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

Закона за съдебната власт и приетия план за провеждане на 

комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен 

съвет на съдилищата  в Апелативен район – Варна за 2012 г. и 2013 г., 

и Заповед № ПП-01-34/20.03.2014 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- 

град Силистра с обхват от 01.01.2012 год. до 31.12.2013 год. и задачи 

на проверката: 

     ● заповедни книги, организация и осъществяване на 

административната дейност.  

             ●  срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на 

мотивите към тях. 

             ●   върнати за доразследване дела - причини и основания, както 

и спрени наказателни дела. 

             ●  изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

             ●  общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 

присъди. 

             ●  общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от 

Апелативен съд.  

             ●  противоречива съдебна практика по влезли в сила съдебни 

актове. 

              

     

       

          СРОК за извършване на проверката от 24.03.2014 г. до 

28.03.2014 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 ръководителите на 

съответните съдилища. 
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I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 

Административен ръководител – председател на съда е Росен 

Костадинов. В Районен съд – Силистра няма обособено наказателно 

отделение. През проверявания период са работели общо 10 съдии – Росен 

Костадинов – адм. ръководител – председател, Елена Чернева – зам. на 

адм. ръководител и районни съдии Люба Карагеоргиева, Жанет Борова, 

Мария Петрова, Петър Петров, Стоян Стоянов, Силвина Йовчева, 

Мирослав Христов и Галина Василева. 

Наказателни дела са разглеждали 5 съдии: Росен Костадинов, Стоян 

Стоянов, Силвина Йовчева, Мирослав Христов и Галина Василева. 

      През 2013 год. съдиите  Мирослав Христов, Силвина Йовчева и 

Галина Василева със съответни Заповеди на Председателя на Окръжен съд 

- гр.Силистра са били командировани да изпълняват служебните си 

задължения и в Районен съд – гр. Дулово. 

      Председателят на съда разглежда всички видове наказателни дела  с 

80 % натовареност, съгласно Протокол № 25/01.07.2010 г., т. 65.1.1.Б на 

ВСС, а всички останали съдии работят при 100% натовареност. 

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”.   В 

Районен съд - Силистра няма разпределение на делата по престъпни 

състави за наказателните съдии. Делата се разглеждат от съдиите след 

определянето им от електронната система. Дежурствата за съдиите са 

определени по дни от седмицата със заповед, а по отношение на 

почивните и празнични дни се утвърждава ежемесечен график. 

Определянето на съдия – докладчик се извършва от председателя на 

съда, съобразно поредността на постъпването на преписките в съда, чрез 

случайно електронно разпределение на делата. В случай на отсъствие на 

председателя, разпределението на делата се извършва от зам. 

председателя на съда.  

       При разпределянето се изключват съдии, които отсъстват поради 

ползването на отпуск или друга обективна причина за 5 или повече дни.  

Промяна и преразпределение на определения съдия-докладчик се 

прави при отвод на този съдия или друга обективна причина, налагаща 

продължително отсъствие, която задължително се мотивира.  

Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на 

електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, 

извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 

дело.   
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Насрочването на първото съдебно заседание по наказателните дела 

се извършва с разпореждане, с което се обсъждат всички въпроси, 

предвидени в чл. 248 от НПК.   

 Общата и специализирана администрация са съобразени с 

изискванията на чл.16 ал. 2 и чл.17 ал. 2 от ПАРОАВАС (отм.). Водят се 

всички предвидени деловодни книги. Делата се образуват в деня на 

постъпването им и само в изолирани случаи – най-късно на следващия 

ден.  

 През проверявания период в Районен съд – гр. Силистра са 

използвани следните софтуерни продукти: 

Относно документооборота се използва програмния продукт “Docu 

Ware”, позволяващ контрола на входящата и изходяща кореспонденция,  

включително и заповедите на административния ръководител, касаещи 

работата на съда. 

В останалите звена работата на съдебните служители също е 

оптимизирана и обезпечена, като в “Бюро съдимост” се използва 

програмата “Индекс-България”, а в Съдебноизпълнителната служба 

програмата “СИС”. 

          През 2011 год. в Районен съд - гр.Силистра  се e ползвал и 

програмният продукт на “АПИС” - “Професионално обучение”, 

позволяващ на съдебните служители да повишават непрекъснато 

квалификацията си, за да се подобри в максимална  степен работата им, с 

цел да отговори на изискванията за напредъка в съдебната реформа. 

          Районен съд – Силистра има действаща страница: http://www.srs- 
bg.com. 

В интернет страницата на съда се публикуват резултатите от 

съдебните производства в изпълнение изискванията на чл. 64 от ЗСВ, при 

спазване на формата на излагане и недопускане нарушения на 

нормативните документи, касаещи защитата на класифицираната 

информация и на личните данни на гражданите. Постановените съдебни 

актове се публикуват ежедневно, след тяхното постъпване и обработка 

(обезличаване) в автоматизираната деловодна система САС, а мотивите 

към тях – в деня след изготвянето им. Достъпа до публикуваните съдебни 

актове се осъществява по максимално опростен начин, без необходима 

регистрация, а чрез използване на главното потребителско меню в ляво на 

интернет страницата на съда. 

  Управлението на съда съответства на закона и нормативните 

документи. Административните заповеди се използват успешно и за 

решаване на въпроси по подготовката и организацията на 

правораздавателната дейност на съда. За 2012 г. са издадени 481 заповеди, 

а за 2013 г. – 581 заповеди. По всички въпроси, предвидени за решаване 

със заповеди на административния ръководител, по нормативните актове 

и решения на ВСС са издадени съответните заповеди, които са на много 

добро правно-техническо ниво. 

http://www.srs-/
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II. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

1. Срочна книга открити заседания наказателни дела 2012 г. – том 1 

Започната на 03.01.2012 г. Прошнурована и прономерована, заверена с 

печат на съда и подпис на председателя на съда, че книгата съдържа 103 

листа. Последен пореден № 659 – дата на заседание 15.05.2012 г.  

2. Срочна книга открити заседания наказателни дела 2012 г. – том 2 

Започната на 16.05.2012 г. Прошнурована и прономерована, заверена с 

печат на съда и подпис на председателя на съда, че книгата съдържа 102 

листа. Последен пореден № 1307 – дата на заседание 15.11.2012 г. На 

последната страница има отметка, че е извършена проверка на 22.11.2012 

г. и подпис, без да е указано чий е. 

3. Срочна книга открити заседания наказателни дела 2012 г. – том 3 

Започната на 15.11.2012 г. Прошнурована и прономерована, заверена с 

печат на съда и подпис на председателя на съда, че книгата съдържа 103 

листа. Последно дело  № 1075 – дата на заседание 27.12.2012 г. Не е 

приключена по съответния ред, с отбелязване на последен пореден номер 

или дело, дата на приключване и подпис на съответното длъжностно лице. 

4. Книга за разпоредителни и закрити заседания за 2012 г. – 

прошнурована и прономерована, заверена с печат на съда и подпис на 

председателя на съда, че книгата съдържа 102 листа. Започната на 

05.01.2012 г. Последно вписване на 19.12.2012 г. с пореден № 304. Не е 

приключена по надлежния ред, с отбелязване на последен пореден номер 

или дело, дата на приключване и подпис на съответното длъжностно лице. 

5. Описна книга наказателни дела за 2012 г. – том 1 – прошнурована, 

но не е прономерована, липсва заверка с печат на съда и подпис на 

председателя за съдържанието на книгата. Започната на 03.01.2012 г. 

Последно вписване на 01.08.2012 г. На последния лист има отбелязване, 

че по книгата е извършена проверка на 25.01.2013 г. и не са констатирани 

нарушения по воденето й, като няма отбелязване кой е извършил 

проверката и чий е положения подпис. 

6. Описна книга наказателни дела за 2012 г. – том 2 – прошнурована, 

но не е прономерована, липсва заверка с печат на съда и подпис на 

председателя за съдържанието на книгата. Започната на 02.08.2012 г. 

Последно вписване на 28.12.2012 г. На листа, на който е последното 

вписване за годината, има отбелязване, че по книгата е извършена 

проверка на 25.01.2013 г. и не са констатирани нарушения по воденето й, 

като няма отбелязване кой е извършил проверката и чий е положения 

подпис. 

7. Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения за 

2012 г. - прошнурована, но не е прономерована, липсва заверка с печат на 

съда и подпис на председателя за съдържанието на книгата. Започната на 
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05.01.2012 г. Последно вписване на 15.12.2012 г. На листа, на който е 

последното вписване за годината, има отбелязване, че по книгата е 

извършена проверка на 25.01.2013 г. и не са констатирани нарушения по 

воденето й, като няма отбелязване кой е извършил проверката и чий е 

положения подпис. 

8. Азбучник наказателно деловодство 2012 г. – прошнурована, но не е 

прономерована, липсва заверка с печат на съда и подпис на председателя 

за съдържанието на броя листа в книгата.  

9. Азбучник наказателно деловодство 2013 г. – прошнурована и 

прономерована, със заверка с печат на съда и подпис на председателя на 

съда, че книгата съдържа 102 листа. 

10. Срочна книга открити заседания наказателни дела 2013 г. – том 1 

Започната на 04.01.2012 г. Прошнурована и прономерована, заверена с 

печат на съда и подпис на председателя на съда, че книгата съдържа 102 

листа. Последен пореден № 676 – дата на заседание 09.07.2013 г.  На 

последната страница има отметка, че е извършена проверка на книгата на 

27.01.2014 г., като не са констатирани нарушения по воденето й, и подпис, 

без да е указано чий е.  

11. Срочна книга открити заседания наказателни дела 2013 г. – том 2 

Започната на 10.07.2013 г. с пореден № 677. Прошнурована и 

прономерована, заверена с печат на съда и подпис на председателя на 

съда, че книгата съдържа 99 листа. Последен вписване на НОХД № 1013 – 

дата на заседание 30.12.2013 г. На последната страница има отметка, че е 

извършена проверка на 27.01.2014 г. с отбелязване, че не са констатирани 

нарушения по воденето й, и подпис, без да е указано чий е. Не е 

приключена по съответния ред - с отбелязване на последен пореден номер 

или дело, дата на приключване и подпис на съответното длъжностно лице. 

12. Книга за разпоредителни и закрити заседания за 2013 г. – 

прошнурована и прономерована, заверена с печат на съда и подпис на 

председателя на съда, че книгата съдържа 103 листа. Започната на 

04.01.2013 г. Последно вписване на 21.12.2013 г. с пореден № 337. Не е 

приключена по надлежния ред, с отбелязване на последен пореден номер 

или дело, дата на приключване и подпис на съответното длъжностно лице. 

След последния вписан номер има отбелязване за извършена проверка, 

при която не са констатирани нарушения по воденето на книгата, без да е 

ясно кой е извършил проверката и чий е положения подпис. 

13.  Описна книга наказателни дела за 2013 г. – том 1 – прошнурована, 

прономерована, със заверка с печат на съда и подпис на председателя, че 

книгата съдържа 101 листа. Започната на 02.01.2013 г. Последно вписване 

на 09.09.2013 г. Не е приключена по надлежния ред, с отбелязване на 

последния вписан пореден номер и дата на приключване, и подпис на 

съответното длъжностно лице. На листа, на който е последното вписване 

има отбелязване, че по книгата е извършена проверка на 27.01.2014 г. и не 
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са констатирани нарушения по воденето й, като няма отбелязване кой е 

извършил проверката и чий е положения подпис. 

14. Описна книга наказателни дела за 2013 г. – том 2 – прошнурована, 

прономерована, със заверка с печат на съда и подпис на председателя, че 

книгата съдържа 102 листа. Започната на 09.09.2013 г. Последно вписване 

на 30.12.2013 г. Не е приключена по надлежния ред, с отбелязване на 

последния вписан пореден номер и дата на приключване, и подпис на 

съответното длъжностно лице. 

15. Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения за 

2013 г. - прошнурована, прономерована, със заверка с печат на съда и 

подпис на председателя, че книгата съдържа 97 листа. Започната на 

04.01.2013 г. Последно вписване на 30.12.2013 г. На листа, на който е 

последното вписване за годината, има отбелязване, че по книгата е 

извършена проверка на 17.01.2014 г. и не са констатирани нарушения по 

воденето й, като няма отбелязване кой е извършил проверката и чий е 

положения подпис. Не е приключена по надлежния ред, с отбелязване на 

последния вписан пореден номер и дата на приключване, и подпис на 

съответното длъжностно лице. 

16. Книга за заповеди – за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. - прошнурована и 

прономерована, заверена с печат на съда и подпис на председателя, че 

книгата съдържа 103 листа. Към книгата са приложени 4 бр. папки с 

издадените заповеди за съответните години. 2 бр. папки за 2012 г., като 

първата съдържа издадените заповеди от №1 до № 209 от м. януари до м. 

юни 2012 г. вкл. Втората папка съдържа издадените заповеди от № 210 до 

№ 481 от м. юли до м. декември 2012 г. вкл. Първата папка за 2013 г. 

съдържа издадените заповеди от № 1 до № 250 от м. януари до м. юни 

2013 г. вкл. Втората папка съдържа издадените заповеди от № 251 до № 

581 от м. юли до м. декември 2013 г. вкл. 

17. Книга за веществени доказателства за 2012 г. – прошнурована и 

прономерована, със заверка че книгата съдържа 99 листа и подпис на 

председателя на съда. Започната на 09.01.2012 г. с последно вписване на 

27.12.2012 г. Всички графи по книгата са попълнени надлежно и съгласно 

изискванията на ПАРОАВАС (отм.). На страницата след последното 

вписване има отбелязване за извършена проверка на 25.01.2013 г., при 

която не са констатирани нарушения по воденето на книгата. Не е 

посочено кой е извършил проверката и чий е положения подпис. Не е 

приключена по надлежния ред. Към книгата се водят отделно папки (2 

средно на година за унищожените веществени доказателства и 1 за 

върнатите ВД), съдържащи съдебните актове за разпореждане с ВД и към 

тях са приложени съответните протоколи. В протоколите за унищожаване 

на ВД се съдържат всички необходими реквизити, а именно дата, 

комисията, която извършва унищожаването с отбелязване на председател 

и членове, подробно изброяване на ВД, номерата на делата, по които те са 

иззети и начина на унищожаване – чрез претопяване /изгаряне/ в пеща  на 
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ЗММ „Стомана” – гр. Силистра. Протоколите за унищожаване на ВД се 

утвърждават от председателя на съда с положен подпис и печат на съда. 

Приемо-предавателните протоколи за връщане на ВД съдържат всички 

необходими реквизити. 

18. Книга за веществени доказателства за 2013 г. – прошнурована и 

прономерована, със заверка че книгата съдържа 93 листа, печат на съда  и 

подпис на председателя на съда. Започната на 04.01.2013 г. с последно 

вписване на 27.12.2013 г. Всички графи по книгата са попълнени 

надлежно и съгласно изискванията на ПАРОАВАС (отм.). На страницата 

след последното вписване има отбелязване за извършена проверка на 

27.01.2014 г., при която не са констатирани нарушения по воденето на 

книгата. Не е посочено кой е извършил проверката и чий е положения 

подпис. Не е приключена по надлежния ред. 

Към книгите за ВД се водят отделно папки (2 средно на година за 

унищожените веществени доказателства и 1 за върнатите ВД), съдържащи 

съдебните актове за разпореждане с ВД и към тях са приложени 

съответните протоколи. В протоколите за унищожаване на ВД се 

съдържат всички необходими реквизити, а именно дата, комисията, която 

извършва унищожаването с отбелязване на председател и членове, 

подробно изброяване на ВД, номерата на делата, по които те са иззети и 

начина на унищожаване – чрез претопяване /изгаряне/ в пеща  на ЗММ 

„Стомана” – гр. Силистра. Протоколите за унищожаване на ВД се 

утвърждават от председателя на съда с положен негов подпис и печат на 

съда. Приемо-предавателните протоколи за връщане на ВД съдържат 

всички необходими реквизити. 

  В хода на проверката препоръките, дадени по отношение воденето 

на книгите, бяха изпълнени. 

 

III. ПО ОБРАЗУВАНЕТО И НАСРОЧВАНЕТО НА 

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

1. По образуването на наказателните дела 

В РС – Силистра невинаги образуването на наказателните дела става 

по надлежния ред.  

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 

за образуване може да бъде материализирано освен със самостоятелен 

съдебен акт, както това се прави по НЧХ делата, 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 
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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 : Районен 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, НЧХД, 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. 

Съгласно чл. 84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени 

правила (за определени действия, процедури и актове), се прилагат 

разпоредбите на НПК. Именно поради това на образуване подлежат и 

делата от административно-наказателен характер.  

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. 
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Същото се отнася и за наличието на валидно образувано финансово-

надчетно производство или наказателно-административно производство за 

възможността да се упражни последващ съдебен контрол върху 

извършените действия и постановените актове по тези производства.  

 

2. По възлагането на делата на докладчик. 

 

В РС – 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, с отделни изключения (напр. НЧХД 

№ 379/2011 г.). 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.   

 

 

  

IV. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

 

 Насрочванията на делата се извършва, в повечето случаи, при 

спазване на разпоредбата на чл. 252, ал.1 НПК.  

 За целия проверяван период има общо 136 дела (за 2012 г. – 90, за 

2013 г. - 46), насрочени в тримесечния срок с разрешение на председателя 

на съда. Няма насрочени дела в тримесечния срок, без разрешение на 

председателя. 

За периода има общо 11 дела, насрочени извън законовите срокове, 

като за 2012 г. са 8, а за 2013 г. - 3. 

Повечето от делата се отлагат при спазването на чл. 271, ал.10 НПК, 

като за целия период има общо 6 дела, отложени в интервал над три 

месеца.  От тях за 2012 г. са 1, а за 2013 г. – 5.  
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    V. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 

 

1. Неявяване на подсъдимия по уважителни причини (в т.ч. и 

заболяване), нередовно призован подсъдим, за ангажиране на защитник (в 

т.ч. и на служебен защитник) на подсъдимия, служебен ангажимент на 

защитата, заболяване на съдебен заседател, лоши метеорологични 

условия.  

2. За разпит на свидетели, нередовно призовани; за събиране на нови 

доказателства.  

3. Неявяване на защитник на подсъдимия поради уважителни 

причини (в т.ч. и заболяване); по молба на процесуалния представител на 

гражданския ищец, неявяване на актосъставителя и др. 

4.  Необходимост от изготвяне на експертиза; поради искания за 

сключване на споразумение. 

 

 

VI. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА НАПИСВАНЕ НА МОТИВИТЕ  

КЪМ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

По 126 приключени дела общо за периода, от които за 2012 г. – 72 и 

за 2013 г. – 54, съдебните актове са изготвени в законоустановените 

срокове - до 15 дни, като извън този срок са изготвени мотивите по  99 

дела, от които за 2012 г. – 49, а за 2013 г. - 50. До 30 дни са изготвени 

мотивите по 58 дела (за 2012 г. – 27, за 2013 г. - 31), а над 30 дни са 

изготвени мотивите по 41 дела (за 2012 г. - 22, за 2013 г. - 19). 

 

 

 VII. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 340 НПК 

 

 По повечето от приключените за периода 919 административно-

наказателни дела решенията са изготвени в едномесечен срок от обявяване 

на делото за решаване. По 86 дела ( за 2012 г. - 66, за 2013 г. - 20) 

решенията са изготвени след 30 – дневния срок. В срок от един до три 

месеца са изготвени решенията по 209, от които за 2012 г. – 145 и за 2013 

г. – 64. В срок над три месеца са изготвени решенията по 39 дела, от които 

за 2012 г. – 38, за 2013 г. – 1. 

 

 

VIII. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 382, АЛ. 2 НПК 

 

 За проверявания период има общо 40 дела, насрочени над 7- дневния 

срок, от които за 2012 г. – 24 и за 2013 г. -  16.  
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      IX. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 376, АЛ. 1 НПК 

 

 За проверявания период има общо 34 дела, насрочени след 1-

месечния срок, от които за 2012 г. - 22 и за 2013 г. – 12.  

 

 

    X. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 243, АЛ. 4 НПК 

 

 За проверявания период има общо 44 дела, по които не е спазен 7-

дневния срок за разглеждане на делото от постъпването му в съда, от 

които за 2012 г. – 25, като съдия Р. Костадинов има 2, съдия Ст. Стоянов – 

7, съдия С. Йовчева – 4, съдия Г. Василева – 12, съдия М. Христов – няма. 

За 2013 г. има 19 дела, по които не е  спазен срока по чл. 243, ал. 4, като 

съдия Ст. Стоянов има 8, съдия С. Йовчева – 2, съдия Г. Василева – 9, 

съдия Р. Костадинов – няма, съдия М. Христов – няма.  

  

  XI. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 65, АЛ. 3 НПК  

 

 За проверявания период в РС – Силистра има общо 11 дела, 

насрочени след 3 -дневния срок, от които за 2012 г. – 5 и за 2013 г. - 6.  

 

  XII. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

           От всички влезли в сила присъди за изпълнение за проверявания 

период (582, от които за 2012 г. – 283, за 2013 г. - 299), след 7-дневния 

срок са изпратени  137 (за 2012 г. –  70, за 2013 г. - 67).  

 

 За проверявания период в РС – Силистра няма изгубени дела. 

 

XIII. СПРЕНИ ДЕЛА 

 

За проверявания период има спрени  17 дела, от които по чл. 251, 

ал.1, вр. чл. 25, т. 2 НПК – 13 и по чл. 290, вр. чл. 25, т. 2  - 4. 

  

 

XIV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

Съдия М. Христов 

1. АНД № 339/2013 г. – образувано на 23.04.2013 г. по чл. 78а НК по 

внесено предложение от РП- Силистра за престъпление по чл. 343в, ал.2 

НК. Приложен протокол за извършен случаен избор на докладчик от 

същата дата. Върху протокола с резолюция делото е насрочено за 

20.05.2013 г. по реда на Гл. 28 НПК. Липсва надлежно образуване на 
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делото. Липсва разпореждане за насрочване на делото. В с.з. на 20.05.2013 

г. е даден ход на делото и е приключено с решение, с което обв. лице е 

освободено от наказателна отговорност и му е наложено адм. наказание – 

глоба. 

2. АНД № 707/2013 г. – образувано на 11.09.2013 г. по чл. 78а НК по 

внесено предложение от РП – Силистра за престъпление по чл. 354а, ал. 5 

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

Върху протокола с резолюция делото е насрочено за 23.10.2013 г. по реда 

на Гл. 28 НПК. Липсва надлежно образуване на делото. Липсва 

разпореждане за насрочване на делото. В с.з. на 23.10.2013 г. е даден ход 

на делото и е приключено с решение, с което обв. лице е освободено от 

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

3. АНД № 12/2013 г. – образувано на 09.01.2013 г. по чл. 78а НК по чл. 

296, ал.1 НК. Приключено на 28.01.2013 г. в едно с.з. 

4. АНД № 314/2013 г. – образувано на 18.04.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП – Варна за 

нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 б. „в” от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 3 КСО. Няма 

надлежно образуване на делото. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Върху протокола с резолюция делото е 

насрочено за 08.05.2013 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 

решение от 07.06.2013 г. е отменено изцяло НП, като незаконосъобразно. 

Решението е обжалвано пред АС – Силистра, където е образувано КАД № 

157/2013 г. на 12.07.2013 г. С решение от 01.10.2013 г. е оставено в сила 

решението на РС – Силистра. 

5. АНД № 502/2013 г. - образувано на 20.06.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на АДФИ – София за нарушение на чл. 69, ал.1, т.1 

и т. 2 ЗОП. Няма надлежно образуване на делото. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. Върху протокола с резолюция делото 

е насрочено за 10.07.2013 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 

решение от 12.08.2013 г. е потвърдено изцяло НП. Решението е обжалвано 

пред АС – Силистра, където е образувано КАД № 232/2013 г. на 

26.09.2013 г. С решение от 21.11.2013 г. е отменено решението на РС – 

Силистра и НП. 

6. АНД № 664/2013 г. - образувано на 22.08.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП – гр. Варна за 

нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО. Няма надлежно образуване на 

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

протокола с резолюция делото е насрочено за 07.10.2013 г., когато е даден 

ход и е обявено за решаване. С решение от 07.11.2013 г. е потвърдено НП.  

7. НОХД № 119/2013 г. – образувано на 19.02.2013 г. по чл. 129, ал.1, вр. 

ал. 2 НК. Няма надлежно образуване на делото. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. Върху протокола с резолюция делото 

е насрочено за 11.03.2013 г. Разпореждане за предаване на съд от 
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20.02.2013 г. делото е насрочено за 11.03.2013 г., когато е даден ход и е 

приключено с осъдителна присъда.  

8. НОХД № 311/2013 г. - образувано на 18.04.2013 г. по чл. 216, ал.1 от 

НК. Няма надлежно образуване на делото. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Върху протокола с резолюция делото е 

насрочено за 08.05.2013 г. Разпореждане за предаване на съд от 22.04.2013 

г. делото е насрочено за 08.05.2013 г., когато не е даден ход, поради 

неявяването на подсъдимия, чиято МНО е изменена от „подписка” в 

„задържане под стража” и е отложено за 03.06.2013 г. В това с.з. е даден 

ход на делото и е приключено със споразумение. 

9. НОХД № 749/2013 г. – образувано на 26.09.2013 г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 279, ал. 1 НК. Няма надлежно 

образуване на делото. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. Върху протокола с резолюция делото е насрочено за 

27.09.2013 г. Липсва разпореждане за насрочване на делото. В с.з. на 

27.09.2013 г. е даден ход на делото и е одобрено постигнатото 

споразумение между страните. 

10. ЧНД № 800/2013 г. – образувано на 16.10.2013 г. по жалба срещу 

постановление на РП – Силистра за прекратяване на наказателно 

производство. Няма надлежно образуване на делото. Приложен протокол 

за избор на докладчик от същата дата. Върху протокола с резолюция е 

изискано досъдебното производство от РП – Силистра.  С определение от 

23.10.2013 г. е отменено изцяло постановлението на РП – Силистра за 

прекратяване на наказателното производство, като необосновано и 

незаконосъобразно. Определението на РС – Силистра е протестирано пред 

ОС – Силистра, където е образувано ВЧНД № 336/2013 г. на 05.12.2013 г. 

С определение от 27.02.2014 г. е потвърдено определението на РС – 

Силистра. 

11. ЧНД № 778/2013 г. – образувано на 03.10.2013 г. по чл. 155 – 157 от ЗЗ. 

Няма надлежно образуване на делото. С разпореждане от 03.10.2013 г. 

делото е насрочено за същата дата в помещение извън съда на осн. чл. 262 

НПК. Приложен протокол за избор на докладчик от 04.10. 2013 г. В с. з. на 

03.10.2013 г. е даден ход на делото и е назначена СПЕ, като делото е 

отложено за 17.10.2013 г. В това с. з. е даден ход на делото, приета е СПЕ 

и с решение от същата дата лицето е настанено на задължително лечение в 

ДПБ – гр. Бяла за срок от три месеца.  

12. ЧНД № 216/2013 г. - образувано на 21.03.2013 г. за изменение на МНО. 

Няма надлежно образуване на делото. С резолюция делото е насрочено за 

22.03.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от  21.03.2013 г. В 

с. з. на 22.03.2013 г. е даден ход на делото и е приключено, като е 

отхвърлено искането за изменение на МНО и е потвърдена мярката за 

неотклонение „Задържане под стража”.  Определението на РС – Силистра 

е обжалвано пред ОС – Силистра, където е образувано ВЧНД № 85/2013 г. 

на 28.03.2013 г. Делото е насрочено за 29.03.2013 г., когато не е даден ход 
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на делото, поради необходимостта от справка за здравословното 

състояние на жалбоподателя, която е следвало да бъде предоставена от 

медицинското лице, обслужващо ОЗ „Следствени арести”. Делото е 

отложено за 03.04.2013 г., когато  е даден ход на делото и същото е 

приключено с определение, с което е изменено определението на РС – 

Силистра в частта, касаеща приложението на срока по чл. 65, ал. 6 НПК в 

случаите, когато е влошено здравословното състояние на обвиняемия. 

13. НЧХД № 564/2013 г. – образувано на 15.07.2013 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 148 НК. С разпореждане на председателя на съда от 

същата дата, делото е образувано за престъпление по чл. 146 НК.  

Приложен протокол за избор на докладчик. Делото е насрочено с 

резолюция върху протокола за избор на докладчик за 28.08.2013 г., когато 

не е даден ход, поради неявяване на подсъдимата, поради заболяване. 

Делото е отложено за 09.10.2013 г., когато е прекратено поради оттегляне 

на тъжбата. 

14. НЧХД № 377/2013 г. - образувано на 29.04.2013 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 131, ал.1, т.1 от НК и чл. 146, ал. 1 от НК. С 

разпореждане на председателя на съда от 30.04.2013 г. е отказано 

образуването на дело по чл. 131, ал.1, т. 1 от НК, поради обстоятелството, 

че това престъпление се преследва по общия ред. Делото е образувано за 

престъпление по чл. 148, вр. чл. 146 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 08.05.2013 г. Делото е насрочено с разпореждане на 

докладчика от 09.05.2013 г. за 10.06.2013 г., когато е даден ход. Отложено 

за 01.07.2013 г., дадена възможност за постигане на помирение между 

страните. В с.з. на 01.07.2013 г. делото е прекратено, поради постигната 

спогодба.  

15. НЧХД № 586/2013 г. – образувано с разпореждане от председателя на 

съда от 23.07.2013 г. по тъжба за престъпление по чл. 146 от НК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 12.08.2013 г. на докладчика по делото върху тъжбата, 

последната е оставена без движение, поради несъответствие с чл. 81, ал. 1 

НПК. Даден е 7-дневен срок за изпълнение на указанията на съда. С молба 

от 17.09.2013 г. частният тъжител е изпълнил указанията на съда, който с 

разпореждане от 23.09.2013 г. е насрочил делото за 14.10.2013 г., когато не 

е даден ход, поради неявяване на процесуалния представител на ч. 

тъжител, който е служебно ангажиран пред ВКС. Отложено за 06.11.2013 

г., когато отново не е даден ход на делото, поради служебна ангажираност 

на процесуалния представител на частния тъжител, за което е представено 

доказателство. Делото е отложено за 25.11.2013 г., когато не е даден ход 

поради служебна ангажираност на защитата и е отложено за 09.12.2013 г. 

В това с. з. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, допусната е 

СПЕ на частния тъжител. За изслушване на експертизата делото е 

отложено за 29.01.2014 г., когато не е даден ход на делото и същото е 

прекратено, поради оттегляне на тъжбата – чл. 24, ал. 4, т. 4 НПК. По 
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делото има постъпили молби от процесуалния представител на ч. тъжител 

от 16.12.2013 г. за прекратяване на производството, както и сканирано 

копие от молба на ч. тъжител за прекратяване, подпечатано с печат 

„Вярно с оригинала” от пълномощника му. 

Спрени дела 

16. НОХД № 353/2012 г. – образувано на 10.04.2012 г. по чл. 354а, ал. 5 

НК. Не е надлежно образувано. Приложен протокол за случаен избор на 

докладчик от същата дата. Върху него с резолюция делото е насрочено за 

14.05.2012 г. С разпореждане от 10.04.2012 г., делото е насрочено за 

14.05.2012 г., когато не е даден ход на делото, поради нередовна 

процедура по призоваването на подсъдимия. Същият е обявен за местно и 

общодържавно издирване. Делото е спряно до установяване 

местопребиваването на подсъдимия. С резолюция, поради издирването на 

подсъдимия, делото е насрочено за 02.10.2013 г., когато не е даден ход на 

делото, поради неявяване на подсъдимия, въпреки неговото редовно 

призоваване (призовката му е връчена лично в РС – Силистра, след 

неговото принудително довеждане). Изменена е мярката му за 

неотклонение в „Задържане под стража” и му е наложена глоба. Съдът с 

определение е оставил делото за допълнително насрочване. С резолюция 

върху протокола от с.з. от същата дата, съдът е отменил наложената глоба, 

поради явяването на подсъдимия в съдебна зала. Върху проект за 

споразумение, представено по делото от РП – Силистра, входирано на 

02.10.2013 г., съдът с резолюция е насрочил делото за 03.10.2013 г., когато 

е дал ход на делото и е одобрил представеното споразумение и е 

прекратил наказателното производство.  

17. НОХД № 536/2012 г. – образувано на 14.06.2012 г. по чл. 316, вр. чл. 

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

Върху него с резолюция, както и отделно с разпореждане на докладчика, 

делото е насрочено за 02.07.2012 г. На тази дата не е даден ход на делото, 

поради неявяване на подсъдимия, нер. призован. По искане на РП – 

Силистра е изменена МНО, тъй като подсъдимият не е намерен на 

посочения от него адрес. Съдът го омявява за местно и общодържавно 

издирване и спира производството по делото до установяване на 

местонахождението на подсъдимия. С резолюция от 11.07.2013 г. върху 

молба от адвоката на подсъдимия (вече задържан) от същата дата за 

възобновяване на наказателното производство и гледането му по реда на 

Гл. 29 НПК, делото е насрочено за 17.07.2013 г.   На тази дата съдът 

възобновява делото, дава ход, допуска промяна в реда на разглеждане на 

делото от общия ред, по реда на Гл. 29 НПК, дава ход на съдебното 

следствие с излагане на проекта за споразумение. Споразумението е 

изложено от представителя на РП – Силистра, след което е даден ход на 

съдебните прения, след което с определение е одобрил и вписал в 

протокола постигнатото споразумение.   
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Съдия Росен Костадинов    

1. АНД № 165/2012 г. – образувано на 02.02.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РУП – Силистра на 14.07.2008 г. за нарушение 

на чл. 21 ЗДвП, получено на нарушителя на 19.01.2012 г. Делото не е 

надлежно образувано. Приложен протокол за избор на докладчик от 

02.02.2012г. Върху него има две разпореждания, едно от които е от 

09.02.2012 г. за насрочване на делото за 19.03.2012 г. Другото 

разпореждане е от 12.03.2012 г., с което делото е отсрочено за 10.04.2012 

г., без да се сочат причини. В писмени бележки, депозирани от 

пълномощника на жалбоподателя, на 10.04.2012 г., е поискано 

прекратяване на производството поради изтичане на абсолютната давност 

и отмяна на НП. В с.з. на 10.04.2012 г. е даден ход и е обявено за 

решаване. С определение от 10.05.2012 г. съдът е прекратила 

административно-наказателното производство, поради изтекла абсолютна 

давност, с което е погасено административно-наказателното преследване. 

Няма произнасяне по НП. 

2. НОХД № 670/2013 г. – образувано на 23.08.2013 г. по чл. 183, ал.1 НК. 

Делото не е образувано по надлежния ред. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Върху него с разпореждане от 02.09.2013 г. 

делото е насрочено за 30.09.2013 г. (има и отделно разпореждане за 

насрочване на делото), когато е даден ход на делото, допусната е промяна 

в хода на съдебното следствие и се гледа по реда на Гл. 27 НПК. Делото е 

приключено с осъдителна присъда.  

3. НОХД № 351/2013 г. - образувано на 26.04.2013 г. по чл. 354а, ал. 5 НК. 

Делото не е образувано по надлежния ред. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Върху него с разпореждане от 29.04.2013 г. 

делото е насрочено за 03.06.2013 г. (има и отделно разпореждане за 

насрочване на делото), когато не е даден ход на делото, поради неявяване 

на подсъдимия, който е редовно призован. Делото е отложено за 

25.06.2013 г., когато е даден ход на делото и е приключено с осъдителна 

присъда. 

3. ЧНД № 171/2013 г. – образувано на 01.03.2013 г. по чл. 155 от ЗЗ. 

Делото не е образувано по надлежния ред.  Приложен протокол за избор 

на докладчик от 04.03.2013 г. Разпореждането за образуване на делото е от 

01.03.2013 г. ?????? Делото е насрочено за 01.03.2013 г. при закрити врати, 

когато е даден ход на делото, назначена е СПЕ и е отложено за 05.03.2013 

г. В това с.з. е даден ход на делото, изслушана е СПЕ и е постановено 

решение, с което лицето е настанено на задължително лечение в ДПБ – гр. 

Бяла за срок от 6 месеца.  

4. ЧНД № 492/2013 г. – образувано на 17.06.2013 г. по внесено искане от 

РП – Силистра за изменение на взета МНО „задържане под стража” на 

осн. чл. 65 НПК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. Върху него с разпореждане делото е насрочено за 24.06.2013 г., 
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когато е даден ход и е приключено с определение, с което взетата МНО 

„задържане под стража” е изменена в „парична гаранция”. 

5. НОХД № 903/2012 г. – образувано на 22.10.2012 г. по чл. 196, ал. 1, т. 1, 

вр. чл. 194, вр. чл. 26 и чл. 29 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Не е образувано надлежно. С разпореждане от 

29.10.2012 г. делото е насрочено за 04.12.2012 г. и е допуснато 

разглеждане по Гл. 27 НПК. На 04.12.2012 г. е даден ход на делото и е 

приключено с осъдителна присъда.  

6. НОХД № 1035/2012 г. – образувано на 07.12.2012 г. по чл. 343б, ал. 1 

НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Не е 

образувано надлежно. Върху протокола и с отделно  разпореждане от 

11.12.2012 г. делото е насрочено за 21.01.2013 г., когато е даден ход на 

делото и е приключено с осъдителна присъда.  

7. НОХД № 393/2012 г. -   образувано на 21.04.2012 г. по чл. 206, ал. 3, вр. 

ал. 2 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Не е 

образувано надлежно. Върху протокола и с отделно  разпореждане от 

23.04.2012 г. делото е насрочено за 11.06.2012 г., когато не е даден ход на 

делото, тъй като на 01.06.2012 г. е разпоредил делото да се гледа по реда 

на Гл. 27 НПК и не са призовани свидетели, а подсъдимият не е бил 

съгласен делото да се гледа по този ред, и делото е отложено за 03.09.2012 

г. по общия ред. В това с.з. не е даден ход, поради неявяване на 

подсъдимия, като му е изменена МНО от „подписка” в „парична 

гаранция”, като съдът е разпоредил принудително довеждане и делото е 

отложено за 15.10.2012 г. В това с.з. е даден ход на делото и е приключено 

с осъдителна присъда, която е обжалвана пред ОС – Силистра, където е 

образувано ВНОХД № 292/2012 г. на 19.11.2012 г. Делото е насрочено за 

13.12.2012 г., когато не е даден ход, поради нередовно призоваване на 

подсъдимия и е отложено за 17.01.2013 г. В това с. з. е даден ход и е 

обявено за решаване. С решение от 30.01.2013 г. е потвърдена присъдата 

на първоинстанционния съд. 

8. ЧНД № 369/12 г. – образувано на 13.04.2012 г. по внесено искане на РП 

– Силистра за взимане на МНО по чл. 64 НПК. Не е образувано по 

надлежния ред. Приложен протокол за избор на докладчик от 17.04.2012 г. 

Протокол от с. з. от 13.04.2012 г., когато е даден ход на делото и с 

определение от същия ден не е взета МНО „Задържане под стража” и му е 

определена МНО „подписка”.   

9. АНД № 334/2012 г. – образувано на 05.04.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол” – гр. Силистра към 

ИАРА  за нарушение по чл. 20 ЗРА (Закона за рибарство и аквакултурите). 

Протокол за избор на докладчик от 06.04.2012 г. – съдия Стоян Стоянов. 

Върху придружителното писмо на ИАРА към МЗХ с резолюция делото е 

насрочено за 17.05.2012 г. Няма надлежно образуване. На л. 12 по делото 

има протокол за избор на докладчик, който определя съдия Галина 

Василева. С разпореждане от 06.04.2012 г. съдия Василева си прави отвод 
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по делото, тъй като пълномощникът на жалбоподателя е неин съпруг. В 

с.з. на 17.05.2012 г. е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

определение от 18.05.2012 г. делото е възобновено, тъй като докладчикът 

се е отвел, като е изложил подробни причини в определението. С протокол 

за избор от 21.05.2012 г. е определен за докладчик съдия Р. Костадинов. 

Върху протокола с разпореждане делото е  насрочено за 05.07.2012 г., 

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

12.07.2012 г. е отменено НП, като незаконосъобразно и издадено в 

нарушение на процесуалните правила. Решението на РС – Силистра е 

обжалвано от АНО пред АС – Силистра, където е образувано КАНД № 

273/2012 г. на 05.09.2012 г. Делото е насрочено за 10.10.2012 г., когато е 

даден ход и е обявено за решаване. С решение от 23.10.2012 г. е оставено в 

сила решението на РС – Силистра. 

Съдия Костадинов 

10. АНД № 262/2012 г. – образувано на 09.03.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от  Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Добрич за 

нарушение на чл. 63, ал. 1 и 2 от КТ. Протокол за избор на докладчик от 

09.03.2012 г. Върху него с разпореждане делото е насрочено за 10.04.2012 

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

17.05.2012 г. е потвърдено НП. 

11. АНД № 18/2012 г.  

12. АНД № 976/2012 г. – образувано на 16.11.2012 г. по чл. 78а НК по 

предложение на РП – Силистра за престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1 

НК. Протокол за избор на докладчик от 16.11.2012 г. Върху него с 

разпореждане делото е насрочено за 18.12.2012 г., когато е даден ход на 

делото и с решение от същата дата обв. е признат за виновен, освободен е 

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

13. АНД № 256/2012 г. – образувано на 07.03.2012 г. по чл. 78а НК по 

предложение на РП – Силистра за престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 

26 НК. Протокол за избор на докладчик от 07.03.2012 г. Върху него с 

разпореждане делото е насрочено за 02.04.2012 г., когато е даден ход на 

делото и с решение от същата дата обв. е признат за виновен, освободен е 

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

14. АНД № 500/ 2012 г. 

15. НЧХД № 197/2012 г. – образувано на 14.02.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. Протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С разпореждане от 14.02.2012 г. на председателя на съда 

делото е образувано. С разпореждане от 15.02.2012 г. делото е насрочено 

за 26.03.2012 г. С молба от 12.03.2012 г. до съда, частният тъжител е 

поискал прекратяване на делото, поради постигнато извънсъдебно 

споразумение. С определение от 13.03.2012 г. съдът е прекратил 

наказателното производство по делото.  

16. НЧХД № 459/2012 г. - образувано на 15.05.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. Протокол за избор на докладчик от 
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16.05.2012 г. С разпореждане от 15.02.2012 г. на председателя на съда 

делото е образувано. С разпореждане от 21.05.2012 г. делото е насрочено 

за 02.07.2012 г., когато е даден ход на делото, назначена е СМЕ и е 

отложено за 17.09.2012 г. В това с.з. е даден ход на делото и е отложено за 

допълнителна комплексна експертиза за 22.10.2012 г., когато е даден ход 

на делото и е постановена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана от 

подсъдимия пред ОС – Силистра, където на 27.11.2012 г. е образувано 

ВНЧХД № 298/2012 г. Насрочено е за 17.01.2013 г., когато е даден ход и е 

обявено за решаване. С решение от 07.03.2013 г. съдът е изменил 

присъдата в частта, касаеща обезщетението за причинени неимуществени 

вреди, като е намалил сумата. 

17. АНД № 154/2013 г. – образувано на 27.02.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП – Варна за 

нарушение по чл. 125, ал. 5 от ЗДДС. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 27.02.2013 г. върху него с разпореждане делото е насрочено 

за 09.04.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

решение от 09.05.2013 г. е отменено НП, като издадено в несъответствие с 

изискванията на процесуалния закон, поради което се явява и неправилно. 

Решението е обжалвано от АНО пред АС – Силистра, където е образувано 

КАНД № 134/2013 г. на 17.06.2013 г. Насрочено е за 03.07.2013 г., когато е 

даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 11.07.2013 г. е 

потвърдено решението на РС – Силистра. 

 

С-я Мирослав Христов 

18. АНД № 901/2012 г. – образувано на 19.10.2012 г. по чл. 78 а НК по 

предложение на РП – Силистра за извършено престъпление по чл. 313, ал. 

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

него с разпореждане делото е насрочено за 14.11.2012 г., когато е даден 

ход и е приключено с решение в същия протокол, с което обв. е освободен 

от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – 

глоба. 

 

19. АНД № 424/2012 г. -  образувано на 27.04.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директор в Регионална дирекция към Главна дирекция 

„Контрол на пазара” при КЗП за нарушение по чл. 47, ал. 2 ЗТ. Приложен 

протокол за избор на докладчик от същата дата. Върху него с резолюция 

делото е насрочено за 30.05.2012 г., когато не е даден ход на делото, 

поради неявяване на актосъставителя и свидетелите. Отложено е за 

25.06.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

решение от 25.07.2012 г. е потвърдено изцяло НП. 

20. АНД № 470/2012 г. – образувано на 18.05.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от директора на Регионална дирекция по горите – Русе за 

нарушение по чл. 213, т.1 от ЗГ. Приложен протокол за избор от 

18.05.2012 г. Върху него с резолюция делото е насрочено за 20.06.2012 г., 
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когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 

20.07.2012 г. е потвърдено НП. 

21. АНД № 6/2012 г. – жалба срещу НП 

22. ЧНД № 353/2012 г. – образувано по жалба срещу Постановление на РП 

– Силистра за прекратяване на наказателно производство на 06.03.2012 . 

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

от 13.03.2012 г. е отменено изцяло постановлението на РП – Силистра за 

прекратяване на наказателно производство и е върнато на прокуратурата 

за изпълнение. 

23. ЧНД № 157/2012 г. – образувано по чл. 155 и сл. от ЗЗ и чл. 159 НПК 

на 01.02.2012 г. приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 

С разпореждане от 02.02.2012 г. делото е насрочено за 16.02.2012 г., 

когато е даден ход на делото и с определение от същата дата е отхвърлено 

искането на РП – Силистра за задължително настаняване и лечение на 

лицето. 

24. ЧНД № 805/2012 г. – образувано на 27.09.2012 г. по чл. 64 НПК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. В с.з. на 

същата дата е даден ход и с определение е взета мярка за неотклонение 

Задържане под стража спрямо единия от обвиняемите, а спрямо другия 

обвиняем и отхвърлено искането и вместо това е взета МНО „Парична 

гаранция”. 

25. НЧХД № 727/2012 г. – образувано на 15.08.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал.1 НК. Разпореждане на председателя на съда 

за образуване на делото от същата дата. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 15.08.2012 г. Върху протокола за избор на докладчик делото 

е насрочено с резолюция за 10.10.2012 г. По делото има приложено 

разпореждане за предаване на съд от 19.09.2012 г. В с.з. на 10.10.2012 г. е 

даден ход на делото, назначени са СМЕ и комплексна СППЕ, допуска да 

разпит поисканите свидетели и отлага за 07.11.2012 г., когато е даден ход 

на делото, разпитани са свидетели и отлага делото за събиране на 

доказателства за 16.11.2012 г. В това с.з. е даден ход на делото и е 

приключено с осъдителна присъда по чл. 130, ал.1 НК и е признат за 

невинен по обвинението по чл. 144, ал. 1 НК. Присъдата е обжалвана пред 

ОС – Силистра от частния тъжител и е образувано ВНЧХД № 323/2012 г. 

на 13.12.2012 г. Насрочено за 17.01.2013 г., когато е даден ход на делото и 

е обявено за решаване. С решение от 12.03.2013 г. е потвърдена присъдата 

на РС – Силистра. 

26. НЧХД № 147/2012 г. – образувано на 06.02.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 146, ал.1 и чл. 144, ал.1 НК. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. Върху него с резолюция делото е 

насрочено за 14.03.2012 г. Няма образуване от председателя на съда. В с.з. 

на 14.03.2012 г. е даден ход на делото, отложено за събиране на 

доказателства за 09.04.2012 г., когато не е даден ход на делото, дадена 

възможност за постигане на спогодба. Отложено за 18.04.2012 г., когато е 
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докладвана постъпила молба от частния тъжител за оттегляне на тъжбата. 

С определение от същото с.з. наказателното производство по делото е 

прекратено.  

27. АНД № 431/2013 г. – по чл. 78а НК (Р. Костадинов) 

28. АНД № 593/2013 г. – НП   --------------- ” --------------       

29. АНД № 804/2013 г. – НП   --------------- ” --------------       

 

Съдия Галина Василева 

30. ЧНД № 650/2012 г. – образувано на 20.07.2012 г. по чл. 64, ал.1 НПК. 

Приложен протокол за избор от същата дата. В с.з. на същата дата е взета 

МНО „Задържане под стража”. 

31. ЧНД № 891/2012 г. – образувано на 17.10.2012 г. по жалба срещу 

постановление на РП – Силистра за прекратяване на наказателно 

производство. Приложен протокол за случаен избор от същата дата. С 

разпореждане от 19.10.2012 г. съдът е прекратил съдебното производство 

по делото, като недопустимо на осн. чл. 24, ал.1, т. 6 НПК. 

32. ЧНД № 2/2012 г. – образувано на 03.01.2012 г. по чл. 157 и сл. от ЗЗ. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 04.01.2012 г. делото е насрочено за 19.01.2012 г., когато е 

назначен служебен защитник на лицето по чл. 157 от ЗЗ без да е даден ход 

на делото и същото е отложено за 31.01.2012 г. В това с.з. е даден ход на 

делото, назначена е СПЕ и е отложено за 07.02.2012 г., когато е даден ход 

на делото и е постановено решение за настаняване на лицето на 

принудително лечение в ДПБ – гр. Бяла. 

33. АНД № 1054/2012 г. – образувано на 13.12.2012 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 343 в, ал. 2 НК. Приложен протокол от същата дата за 

избор на докладчик. С разпореждане от 07.01.2012 г. делото е насрочено 

за 17.01.2012 г., когато е даден ход на делото и е приключено с решение, с 

което обв. е освободен от наказателна отговорност и му е наложено адм. 

наказание – глоба. 

34. АНД № 288/2012 г. – образувано на 22.03.2012 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 НК. 

35. АНД № 25/2012 г. – образувано на 11.01.2012 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл.  343 в, ал.2, вр. ал. 1 НК. 

36. АНД № 266/2012 г. – образувано на 13.02.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началник на сектор ПП при ОДМВР – Силистра за 

нарушение на чл. 5, ал. 3, т.1 от ЗДвП и чл. 100, ал. 2 ЗДвП. Приложен 

протокол за избор на докладчик от 13.03.2012 г. Върху него с 

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

делото и е обявено за решаване. С решение от 05.06.2012 г. е потвърдено 

НП. 

37. АНД № 40/2012 г. – образувано на 11.01.2012 г. по жалба срещу НП 

38. АНД № 325/2012 г. – образувано на 02.04.2012 г. по жалба срещу НП 
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39. НЧХД № 1063/2012 г. – образувано на 17.12.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Разпореждане за образуване на делото на 

председателя на съда от 17.12.2012 г. С разпореждане от 07.01.2013 г. 

делото е насрочено за 26.02.2013 г., когато е даден ход на делото и за 

събиране на доказателства и изслушване на СМЕ е отложено за 26.03.2013 

г. В това с.з. е даден ход на делото и за събиране на доказателства го 

отлага за 16.04.2013 г., когато е даден ход на делото и е приключено с 

осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана от частния тъжител пред ОС 

– Силистра, където на 21.05.2013 г. е образувано ВНЧХД № 145/2013 г. 

Делото е насрочено за 27.06.2013 г., когато е даден ход на делото и е 

обявено за решаване. С решение от 29.07.2013 г. е изменена присъдата на 

РС – Силистра, в частта, касаеща обвинението по чл. 130, ал. 2 Нк и 

освобождаването от наказателна отговорност по чл. 130, ал. 3 НК и вместо 

това,  на осн. чл. 78а НК освобождава от нак. отговорност и налага адм. 

наказание – глоба.  

40. ЧНД № 956/2013 г. – образувано на 14.12.2013 г. по чл. 157 ЗЗ. 

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

16.12.2013 г. делото е насрочено за 07.01.2014 г., когато е даден ход на 

делото, назначена е СПЕ и делото е отложено за 21.01.2014 г., когато е 

даден ход на делото  и е постановено решение, с което не настанява 

лицето по чл. 157 от ЗЗ на задължително лечение в психиатрично 

заведение затворен тип. 

41. ЧНД № 407/2013 г. – по чл. 157 от ЗЗ. Решението, с което лицето е 

настанено в психиатрично заведение е обжалвано пред ОС – Силистра, 

който с решение потвърждава решението на РС – Силистра. 

42. ЧНД № 892/2013 г. -  образувано на 22.11.2013 г. по жалба срещу НП. 

43.  НОХД № 359/2013 г. – образувано на 15.05.2013 г. по чл. 338, ал. 1 и 

чл. 339, ал.1 НК. Протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 27.05.2013 г. делото е насрочено за 25.06.2013 г., когато е 

даден ход и е приключено с оправдателна присъда. Присъдата е 

протестирана пред ОС – Силистра, където е образувано ВНОХД № 

212/2013 г. на 24.07.2013 г. насрочено за 26.09.2013 г., когато е даден ход 

на делото и то е прекратено поради неподдържане и оттегляне на 

протеста. 

44. НОХД № 601/2013 г. -  образувано на 25.07.2013 г. по чл. 343в, ал. 2 

НК. Протокол за избор на докладчик от 26.07.2013 г.. С разпореждане от 

27.08.2013 г. делото е насрочено за 24.09.2013 г., когато е даден ход на 

делото и поради направено волеизявление на страните в хода на 

съдебното следствие, че е постигнато споразумение между тях, съдът е 

допуснал промяна в реда на протичане на съдебното производство – по 

реда на Гл. 29 НПК, одобрил е постигнатото споразумение и е прекратил 

наказателното производство. 



 

 24 

45. АНД № 359/2013 г. – образувано на 30.08.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 343 а, ал.1, б. „а”, вр. чл. 343, ал.1 б.”б” и чл. 342, ал.1 

НК. 

46. АНД № 31/2013 г. – образувано на 15.01.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 1 НК.  

47. АНД № 636/2013 г. – образувано на 13.08.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 343 в, ал. 2 НК. 

48. НЧХД № 88/2012 г. – образувано на 16.01.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 146, ал.1, вр. чл. 148, ал.1, т. 1 НК. Приложен 

протокол за избор на докладчик – съдия Ст. Стоянов от същата дата. С 

разпореждане от 14.02.2012 г. е даден ход на тъжбата и делото е 

насрочено за 15.03.2012 г., когато е даден ход на делото и за събиране на 

доказателства е отложено за 10.05.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото 

и с определение в същото с.з. съдията-докладчик  се е отвел от 

разглеждане на делото, като е посочил мотиви. С разпореждане от 

14.05.2012 г. на председателя на съда е образувано съдебно производство. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата – съдия М. 

Христов. С разпореждане от 15.05.2012 г. съдията-докладчик се е 

отстранил от делото, като е изложил подробни обстоятелства. Приложен 

протокол за избор на докладчик от 15.05.2012 г. – съдия С. Йовчева. С 

разпореждане от 21.05.2012 г. съдия С. Йовчева се отвежда от разглеждане 

на делото, като са посочени подробни мотиви. Протокол за избор на 

докладчик от 21.05.2012 г. – съдия Р. Костадинов. С разпореждане от 

21.06.2012 г. съдия Р. Костадинов се е отвел от разглеждане на делото, 

като са изложени подробни мотиви. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 22.06.2012 г. – съдия Галина Василева. С разпореждане от 

11.07.2012 г. делото е насрочено за 25.09.2012 г., когато е даден ход на 

делото и същото е приключено, като съдът е обявил, че ще произнесе 

присъдата си на 26.09.2012 г. В с.з. на 26.09.2012 г. е обявена осъдителна 

присъда.  

49. АНД № 327/2013 г. – образувано на 19.04.2013 г. по жалба срещу НП.  

50. АНД № 663/2013 г. – образувано на 22.08.2013 г. по жалба срещу НП.  

51. АНД № 39/2013 г. – образувано на 16.01.2013 г. по жалба срещу НП. 

 

Съдия Р. Костадинов 

52. НЧХД № 623/2013 г. – образувано на 02.08.2013 г. по чл. 146, ал. 1 НК. 

протокол за избор от 06.08.2013 г. Разпореждане за образуване от 

05.08.2013 г. на председателя на съда. С Разпореждане от 13.08.2013 г. 

делото е насрочено за 07.10.2013 г., когато не е даден ход на делото, 

поради нередовно призоваване на частния тъжител и е отложено за 

11.11.2013 г., когато отново не е даден ход на делото, поради нередовно 

призоваване на подсъдимия и е отложено за 14.01.2014 г. С молба до съда, 

депозирана от частния тъжител на 16.12.2013 г. е оттеглена тъжбата.  С 
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определение от 21.12.2013 г. НЧХ делото е прекратено, поради оттегляне 

на тъжбата. 

53. ЧНД № 583/2012 г. – образувано на 03.07.2012 г. по чл. 155 -157 ЗЗ. 

54. НЧХД  № 624/2013 г. – образувано на 02.08.2013  г. по чл. 146, ал. 1 

НК. С разпореждане от 05.08.2013 г. председателят на съда е образувал 

делото. Протокол за избор на докладчик от 06.08.2013 г. – съдия Г. 

Василева. С разпореждане от 26.08.2013 г. съдия-докладчикът се е отвел, 

като са посочени мотиви. Протокол за избор на докладчик от 27.08.2013 г. 

– съдия Р. Костадинов. С молба от 24.09.2013 г. от частния тъжител е 

оттеглена тъжбата. С определение от 25.09.2013 г. е прекратено 

производството по делото, поради оттегляне на тъжбата. 

55. АНД № 641/2013 г. – образувано на 15.08.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 313, ал.1 НК. 

56. АНД № 850/2013 г. – образувано на 04.11.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 343в, ал.1 НК. 

 

Съдия Силвина Йовчева 

57. НОХД № 529/2013 г. – образувано на 01.07.2013 г. по чл. 196, ал. 1, вр. 

чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, вр. чл. 29 и чл. 26 НК. Приложен протокол 

за избор от същата дата. Върху придружителното писмо на РП – Силистра 

с резолюция делото е насрочено за 16.07.2013 г. С отделно разпореждане 

от 02.07.2013 г. делото е насрочено за 16.07.2013 г., когато е даден ход на 

делото и за събиране на доказателства е отложено за 30.07.2013 г. В това 

с.з. не е даден ход, поради невъзможност за извършване на процесуално-

следствени действия (не се е явил свидетеля), делото е отложено за 

06.08.2013 г. В това с.з. отново не е даден ход и е отложено, поради 

същата причина за 24.09.2013 г., когато е даден ход на делото и е 

приключено с осъдителна присъда. 

58. ЧНД № 252/2013 г. – образувано на 31.03.2013 г. по чл. 64, ал. 1 НПК. 

Приложен протокол за избор на докладчик от 01.04.2013 г. С 

разпореждане от 31.03.2013 г. делото е насрочено за 31.03.2013 г., когато е 

даден ход на делото и е взета МНО „Задържане под стража”. 

Определението на РС – Силистра е обжалвано пред ОС – Силистра, 

където на 02.04.2013 г. е образувано ВЧНД № 92/2013 г. Насрочено за 

03.04.2013 г. и с определение от същата дата е потвърдил определението 

на РС – Силистра. 

59. ЧНД № 536/2013 г. - образувано на 02.07.2013 г. по жалба срещу 

постановление на РП – Силистра за частично прекратяване на наказателно 

производство. 

60. НЧХД № 513/2013 г. – образувано на 24.06.2013 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал. 2 НК. Приложен протокол за избор от 

24.06.2013 г. Разпореждане за образуване на НЧХД на председателя на 

съда от същата дата. С разпореждане от 25.06.2013 г. делото е насрочено 

за 16.07.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради неявяване на 



 

 26 

защитника на подсъдимия. Делото е отложено за 31.07.2013 г. С 

разпореждане от 17.07.2013 г. делото е отсрочено за 17.09.2013 г. по молба 

на защитника на подсъдимия. В следващото с.з. е даден ход на делото и за 

събиране на доказателства е отложено за 15.10.2013 г., когато е даден ход 

на делото и е дадена възможност за помирение на страните, като делото е 

отложено за 29.10.2013 г.  С молба от 25.10.2013 г. до съда частният 

тъжител е оттеглил тъжбата си. В с.з. на 29.10.2013 г. съдът е докладвал 

постъпилата молба от частния тъжител и е прекратил производството по 

делото на осн. чл. 24, ал.4, т. 4 НПК, без да даде ход. 

61. НЧХД № 572/2012 г. – образувано на 26.06.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал.1 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от 27.06.2012 г. С разпореждане от същата дата на 

председателя на съда е  образувано НЧХД. С разпореждане от 23.07.2012 

г. делото е насрочено за 18.09.2012 г., когато е даден ход на делото, 

извършени са процесуално-следствени действия и за събиране на 

доказателства е отложено за 11.10.2012 г. С молба от 01.10.2012 г. 

частният тъжител е поискал прекратяване на делото, поради постигнато 

помирение. В с.з. на 11.10.2012 г. съдът докладва постъпилата молба от 

частния тъжител, изслушва направено изявление от адвоката му, не дава 

ход на делото и прекратява наказателното производство.  

62. АНД № 122/2013 г. – образувано на 20.02.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началник на Митница Русе за нарушение по чл. 87, ал. 2 от 

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

25.02.2013 г. жалбата е оставена без движение поради нередовност 

относно активната легитимация. Постъпила молба от пълномощника на 

жалбоподателя до съда, с оглед изясняване на активната легитимация. С 

определение от 22.03.2013 г. е прекратено наказателното производство.      

63. АНД № 27/2013 г. – образувано на 14.01.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от зам. Началника на ДНСК за нарушение по чл. 178, ал. 4 ЗУТ. 

64. АНД № 773/2013 г. – образувано на 01.10.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на ИТ – гр. Русе.  

65. ЧНД № 582/2013 г . – образувано на 20.07.2013 г. по чл. 155 – 157 ЗЗ. 

66. АНД № 1/2013 г. – образувано на 02.01.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 191, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор от същата 

дата. С резолюция делото е насрочено за 24.01.2013 г., когато е даден ход 

и обвиняемото лице е признато за виновно, освободено е от наказателна 

отговорност и му е наложено адм. наказание – глоба. 

67. АНД № 516/2013 г. – образувано на 26.06.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 313, ал. 1 НК. 

68. АНД № 715/2013 г. – образувано на 12.09.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. чл. 354а, ал. 3, т.1, пр.1 НК. 

69. АНД № 87/2012 г. – образувано на 13.01.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на офис Силистра при ТД на НАП – Варна за 

нарушение по чл. 5, ал.4, т. 2 от КСО.  
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70. АНД № 257/2012 г. – образувано на 07.03.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началник на сектор ПП към ОДМВР – Силистра за 

нарушение по чл. 137а от ЗДвП.  

71. АНД № 846/2012 г. – образувано на 02.10.2012 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 313, ал.1 НК. 

72. АНД № 1081/2012 г. – образувано на 28.12.2012 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 191, ал.1, вр. чл. 26 НК. 

73. АНД № 67/2012 г. – образувано на 13.01.2012 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 345 НК.  

74. ЧНД № 840/2012 г. – образувано на 01.10.2012 г. по жалба срещу 

постановление на РП – Силистра за прекратяване на наказателно 

производство. С разпореждане от 08.10.2012 г. съдът е оставил жалбата 

без разглеждане, като недопустима и е прекратил делото.  

75. ЧНД № 313/2013 г. – образувано на 28.03.2012 г. по чл. 64 НПК. 

76. ЧНД № 513/2012 г. – образувано на 06.06.2012 г. по чл. 155 – 157 от ЗЗ.  

77. НЧХД № 300/2012 г. – образувано на 26.03.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал.1 и чл. 20, ал.2 НК. Приложен протокол за 

избор от същата дата. Разпореждане за образуване на делото от 

председателя на съда от 26.03.2012 г. С разпореждане от 21.04.2012 г. 

делото е насрочено за 29.05.2012 г., когато не е даден ход на делото, 

поради неявяване по уважителни причини на защитника на подсъдимия и 

е отложено за 10.07.2012 г. В това с.з. отново не е даден ход, поради  

висящо ДП пред РП – Силистра, и следва да се изчака нейното 

произнасяне. Делото е отложено за 11.09.2012 г., когато е даден ход и за 

събиране на доказателства е отложено за 16.10.2012 г. В това с.з. е даден 

ход, извършени са процесуално-следствия действия и е отложено за 

27.11.2012 г., когато не е даден ход, поради неявяване на свидетели. 

Делото е отложено за 18.12.2012 г., когато е даден ход, назначена СМЕ и е 

отложено за 07.02.2013 г. В това с.з. не е даден ход на делото, поради 

неизготвяне на СМЕ (не е внесен депозит) и е отложено за 07.03.2013 г. С 

разпореждане от 28.02.2013 г. делото е отсрочено за 26.03.2013 г., поради 

постъпила молба на защитника на подсъдимия за служебна ангажираност. 

На 26.03.2013 г. не е даден ход, поради неявяване на частния тъжител, 

адвоката му се явява, но поради неизготвена СМЕ делото е отложено за 

23.04.2013 г., като съдът е предупредил частния тъжител, че ще му бъде 

наложена глоба. В следващото с.з. е даден ход на делото, отложено за 

изготвяне на СМЕ за 04.06.2013 г., когато е даден ход и е приключено с 

оправдателна присъда по отношение на единия от подсъдимите и с 

осъдителна по отношение на втория подсъдим. 

78. НЧХД № 220/2012 г. – образувано по тъжба за престъпление по чл. 

130,  ал.1, вр. чл. 20, ал.2 НК на 23.02.12012 г. Протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Разпореждане за образуване на делото на 

председателя на съда от същата дата. С разпореждане от 24.02.2012 г. 

делото е насрочено за 03.04.2012 г., когато е даден ход на делото, 
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назначена е СМЕ, разпитани са свидетели и делото е отложено за 

15.05.2012 г. В това с. з. е даден ход на делото, изслушана е СМЕ и е 

постановена осъдителна присъда и срещу двамата подсъдими. По жалба 

на подсъдимите до ОС – Силистра е образувано ВНЧХД № 205/2012 г. на 

06.08.2012 г. Делото е насрочено за 18.10.2012 г., когато е даден ход на 

делото и е обявено за решаване. С решение от 01.04.2013 г. е изменена 

присъдата на РС – Силистра по отношение на единия от подсъдимите, 

който е освободен от наказателна отговорност и на осн. чл. 78а НК му е 

наложено адм. наказание – глоба, а по отношение на другия е 

преквалифицирано деянието в такова по чл. 132, ал. 1, т. 3 НК и 

наказанието ЛОС е заменено с пробация. 

79. НЧХД № 122/2012 г. – образувано на 23.01.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК. Приложен протокол за 

избор на докладчик от 23.01.2012 г. Няма образуване от председателя на 

съда. С разпореждане от 25.01.2012 г. делото е насрочено за 21.02.2012 г., 

когато е даден ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 

27.03.2012 г. В това с.з. е даден ход, назначава СМЕ и го отлага за 

24.04.2012 г. На 09.04.2012 г. по делото е постъпила молба от частния 

тъжител за оттегляне на тъжбата. В с.з. на 24.04.2012 г. съдът е докладвал 

молбата на частния тъжител и е прекратил образуваното наказателно 

производство без да даде ход на делото. 

  

  

  XV. СРЕДНОМЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

 

Броят на съдебните заседания по наказателни дела на съда за 2012 г. 

е 1471, от които на съдия Р. Костадинов – 253 или средно месечно 19,2 

заседания; съдия Ст. Стоянов – 317 или средно месечно 26,4 заседания; 

съдия М. Христов – 283 или средно месечно 23,6 заседания, съдия С. 

Йовчева – 297 или средно месечно 24,8 заседания, съдия Г. Василева – 321 

или средно месечно 26,8 заседания. За 2013 г. броят на съдебните 

заседания е 1255, от които на съдия Р. Костадинов – 230 или средно 

месечно 19,2 заседания, съдия Ст. Стоянов – 302 или средно месечно 25,2 

заседания, съдия М. Христов – 233 или средно месечно 19,4 заседания, 

съдия С. Йовчева - 277  или средно месечно 23,1 заседания и съдия Г. 

Василева – 213 или средно месечно 17,8 заседания. 

Общо разгледаните наказателни дела за целия период са 2450, от 

които останали от предишни периоди са 350, а новопостъпили са 2 100.  

За да има ритмичност в работата на съда, т.е. за да се избягва 

претоварването и затрупването на отделни състави и на съда, като цяло, 

останалите несвършени дела в края на годината не следва да бъдат по 

брой повече от средномесечните постъпления по съответния вид дела. 
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Свършените дела за периода са 2200, от които за 2012 г. са 1192, а за 

2013 г. –  1008. Останалите висящи дела за периода са 250, от които за 

2012 г. –  121, за 2013 г. – 129.  

Средното постъпление на съдия за месец за целия период е 17, 5 

дела и същевременно средно месечно един съдия е свършвал   18,3 дела. 

От това следва, че натовареността на наказателните съдии не е голяма.  

През проверявания период на съдия Р. Костадинов са разпределени 

общо 478 наказателни дела или 19,9 дела месечно, а са решени – общо   

433 дела, или по 18,04 дела месечно. На съдия Ст. Стоянов са 

разпределени  524 наказателни дела, или по 21,8 дела месечно, а са 

решени общо 447 дела, или по 18,6 месечно. На съдия М. Христов са 

разпределени общо 514 наказателни дела или  по 21,4 дела месечно, а са 

решени 470 дела, или по  19,6 дела месечно. На съдия С. Йовчева са 

разпределени общо 475 наказателни дела или  по 19,8 дела месечно, а са 

решени 427 дела, или по  17,8 дела месечно. На съдия Г. Василева са 

разпределени общо 458 наказателни дела или  по 19,1 дела месечно, а са 

решени 422 дела, или по  17,6 дела месечно.   

В РС – Силистра за проверявания период са приключени 2200 

наказателни дела. От тях приключени със съдебен акт са 1601, а 

прекратени са 599, от които със споразумение – 370, по други причини 

229. От това следва, че от приключилите дела само по 72,8%  е постановен 

съдебен акт по съществото на делото. 

От решените дела (1601), обжалвани са 608 (което възлиза на 38%), 

от които за 2012 г. – 342, а за 2013 г. - 266. От обжалваните 608 дела има 

резултат по 553 или това прави 91%, а извадката – представителна и много 

близка до действителното положение. От тях потвърдени са 402 (72,7%), 

изменени – 0, отменени – 151(27,3%), което е много висок отрицателен 

показател. От отменените, върнати за ново разглеждане са – 24, с 

постановяване на нова присъда –  119, с прекратяване на наказателното 

производство –  8. 

На съдия Р. Костадинов са обжалвани общо 109, от които за 2012 г. 

– 64, а за 2013 г. - 43. От тях потвърдени общо за периода са 74 (67,9%), 

като за 2012 г. – 40, а за 2013 г. – 34. Отменени общо за периода са 22 

(20,2%), като за 2012 г. – 13, а за 2013 г. – 9. Няма отменени и върнати за 

ново разглеждане. Отменени с постановяване на нова присъда общо за 

периода са 20, като за 2012 г. – 12, а за 2013 г. – 8. Отменени с 

прекратяване на наказателното производство общо за периода са 2, като за 

2012 г. – 1 и за 2013 г. – 1. 

На съдия Ст. Стоянов са обжалвани общо 139 акта, от които за 2012 

г. – 74, а за 2013 г. – 65. От тях потвърдени общо за периода са 66 (47,5%), 

като за 2012 г. са 34, а за 2013 г. – 32.Отеменени общо за периода са 58 

(41,7%), като за 2012 г. са 33 , а за 2013 г. – 25. От отменените, върнати за 

ново разглеждане общо за периода са 8, като за 2012 г. са 4, а за 2013 г. – 

4. С постановяване на нова присъда общо за периода са 49, като за 2012 г. 



 

 30 

са 28, а за 2013 г. – 2. С прекратяване на наказателното производство общо 

за периода е 1, което е за 2012 г. 

На съдия М. Христов са обжалвани общо 93 съдебни акта, от които 

за 2012 г. – 53, я за 2013 г. – 40. От тях потвърдени общо за периода са 

61(65,6%), като за 2012 г. са 35, а за 2013 г. – 26. Отменени общо за 

периода са 29(31,2%), като за 2012 г. са 14, а за 2013 г. – 15. От 

отменените, върнати за ново разглеждане общо за периода са 6, като за 

2012 г. са 4, а за 2013 г. – 2. С постановяване на нова присъда общо за 

периода са 21, като за 2012 г. са 10, а за 2013 г. – 11. С прекратяване на 

наказателното производство общо за периода са 2, които са за 2013 г. 

На съдия С. Йовчева са обжалвани общо 140 съдебни акта, от които 

за 2012 г. – 77, а за 2013 г. – 63. От тях потвърдени общо за периода са 106 

(75,7%), като за 2012 г. са 51, а за 2013 г. – 55. Отменени общо за периода 

са 18 (12,9%), като за 2012 г. са 13, а за 2013 г. – 5. От отменените, върнати 

за ново разглеждане общо за периода са 2, като и двете са за 2013 г. С 

постановяване на нова присъда общо за периода са 14, като за 2012 г. са 

12, а за 2013 г. – 2. С прекратяване на наказателното производство общо за 

периода са 2, като за 2012 г. е 1 и за 2013 г. – 1. 

 На съдия Г. Василева са обжалвани общо 128 съдебни акта, от 

които за 2012 г. – 74, а за 2013 г. – 54. От тях потвърдени общо за периода 

са 94 (73,4%), като за 2012 г. са 54, а за 2013 г. – 40.Отменени общо за 

периода са 24(18,6%), като за 2012 г. са 13, а за 2013 г. – 11. От 

отменените, върнати за ново разглеждане общо за периода са 8, като за 

2012 г. са 1, а за 2013 г. – 7. С постановяване на нова присъда общо за 

периода са 15, като за 2012 г. са 11, а за 2013 г. – 4. С прекратяване на 

наказателното производство общо за периода е 1, което е за 2012 г.   

Общо за периода са образувани 2 100 наказателни дела, от които - 

639 НОХД (за 2012 г. – 299, за 2013 г. – 340); 43 НЧХД (за 2012 г. – 23, за 

2013 г. - 20); 813 АНД (за 2012 г. – 457, за 2013 г. - 356) и 605 ЧНД (за 

2012 г. – 305, за 2013 г. - 300). От посочените данни е видно, че НОХД 

съставляват  30,4 % от всички образувани наказателни дела. Относително 

най-голям е делът на постъпилите АНД -  813 или това възлиза на 38,7 %. 

 От образуваните през проверявания период дела, съдия Р. 

Костадинов е разгледал 419, съдия Ст. Стоянов – 428, съдия М. Христов – 

447, съдия С. Йовчева - 415 и съдия Г. Василева – 390. 

          Общият брой разгледани дела за проверявания период е 2450, от 

които НОХД – 738 (Р. Костадинов – 134; Ст. Стоянов – 153; М. Христов – 

171; С. Йовчева – 149; Г. Василева - 131), НЧХД – 56 (Р. Костадинов – 12; 

Ст. Стоянов – 12; М. Христов – 11; С. Йовчева – 11; Г. Василева – 9; 

Мария Петрова - 1), АНД – 1039 (Р. Костадинов – 179; Ст. Стоянов – 245; 

М. Христов – 215; С. Йовчева – 204; Г. Василева - 196) и ЧНД – 617 (Р. 

Костадинов – 153; Ст. Стоянов – 114; М. Христов – 117; С. Йовчева – 111; 

Г. Василева - 122).  
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 От общия брой разгледани дела, останалите от предходни периоди 

са 350 (2012 г. – 229, 2013 г. - 121), от които съдия Р. Костадинов е 

разгледал 59, съдия Ст. Стоянов – 96, съдия М. Христов – 67, съдия С. 

Йовчева – 60, съдия Г. Василева –  23.     

 За проверявания период са свършени общо 2200 наказателни дела, 

които се разпределят както следва: НОХД – 631 или 28,7 %; НЧХД - 41 

или 1,86 %; АНД -  919 или  41,8 % и ЧНД - 609 или 27,7 %. 

 От общо свършените 2200 наказателни дела, прекратените са 599 

или това прави  27,2 % от наказателните дела. 

 Положителна е констатацията, че за проверявания период няма 

прекратени дела поради изтекла давност. 

 За проверявания период приключилите дела с повече от три съдебни 

заседания са общо 31, от които 10 за 2012 г. и 21 за 2013 г. От тях НОХД 

са 23 и АНД – 8. За периода съдия Р. Костадинов е приключил 5 дела с 

повече от три с.з., от които : НОХД – 3 и АНД – 2. Съдия Ст. Стоянов е 

приключил 6 дела, от които НОХД – 5 и АНД – 1. Съдия М. Христов няма 

дела, приключени с повече от три с.з. Съдия С. Йовчева е приключила 9 

дела с повече от три с. з., от които: НОХД – 7 и АНД – 2. Съдия Г. 

Василева е приключила 11 дела с повече от три с. з., от които: НОХД – 8 и 

АНД – 3. 

 Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2012 г. са 229, от 

които на съдия Р. Костадинов – 38, съдия Ст. Стоянов – 58, съдия М. 

Христов – 46, съдия С. Йовчева - 37, съдия Г. Василева – 50. Към 

01.01.2013 г. броят на тези дела е 121, от които на съдия Р. Костадинов – 

21, съдия Ст. Стоянов - 38, съдия М. Христов – 21, съдия С. Йовчева - 23, 

съдия Г. Василева – 18. Към 01.01.2014 г. броят на несвършените дела е 

129, от които на съдия Р. Костадинов – 24, съдия Ст. Стоянов - 39, съдия 

М. Христов – 23, съдия С. Йовчева - 25, съдия Г. Василева – 18. 

За проверявания период общо 32 дела са върнати на прокурора с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 

производство, от които с разпореждане на съдия – докладчик по чл. 249 

НПК са 19, а с определение по чл. 288, т. 1 НПК - 3. Съдия Р. Костадинов 

има общо 2 върнати дела, от които  – 1 по чл. 249 НПК  и 1 - по чл. 377 

НПК, по чл. 288, т.1 НПК - няма. Съдия Ст. Стоянов има общо 5 върнати 

дела, от които 2 – по чл. 249 НПК, 1 – по чл. 377 НПК и  2 – по чл. 288, т. 1 

НПК. Съдия М. Христов има общо 5 върнати дела, от които 2 – по чл. 249 

НПК, 3 – по чл. 377 НПК, по чл. 288, т.1 НПК – няма.  Съдия С. Йовчева 

има общо  14 върнати дела, от които 8 – по чл. 249 НПК, 5 – по чл. 377 

НПК и 1 - по чл. 288, т.1 НПК. Съдия Г. Василева има общо 6 върнати 

дела, като всичките са по чл. 249 НПК.    

   За целия проверяван период има 8 възобновени наказателни 

производства, от които на съдия Р. Костадинов - 1, съдия Ст. Стоянов – 1, 

съдия М. Христов – 2, съдия С. Йовчева – 2, съдия Г. Василева - 2.  



 

 32 

За периода има  4 дела с възобновено съдебно следствие, от които 

на съдия Ст. Стоянов – 2, съдия С. Йовчева – 1 и съдия Г. Василева – 1. 

Оправдателните присъди за периода са общо 14, като за 2012 г. са 7, 

за 2013 г. – 7, като всичките са по НОХД. Съдия Р. Костадинов е 

постановил 2 оправдателни присъди, съдия Ст. Стоянов – 5, съдия С. 

Йовчева – 4, съдия Г. Василева - 3.  

Общо  370 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като за 2012 г. са 205, а за 2013 г. – 165. За 

целия период има 11 неодобрени споразумения, като за 2012 г. са 6 и за 

2013 г. – 5. 

За проверявания период 146 дела са разгледани по реда на Глава 28 

от НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2012 г. – 87 и за 2013 г. са 59. 

Общо за периода 56 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 

„Съкратено съдебно следствие”, като за 2012 г. са 36 и за 2013 г. - 20. 

За проверявания период няма дела, разгледани по реда на Гл. 26 

НПК „Разглеждане на делото по искане на обвиняемия” (след 13.08.2013 

г.). 

За проверявания период 14 дела са разгледани по реда на Глава 25 

НПК „Незабавно производство”, като за 2012 г. са 7 и за 2013 г. -  7. 

Общо 95 дела са разгледани по реда на Глава 24 НПК – „Бързо 

производство” за целия период, като за 2012 г. са 26 и за 2013 г. -  69. 

За проверявания период са разгледани 51 дела, образувани по 

искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл. 

64 и чл. 65 от НПК) или за нейното изменение. От тях за 2012 г. – 14 и за 

2013 г. - 37.   

Разгледани са 80 дела по Глава 34, Раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”, като за 2012 г. са 44 и за 2013 г. -  36.  

 

 

XVI. ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 За проверявания период има 7 отсрочени съдебни заседания по 

наказателните дела, от които за 2012 г. са 3, а за 2013 г. – 4. От всички 

отсрочени съдебни заседания, поради отпуск на съдията е 1, поради 

служебна ангажираност на защитника - 1, поради обявяване на почивен 

ден – 1, поради прекратено изп. на СП - 1, по молба за постигане на 

споразумение – 1, поради участие в семинар на съдията – 1, по молба - 

чл. 371 т.2 НПК – 1, по молба за отсрочване за назначаване на вещи 

лица - 1.  

 Забележка: В посочените случаи, извън участието на съответния 

съдия в семинар или ползването на отпуск от него, в заседателните дни 

е имало по едно насрочено дело. 
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XVII. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ВЛЕЗЛИТЕ 

В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

 Съдиите от РС – Силистра са добре подготвени и полагат усилия за 

установяване на обективната истина и за правилното приложение на 

закона. 

 В преобладаващата си част съдебните актове по приключените 

наказателни дела са законосъобразни, справедливи и убедителни. 

 Има известни отклонения от това общо положение, които без да са 

съществени, следва да се посочат, за да не бъдат повтаряни: 

1. По НОХД № 188/2012 г. с докладчик Силвина Йовчева е 

допуснато нарушение на закона при прилагането на чл. 58а, ал. 4 НК, във 

вр. с чл. 55, ал.1, т.1 НК. Съдът е приел, че наказанието следва да бъде 

определено при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, т.е. 

при условията на чл. 54 НК. За да се приложи чл. 58а, ал. 4 НК е 

необходимо да се констатира, че са налице условията на чл. 55, ал.1, т.1 

НК (изключителни или многобройни смекчаващи отговорността 

обстоятелства), каквито в случая не са били налице и не са приети от съда. 

Второто изискване на чл. 58а, ал. 4 НК е да се установи, че при 

едновременното наличие на условията по чл. 58а, ал.1 – 3 НК и по чл. 55 

НК приложението на чл. 55 НК е по-благоприятно за подсъдимия. За да се 

стигне до този извод е задължително да се провери хипотетично какъв е 

размерът на наказанието по чл. 58а, ал.1 – 3 НК и какъв е с приложението 

на чл. 55 НК. И само когато се констатира, че приложението на чл. 55 НК е 

по-благоприятно за подсъдимия, тогава се прилага този режим за 

определяне на наказанието. В случая такъв анализ и такава съпоставка не е 

направена и без да са налице изискванията на чл. 55 НК е приложен този 

текст от закона, което е неправилно.  

2. По същото дело, при изписването на съдебния протокол не е 

посочено дали съдът е прочел и разяснил присъдата на подсъдимия и 

другите страни, което е задължително (арг. чл. 129, ал. 1 и чл. 311, ал.1, т.7 

НПК).  

3. По същото дело, без да е нужно, е направена нова „шапка” на 

съдебния протокол само за да се произнесе по мярката за неотклонение. 

Това е могло да стане в основния съдебен протокол, след прочитане на 

присъдата. В мотивите към присъдата се излагат съображения по мярката 

за неотклонение, въпреки че тези съображения следва да намерят място в 

определението по чл. 309 НПК.  

4. По НАД № 900/2012 г. с докладчик Стоян Стоянов въпросът 

относно мярката за неотклонение по чл. 309, ал. 2 НПК е решен с 

диспозитива на решението, а не в съдебния протокол. Съображението за 

тази бележка e, че марката за неотклонение не е посочена в кръга на 

въпросите, които съдът задължително решава с присъдата по чл. 301, ал. 1 
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и 2 НПК, респ. с решението по чл. 378, ал. 4 НПК. Същата неправилност е 

допусната и по други наказателни дела. 

5. По НАХД № 165/2012  г. с докладчик Росен Костадинов, с 

решението си съдът е прекратил административно-наказателното 

производство на осн. чл. 63, ал. 2 ЗАНН, поради изтекла давност за 

налагане на административно-наказателна отговорност без да е отменил 

обжалваното наказателно постановление. Вероятно съдът е приел, че с 

прекратяване на административно-наказателното производство, 

автоматично се премахват всички правни последици на същото 

производство. Този извод не е нито категоричен, нито универсален. 

Възможно е при прекратено административно-наказателно производство 

НП да е остане в сила и да породи своите правни последици. Така при 

обжалване на НП, извън сроковете, предвидени в закона, 

административно-наказателното производство следва да се прекрати, но 

НП като влязло в сила, запазва своето правно действие. Тук е важно да се 

посочи, че административно-наказателния процес, освен средство за 

осъществяване на административно-наказателна отговорност, се явява още 

и средство за защита на административно-наказаното лице. Ето защо не 

винаги прекратяване на административно-наказателното производство 

означава отпадане на административно-наказателната отговорност. И 

поради това винаги, когато се прекратява административно-наказателния 

процес, съдът е длъжен да вземе служебно становище и по постановените 

актове до този момент – дали остават в сила или се отменят. В случая е 

било необходимо изрично съдът да посочи, че отменява НП, поради 

изтекла давност преди влизането му в сила. Само така може да има яснота 

и сигурност относно действието на НП.  

6. По НАХД № 164/2013 г. с докладчик Стоян Стоянов е съставен 

акт и е издадено НП, за това че жалбоподателят продава и превозва риба в 

прясно състояние в автомобил, който не е оборудван за тази дейност. С 

решението си съдът е отменил НП по съображения, че не е установено 

жалбоподателят да е превозвал риба. Данните са, че при проверката рибата 

е била в багажника на лекия автомобил на жалбоподателя и той е бил до 

него на пазара в гр. Силистра. Същественият аргумент на решението е, че 

автомобилът не е превозвал рибата, а е бил в покой. Този аргумент по 

същество е несъстоятелен, тъй като пристигането на автомобила и 

установяването му на пазара в гр. Силистра обективно и задължително 

предполага неговото придвижване и следователно превоз на жива риба в 

автомобил, който не е оборудван за тази цел. Вторият обратен аргумент на 

тезата в решението е, че дали автомобилът е в движение или в покой е без 

значение за санитарно-хигиенните изисквания по отношение на живата 

риба. Тези изисквания са идентични и в двата случая, и след като не са 

били налице законосъобразно е издадено НП.  

Съдебното решение следва да бъде не само формално, логически и 

юридически правилно и издържано, но то следва да бъде и житейски 
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вярно, и убедително. Абсурдно е становището, че не е установено как 

рибата се е озовала на пазара: с автомобила, в който е намерена или е била 

доставена там от друг автомобил и прехвърлена. Както бе посочено вече, 

изискванията и за превоз, и за съхраняване на живата риба (без да се 

движи превозното средство) са идентични и поради това неправилно 

жалбоподателят е освободен от отговорност. 

7. По НЧХД № 513/2013 г. с докладчик Силвина Йовчева, е била 

подадена молба от тъжителя за прекратяване на наказателното 

производство, поради оттегляне на тъжбата. Съдът е приел, че не следва 

да се дава ход на делото и на осн. чл. 289, ал.1, вр. чл. 24, ал. 4, т. 4 НПК е 

прекратил наказателното производство по делото. Основанието, на което 

се е позовал съдът, минимално предполага започнато съдебно заседание, 

което без даване ход на делото е невъзможно. Освен това, всяко 

определение на съда може да се постанови в открито съдебно заседание 

или в закрито съдебно заседание. И тъй като за постановяване на 

горецитираното определение е избрано о.с.з., без даване ход на делото, 

липсва процесуална среда за извършване на съдебни процесуални 

действия и за постановяване на съдебен акт. Неоснователно съдът 

презюмира даване ход на делото с възможността за неговото разглеждане 

и решаване на делото. НПК предвижда недаването на ход на делото само 

когато има пречки за разглеждане на делото, без да се свързва с резултата 

от разглеждането му.  

Изводът е, че за да може да функционира съдът, вкл. и при 

прекратяване на делото, е необходимо да се открие съдебно заседание и да 

се даде ход на делото. Аналогично нарушение е допуснато и по НЧХД № 

347/2013 г. с докладчик Мирослав Христов. 

8. По НЧХД № 377/2013 г. докл. Мирослав Христов между страните 

е постигнато помирение и на това основание, съгласно чл. 24, ал. 4, т. 3 

НПК наказателното производство по делото е прекратено. 

От изявлението на повереника на тъжителя и защитата на 

подсъдимия е видно, че за постигането на помирението подсъдимият е 

изплатил определена сума на тъжителя и остава да му дава още 500 лв.  

Съдът не е установил точния размер на уговореното и изплатеното 

обезщетение и не е присъдил дължимите държавни такси, които са в полза 

на РС – Силистра, което означава, че поради проявено бездействие съдът 

се е лишил едностранно от дължими постъпления, което не е 

препоръчително. 

9. С разпореждане от 08.10.2012 г. по ЧНД № 840/2012 г. с 

докладчик Силвина Йовчева е оставена без разглеждане жалбата на 

А.М.П. чрез адв. В.П. срещу Постановление за прекратяване на досъдебно 

производство, в частта му по отношение на обвиняемо лице от 20.09.2012 

г. по ДП № 607/2011 г. на ОД на МВР – Силистра. 

От обстоятелствената част на разпореждането не е ясно още дали 

обвиняемият и жалбоподателят са едно и също лице. 
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Не е ясно какви са възраженията и доводите в жалбата срещу 

прекратяване на наказателното производство, както и какви са 

фактическите и правните основания на прокурора за прекратяване на 

наказателното производство. 

Без изписване на посочените по-горе обстоятелства не може да се 

установи в какво се състои оплакването в жалбата, какво искане се прави, 

както и дали жалбоподателят има правен интерес от обжалването.  

Въпреки тази неопределеност на предмета на обжалване и 

оплакванията на жалбоподателя, жалбата е оставена без разглеждане като 

недопустима, без да се посочи ясно и определено в какво се състои 

недопустимостта на жалбата и дали тази нередовност е отстранима или не. 

И накрая е постановено, че разпореждането не подлежи на обжалване. 

Известно е, че всяко определение на съда, в т.ч. и разпореждането по чл. 

243 НПК с предмет жалба срещу постановление за прекратяване на 

наказателно производство подлежи на последващо (въззивно обжалване), 

когато жалбата е разгледана по същество.  

На още по-голямо основание актът на съда, с който се приема, че 

жалбата е недопустима, следва да подлежи на въззивна проверка, след 

като същата жалба въобще не е разгледана.  

В противен случай, както е приел съдът, се прегражда 

неоснователно пътя на жалбата относно законосъобразността и 

обосноваността на прекратяването на наказателното производство.  

Същевременно, макар и страничен, въпросът с връщането на 

веществените доказателства е останал противоречив и ненапълно изяснен. 

Така в мотивите към разпореждането съдът веднъж е приел, че прокурорът 

не се е разпоредил с веществените доказателства, а малко след това е 

прието обратното, че прокурорът действително се е разпоредил с 

веществените доказателства, но с друго постановление от 08.08.2012 г., по 

което РС – Силистра се е произнесъл, като също е приел, че жалбата е 

недопустима. 

В заключение следва да се посочи, че съдебният акт трябва да бъде 

еднозначен, последователен и логически издържан. Да се основава на 

несъмнено установени фактически обстоятелства и правни положения и 

самото решение следва да бъде естествена логическа последица на всички 

предходни съображения, като дава адекватен и обоснован отговор на 

възраженията, доводите и искането в жалбата. Само така съдебният акт 

може да бъде авторитет и справедлив регулатор на засегнатите 

обществени отношения, предмет на разглеждане в съдебното 

производство.  

10. По НЧХД № 54/2013 г. докладчик Стоян Стоянов, съгласно 

медицинско свидетелство № 582/2013 г. и заключение от освидетелстване 

на тъжителя при медицински преглед са констатирани: 

а) контузия на главата 

б) умерено изразена церебрална синтематика  
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в) контузия на долната челюст 

Същият лекар в с.з. е дал съдебно –медицинско заключение коренно 

противоположно на медицинското свидетелство, издадено от него, в 

резултат на което се отхвърлят въобще направените констатации при 

първоначалния медицински преглед. Същият лекар, за да обоснове тезата 

си се е позовал на показания на свидетели без законът да му е дал право да 

дава или не вяра на свидетелите, което е правомощие само на съда. 

Съдебно-медицинският експерт е длъжен да даде само медицинските 

белези на полученото  увреждане с оглед медицинската наука и практика, 

без възможност да се произнася по доказаността или недоказаността на 

обвинението, което е задача и функция на обвинителя. 

При постановяването на съдебния акт е допуснато съществено 

процесуално нарушение и присъдата не съответства на обективната 

истина, независимо, че е потвърдена от ОС.  

11. По АНД № 691/2012 г. и по др. дела от този характер, решението 

е взето и обявено в с.з. и неговото съдържание е вписано в съдебния 

протокол, който е подписан от съдията и съдебния секретар.  

Срещу тази практика се правят няколко възражения: 

1. Решението по Гл. XXVIII НПК и съдебният протокол подлежат на 

последващ контрол по различен ред и пред различни компетентни органи 

и това налага двата акта да бъдат приключени и оформени самостоятелно. 

2. Въззивният контрол върху решението по Гл. XXVIII НПК, 

съгласно чл. 378, ал. 5 е по реда на Гл. XXI, по която се контролират 

присъдите. 

Следва да се посочат и доводите в подкрепа на досегашната 

практика на РС – Силистра. 

Най-същественият от тях е, че в Гл. XXVIII НПК липсва норма, по 

силата на която да има препращане към общото наказателно производство 

по Гл. XX НПК, т.е. законодателят е предвидил за това специално съдебно 

производство, изчерпателен нормативен подход, което означава, че се 

прилагат за него само тези норми, които са изрично посочени в Гл. 

XXVIII. От тези норми следва, че: 1) решението по чл. 378, ал. 4 НПК 

няма качеството, нито е приравнено на присъда. Това решение е особен 

вид, което съчетава в себе си два властнически елемента: освобождаване 

от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. 

Съгласно чл. 379 НПК при решаване на делото по чл. 378, ал. 4 НПК се 

прилагат разпоредбите на чл. 17 – 21 ЗАНН. От всичко изложено дотук 

следва, че решението по чл. 378, ал. 4 НПК е малко по-близо до решенията 

по ЗАНН, отколкото до присъдите. Както за останалите административно-

наказателен характер дела не се налага прекъсване на с.з. за произнасяне 

на докладчика, така и за решението по чл. 378, ал. 4 НПК не се налага 

такова прекъсване и то по две съображения: 

1) не се провежда тайно съвещание, защото решаващият орган е 

едноличен – само докладчика; 
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2) решението на съдията се оформя от началото на разглеждане на 

делото и няма процесуална пречка след приключване на с.з. решението по 

Гл. XXVIII да бъде продиктувано, оформено и подписано от съдията, като 

редовен съдебен акт, който може да съставлява част от съдебния протокол.  

НПК въвежда особен ред за постановяване само на присъдите на 

първоинстанционните съдилища и новите присъди на въззивния съд. Този 

ред не е приложим за решенията по чл. 378, ал. 4 НПК.  

Възраженията срещу това становище са чисто формални и не 

променят направените изводи: обстоятелството, че решението по Гл. 

XXVIII и съдебният протокол подлежат на последващ контрол по 

различен ред и пред различни компетентни органи, не е пречка при 

необходимост и в двата случая да се представи съдебният протокол, 

включващ и решението, с оглед упражняване на контролните правомощия 

на компетентните органи.  

Обстоятелството, че въззивният контрол върху решенията по чл. 

378, ал. 4 НПК се упражнява по реда на Гл. XXI НПК, предвидена за 

първоинстанционните присъди, не приравнява административното 

решение на наказателната присъда. Законодателят е използвал един 

съдебен механизъм за въззивен контрол и за актовете, които не са 

присъди. Отделен е въпросът, че всички изисквания за оформянето, 

съдържанието, срокът на обжалване и други положения от въззивното 

производство, са абсолютно задължителни и за решението по чл. 378, ал. 4 

НПК, без това да го прави присъда.  

В заключение, по този спорен въпрос следва да се посочи, че 

предстои произнасяне на ВКС с Тълкувателно решение по съдебната 

практика, което се очаква преди съдебната ваканция. 

12. По НЧХД № 851/2012 г. докладчик Силвина Йовчева, с 

разпореждане от 14.11.2012 г. е прекратено наказателното производство 

по две от обвиненията в тъжбата: по чл. 144, ал.1 НК и по чл. 148, ал.1, т. 1 

НК. По третото обвинение тъжбата по чл. 130, ал.1 НК, няма нито даване 

ход на тъжбата, нито прекратяване на производството. При решаването на 

това дело е осъществен погрешен подход за отношение и взаимодействие 

със страните. Основното е, че съдебният спор между страните се е изродил 

в спор между съда и тъжителя (пострадалия от престъплението) и вместо 

той да получи съдебна защита е получил на практика отказ от правосъдие. 

Препоръчително е все пак въпросите по съществото на делото – какво е 

извършеното деяние, каква е правната му квалификация да се решават в 

о.с.з., а не с писмена кореспонденция между съда и тъжителя.  

13. По НЧХД № 936/2012 г. докл. Мирослав Христов делото е 

приключено с решение по чл. 78а НК, като подсъдимият е освободен от 

наказателна отговорност и е осъден да изтърпи административно 

наказание глоба в размер на 1000 лв. и да заплати на тъжителя 

обезщетение в размер на 600 лв. 
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При определяне на обезщетението не са оценени в действителния 

им размер и в съгласие с чл. 52 ЗЗД причинените неимуществени вреди – 

тъжителят е изпитвал болки в продължение на 20 дни от инцидента, както 

и всички други неудобства и унижения от причиненото нараняване 

въобще. Независимо, че решението на РС – Силистра е потвърдено от ОС 

– Силистра, присъденото обезщетение е занижено. Неоснователно е 

прието от съдебните инстанции, че степента на обществена опасност на 

деянието по чл. 130, ал.1 НК не се отличава с по-висока от общоприетата, 

което обективно не е вярно. 

  

14. Бележки по споразуменията      

Делата се проучват предварително. Те се насрочват с разпореждане, 

в което се прави преценка дали са налице материалноправните и 

процесуалните изисквания за разглеждане на делото по този ред. 

Неправилно чл. 269 НПК, вместо да се разяснява, се преписва дословно в 

разпореждането. Преписването никога не съставлява разясняване на 

съдържанието на текста. Допуска се законосъобразно преминаване на 

производството, започнато по общия ред – Глава XX в производство по 

Гл. XXIX. Принципът е, че към производството по решаване на делото със 

споразумение може да се премине от всяко друго общо или особено 

производство, стига само споразумението да е допустимо по закон и при 

неговото сключване и подписване (одобрение) да участват всички 

конституирани страни в съдебно заседание. Единственото изключение от 

това правило е невъзможността за преминаване от производство по Гл. 

XXVIII в споразумение поради императивния характер на нормата на чл. 

78а НК. Другото изключение е невъзможността на делата от частен 

характер за приключване със споразумение. Това изискване е заложено в 

разпоредбата на чл. 381, ал.1 НПК и освен това НЧХ делата могат да 

приключат не със споразумение, а с помирение (чл. 24, ал. 4, т. 3 НПК), 

което на практика е резултат, аналогичен или близък до споразумението. 

Освен чисто контролните си функции в с.з., съдията - докладчик 

участва активно в постигане на условия на споразумението, които по 

резултат са максимално близки до присъдата. Такъв е случаят по НЧХД № 

720/2013 г. – докладчик Силвина Йовчева, където внимателно, но 

настойчиво страните са били убедени да увеличат размера на наказанието, 

което е било занижено. Препоръката е тази практика да продължи и да се 

прилага и от останалите съдии.    

По-характерните слабости, които са допуснати при вписването на 

споразумението в съдебния протокол и неговото одобряване са следните: 

1. В съдебния протокол преди подписването му се излагат не 

конкретни клаузи, като елемент на задължителното съгласие, а позицията 

на страните в един по-общ вид (прокурор, защитник, подсъдим). 
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  2. Всъщност споразумението не е формирано по начина, указан в чл. 

381, ал. 5, т.1- 6 НПК със задължително съгласие по въпросите, посочени 

за съгласуване. 

3. В тези случаи е налице само един проект за споразумение, но не и 

оформено и подписано споразумение, съгласно НПК. 

4. Без да е подписано от страните споразумението, в посочения по-

горе вид, е одобрено от съда и едва след одобряването му от съда е 

предложено на страните за подписване. 

5. В някои споразумения се взема становище по мярката за 

неотклонение, без този въпрос да е включен в задължителния предмет на 

споразумението.  

6. Също в някои случаи, като изолирана практика, подписаното и 

одобрено споразумение веднъж отразено в съдебния протокол, в 

последствие се възпроизвежда още веднъж без това да е нужно. 

 

Препоръката е: 

1. Да се отрази в съдебния протокол постигнатото между страните 

поотделно съгласие по всеки от въпросите, посочени в чл. 381, ал. 5, т. 1-6 

НПК. 

2. В този вид постигнатото споразумение следва да се подпише от 

лицата, задължени по закон, ако са съгласни с условията му. 

          3.  След подписване на споразумението съдът следва да се произнесе 

по неговата законосъобразност и съответствие със закона и морала. 

          4. При положителна констатация, след одобряване на 

споразумението, производството по делото се прекратява.  

5. След това се поставя въпросът по чл. 309 НПК и относно 

разноските, ако има направени. 

 

При изписване на споразумението се констатират следните 

неправилности: (НОХД № 353/2012 г. и др. РС – Силистра) 

1. Постигнато, подписано и одобрено споразумение се вписва в 

съдебния протокол, като присъда:  

а) „признава подсъдимия ...........”, вместо подсъдимият .................. се 

признава за виновен;  

б) „му се налага наказание глоба”, вместо е съгласен да изтърпи 

глоба в размер ........ лв. 

 Важното е да се отбележи при споразумението за подсъдимия, че не 

го признава съдът за виновен, а самият той се признава за виновен и че не 

му се налага наказание, а сам той е съгласен да изтърпи определено 

наказание по вид и размер, както и че не се осъжда да заплати, а е съгласен 

да поеме разноските (чл. 381, ал.5, т.6 НПК). 

 По същото НОХД № 353/2012 г., съдия М. Христов всички разноски, 

направени в ДП и в съдебната фаза са присъдени на РС – Силистра, макар 

че има направени разноски от органите на ДП, с което са ощетени РП – 



 

 41 

Силистра и РУП – Силистра. Съдът е длъжен за установи и посочи в коя 

фаза и от кой орган са направени съответните разноски, като те се възлагат 

за заплащане на органа, който ги е направил. В противен случай, какъвто е 

разглежданият, има недопустимо преразпределение на бюджетите на 

съдебната власт и органите на МВР. 

  

 15. По изготвяне на разпореждането 

  1.Типична слабост за съдиите от РС – Силистра, в преобладаващата 

им част, е че не изготвят разпореждането като вид съдебен акт, съгласно 

чл. 32, ал. 2 във вр. с чл. 34 НПК, а обикновено разпореждането се оформя 

като саморъчно изписана резолюция. Понякога върху един и същ входящ 

(сезиращ) документ се наслагват няколко резолюции. По някои от тях има 

зачерквания и неясноти. Всичко това отнема основното качество на 

съдебния акт да бъде разбираем не само за неговия съставител, но и 

лицата, до които е адресиран.  

Такива резолюции има по НЧХД № 851/2012 г. и по др. дела, предимно от 

частен характер. Има, разбира се, и по тази категория дела изготвени 

разпореждания, които съответстват на законовите изисквания. 

Препоръката е посочените по-горе изключения да не се превръщат в 

практика.  

   2.Поради неизготвяне на разпореждането по всички видове 

наказателни дела, насрочването на тези, по които няма разпореждане става 

с резолюция, което съставлява нарушение по НОХД и НЧХД и ЧНД на чл. 

252 НПК и за останалите дела НАХ на чл. 84 ЗАНН във вр. с чл. 252 НПК.  

 Ноторно известно е, че НПК се прилага за всички наказателни дела, 

които се разглеждат на територията на Р България (чл. 2 НПК). 

Припомнянето му е наложително, за да се подчертае недвусмислено, че 

той се прилага за всички видове наказателни дела безусловно.  

  3. По АНД № 757/2012 г. липсва надлежно образуване, а така също 

каквото и да е формално насрочване на делото и въобще не е ясно от 

данните по делото как е станало насрочването му. 

 4. По АНД № 533/2012 г. също ненадлежно образувано, няма 

разпореждане, но все  пак има насрочване, макар и с резолюция. 

Идентично е положението и по АНД № 523/2012 г. и по др. дела от същия 

характер. Препоръката е по тези дела да се спазват изискванията на закона. 

 

 16. По изписване на съдебния протокол   

 Протоколите се изписват съгласно изискванията на НПК. Те 

отразяват хронологията на извършените процесуални действия от съда и 

страните. В протоколите няма зачерквания, добавки и др. Недопустими 

външни въздействия върху него.  

 Не се констатираха оплаквания за непълни или неточни съдебни 

протоколи и в тази насока липсват молби и производства за тяхното 

коригиране.  
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 Неправилно изискванията към производството по общия ред се 

пренасят в протоколите и за особените производства при съкратено 

съдебно следствие, както и при споразумението. При последните две 

производства липсва спор между страните по обстоятелствата – предмет 

на доказване. Този спор е заместен с тяхното несъмнено признаване от 

страна на подсъдимия или с необходимото съгласие относно деянието, 

авторството, квалификацията и др. 

 Ето защо при съкратеното съдебно следствие и при споразумението 

липсва съдебно следствие, липсват и съдебни прения. Поради тази 

причина съдът е длъжен да извърши и отрази в съдебния протокол само 

тези действия, изрично посочени в закона (за съкратеното съдебно 

следствие – чл. 372, ал.1-4 НПК, за споразумението – чл. 382, ал. 4-7 

НПК). И по двете производства не се извършва разгърнато съдебно 

производство, предвидено за делата от общ характер. Съдът само 

проверява налице ли са определени материалноправни и процесуални 

предпоставки и ако те са налице, след отбелязването им в съдебния 

протокол, предприема произтичащите от тях процесуални действия. Тези 

производства са по-скоро на специален съдебен контрол без 

състезателност и без доказателствени задачи (НОХД № 311/2013 г., НОХД 

№ 353/2012 г., НОХД № 986/2013 г., НОХД № 749/2013 г. – практиката е в 

обратна насока, подробно посочена по-горе). 

 

По изписването на съдебния протокол 

1. При прекратяването на НЧХ делата се допускат определени 

слабости, които се изразяват в следното: 

 а) не се прецизира винаги точното (действителното) основание, на 

което се прекратява делото; 

 б) поради тази причина, когато прекратяването е по помирение (а не 

по спогодба, както е прието по ЧНХД№879/2012 г.) в съдебния протокол 

не се вписват условията на помирението, което е необходимо, за да може 

съдът да прецени дали условията на помирението са изпълними и дали 

съответстват на изискванията на закона и на добрите нрави, както и затова 

при евентуално неизпълнение на договорените условия, изправната страна 

да може да поиска издаването на изпълнителен лист.  

 По горецитираното НЧХ дело тези изисквания на закона не са 

спазени, но въпреки това, въз основа на постъпила молба от тъжителя, е 

издаден изпълнителен лист за сумата 1000 лв., без да е посочено в 

съдебния протокол твърдяното в молбата основание. 

   2. По изписването на съдебния протокол при промяна реда за 

разглеждане на делото в с.з. -  от производство по общия ред в 

производство по реда на Глава XXIX НПК – споразумение, какъвто е 

случаят по НОХД № 353/2012 г. 

 В определението по същото дело, постановено в с.з. е записано 

„Допуска промяна в хода на съдебното следствие, като наказателното 
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производство от момента до приключването му, да се счита такова по реда 

на Глава XXIX НПК”. От така изписания диспозитив не е напълно ясен 

какво се променя: само реда на съдебното следствие или цялото 

производство. Определението илюстрира неправилното разбиране, че при 

решаването на делото със споразумение, може да има съдебно следствие. 

Вярното и законосъобразното виждане е, че при споразумението има не 

само безспорност на становището на страните по делото, неговото 

авторство, правна квалификация и вината на подсъдимия, но е постигнато 

съгласие и относно вида и размера на наказанието. При това положение не 

се налага да има никакво съдебно следствие и поради това не е правилно 

да се допуска промяна в нещо, което не съществува, а следва да се премине 

от един вид производство по общия ред – Глава XX в производство по 

Глава XXIX НПК. Идентично е положението по НОХД № 311/2013 г. и по 

др. дела.  

 3. При идентична хипотеза, оформянето на съдебния протокол и 

изписаното определение по същия повод по НОХД № 980/2013 г. (докл. 

Галина Василева) съответства на естеството на направената промяна и на 

изискванията на закона. 

 Диспозитивът е „Допуска промяна в реда на съдебното 

производство, като указва същото да се движи по реда на Глава XXIX 

НПК”.  

 По същото дело произнасянето по чл. 309 НПК не е станало със 

споразумението, а със съдебния протокол и то след одобряване на 

споразумението и прекратяване на наказателното производство на 

основание чл. 24, ал. 3 НПК.  

4. При изготвянето на съдебния протокол по НОХД № 671/2012 г., 

вместо да се изпише какво е становището конкретно на страните (съгласно 

чл. 311, ал.1 във вр. с чл. 129, ал.1 НПК), съдът е направил извод от 

пасивната позиция на страните, че те не са направили искане по чл. 274 

НПК. Такова описване и препредаване на поведението и волеизявленията 

на страните съдържа риска от изготвяне на протокол, който да не отразява 

обективно действителното положение на случилото се в съдебно 

заседание. 

В същия съдебен протокол при включване на окончателния текст на 

споразумението вместо диспозитива „Вписва”, както изисква НПК, е 

изписано неправилно „Излага”. В съдебния протокол по същото дело не е 

решен отделно въпросът по чл. 309 НПК, след становището на страните, а 

този въпрос е включен неправилно в предмета на споразумението, което не 

е подписано от лицата по закон, нито преди, нито след одобряването му, от 

което следва, че е одобрено едно непостигнато споразумение, съгласно 

НПК.   

 Независимо от някои констатирани неправилности, работата на 

всички съдии от РС – Силистра е на добро професионално ниво, но 

определено може да се посочи, че потенциалните възможности на съдиите 
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са много по-големи и обещаващи. Именно и поради това се посочват 

всички допуснати слабости с надеждата да бъдат преодолени в най-скоро 

време, за което са налице и обективни, и субективни предпоставки. 

 Обективността налага да посочим и по-добрата работа на съдиите 

Росен Костадинов, Мирослав Христов и Галина Василева, които са в 

състояние да помагат и увличат с примера си и останалите съдии. 

 Добре е всички съмнения и спорове относно правилното прилагане 

на закона да бъдат обсъдени в Общото събрание на съдиите, а когато се 

налага няма пречка да се търси помощта и на останалите съдии от окръга и 

най-вече тези от ОС - Силистра. 

    

     И З В О Д И: 

 

1. Материалните условия и щатната обезпеченост на РС – Силистра 

позволяват успешното изпълнение на поставените задачи по 

осъществяване на правосъдната дейност.  

2. В съда е въведено електронно деловодство и са въведени редица 

компютърни програми за извършване на определени дейности, 

съставляващи елементи на правораздавателната дейност. 

3. Всички постъпващи книжа в съда се регистрират по електронен път 

и чрез съответните програми се наблюдава и отчита тяхното движение 

до приключване на съответното производство. 

4. Всички съдебни актове се обявяват на електронния сайт на съда и до 

тях има външен свободен достъп. 

5. Разпределението на делата и определянето на съдя-докладчик става 

по електронен път по реда на постъпването на съдебните книжа в съда, 

съгласно чл. 9 ЗСВ. 

6. Не всички постъпващи наказателни дела се образуват по надлежния 

ред от компетентния орган.  

7. Насрочването на делата преобладаващо става с разпореждане на 

докладчика. 

8. Има отделни случаи на насрочване на наказателните дела със 

саморъчно изписана резолюция вместо с разпореждане. 

9. Делата се насрочват и разглеждат в предвидените срокове. Няма 

случай на забавено разглеждане на наказателни дела.  

10. Деловодните книги се водят съгласно предвидените изисквания. 

Констатираните частични отклонения от изискванията бяха отстранени 

още по време на проверката. 

11. При разглеждането на наказателните дела се спазват изискванията 

на НПК и др. нормативни документи. 

12. Съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311, ал.1 и 

чл. 129, ал. 1 НПК. Няма оплаквания от съдържанието и качеството на 

съдебните протоколи и по този въпрос не са възбуждани производства.  
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13. Съдебните актове, като цяло, по форма и съдържание съответстват 

на НПК и практиката на ВКС.  

14. Преобладаващо съдебните актове са добре изготвени, обосновани и  

убедителни. 

15. Натовареността на съдиите от РС – Силистра, независимо че са 

подпомагали в различни периоди и РС – Дулово, не е голяма.   

16. Качеството на съдебните актове на съдиите Р. Костадинов, М. 

Христов, Галина Василева и Силвина Йовчева е много добро. 

Качеството на съдебните актове на останалите съдии може да бъде 

подобрено. 

17.  Установените в НПК нови диференцирани процедури за ускорено 

разглеждане и приключване на наказателните дела се прилагат 

поначало в съответствие с изискванията на закона. Необходимо е да се 

положат повече усилия от всички районни съдии за точното 

изпълнение на всички норми, регламентиращи споразумението. 

18. Прекратяването на наказателните дела от частен характер по 

принцип става на предвидените в НПК основания. Има определени 

случаи, при които прекратителните основания не се прецизират и не се 

извършват всички необходими процесуални действия за съответно 

предвиденото основание, с което могат да възникнат затруднения при 

принудителното изпълнение на някои от условията за прекратяване на 

делото.  

19. Не при всички прекратени НЧХД по помирение се присъждат 

предвидените държавни такси.   

 

 

          П Р Е П О Р Ъ К И 
 

1. Председателят на РС – Силистра и съдиите, разглеждащи 

наказателни дела, да вземат необходимите организационни и др. мерки 

за надлежното образуване на всички наказателни дела.  

2. Насрочването на всички наказателни дела да става в съответствие 

със закона – само с разпореждане на съдията докладчик. 

3. Разпореждането за предаване обвиняемия на съд, както и останалите  

разпореждания за разглеждане на наказателните дела в с.з. следва да 

бъдат максимално конкретни, законосъобразни, изключително 

относими само към делото, по което са постановени.  

4. При наличните предпоставки за промяна на разглежданото 

наказателно производство, с определението си съдът следва да 

промени не реда на съдебното следствие, а вида на производството.  

5. съдебните актове по АНД следва да бъдат обосновани и 

законосъобразни, както и убедителни, с оглед човешкия опит и 

житейската логика. 
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6. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване на 

института на споразумението, като процедура и изготвяне на съдебния 

протокол с вписване на споразумението. 

7. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване 

качеството на правосъдната дейност чрез повишаване правната 

подготовка на съдиите, както и чрез изучаване на причините, довели 

до отменяне на съдебните актове, според практиката на ОС – 

Силистра, АС - Варна и ВКС.    

 

 
На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се 

направят възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                      ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


