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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-01-36/20.03.2014 год. на Главния инспектор на Инспектората 

към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- 

град Тутракан 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 Спас 

Стефанов. В Районен съд – Тутракан няма обособено наказателно 

отделение. През проверявания период са работели общо 4 съдии – Спас 

Стефанов – адм. ръководител – председател и районни съдии Владимир 

Легарски, Гергана Недева и Георги Георгиев. Съдия Гергана Недева е 

работила от 01.01.2012 г. до 01.11.2013 г. в РС – Тутракан и със Заповед № 

1644/29.10.2013 г. на Председателя на ВКС е командирована в РС – 

Самоков за срок повече от 3 месеца. Съдия Георги Георгиев е назначен от 

ВСС с решение по Протокол №7 от 16.02.2012 г., като е встъпил в 

длъжност на 28.06.2012 г.  

Председателят на съда Спас Стефанов е с дългогодишен юридически 

опит, познава проблемите на органите на съдебната власт, вкл. и на РС – 

Тутракан и полага усилия за тяхното успешно решаване.  

Административните заповеди формално отговарят на 

материалноправните изисквания за тяхното издаване. Те са написани на 

общодостъпен и разбираем език и са били насочени към решаването на 

всички възникнали текущи въпроси от компетентността на председателя 

на съда.  

Част от заповедите имат за предмет решаването на организационни 

въпроси, свързани с подобряване на организацията и осъществяването на 

правосъдната дейност. По всички въпроси, предвидени за решаване със 

ЗСВ, ПАРОАВАС (отм.) и актове на ВСС от административните 

ръководители, в РС – Тутракан са издадени съответните заповеди.  

Желателно е тази практика да продължи, като се увеличи 

интензитета на използване на административните правомощия в 

подобряване и усъвършенстване организацията на правосъдната дейност. 

Общото ниво на правораздавателната дейност е добро, но очевидно 

това не е пределът на възможностите на съдиите и служителите при РС – 

Тутракан. По принцип и в своята преобладаваща част, извършените 

действия и постановените актове са в съответствие с изискванията на 

закона. Констатираните несъответствия, по естеството си не са тежки, нито 

непреодолими. Те се посочват с надеждата да бъдат преодолени и по този 

начин качеството на работа на РС – Тутракан и ефективността от нея да се 

издигнат на по-високо ниво, за което са налице всички необходими 

предпоставки. 

Разпределението на делата между съдиите се извършва както следва: 

наказателните дела се разглеждат от съдия Стефанов и съдия Легарски, а 

гражданските от съдиите Недева и Георгиев. 

За да се гарантира принципът на случайния подбор при 

разпределянето на НОХ делата, всички частни наказателни дела, 

образувани по реда на чл. 65 НПК се разглеждат от съдиите по 

граждански дела, които са разгледали наказателни дела за периода, както 
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следва: Недева – 5, 2012 г. – 4 (НЧХД -1 и ЧНД - 3), 2013 г. -  1 ЧНД; 

Георгиев – 13, 2012 г. – 9 (АНД – 6, НОХД -1 и ЧНД -2), 2013 г. – (НОХД 

– 1, НЧХД -1 и ЧНД - 2). 

 Поради обстоятелството, че броят на гражданските дела значително 

надвишава броя на наказателните дела, през отчетния период частните 

граждански дела по Гл. XXXVII ГПК (Заповедно производство по чл. 410 

ГПК и по чл. 417 ГПК), дела по ЗЗДт, ЗЗДН, ЗГР и др. 

Охранителнипроизводства са разпределяни и на съдиите по наказателни 

дела.     

Председателят на съда e разглеждал до 28.06.2012 г. НОХД с 50 % 

натовареност, НЧХД – 50 %, по чл. 78а НК – 100 %, ЧНД – 80 %, ЧНД 

(разпити) – 100%, АНД – 50 %, а след тази дата до края на проверявания 

период се е увеличил процента на разглежданите от него НОХД – от 50 % 

на 75 % и АНД – от 50% на 65 %.  По всички разглеждани частни 

граждански дела, председателят работи с натовареност 100 %, като само 

по ЗЗДт до 28.06.2012 г. е бил с натовареност 80 %. 

Принципът за случайно разпределение на делата е въведен в РС – 

Тутракан на основание чл. 9 ЗСВ с утвърдени от председателя на съда 

Правила за случайно разпределение на делата, които се актуализират 

периодично. РС – Тутракан използва софтуер за случайно разпределение 

на делата и документиране на направения избор, разработен от Висшия 

съдебен съвет. Определянето на съдия-докладчик се извършва от 

председателя на съда, съобразно поредността на постъпването на 

преписките в съда чрез случайно електронно разпределение на делата, 

посредством програма Law Choice версия 4, предоставена от ВСС. 

Председателят ползва лична парола за достъп при влизане в програмата. 

Актуализациите се извършват от системния администратор по нареждане 

на 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, като причината изрично се посочва. 

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.      

 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. 

Разпределението на делата е на случайния принцип. При насрочване на 

наказателните дела се спазва разпоредбата на чл. 252 НПК. Почти всички 

наказателни дела са приключили в тримесечен срок. Извън този срок са 9 
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броя наказателни дела. Всички съдебни актове по наказателни дела са 

изготвени и предадени в предвидените в НПК срокове. Няма неизготвени 

съдебни актове извън месечния срок. Няма спрени наказателни дела през 

периода. Архивирането на делата е извършвано своевременно, без грешки 

и пропуски.  

 През проверявания период в Районен съд – гр. Тутракан са 

използвани следните софтуерни продукти: 

  

- Програма за управление на съдебните дела – Law Choice 

 

- Правно – информационна система “Лакорда”  

- Програма САС “Съдебно деловодство”  

- Програма за издаване на свидетелства за съдимост и справки за 

съдимост АИС „Бюра съдимост” 

- Счетоводна програма „Поликонт”. 

Районен съд – Тутракан има действаща страница: http://www.rs-

tuttrakan.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.   

 

   

II. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

1. Азбучник – за 2012 г. – прономерован и прошнурован, съдържа 109 

листа, заверен с печат на съда и подпис на председателя на РС - Тутракан 

2. Азбучник за 2013 г. - прономерован и прошнурован, съдържа 106 листа, 

заверен с печат на съда и подпис на председателя на РС – Тутракан. На 

началната страница е отбелязано, че е извършена проверка на азбучника с 

отразена дата – 24.01.2014 г. и подпис, като не е указано чий е.  

http://www.rs-tuttrakan.com/
http://www.rs-tuttrakan.com/
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3. Книга за закрити и разпоредителни заседания за 2012 г. – 

прономерована и прошнурована, съдържа 101 листа, заверена с печат и 

подпис на съда, започната на 23.01.2012 г. , приключена с пореден № 80 на 

28.12.2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

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

прономерована и прошнурована, съдържа 101 листа, заверена с печат и 

подпис на съда, започната на 02.01.2013 г. , приключена с пореден № 132 

на 20.12.2013 г. Не е приключена по надлежния ред. На началната 

страница е отбелязано, че книгата е проверена на 24.01.2014 г. от ОС – 

Силистра и същата се води по надлежния ред. Не е отбелязано чий е 

поставения подпис. 

5. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 

2012 г. - прономерована и прошнурована, съдържа 102 листа, заверена с 

печат и подпис на съда, започната на 09.01.2012 г. , приключена с пореден 

№ 139 на 27.12.2012 г. Не е приключена по надлежния ред.  

6. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 

2013 г. - прономерована и прошнурована, съдържа 102 листа, заверена с 

печат и подпис на съда, започната на 02.01.2013 г. , приключена с пореден 

№ 150 на 30.12.2012 г. На началната страница е отбелязано, че книгата е 

проверена на 24.01.2014 г. и същата се води по надлежния ред. Не е ясно 

чий е поставения подпис. Не е приключена по надлежния ред.  

7. Срочна книга за открити заседания за 2012 г. - прономерована и 

прошнурована, съдържа 102 листа, заверена с печат и подпис на съда, 

започната на 04.01.2012 г., приключена с пореден № 579 на 17.12.2012 г. 

Не е приключена по надлежния ред – липсва печат на съда и подпис на 

съответното длъжностно лице с посочване на последния пореден номер и 

дата.  

8. Срочна книга за открити заседания за 2013 г. - прономерована и 

прошнурована, съдържа 99 листа, заверена с печат на съда, като липсва 

подпис на председателя на съда. Започната на 03.01.2013 г. , приключена с 

пореден № 490 на 30.12.2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

Отбелязване на титулната страница за извършена проверка на книгата на 

24.01.2014 г. от ОС – Силистра. Не е отбелязано от кого е извършена 

проверката.   

9. Описна книга за 2012 г.  – I том  - прономерована и прошнурована, 

съдържа 103 листа, заверена с печат на съда, с подпис на председателя на 

съда. Започната на 03.01.2012 г., приключена с пореден № 204 на 

26.07.2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

10. Описна книга за 2012 г.  – II том  - прономерована и прошнурована, 

съдържа 102 листа, заверена с печат на съда, като липсва подпис на 

председателя на съда. Започната с № 205 на 26.07.2012 г. , приключена с 

пореден № 370 на 28.12.2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

11. Описна книга за 2013 г. - прономерована и прошнурована, съдържа 

307 листа, заверена с печат на съда и подпис на председателя на съда. 
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Започната на 02.01.2013 г. , приключена с пореден № 349 на 30.12.2013 г. 

Отбелязване на титулната страница за извършена проверка на книгата на 

24.01.2014 г., като не е отбелязано от кого е извършена проверката. (по 

данни на адм. секретар проверката е извършена от ОС - Силистра). 

12. Книга за веществени доказателства за 2012 г. - прономерована и 

прошнурована, съдържа 103 листа, заверена с печат на съда, с подпис на 

председателя на съда. Започната на 17.01.2012 г. , приключена с пореден № 

26 на 20.12.2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

Към книгата са приложени две папки с съдържащи се в тях приемо-

предавателни протоколи и разписки. В някои протоколи, като напр. № 42 

от 28.11.2012 г. не се сочи начинът на унищожаване на вещественото 

доказателство – сгъваемо джобно ножче с кафява дръжка; протокол № 44/ 

21.11.2012 г. ; протокол № 47/21.11.2012 г.; протокол № 45/21.11.2012 г.; 

протокол № 46/21.11.2012 г. ; протокол № 8/ 25.02.2013 г.  

13. Книга за веществени доказателства за 2013 г. - прономерована и 

прошнурована, съдържа 97 листа, заверена с печат на съда, с подпис на 

председателя на съда. Започната на 23.01.2013 г. , приключена с пореден № 

32 на 20.12.2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

Към книгата са приложени две папки с съдържащи се в тях приемо-

предавателни протоколи и разписки. Във всички протоколи за 

унищожаване на веществени доказателства е посочен способът за 

унищожаване на веществените доказателства. На титулната страница е 

отбелязано, че по книгата е извършена проверка на 24.01.2014 г. не е 

отбелязано от кого е извършена проверката и чий е поставеният подпис. 

14. Книга за заповеди, протоколи и трудови договори –  води се от 1994 

г. до момента - не е прономерована и прошнурована, липсва заверка за 

съдържанието на листата и печат на съда и подпис на съответното 

длъжностно лице. В отделни две папки се съдържат издадените заповеди 

по хронологичен ред.  

 

 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 

 

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, още и с позитивно волеизявление, скрепено с подписа на 

компетентното длъжностно лице: председателя на съда или лицето, на 
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което е възложена тази дейност. Позитивното решение за образуване на 

делото не подлежи на обжалване и поради това за неговото постановяване 

не са необходими съображения. Достатъчно е волеизявлението за 

образуване да е изразено по един недвусмислен начин и да е направено от 

компетентен орган. Ето защо разпореждането за образуване може да бъде 

изразено валидно и върху нарочен щемпел, който следва да съдържа: 

1. На ред първи : Районен съд – гр. Тутракан. 

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, ал1 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. 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.  

Ако председателят на съда и съдиите при РС – Тутракан имаха 

предвид какво е значението на образуването на делото за валидността на 

негово разглеждане и за законосъобразността на постановения съдебен акт, 

не биха допуснали нарушение в тази насока.  
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Общата констатация по всички видове наказателни дела е, че няма 

образуване, каквото изисква закона. Така както без редовно образуване на 

досъдебното производство, няма валидно извършени процесуално-

следствени действия, така и без редовно образуване на съдебното 

производство (от компетентното длъжностно лице и със съответния акт) 

няма да има процесуално валиден съдебен акт. Същото се отнася и за 

наличието на валидно образувано финансово-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 – Тутракан 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 

 

Насрочването на наказателните дела за разглеждане в с.з. в РС – 

Тутракан става с разпореждането за предаване обвиняемия на съд. Това 

важи за всички видове наказателни дела и това е законосъобразна 

практика, която следва да продължи.  

Самите разпореждания по съдържание са максимално конкретни и 

напълно адекватни към конкретното дело. 

Те съдържат разрешения по две основни групи въпроси. В първата 

група докладчикът дава отговор на въпросите относно подсъдността на 

делото и процесуалните предпоставки за неговото развитие в съдебната 
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фаза на процеса. Акцентира се върху процесуалната издържаност на ДП и 

защитата правата на обвиняемия и пострадалия. Въз основа на цялостната 

оценка на първата група въпроси, съставляващи по естеството си 

последващ съдебен контрол върху действията и актовете на органите на 

ДП, докладчикът дава отговор налице ли са основанията за разглеждане на 

делото в с.з. При положителен отговор на този въпрос се правят редица 

разпореждания относно датата и часа на насрочване на делото; лицата, 

които следва да се призоват и др. 

Следва да се посочи определено, че всички разпореждания за 

предаване обвиняемия на съд са относими, пълни и законосъобразни. 

Разпореждане за насрочване на делото има и по административно-

наказателните дела, което е сравнително по-рядко срещана практика, но 

въпреки това препоръката е РС-Тутракан да я продължи. Разпореждане 

има и по делата, внесени със споразумение.  

По изготвянето на разпореждането за предаване на съд се констатира 

недостатъчна прецизност при изписване характера на наказателното дело. 

Така е изготвено разпореждането по НОХД № 4/2012 г., а не по НЧХД № 

4/2012 г., за което всъщност се отнася. Същото е положението и по НЧХД 

№ 126/2012 г., а е образувано като НОХД № 126/2012 г. В разпореждането 

по НОХД № 31/2012 г. има диспозитив „Не се налага събиране на 

доказателства”. Това становище на докладчика е преждевременно. Ако в 

с.з. възникне необходимост от събиране на доказателства, очевидно е че те 

ще бъдат събрани, независимо от предварителната констатация, че „не се 

налага събиране на доказателства”.  Извън това въпросът за 

доказателствата е толкова съществен, че не бива да се решава еднолично 

от докладчика, без становището на страните. Ето защо предварителното 

произнасяне по даказателствата служебно, без направено искане от 

страните, е безпредметно и не следва да се прилага. Идентично е 

положението и по НОХД № 228/2012 г. Не във всички случаи в 

разпореждането за предаване обвиняемия на съд се посочва по кой 

наказателен състав става това предаване – НОХД № 31/2012 г., НОХД № 

228/2012 г., НОХД № 358/2012 г. и др. 

Насрочванията на делата се извършва, в повечето случаи, при спазване 

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

 За целия проверяван период има общо 84 дела (за 2012 г. – 62, за 

2013 г. - 22), насрочени в тримесечния срок с разрешение на председателя 

на съда. 77 дела са насрочени в тримесечния срок, без разрешение на 

председателя, от които 55 са за 2012 г., а 22 – за 2013 г.  

Няма дела насрочени извън законовите срокове. 

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

като за целия период има общо 10 дела, отложени в интервал над три 

месеца.  От тях за 2012 г. са 6, а за 2013 г. – 4.  
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V. ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО В СЪДЕБНО 

ЗАСЕДАНИЕ И ИЗПИСВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ПРОТОКОЛИ 

 

Съдиите от РС – Тутракан, които разглеждат наказателни дела са с 

продължителен юридически стаж и много добра правна подготовка. Това 

позволява съдебното заседание да се провежда в съответствие с 

изискванията на НПК.  

Съдебният протокол се изготвя на ясен български език, без 

изтривания, зачерквания и добавки. В съдебния протокол ясно се 

разграничават отделните етапи на съдебната фаза на наказателния процес: 

даване ход на делото, даване ход на съдебното следствие, откриване и 

приключване на съдебните прения, последна дума на подсъдимия и др. 

В съдебния протокол по делата, решени със споразумение, което е 

постигнато на ДП неправилно се вписва, че се „дава ход на съдебното 

следствие”. При споразумението подсъдимият е признал вината си и 

всички обстоятелства от предмета на доказване, и поради това отпада 

необходимостта от водене на съдебно следствие и такъв стадий, съгласно 

НПК – Гл. XXIX няма. Има само проверка на законосъобразността на 

постигнатото споразумение и отношението на подсъдимия към неговото 

правно значение, както и начина на постигане на съгласието по 

задължителния предмет на съгласуване, т.е. в съдебно заседание съдът 

упражнява контрол върху предпоставките материалноправни и 

процесуални за валидното сключване на споразумението и решаване на 

делото по този начин. 

По АНД № 134/2012 г. в съдебния протокол е записано, че 

съдебното заседание е приключило на 18.06.2012 г. в 10.28 ч. Решението 

по същото дело, постановено по реда на Гл. XXVIII НПК е от 29.06.2012 г., 

което е приключено с подписа на районния съдия, докладчик по делото. 

След решението съдът се е занимал с мярката за неотклонение на осн. Чл. 

309, ал.2 НПК и е постановил определение, с което е отменил взетата 

мярка спрямо обвиняемия „подписка”, като вече ненужна за приключеното 

наказателно производство. Определението е подписано само от съдията – 

докладчик без да има подпис на секретаря-протоколист. Следва да се 

отбележи, че определението по чл. 309 НПК не е задължителна част от 

решението по чл. 378, ал. 4 НПК, а неизменна част от съдебния протокол – 

положение, което се извежда от чл. 311, ал.1, т. 4 НПК. От това следва, че 

след постановяване на решението докладчикът е следвало да проведе 

закрито с.з. за решаване на въпросите по чл. 309 НПК. Постановеното 

определение следва да се впише в същия протокол с дата постановяване на 

определението, а съдебният протокол следва да бъде подписан от съдията 

и секретаря – протоколист. 

Така, както е постъпил съдията по същото дело, на практика излиза, 

че той е постановил съдебен акт определение, което не било решено нито в 

открито, нито в закрито  съдебно заседание, т.е. в случая определението по 
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чл. 309 НПК не е постановено в една необходима процесуална среда, за да 

има въобще съдебен акт – открито или закрито съдебно заседание. Извън 

тези две процесуални форми на процедиране НПК не познава друга форма 

на постановяване на съдебен акт. Това е необходимо за законосъобразното 

осъществяване на правомощията на съда и за тяхното законосъобразно 

материализиране в съдебния протокол, който е единствен процесуален 

документ, отразяващ действията и актовете на съда. Нарушението може да 

не е тежко, но въпросът има принципен характер и с това се обяснява 

разглеждането му в детайли. 

По идентичен начин е процедирано и по НОХД № 333/2012 г., 

където определението по чл. 309 НПК е непосредствено под присъдата, но 

не е част от съдебния протокол, което не е правилно.  

 

V. ПО ИЗПИСВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО ПО ЧЛ. 378, АЛ. 4 

    НПК, ПОСТАНОВЕНО ПО РЕДА НА ГЛ. XXVIII НПК 

    

С това решение обвиняемият се освобождава от наказателна 

отговорност при условията на чл. 78а НК и му се налага административно 

наказание.  

За да се достигне до т. нар. трансформация на отговорността, съдът е 

длъжен да установи, че обвиняемият е извършил виновно определено 

престъпление от НК, но с оглед предвидената санкция за съответната 

форма на вината и другите предпоставки по чл. 78а НК са налице 

изискванията за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. 

Ето защо структурата  на решението следва да бъде аналогично на 

констатациите на съда при постановяване на присъдата или преди да 

постанови освобождаване от наказателна отговорност, съдът трябва да 

признае подсъдимия за виновен в извършването на определено 

престъпление, като с оглед формата на вината и предвидената санкция 

допуска замяна на наказателната отговорност с административна, а не 

обратното, както е сторено с решение по АНД № 134/2012 г. Или 

диспозитивът следва да бъде: „Признава обв. Ст. Н. ... с установена по 

делото самоличност и точни лични данни, че на 12.02.2012 г., в отдел 48, 

подотдел Б на гора в землището на с. Богданци, Силистренска обл., без 

редовно позволително сякъл, взел и извозил 1.4 куб. Метра дърва за огрев 

от вид акация на стойност 36, 40 лв. от горски фонд, собственост на 

община гр. Главиница, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 

233, ал.6, вр. ал. 1 НК, но на осн. чл. 78а НК го освобождава от наказателна 

отговорност и му налага административно наказание – 100 лв.”.  

В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 305, ал. 5, предл. последно 

НПК. Така е изготвено решението по приложението на чл. 78а НК по АНД 

№ 119/2012 г. и това е правилното приложение на закона. 
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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.  

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 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 всички приключени дела съдебните актове са изготвени в 

законоустановените срокове - до 15 дни, като изключението е само по едно 

дело, мотивите по което са изготвени в срок над 30 дни от обявяването на 

акта (НЧХД № 440/2011 г.).  

 По повечето приключени административно-наказателни дела 

решенията са изготвени в едномесечен срок от обявяване на делото за 

решаване – 257 (за 2012 г. – 139, за 2013 г. - 118). По 10 дела ( за 2012 г. -1, 

за 2013 г. - 9) решенията са изготвени в срок до 3 месеца. Над три месеца са 

изготвени решенията по 21 дела (за 2012 г. – 8, за 2013 г. - 13).   

 

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

 

 За проверявания период има общо 4 дела, насрочени над 7- дневния 

срок, от които за 2012 г. – 3 и за 2013 г. - 1.  

 

   VIII. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 376, АЛ. 1 НПК 

 

 За проверявания период има общо 13 дела, насрочени след 1-месечния 

срок, от които за 2012 г. - 8  и за 2013 г. – 5.  

 

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

 За проверявания период има общо 3 дела, по които не е спазен 7-

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

за 2012 г. – 1, за 2013 г. - 2. 
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  X. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 65, АЛ. 3 НПК  

 

 За проверявания период в РС – Тутракан няма дела, насрочени след 3 -

дневния срок.  

 

  XI. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

           От всички влезли в сила присъди за изпълнение за проверявания 

период (65, от които за 2012 г. – 30, за 2013 г. - 35), след 7-дневния срок са 

изпратени  36 (за 2012 г. – 19, за 2013 г. - 17).  

 

 За проверявания период в РС – Тутракан няма изгубени дела. 

 

XII. СПРЕНИ ДЕЛА 

 

За проверявания период има спрени  2 дела – 

1.  НОХД № 359/2012 г. - докладчик съдия Вл. Легарски с правно 

осн. чл. 290, ал.1, вр. чл. 25, т. 2 НПК (отсъствие на подсъдимия, обявен за 

общодържавно издирване).  

2. НОХД № 250/2013 г.  - докладчик съдия Вл. Легарски с правно 

осн. чл. 290, ал.1, вр. чл. 25, т. 2 НПК (отсъствие на подсъдимия, обявен за 

общодържавно издирване).  

 

XIII. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

Съдия  Владимир Легарски 

1. АНД № 301/2012 г. – образувано на 22.10.2012 г. по повод обжалване на 

НП, издадено от НОО „КД – ДАИ” – гр. Силистра за нарушение на чл. 30, 

т. 6, пр. 2 от Наредба № 2 /15.03.2002 г. на МТ. Приложен протокол за 

случаен избор на докладчик от 22.10.2012 г. няма валидно образувано дело 

– щемпел, на който да пише образувам съответния вид дело и 

разпореждане да се определени докладчик съгласно чл. 9 ЗСВ, както и 

длъжност и подпис на лицето, което го образува (председател, или лицето, 

което го замества). С разпореждане от 29.10.2012 г. делото е насрочено за 

08.11.2012 г., когато е даден ход на делото и същото е приключило. С 

решение от 07.12.2012 г. НП е отменено изцяло като необосновано и 

незаконосъобразно.  

 2. АНД № 238/2012 г. – образувано на 10.08.2012 г. въз основа на Акт за 

констатиране на дребно хулиганство по чл. 1, ал.2 УБДХ. Приложен 

протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 

от 10.08.2012 г. делото е насрочено за същия ден, когато е приключено с 

решение, с което съдът е признал нарушителя за виновен и му е наложил 

административно наказание – глоба.  
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3. АНД № 255/2012 г. – образувано на 11.09.2012 г. по повод обжалване на 

НП, издадено от Началник на РУП – гр. Тутракан за нарушение на чл. 174, 

ал.3, пр.1 от ЗДвП и чл. 103, пр.2 от ЗДвП, чл. 175, ал.1, т. 3, пр. 1 ЗДвП. С 

разпореждане от 18.09.2012 г. делото е насрочено за 18.10.2012 г., когато е 

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

19.11.2012 г. съдът е изменил НП, като е намалил размера на наложените 

административни наказания.   Приложен протокол за случаен избор на 

докладчик от 11.09.2012 г. Решението е обжалвано пред АС – Силистра, 

където е образувано КНД № 52/2013 г. на 05.03.2013 г. С решение от 

02.04.2013 г. е оставено в сила решението на РС – Тутракан. 

4. АНД № 134/2012 г. – образувано на 05.06.2012 г. по предложение от РП 

– Тутракан по чл. 375 НПК, вр. чл. 78а НК. Приложен протокол за случаен 

избор на докладчик  от 04.06.2012 г. С разпореждане от 06.06.2012 г. 

делото е насрочено за 18.06.2012 г., когато е даден ход на делото и същото 

е обявено за решаване. С решение от 29.06.2012 г. съдът е освободил 

обвиняемото лице от наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК и му е 

наложил адм. наказание – глоба.  

5. ЧНД № 56/2012 г. – образувано на 06.03.2012 г. по чл. 11, ал. 1 от 

ЗБППМН. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 07.03.2012 г. делото е насрочено за 15.03.2012 г., 

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

22.03.2012 г. съдът е наложил ВМ „настаняване в социално-педагогически 

интернат” . 

6. ЧНД 267/2012 г. – образувано на 25.09.2012 г. по чл. 223 НПК (разпит на 

свидетел). Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 27.09.2012 г. разпитът е насрочен за 03.10.2012 г., 

когато е проведен разпитът пред съдия.   

7. АНД № 95/2013 г. – образувано на 05.04.2013 г. въз основа на акт за 

констатиране на дребно хулиганство по чл. 1, ал.2 УБДХ от същата дата. С 

разпореждане от същата дата делото е насрочено за същия ден. С решение 

от същата дата нарушителят е признат за виновен и му е наложено адм. 

наказание. Приложен протокол за случаен избор на докладчик. 

8. ЧНД № 258/2012 г. – образувано на 17.09.2012 г. по чл.155 от Закона за 

здравето по искане на РП – Тутракан. Приложен протокол за случаен избор 

от  17.09.2012 г. С разпореждане от 18.09.2012 г. делото е насрочено за 

28.09.2012 г., когато е даден ход на делото и същото е отложено за 

изготвяне на СПЕ за 12.10.2012 г. В това с.з. е даден ход на делото и 

същото е обявено за решаване. С решение от същата дата съдът е уважил 

предложението на РП – Тутракан и е настанил осв. лице на задължително 

стационарно лечение в ДПБ – гр. Бяла.  

9. АНД № 336/2013 г. – образувано на 09.12.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началник отдел гр. Силистра към ИА „ Автомобилна 

администрация” за нарушение по чл. 18, т.4 от Наредба № Н- 8 от 

27.06.2008 г. на МТ. Приложен протокол за случаен избор на докладчик. С 
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разпореждане от 10.12.2013 г., делото е насрочено за 20.12.2013 г., когато е 

даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от  30.12.2013 г. 

съдът е отменил НП, като незаконосъобразно и необосновано. 

10. АНД № 219/2013 г. – образувано на 05.08.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РУП – Тутракан за нарушение по чл. 5 и чл. 103 

от ЗДвП. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата 

дата.  С разпореждане от 09.09.2013 г., делото е насрочено за 10.10.2013 г., 

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

08.11.2013 г. съдът частично е изменил НП. Решението е обжалвано пред 

АС – Силистра, където е образувано КАД № 281/2013 г. на 30.12.2013 г. 

Делото е насрочено за 22.01.2014 г., когато е даден ход на делото и е 

обявено за решаване. С решение от 12.02.2014 г. е оставено в сила 

решението на РС – Тутракан. 

11. НОХД № 281/2013 г. – образувано на 18.10.2013 г. по чл. 195, ал.1, вр. 

чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, чл. 63, ал. 1, т. 3 и чл. 346, 

ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 63, ал.1, т. 3 НК.  Приложен протокол за случаен 

избор на докладчик. Делото не е образувано по надлежния ред. С 

разпореждане от 15.11.2013 г. делото е насрочено за 04.12.2013 г., когато 

не е даден ход, поради дадена възможност на страните да сключат 

споразумение по направено изявление на защитата. Делото е отложено за 

21.12.2013 г., когато делото е приключило със споразумение.  

12. НОХД № 133/2013 г. – образувано на 13.05.2013 г. по чл. 235, ал. 6, вр. 

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

дата. С разпореждане от 06.06.2013 г. делото е насрочено за 18.06.2013 г. 

по реда на Гл. 27 НПК, когато е даден ход на делото по реда на Гл. 27 НПК 

и същото е приключило. С присъда от същата дата подсъдимият е признат 

за виновен, като му е наложена глоба в минимален размер.  

13. НОХД № 236/2013 г. – образувано на 26.08.2013 г. по чл. 195, ал.1, т. 4 

и т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 НК. п риложен протокол за случаен 

избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 09.09.2013 г. делото 

е насрочено за 10.10.2013 г. по реда на Гл.27 НПК, когато не е даден ход на 

делото, поради дадена възможност на подсъдимите да възстановят щетите 

от престъплението и за постигане на споразумение и е отложено за 

22.10.2013 г. В това с.з.  е даден ход на делото и е постигнато 

споразумение между страните, което е одобрено от съда.  

14. НОХД № 233/2013 г. – образувано на 15.08.2013 г. по чл. 195, ал.1, т. 3, 

4 и 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал. 2, вр. чл. 346, ал.2, т.2 и чл. 63, ал.1, т.3 

и чл. 18, ал.1 НК. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от 

същата дата. С разпореждане от 09.09.2013 г. делото е насрочено за 

10.10.2013 г., когато не е даден ход, поради отсъствие на подсъдим, нер. 

призован. Делото е отложено за 06.11.2013 г., когато е даден ход на делото 

и същото е приключило със споразумение.  

15. НОХД № 139/2013 г. – образувано на 23.05.2013 г. по чл. 343 ал. 3, вр. 

ал.1, вр. чл. 342, ал.1 НК. Протокол за случаен избор на докладчик от 
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същата дата. С разпореждане от 10.06.2013 г. делото е насрочено за 

25.06.2013 г., когато не е даден ход, поради нередовно призоваване на 

подсъдимия и неговия защитник. Делото е отложено за 03.09.2013 г., 

когато е даден ход по реда на Гл.29 НПК и е одобрено постигнатото 

споразумение между страните.  

16. ЧНД № 343/2013 г. – образувано на 18.12.2013 г. по чл. 89 НК по 

внесено постановление за прилагане на принудителни медицински мерки 

на РП – Тутракан. С разпореждане от 19.12.2013 г. делото е насрочено за 

21.12.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

определение от същата дата осв. Лице е настанено на принудително 

лечение в ДПБ – гр. Бяла. 

17. НЧХД № 239/2013 г. – образувано на 30.08.2013 г. по чл. 130, ал. 1 НК. 

С разпореждане от 11.10.2013 г. делото е насрочено за 06.11.2013 г., когато 

не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на подсъдимите 

лица. Делото е отложено за 04.12.2013 г., когато делото е прекратено, 

поради оттегляне на тъжбата. 

18. АНД № 332/2013 г. – образувано на 02.12.2013 г. по предложение по 

чл. 78а НК на РП- Тутракан за престъпление по чл. 345 НК. С 

разпореждане от 10.12.2013 г. делото е насрочено за 18.12.2013 г., когато е 

даден ход на делото е и приключило с решение, с което обвиняемото лице 

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

глоба.  

 

Съдия Спас Стефанов 

 

1. ЧНД № 39/2012 г. – образувано на 15.02.2012 г. по внесено 

постановление на РП – Тутракан от 14.02.2013 г., с което се прави искане 

за вземане на МНО „задържане под стража” на осн. чл. 64 НПК. С 

разпореждане от 15.02.2012 г. делото е насрочено за същата дата. В с.з. е 

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

2. НЧХД № 113/2012 г. – образувано на 10.05.2012 г. по чл. 147 НК. 

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

от 15.05.2012 г. делото е насрочено за 21.06.2012 г., когато е даден ход на 

делото и е прекратено поради постигнато помирение между страните. 

3. НОХД № 100/2012 г. – образувано на 27.04.2012 г. по чл. 197, т.3, чл. 

195, ал.1, чл. 194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл. 26 НК. Протокол за случаен 

избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 02.05.2012 г. делото 

е насрочено за 31.05.2012 г., когато е даден ход на делото и е приключено с 

осъдителна присъда. 

4. НОХД № 181/2013 г. – образувано на 03.07.2013 г. по внесено 

споразумение с постановление на РП – Тутракан от 02.07.2013 г. за 

престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал.1 и чл. 20, ал. 2 НК и чл. 170, ал. 2, вр. 

чл. 20, ал. 2 и чл. 63, ал.1, т. 4 НК (за единия подсъдим). Приложен 

протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
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от 04.07.2013 г. делото е насрочено за 10.07.2013 г., когато е даден ход на 

делото и е одобрено постигнатото споразумение между страните. 

5. НОХД № 154/2013 г. – образувано на 10.06.2013 г. по чл. 152, ал.2, т. 3, 

вр. ал.1, т. 2, чл. 18 НК. Приложен протокол за случаен избор на докладчик 

от същата дата. С разпореждане от 11.06.2013 г., делото е насрочено за 

01.07.2013 г., когато е даден ход на делото и приключено с осъдителна 

присъда. По молба на осъденото лице до ВКС е образувано на 17.02.2014 г.  

НД № 2341/2013 г. по описа на ВКС, II НО и насрочено за същата дата. В 

с.з. е даден ход на делото по реда на Гл. 33 НПК и е обявено за решаване. 

С решение № 67/27.02.2014 г. ВКС е възобновил делото и е намалил 

размера на наказанието на половина. 

6. НОХД № 83/2013 г. – образувано на 26.03.2013 г. по чл. 196, ал.1, чл. 

195, ал.1, чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, чл. 63, ал.1, т. 3 НК. Приложен 

протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 

от 26.03.2013 г. делото е насрочено за 15.04.2013 г., когато е даден ход на 

делото и одобрено постигнато между страните споразумение в хода на 

съдебното следствие.  

7. ЧНД № 302/2013 г. – вземане на МНО „Задържане под стража”    

8. НЧХД № 379/2011 г. – образувано на 30.11.2011 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 130, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 НК срещу четири лица. 

Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата дата, с който 

е определен съдия Легарски, който неправилно е включен в кръга на 

съдиите, които могат да гледат това дело, тъй като вече го е гледал преди 

връщането му от ОС – Силистра. Делото следва да се гледа от съдия Спас 

Стефанов, който е другия съдия, разглеждащ наказателни дела в РС – 

Тутракан. С разпореждане от 23.04.2012 г. съдия Стефанов се отвежда, 

поради данни, че двама от подсъдимите са извършили престъпление по 

отношение на семейно имущество на докладчика по делото. Следва нов 

случаен избор на докладчик, който определя съдия Гергана Недева за 

такъв. С разпореждане от 16.05.2012 г. делото е насрочено за 04.07.2012 г. 

С резолюция от 10.07.2012 г. делото е пренасрочено за 25.09.2012 г., като 

няма посочени причини за това. В с.з. на 25.09.2012 г. е даден ход на 

делото и е отложено за 01.11.2012 г. за осигуряване на адвокатска защита 

на подсъдимите. В следващото с.з. е даден ход на делото и е прекратено, 

поради постигнато споразумение. 

Съдия Георги Георгиев 

9. ЧНД № 100/2013 г. – образувано на 08.04.2013 г. по внесено искане от 

РП- Тутракан за вземане на МНО „Задържане под стража” на осн. чл. 64 

НПК. С разпореждане от 08.04.2013 г. делото е насрочено за същата дата, 

когато е даден ход на делото и е приключено, като е уважено искането на 

РП- Тутракан и е взета МНО „ Задържане под стража”. 

10. ЧНД № 334/2012 г. – образувано на 29.11.2012 г. по чл. 64 НПК. 

11. ЧНД № 302/2013 г. – образувано на 13.11.2013 г. по чл. 64 НПК. 

12. ЧНД № 325/2012 г. – образувано на 19.11.2012 г.  по чл. 64 НПК. 
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Съдия Легарски 

1. НЧХД № 147/2012 г. – образувано на 18.06.2012 г. по тъжба за 

престъпление по чл. 147, ал.1 НК. Приложен протокол за случаен избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 06.08.2012 г. делото е 

насрочено за 30.08.2012 г., когато делото е прекратено, поради постъпила 

молба от тъжителката на 28.08.2012 г. за оттегляне на тъжбата. В с.з. на 

30.08.2012 г. съдът с определение е прекратил наказателното производство 

по делото на осн. чл. 289, ал.1 НК. 

2. НОХД № 248/2012 г. – образувано на 30.08.2012 г. по чл. 235, ал.6, вр. 

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

дата. С разпореждане  от 02.11.2012 г. , делото е насрочено за 27.11.2012 г., 

когато е приключено с осъдителна присъда. 

3. НОХД № 24/2012 г. – образувано на 24.01.2012 г. по чл. 170, ал.2 НК. 

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

разпореждане от 25.01.2012 г. делото е насрочено за 30.01.2012 г., когато е 

даден ход  на делото и е приключено със споразумение, постигнато в хода 

на съдебното следствие.  

4. НОХД № 265/2012 г. – образувано на 24.09.2012 г. по чл. 207, ал.1, вр. 

чл. 20, ал.2 НК. Приложен протокол за случаен избор от същата дата. С 

разпореждане от 21.12.2012 г. делото е насрочено за 28.12.2012 г., когато 

не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимите, редовно 

призовани. Съдът е постановил принудително довеждане за двамата 

подсъдими. Делото е отложено за 22.01.2013 г., когато е даден ход на 

делото и е приключено със споразумение, постигнато между страните в 

съдебаната фаза. 

 

Съдия Стефанов 

1. НЧХД № 89/2013 г. – образувано на 27.03.2013 г. по тъжба за 

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

докладчик от същата дата. С разпореждане от 28.03.2013 г. делото е 

насрочено за 25.04.2013 г., когато делото е прекратено, поради постъпила 

молба от адвоката на ч. тъжител на 11.04.2013 г. до съда за оттегляне на 

тъжбата, поради постигнато помирение между страните. 

2. НЧХД № 148/2012 г. – образувано на 18.06.2012 г. по тъжба за 

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

докладчик от същата дата. С разпореждане от 20.06.2012 г. делото е 

насрочено за 15.11.2012 г., когато е даден ход на делото, отложено за 

събиране на доказателства за 17.12.2012 г. В това с.з. е даден ход на делото 

и е отложено за събиране на доказателства за 04.02.2013 г., когато е 

прекратено, поради постигнато помирение между страните. 

3. НЧХД № 245/2012 г. – образувано на 24.08.2012 г. по тъжба за 

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

докладчик от същата дата. С разпореждане от 24.08.2012 г. делото е 



 

 20 

насрочено за 22.11.2012 г., когато не е даден, поради неявяване на частния 

тъжител по уважителни причини. Делото е отложено за 13.12.2012 г. С 

резолюция от 13.12.2012 г. делото е отсрочено за 07.02.2013 г., когато е 

даден ход на делото, разпитани са свидетели и за събиране на 

доказателства и изготвяне на СМЕ е отложено за 25.03.2013 г. В това с.з. е 

даден ход на делото и е приключено с оправдателна присъда.  

4. ЧНД № 119/2013 г. – образувано на 23.04.2013 г. по повод съдебна 

поръчка – връчване на книжа. Приложен протокол за случаен избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 24.04.2013 г. делото е 

насрочено за 16.05.2013 г., когато е даден ход на делото и са връчени на 

призованото лице препис от съдебните книжа. 

5. ЧНД № 46/2013 г. – разпит на обвиняемо лице 

6. ЧНД № 48/2013 г. – образувано по чл. 155 от ЗЗ 

7. ЧНД № 283/2013 г. – образувано на 25.10.2013 г. по чл. 29 от 

ЗОПДНПИ, вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ. 

8. ЧНД № 187/2013 г. – по чл. 155 ЗЗ 

9. АНД № 52/2013 г. – по чл. 2 УБДХ 

10. АНД № 157/2013 г . 

11. АНД № 317/2013 г. 

12. АНД № 22/ 2013 г. – чл. 78а НК по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 НК 

13. АНД № 348/2013 г. – по чл. 78а НК -------„ -------- 

14. НЧХД № 153/2013 г. – образувано на 10.06.2013 г. по тъжба на 

пострадалия 

 

 

  XIV. СРЕДНОМЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

 

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

е 584, от които на съдия Стефанов – 244, съдия Легарски- 323, съдия 

Недева – 5 и съдия Георгиев – 12. За 2013 г. броят на съдебните заседания 

е 491, от които на съдия Стефанов – 232, съдия Легарски – 255, съдия 

Недева – 1 и съдия Георгиев – 3. 

Общо разгледаните наказателни дела за целия период са 855, от 

които останали от предишни периоди са 134, а новопостъпили са 721. 

 Свършените дела за периода са 748, от които за 2012 г. са 367, а за 

2013 г. – 381. Останалите висящи дела за периода са 107, от които за 2012 

г. – 69, за 2013 г. – 38.  

Средното постъпление на съдия за месец е 17, 82 дела и 

същевременно средно месечно един съдия е свършвал  15, 59 дела.   

През проверявания период на съдия Спас Стефанов са разпределени 

общо 373 наказателни дела или 15,5 дела месечно, а са решени – общо   

331 дела, или по 13,8 месечно. На съдия Владимир Легарски са 

разпределени  465 наказателни дела, или по 19,4 дела месечно, а са решени 
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общо 401 дела, или по 16,7 месечно. Тази натовареност по критериите на 

ВСС не е голяма. 

В РС – Тутракан за периода са приключени 748 наказателни дела. От 

тях приключени със съдебен акт са 512, а прекратени са 236. 

От решените дела за целия период, обжалвани са 154. От 

обжалваните има резултат по 140 дела, от които на съдия Стефанов са 40 

дела, на съдия Легарски  - 92, на съдия Недева – 2 и на съдия Георгиев - 6. 

От тях потвърдени са 87 (62,14 %), от които на съдия Стефанов – 32 (80%), 

на съдия Леграски – 51(55,4%) , на съдия Недева – 1(50%), на съдия 

Георгиев – 3(50%), изменени са 20 (14,2%), от които на съдия Стефанов – 

3(15%), на съдия Легарски – 15(75%), на съдия Недева – 0 и на съдия 

Георгиев – 2(10%), отменени – 33(23,5%), от които на съдия Стефанов – 

5(15,1%), на съдия Легарски – 26(78,8%), на съдия Недева – 1 (3%) и на 

съдия Георгиев – 1(3%). От отменените, върнати за ново разглеждане са – 

4 (съдия Стефанов – 1, съдия Легарски – 3), с постановяване на нова 

присъда – 4 (съдия Стефанов- 2, съдия Легарски - 2), с прекратяване на 

наказателното производство – 1 (съдия Недева).  

Качеството на съдебните актове може да се подобри, за което са 

налице съответните обективни и субективни условия. 

 Общо за периода са  образувани 721 наказателни дела, от които - 264 

НОХД (за 2012 г. – 145, за 2013 г. - 264); 19 НЧХД (за 2012 г. – 7, за 2013 г. 

- 12); 280 АНД (за 2012 г. – 151, за 2013 г. - 129) и 158 ЧНД (за 2012 г. – 68, 

за 2013 г. - 90). От посочените данни е видно, че НОХД съставляват 36,6 % 

от всички образувани наказателни дела. Относително най-голям е делът на 

постъпилите АНД - 280 или това възлиза на 38,8 %. 

 От образуваните през проверявания период дела, съдия Стефанов      

е  разгледал 320 дела, съдия Легарски –   391, съдия Недева – 4 и съдия 

Георгиев – 6 . 

          Общият брой разгледани дела за проверявания период е 855, от които 

НОХД – 300 (Стефанов – 123; Легарски – 175; Георгиев - 2), НЧХД – 25 

(Стефанов – 10; Легарски – 13; Недева – 1; Георгиев - 1), АНД – 378 

(Стефанов – 156; Легарски – 209; Георгиев - 6) и ЧНД – 159 (Стефанов – 

83; Легарски – 68; Недева – 4; Георгиев - 4).  

 От общия брой разгледани дела, останалите от предходни периоди са 

134 (2012 г. – 65, 2013 г. - 69), от които на съдия Стефанов - 52, на съдия 

Легарски – 74, на съдия Недева – 1 и на съдия Георгиев – 7.     

 За проверявания период са свършени общо 748 наказателни дела, 

които се разпределят както следва: НОХД – 259 или 34,6 %; НЧХД - 18 

или 2,4 %; АНД -  314 или 42 % и ЧНД - 157 или 20,9 %. 

 От общо свършените 748 наказателни дела, прекратените са 236 или 

това прави 31,6 % от наказателните дела. 

 Положителна е констатацията, че за проверявания период няма 

прекратени дела поради изтекла давност. 
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 За проверявания период приключилите дела с повече от три съдебни 

заседания са общо 17, от които 4 за 2012 г. и 13 за 2013 г. От тях НОХД са 

11 и АНД – 6. За периода съдия Стефанов е приключил 11 дела с повече от 

три с.з., от които : НОХД – 7 и АНД – 4. Съдия Легарски е приключил 6 

дела, от които НОХД – 4 и АНД – 2. 

 Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2012 г. са 65, от 

които на съдия Стефанов – 24, съдия Легарски – 34, съдия Георгиев – 6 и 

съдия Недева – 1. Към 01.01.2013 г. броят на тези дела е 69, от които на 

съдия Стефанов – 28, съдия Легарски – 40 и съдия Георгиев – 1. Към 

01.01.2014 г. броят на несвършените дела е 38, от които на съдия Стефанов 

– 14, на съдия Легарски - 24.  

За проверявания период общо 23 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 12, а с определение по чл. 288, т. 1 НПК - 11. Съдия Стефанов има 

общо 6 върнати дела, от които 4 – по чл. 249 НПК и 2 – по чл. 288, т.1 НПК. 

Съдия Легарски има общо 17 върнати дела, от които 8 – по чл. 249 НПК и 9 

– по чл. 288, т. 1 НПК.    

За целия проверяван период има 7 възобновени наказателни 

производства, като всичките са на съдия Легарски. За периода има  2 дела с 

възобновено съдебно следствие, които са на съдия Стефанов. 

Оправдателните присъди за периода са общо 11, като за 2012 г. са 5, за 

2013 г. – 6, от които 8 са НОХД и 3 - НЧХД.  Съдия Стефанов е постановил 

5 оправдателни присъди, от които 3 по НОХД и 2 по НЧХД. Съдия Легарски 

е постановил 6 оправдателни присъди, от които 5 по НОХД и 1 по НЧХД. 

Общо 136 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като за 2012 г. са 74, а за 2013 г. – 62. За целия 

период има 2 неодобрени споразумения, които са за 2012 г. 

За проверявания период 52 дела са разгледани по реда на Глава 28 от 

НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2012 г. – 27 и за 2013 г. са 25. 

Общо за периода 131 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 

„Съкратено съдебно следствие”, като за 2012 г. са 59 и за 2013 г. -  72. 

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 20 дела са разгледани по реда на Глава 25 

НПК „Незабавно производство”, като за 2012 г. са 11 и за 2013 г. -  9. 

Общо 36 дела са разгледани по реда на Глава 24 НПК – „Бързо 

производство” за целия период, като за 2012 г. са 15 и за 2013 г. - 21. 

Разгледани са 10 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. – 7 и за 2013 г. - 3.  За периода няма 

образувани дела  
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Разгледани са 38 дела по Глава 34, Раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”, като за 2012 г. са 18 и за 2013 г. -  20.  

 

 

XV. ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 За проверявания период има 44 отсрочени съдебни заседания по 

наказателните дела, от които за 2012 г. са 7, а за 2013 г. – 37. От всички 

отсрочени съдебни заседания, поради служебна ангажираност на 

съдията са 5, поради служебна ангажираност на процесуалния 

представител или защитника са 12, поради служебна ангажираност на 

свидетел или заболяването му – 2, поради годишно общо събрание на 

съдиите – 6, за сключване на споразумение – 1, поради заболяване на 

подсъдимия – 2, по молба на АНО – 5, поради заболяване на защитника 

– 3, поради заболяване на актосъставителя – 5, по молба на защитника – 

2, служебна ангажираност на експерта – 1.   

  

 

XVI. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО  

ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ПО ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА  

СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

1. По НЧХД № 153/2013 г., образувано по частна тъжба, са 

повдигнати обвинения за извършено престъпление по чл. 210, ал.1, т. 3, чл. 

282, ал. 2, чл. 286, ал.1 НК и чл. 310, ал.1 НК. Законосъобразно 

докладчикът по делото е приел, че производството по разследването на 

тези престъпления не е от частен, а от общ характер. Незаконосъобразно 

обаче е прекратено наказателното производство по горепосочените 

наказателни състави. Това прекратяване би поставило под съмнение 

процесуалната възможност за разглеждане на същите престъпления в ДП, а 

след това и в съдебната фаза на процеса, след като има съдебно 

определение за прекратяване на наказателното производство по същите, 

посочени по-горе състави от НК. Правилното решение и за да се избегне 

евентуално затруднение от процесуално естество е следното: не е било 

наложително прекратяването на наказателното производство, а с 

разпореждането си съдът е следвало да откаже да даде ход на тъжбата, тъй 

като за указаните престъпления в НПК е посочен друг ред за разследване – 

задължително ДП, действия на прокурора след разследването, изписване 

на обвинителен акт и едва тогава начало на съдебната фаза на разглеждане, 

но този ред не е спазен. Именно поради това не може да започне валидно 

съдебното производство, но същевременно съдът няма право да прекратява 

едно наказателно производство, което не е образувано по надлежния ред и 

от компетентния орган. Правилно би било с разпореждането си за отказ да 

даде ход на тъжбата по посочените текстове, съдът да сезира 



 

 24 

компетентната прокуратура да упражни правомощията си по проверка, 

налице са достатъчно данни за образуване на наказателно производство, 

което е сторено, но след прекратяване на наказателното производство по 

същите текстове.  

По принцип всички съдебни и прокурорски актове за прекратяване 

на наказателното производство подлежат на последващ контрол, а за 

посоченото разпореждане на съда по НЧХД № 153/2013 г. е записано че то 

не подлежи на обжалване.      

Ако произнасянето по хода на тъжбата беше законосъобразно, не би 

било наложително прекратяване на наказателното производство и от там 

няма да има и необходимост от обжалването на съдебния акт.   

 

2. По НЧХД № 126/2012 г. е допуснато изменение на 

обвинението. Всъщност няма изменение във фактическите обстоятелства, 

отразени в тъжбата, а само е поискано отговорността на подсъдимите да 

бъде за съучастие в извършено престъпление по чл. 130, ал. 1, вр. с чл. 20, 

ал.2  НК. Фактологията на случая е останала непроменена. От друга страна 

тъжителят е длъжен да посочи и установи само фактите, при които е 

извършено престъплението (чл. 81, ал. 1 НПК), но не и за тяхната правна 

квалификация. В случая в тъжбата е отразено обстоятелството, че 

подсъдимите заедно са нанесли побой на тъжителя, от който му е 

причинена лека телесна повреда по чл. 130, ал.1 НК. Съдът е следвало да 

квалифицира сам деянието по чл. 130, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 НК, а не да 

иска изменение на обвинението, каквото всъщност няма и не е следвало да 

се допуска. Въпреки това съдът е приел, че има изменение на обвинението, 

но то е направено извън срока по чл. 81, ал.3 НПК и на това основание е 

прекратил наказателното производство, което е незаконосъобразно. 

Известно е, че изменение на обвинението е налице, когато има изменение 

не въобще на фактологията, при която е извършено престъплението, а 

когато има промяна в обстоятелствата, които са елемент на фактическия 

състав на престъплението. Тези условия за изменение на обвинението не са 

били налице и поради това незаконосъобразно съдът е допуснал и приел 

извършването на това процесуално действие, с последици 

незаконосъобразно прекратяване на наказателното производство.  

 

3. Други въпроси, свързани с прекратяване на производството в 

съдебната му фаза. Съдът прекратява съответното производство и когато 

фактическия и процесуалния състав са изчерпани напълно и целта на 

производството е постигната, напр. съдебната поръчка е изпълнена – ЧНД 

№ 9/2012 г., разпитът на обвиняемия е приключил – ЧНД № 44/2012 г.  

Известно е, че прекратяването на производството се налага, когато 

има процесуални или материално-правни пречки за неговото 

продължаване и приключване със съответния съдебен акт по същество. В 

тези случаи наличието или липсата на определени материално-правни или 
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процесуални предпоставки не позволява приключването на съответното 

производство в неговия законоустановен процесуален и фактически 

състав. Това са т.нар. юридически или фактически пречки за продължаване 

и приключване на наказателното производство. Когато те са налице 

производството се прекратява без възможност да продължи и да приключи 

по предвидения в закона начин за съответното производство.  

Когато обаче процедурата на производството е изчерпана напълно и 

неговата цел е постигната, както е в посочените по-горе случаи, не сме 

изправени пред хипотези, налагащи прекратяване на наказателното 

производство, а следва да се обяви приключване на съответната съдебна 

поръчка, поради нейното изпълнение или приключване на разпита на 

обвиняемия пред съдия, поради изчерпване на въпросите, предмет на 

разпита.  

И тези нарушения не са тежки, но засягат фундаментални въпроси 

относно висящността на наказателното производство и приключването му 

или по предвидения в НПК надлежен начин (чрез изчерпване на 

процедурата му), или чрез неговото прекратяване, което се допуска в 

изрично посочените от закона случаи и не може да се прилага 

разширително. 

 

4. По решаването на делата със споразумение по Гл. XXIX НПК. 

Следва да се отбележи, че разглеждането на тези дела в съдебно 

заседание се предхожда от една добра предварителна подготовка. По тези 

дела също се изготвя разпореждания за предаване обвиняемия на съд, 

които са относими, пълни и законосъобразни. За разлика от практиката на 

други съдилища, в РС – Тутракан не се допуска повторно възпроизвеждане 

на споразумението в съдебния протокол. Прави се само едно вписване на 

споразумението, но грешката на съдиите е, че те допускат одобряване на 

споразумението без да е подписано от предвидените по закон лица, т.е 

одобрява се не постигнатото и законосъобразно оформено споразумение, а 

проект за такова, което е в противоречие с изискването на чл. 382, ал. 6 и 7 

НПК. Това нарушение е допуснато по НОХД № 137/2012 г., НОХД № 

202/2012 г., НОХД № 210/2012 г., НОХД № 105/2013 г. и др. 

5. Делата за ангажиране на административно-наказателна 

отговорност (АНД) се разглеждат в с.з. след проучване и добра 

предварителна подготовка. Добра практика е и по тези дела насрочването 

на делото в с.з. да става с разпореждане на съдията докладчик. В 

разпореждането се взема становище относно подсъдността на делото, 

процесуалната му редовност при разглеждането му в предсъдебната фаза. 

Това важи и за делата по чл. 78а НК.  

6. По делата за нарушение по УБДХ се осигурява своевременно, но и 

спокойно разглеждане в с.з., като се дава възможност на нарушителя да 

осъществи правото си на защита. Съгласно проведения последователно 

принцип от законодателя за внасяне на акта в РС, образуване, разглеждане 



 

 26 

и обжалване на решенията на РС по УБДХ в кратки срокове (до 24 часа), 

срокът за установяване на нарушението не би следвало да бъде няколко 

дни. Недопустимо е за съда, първа и касационна инстанция, да 

съществуват пределно кратки срокове – 24 часа за образуване, насрочване, 

разглеждане, решаване, обжалване и касационен контрол върху решението 

на РС, а за органите на МВР изискването за бързина и експедитивност да 

не се отнася. Това положение обезсмисля законодателната идея за бързина 

в съдебните инстанции и ускорено приключване на случая, като дело. Би 

следвало и към органите на МВР да се предявяват аналогични изисквания 

относно сроковете за установяване на нарушението и съставянето на акта. 

Не така е процедирано по АНД № 61/2012 г., по което акта по УБДХ е 

съставен на 11.01.2012 г. за нарушение, извършено на 06.01.2011 г.  

Независимо от това, делото е разгледано по реда на УБДХ и след като в с.з. 

е констатирано, че има данни за престъпление по чл. 325, ал.1 НК 

материалите са изпратени на РП – Тутракан. 

 7. По изготвянето на присъдите и другите съдебни актове. 

По НОХД № 333/2012 г. в присъдата, след описване на извършеното 

престъпление, словесно и цифрово, както и нормите от общата част на НК, 

относими към престъплението е изписано „ определя наказание лишаване 

от свобода, вместо „го осъжда на наказание .....”.      

Правилно е да се използва израза „го осъжда”, вместо „определя 

наказание”, защото „го осъжда” произлиза от присъда, а ролята на 

присъдата е не само да определи извършеното престъпление и наказанието 

за него, но и да осъди подсъдимия, т.е. освен чисто юридическо и 

санкционно, присъдата следва да има още и морално въздействие (чрез 

осъждане акта на деянието, като част от поведението на подсъдимия).      

В присъдата по същото дело в диспозитива неправилно се разкъсват 

инкриминираните обстоятелства от квалификацията на престъплението 

(престъпното деяние) от санкционната част, а би следвало да се изписват 

непосредствено едно до друго.     
 

 

ИЗВОДИ  И ПРЕПОРЪКИ 

 

 I. ИЗВОДИ 

Извън направените критични бележки, дейността на съдиите от РС – 

Тутракан по образуването, насрочването, разглеждането, написването и 

предаването на актовете по всички наказателни дела е на добро, а по 

определени наказателни дела и на много добро ниво. 

Делата в преобладаващата си част се разглеждат и приключват в 

кратки срокове.    

Съдебното заседание по всички видове наказателни дела се 

провежда в съответствие с изискванията на НПК. 
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Разпорежданията за предаване на съд са пълни, конкретни, 

адекватни и законосъобразни. Те са свързани винаги с конкретиката на 

съответното дело и не могат да се използват като формуляр по други дела. 

Съдебните протоколи се изготвят своевременно и отразяват 

извършените действия, събраните доказателства и постановените 

определения и разпореждания на съда. 

В окончателния си вариант протоколите са прегледни, без 

зачертавания, изтривания или добавки. 

Съдебните актове, с посочените изключения, са добре мотивирани и 

отговарят на всички изисквания на НПК.  

Отводите се приемат, а самоотводите се правят от докладчиците 

само, когато обективно са налице основанията, предвидени в чл. 29 НПК. 

Отводите са добре мотивирани и са убедителни. 

Общият извод, който следва да се направи е, че наказателното 

правораздаване в РС – Тутракан е на добро юридическо ниво и тази 

практика, като положителна, следва да се утвърждава, усъвършенства и 

подобрява, за което са налице всички необходими предпоставки.  

 

 II. ПРЕПОРЪКИ 

         1. Да не се допуска случайният избор на докладчик да се 

извършва с дата, предхождаща датата на образуването на делото.  

         2. Да се вземат мерки, с оглед недопускане насрочване на 

наказателните дела в тримесечен срок без разрешение на председателя 

на съда, съгласно разпоредбата на чл. 252, ал. 2 НПК. 

         3. Да се вземат мерки за спазване на разпоредбата на чл. 340, ал. 1 

НПК по административно-наказателните дела, с оглед констатацията, 

че за проверявания период има завишаване на броя на делата, 

решенията по които са изготвени след законоустановения срок от 30 

дни (над 3 месеца). 

          4. Да се вземат необходимите организационни, технически и др. 

мерки от страна на председателя на съда – Спас Стефанов и районния 

съдия Владимир Легарски за привеждане на образуването на наказателните 

дела в съответствие с изискванията на закона.  

  5. Да се обърне по-голямо внимание на НЧХД при тяхното 

разглеждане и решаване, защото на практика това са най-масовите дела, по 

начина на решаване на които се формират представи и усещане за 

справедливост, законност, неотразимост на санкцията. 

 6. При одобряване на споразумението за решаване на делото 

докладчикът следва да следи служебно дали споразумението, което се 

одобрява, е подписано от лицата по закон, така както изисква чл. 382, ал. 6 

и ал. 7 НПК.  

 7. Определението по чл. 309 НПК да бъде част от съдебния протокол, 

а не част от съдебния акт.  
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         8. Да се вземат организационни и др. необходими мерки за 

подобряване качеството на съдебните актове чрез обсъждане, 

картотекиране и премахване на причините за тяхното отменяване или 

изменяване по всяко дело.    

         9. Да се проучва и съобразява постоянно практиката на по-

горестоящите съдилища – ОС – Силистра, АС – Варна и ВКС, наказателна 

колегия по основни въпроси напприложението на закона.  

 

 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                      ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


