деянието. Само това е достатъчно да се приеме, че 

определената форма на вина, изключваща отговорността на дееца е 

незаконосъобразна.  

 От обстоятелствата по делото е установено, че при създадената 

напрегната обстановка и остро противопоставяне от тъжителя на 

навлизането на трактора на подсъдимия в нивата, той е предприел 

управлението и движението на трактора, като е разчитал единствено на 

случайността, че няма да засегне пострадалия. Разчитането на добрия шанс 

или на случайността винаги се приема от съдебната практика не за 

самонадеяност, а за евентуален умисъл.  

 Ако беше настъпил смъртоносен резултат при същите фактически 

обстоятелства – съзнателно насочване на трактора към тъжителя и 

задвижването му в същата посока, щеше ли да се приеме, че деянието е 

непредпазливо. Същото важи и за реализираната телесна повреда, макар тя 

да е лека. 

 Приетата от съда съдебно - медицинска експертиза на неизменният, 

вездесъщ д-р Т.И. е изградена изцяло на предположения и вероятности 

относно механизма на увреждане. Освен това същото вещо лице изгражда 

заключението си въз основа на свидетелски показания, без по закон да има 

право да прави оценка на тези показания, каквото правомощие е 

предоставено само на съда. 

 Формалното потвърждаване на решението от ВКС не премахва 

констатираното в него нарушение на материалния закон, както и 

непреодолимото му противоречие с обективната истина и справедливостта. 

 Със своите актове съдът не бива да поощрява агресията и лошотията 

на хората, защото това е най-сигурният начин за тяхното увеличаване. 

Задачата на правосъдието е не да влошава, а да заздравява състоянието на 

засегнатите обществени отношения и това следва да се има предвид по 

всяко дело. 

 ● по ВНОХД № 137/2013 г. в мотивите към решението е изразено 

становището, че самопризнанието на дееца няма процесуална стойност, 

след като не е спомогнало своевременно и съществено за изясняване 

обективната истина и вината на дееца. Независимо, че това становище е 

изведено от практиката на ВКС по НД № 577/2005 г., по естеството си то 
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противоречи на чл. 103, ал. 2 НПК, съгласно който обвиняемият не е 

длъжен да доказва, че е невинен, както и на чл. 103, ал.1 НПК, съгласно 

който тежестта на доказване на всички обстоятелства от задължителния 

предмет на доказване (обективна истина и вина) е на обвинителя. 

Посоченото становище би стимулирало обвиняемите да се 

саморазобличават и да свидетелстват срещу себе си, което противоречи на 

установените в международните актове основни принципи за правата на 

човека. Всяко доброволно признание на факти на обвинението следва да се 

отчита като позитивен факт за обвиняемия, защото това признание 

неминуемо скъсява пътя на доказването. Другото е архаично, очевидно 

незаконосъобразно и следва да се изостави. 

 ●  По ВНЧХД № 228/2013 г. с решението е потвърдена 

оправдателната присъда по НЧХД № 34/2013 г. на РС - Силистра. 

 За да оправдаят подсъдимия и двете съдебни инстанции са се 

позовали на СМЕ, изготвена от д-р Т. И. СМЕ е в диаметрално 

противоречие с медицинското удостоверение, издадено при първоначалния 

преглед на тъжителя, извършен от същия лекар. Освен това в. л. прави 

оценка на свидетелски показания (преценявайки тяхната добросъвестност 

и достоверност), каквито правомощия по закон няма, защото няма правото 

да оценява в съвкупност всички доказателствени материали.  

 Медицинският експерт е длъжен да даде „снимка” на констатираното 

увреждане и да посочи вероятните причини за това, като може да се 

позовава на медицинската теория и на установената съдебно - медицинска 

практика, но не и на свидетели. 

        В крайна сметка този съдебен прецедент с поставено начало от 

медицинското удостоверение, издадено от дежурен лекар, приключва в 

доказателствено отношение с противоположни изводи на същия лекар 

относно наличието на констатираните увреждания и с твърдението за 

симулативен характер на оплакването на тъжителя. И всичко това е поради 

несъобразяване с правилата, регламентиращи значението на отделните 

видове доказателствени източници и обема на релевантната информация 

от тях, която може да послужи за постановяване на съдебния акт.  

 Задача на съда е да контролира обема на правомощията, които се 

упражняват от всеки участник в наказателния процес, която по делото 

очевидно е подценена. 

 ● с решение по ВНЧХД № 78/2013 г. на ОС – Силистра е потвърдена 

оправдателна присъда № 2/21.02.2013 г. по НЧХД № 8/2012 г. на РС – 

Дулово.  

 При решаването на делото, и от двете съдебни инстанции, е даден 

приоритет на формално - догматичния подход, като се констатират и 

привеждат определени различия в показанията на свидетелите, които 

различия са неизбежни.  
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 Същевременно не са оценени обективно и според тежестта им 

главните обстоятелства на фактологията на случая: събитието на 

инцидента, последиците от него, последващото състояние на пострадалия, 

индикациите за увреждане на здравето й.  

 Между свидетелските показания относно инцидента и последиците 

от него, и останалите обективни данни съществуват непреодолими 

противоречия, които не са анализирани и съобразени: не са обсъдени 

следните обективни обстоятелства: защо пострадалата е потърсила 

медицинска помощ, защо е била в неврохирургията, защо е била 

освидетелствана от съдебен лекар. Тези обстоятелства са в противоречие 

на приетото от съдилищата, но не са обсъдени и оценени, съгласно 

изискванията на чл. 305, ал. 3, изр. 2-ро НПК, което е довело до 

незаконосъобразни изводи относно невинността на подсъдимия.  

И присъдата, и решението са не само несправедливи, но и от 

формално - логична гледна точка неубедителни. По всички дела, и най-

вече по НЧХ делата, по които няма ДП от най-важно значение за 

правилното (законосъобразно и справедливо) решаване на делото е 

установяването на действителното положение към момента на извършване 

на деянието, т.е. установяване на обективната истина. Без наличието на 

това предварително условие всички други действия на съда са неадекватни 

и неефективни, защото не съответстват на станалото. 

Наложително е под ръководството на ОС, районните съдилища да 

положат повече усилия за установяване на обективната истина и по НЧХ 

делата. 

● В решението по ВНЧХД № 204/2012 г., с което е отменена присъда 

по НЧХД № 14/2012 г. на РС – Дулово, наред с другото е прието, че 

подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 

130, ал.1 НК, но нито от диспозитива, нито от мотивите става ясно какъв 

вид лека телесна повреда е нанесена – с разстройство на здравето по чл. 

130, ал.1 НК или без разстройство на здравето по чл. 130, ал. 2 НК. 

Към това разбиране на ОС могат да се направят следните критични 

бележки. 

● разграничението между двата подвида на леката телесна повреда е 

направено от самия законодател в чл. 130, ал.1 и съответно ал. 2 НК. От 

съда не може да се иска разграничаването на леката телесна повреда по 

вид, след като това ясно и недвусмислено разграничение е направено в 

закона.  

● от съда може да се иска не разграничаването на видовете лека 

телесна повреда, а в какво се изразява причинената по чл. 130, ал.1, т. е. 

описание на нейните медико-физиологични (медицински) критерии и 

субсумирането им под хипотезата на относимата правна норма. 

●  очевидно е, че при квалификация на деянието по чл. 130, ал.1 НК 

първоинстанционният съд  е приел, че причинената лека телесна повреда е 
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с разстройство на здравето и ако трябва да бъде упрекван за нещо, то това 

е дали е посочил обстоятелствата, обуславящи приетата квалификация по 

чл. 130, ал.1 НК.        

 

ХVІІІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ КОНСТАТАЦИИ И ДОБРИ 

ПРАКТИКИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

Направените критични бележки по някои дела не променя общите 

изводи, че правосъдната дейност на ОС - Силистра по наказателните дела е 

на сравнително добро ниво, а по отделни показатели и на много добро 

ниво. 

Съдиите от ОС са много добре подготвени в теоретично отношение, 

имат и достатъчен практически опит. Критичните констатации се посочват 

с цел да бъдат преодолени, което ще подобри цялостно дейността на съда. 

Наред с посочените по-горе негативни констатации при проверката 

се констатира добра практика при решаването на делата която също ще 

бъде посочена от гледна точка изискванията за обективност и от гледна 

точка препоръчителното й приемане от останалите съдилища. 

  

 ● Определение по НАХД № 25/2012 г. за прекратяване на съдебното 

производство и връщане на делото на ОП-Силистра за отстраняване 

констатираното нарушение на закона. За да постанови определението си 

съдът е направил свое тълкуване на закона, в подкрепа на което е цитирал 

и относима практика на ВКС. 

 ● Решение по КАНД № 11/2013 г. постановено по реда на чл.7,ал.3 

от УБДХ. С това решение ОС е упражнил касационни правомощия и 

касационна компетентност, поради което и на това основание 

законосъобразно е упражнил само правомощието си относно преценката за 

справедливост на наказанието. 

 ● ВЧНД № 66/2012 г. е било за групиране на наказанията за 18 

присъди. Въззивното определение е законосъобразно и прецизно. За 

постановяването му е направена инцидентна справка във ВКС и след като 

е получена информация за възобновяване на производството по едно от 

делата, наказанието по същото дело е изключено от съвкупността. 

 ● Решението по ВНОХД № 234/2012 г. е пълно, точно, 

законосъобразно и отговаря на всички изисквания за въззивен съдебен акт, 

като обем, поредност на разгледаните и решени въпроси, включително и 

по изписването на диспозитива. 

 ● Решението по АНД № 136/2013 г. (по приложението на чл.78а НК) 

е също изготвено в съответствие с всички изисквания към въззивния 

съдебен акт. Същевременно в решението са констатирани и посочени 

всички допуснати нарушения от РС при постановяване на решението му, 

т.е. не се търси само едно и достатъчно за отменяване на акта нарушение, а 
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се проверяват, установяват и посочват всички допуснати нарушения, което 

прави въззивният контрол не само пълен по обхват, но и изчерпателен като 

възможност. 

 ● Решението по ВНОХД № 118/2013 г., с което частично е изменена 

присъдата по НОХД № 56/2013 г. на РС - Силистра с приложението на 

чл.66, ал.1 НК е максимално кратко - само 2 страници, но съдържа 

отговори на всички възможни въпроси, които се поставят от страните или 

се проверяват служебно от съда. 

 ● С решението по ВНОХД № 54/2012 г. е потвърдена присъда по 

НОХД № 542/2011 г. на РС – Силистра. С решението е даден отговор на 

поставените в жалбата на подсъдимия въпроси. Отбелязана е и служебната 

проверка на правилността на присъдата.  

 Предимство на решението е, че още при обсъждане на фактическата 

част на присъдата ОС е посочил, че приема идентична фактическа 

обстановка с приетата от РС, тъй като няма искания и основание за 

нейното допълване и изменение. 

 ● С Решение по ВЧНД № 8/2013 г. е отменено Определение № 

72/29.11.2012 г. по НЧХД №145/2012 г. на РС – Дулово и делото е върнато 

за ново разглеждане от друг състав на съда, като са посочени основанията 

за това и необходимите действия и преценка, които трябва да извърши РС. 

 Решението съдържа задълбочен анализ на възникналите правни 

проблеми и начина за тяхното решаване. Използван е ясен стил и 

съвършен юридически език. От решението няма какво да се премахне, 

нито какво да се добави. Може да се каже, че това е върхово постижение в 

практиката на ОС – Силистра. 

 ● Решението по ВНЧХД № 9/2013 г., с което е отменена присъда № 

17/27.11.2012 г. по НЧХД № 40/2012 г. на РС – Дулово и делото е върнато 

за ново разглеждане.  

 Решението посочва изчерпателно допуснатите процесуални 

нарушения, неизяснените фактически обстоятелства и въпросите, които РС 

следва да разгледа и реши при новото разглеждане на делото. Решението е 

също много кратко – 3 стр., но дава обоснован и достатъчен отговор на 

всички въпроси, подлежащи на решаване от въззивния съд. 

 ● Също така кратко, но съдържателно и всеобхватно е въззивното 

решение по ВНОХД № 52/2013 г., с което присъдата по НОХД № 216/2012 

г. на РС – Силистра е потвърдено. Като форма и структура, решението 

отговаря на всички изисквания за въззивен съдебен акт. По съществото на 

делото е даден кратък, но обоснован отговор на всички поставени въпроси, 

вкл. и на констатираните противоречия в доказателствения материал. 

 ● Решението по ВЧНД № 135/2013 г. по форма отговаря на 

изискванията за въззивен съдебен акт. По съдържанието си е пределно 

ясно, конкретно и точно, а с оглед размера на наказанието е проявен 

житейски опит и мъдрост. 
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 ● Много кратко е определението (2 стр.) по ВЧНД № 94/2012 г., с 

което е потвърдено разпореждането по НОХД № 23/2012 г. на РС - 

Силистра за връщане на делото на прокурора.  

 Всички допуснати процесуални нарушения са индивидуализирани, с 

посочване начина на тяхното отстраняване. 

 Определението не само санира и утвърждава правилната позиция на 

РС – Силистра, но същевременно съставлява едно указание и насока за 

необходимите действия от органите на ДП.  

 ● Кратко, ясно, точно и аргументирано е решението по ВЧНД № 

236/2013 г., с което определението на първоинстанционния съд по НЧХД 

№ 147/2012 г. за прекратяване на същото дело е отменено като 

незаконосъобразно. Такова е и определението по ВЧНД № 224/2013 г., 

както и много др. съдебни актове на ОС – Силистра.     

 

      

       ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

 ИЗВОДИ: 

 

1. През проверявания период 2012 г. – 2013 г. съдиите от ОС – 

Силистра са постигнали определено добри резултати в цялостната си 

правосъдна дейност.   

2. Констатираните несъответствия и недостатъци в работата на съда 

не са тежки и непреодолими и могат да се отстранят при стриктното 

спазване на закона, нормативните изисквания и установената практика, 

както и чрез предприемане на посочените за всеки раздел управленски, 

организационни и др. относими мерки. 

3. Няма показател в работата на съда, който да не подлежи на 

подобряване. Никога не е излишна да се подобрява качеството и 

прецизността в правосъдната дейност, което очевидно важи и за ОС – 

Силистра.  

 

ПРЕПОРЪКИ:  

 

1. Председателят на ОС да свика общо събрание на съдиите от ОС – 

Силистра, на което да бъдат разгледани резултатите от извършената 

проверка, направените констатации и пътищата за подобряване дейността 

на съда. 

2. Под ръководството на председателя на съда да се разработят 

конкретни мерки за отстраняване констатираните нарушения и 

несъответствия по отделните направления на дейността на съда. 



 48 

3. Да се анализират и актовете от проверките на районните съдилища 

и заедно с техните председатели да се набележат необходимите мерки за 

подобряване на дейността им. 

  

 

Председателят на ОС - Силистра и всеки съдия от същия съд могат 

да направят писмени възражения по констатациите в Акта, ако имат 

такива, в 7- дневен срок от връчването му пред Главния инспектор на 

ИВСС. 

 
За предприетите мерки, с оглед направените препоръки и 

предложения, Инспекторатът към ВСС да бъде уведомен в едномесечен 
срок. 

    
 
 
                                      ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                 ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


