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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-01-66/13.05.2014 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- 

град Каварна 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 26.05.2014 г. до 

31.05.2014 г., с проверяващи: инспектор  Петър Раймундов и експерти 

Надежда Желева 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 

 

 

Председателя на съда  Емилия Панчева има необходимия 

юридически и управленски опит да използва длъжността административен 

ръководител на районен съд и на практика успешно изпълнява длъжността 

председател на РС-Каварна. Произтичащите необходими заповеди от ЗСВ, 

ПАС и решенията на ВСС и от други нормативни източници са издадени в 

изискуемото съответствие. Чрез административните заповеди се осигурява 

не само текущото оперативно ръководство и управление на съда като 

отделна административна единица и като самостоятелна юридическа 

личност, но същевременно се регулира и управлява успешно правосъдната 

дейност на съда. Препоръчително е да се увеличи интензитета на 

административните заповеди като специфично средство за 

функциониране и осигуряване на необходимите условия за една добра и 

ефективна правораздавателна дейност. 

 В Районен съд – Каварна няма обособено наказателно отделение.   

Разглеждането на делата в Районен съд гр.Каварна се извършва  от 

общо четири съдебни състава, председателствани от съдиите Емилия 

Панчева, Веселина Узунова, Живко Георгиев и Димитър Димитров, като 

съставите са разделени на два граждански и два наказателни. 

През проверявания период наказателни дела са разглеждали 2 съдии: 

Живко Павлов Георгиев и Димитър Илиев Димитров.    През 2013 г. 

Каварненският районен съд работи с утвърден щат както следва: 

административен ръководител - председател, 3 районни съдии, 1 държавен 

съдебен изпълнител, 2 съдии по вписванията и 12 служители.  

 С решение по протокол № 11 от 21.03.2013 г. на Висшия съдебен 

съвет е съкратена щатната численост на Районен съд гр.Каварна с двете 

свободни длъжности „съдия”.   

Съдебната администрация в Районен съд Каварна, съгласно  

действащия през проверявания период Правилник за администрацията в 

районните, окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища, е разпределена в обща и специализирана администрация.  

Общата администрация включва: административен секретар, 

съчетаващ и функциите на служител по сигурността на информацията и 

някои от функциите на системния администратор, главен счетоводител и 

една техническа длъжност чистач, изпълняващ и функцията на МОЛ.  

Специализираната администрация включва:  3 съдебни секретари, 2 

съдебни деловодители, 1 съдебен деловодител  - регистратура, изпълняващ 

и функциите на касиер, 1 съдебен архивар, 1 съдебен деловодител - 

съдебно-изпълнителна служба, съчетаващ и функциите на бюро съдимост 

и 1 призовкар.   
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          В работата на съда се използват компютърните програми LawChoice, 

САС „Съдебно деловодство”, АИС „Бюра съдимост”, „Бизнес процесор WEB 

БП – Конто 66”, ТРЗ „Стил”, Апис, като за електронното разпределение на 

делата на случаен принцип се използва LawChoice. 

  Нормативен достъп до софтуерната програма за разпределение на 

делата на случаен принцип имат Севдана Костова Гавраилова - съдебен 

деловодител, Велка Марчева Демирова  - съдебен деловодител, съгласно 

заповед № 46/16.06.2006 г. на адм. ръководител - председател на Районен съд 

гр.Каварна, Красимира Василева Георгиева - административен секретар, 

съгласно заповед № РД-13-28/21.12.2013 г. на адм. ръководител - председател 

на Районен съд гр.Каварна и по длъжностна характеристика, като изпълняващ 

функциите на системен администратор 

 От въвеждането на системата са имали фактически достъп до нея 

Севдана Костова Гавраилова - съдебен деловодител, Велка Марчева 

Демирова  - съдебен деловодител, съгласно заповед № 46/16.06.2006 г., 

Красимира Василева Георгиева - административен секретар, съгласно 

заповед № РД-13-28/21.12.2013 г. на адм. ръководител - председател на 

Районен съд гр.Каварна и по длъжностна характеристика, като изпълняващ 

функциите на системен администратор 

   Последното външно въздействие върху системата  е извършено на 

14.06.2013 г. от Севдана Костова Гавраилова - съдебен деловодител, съгласно 

заповед № РД-13-29/13.06.2013 г. на адм. ръководител - председател на 

Районен съд гр.Каварна – промяна в процентното съотношение при 

разпределение на делата. 

   В Районен съд - Каварна 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 съобразно 

поредността на постъпването на преписките в съда, чрез случайно 

електронно разпределение на делата.   

       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.   

Насрочването на първото съдебно заседание по наказателните дела 

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

предвидени в чл. 248 от НПК.   
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 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.    

          Районен съд – Каварна има действаща интернет страница.   
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 138 заповеди, 

а за 2013 г. – 145заповеди. 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. 

   

II. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

 Книги и регистри, водени от наказателното деловодство. 

 В РС - Каварна се водят нормативно предвидените деловодни книги 

и тяхното състояние е следното: 

– Описна книга наказателни дела: 

Том 1 -  Започната на 12.10.2011 г. и приключена на 03.07.2012 г. 

Прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на РС - Каварна и 

подписана от председател и адм.секретар, с отбелязване, че съдържа 102 

броя листа и е попълнена до 102 лист. Книгата е попълнена стриктно.  

Приключена с подпис на председател и адм. секретар и подпечатана с 

печата на съда. 

Том 2 -  Започната на 06.07.2012 г. и приключена на 24.10.2012г. 

Прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на РС - Каварна и 

подписана от председател и адм.секретар, с отбелязване, че съдържа 103 

броя листа и е попълнена до 103 лист. Книгата е попълнена стриктно.  

Приключена с подпис на председател и адм. секретар и подпечатана с 

печата на съда. 
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Том 3 -  Започната на 24.10.2012 г. и приключена на 28.06.2013 г. 

Прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на РС - Каварна и 

подписана от председател и адм.секретар, с отбелязване, че съдържа 105 

броя листа и е попълнена до 105 лист. Книгата е попълнена стриктно.  

Приключена с подпис на председател и адм. секретар и подпечатана с 

печата на съда. 

Том 4 -  Започната на 28.06.2013 г. и приключена на 28.03.2014 г. 

Прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на РС - Каварна и 

подписана от председател и адм.секретар, с отбелязване, че съдържа 102 

броя листа и е попълнена до 102 лист. Книгата е попълнена стриктно.  

Приключена с подпис на председател и адм. секретар и подпечатана с 

печата на съда. 

- Книга за разпоредителни и закрити заседания  2012 г. – 

Започната на 01.01.2012 г. и завършена на 31.12.2012 г. Прошнурована, 

прономерована и подпечатана с печата на РС - Каварна и подписана от 

председател и адм.секретар, попълнена до 121 лист и отбелязано, че 

съдържа 122 листа. Води се на електронен и хартиен носител. 

- Книга за разпоредителни и закрити заседания  2013 г. – 

Започната на 01.01.2013 г. и завършена на 31.12.2013 г. Прошнурована, 

прономерована и подпечатана с печата на РС - Каварна и подписана от 

председател и адм.секретар, попълнена до 94 лист и отбелязано, че 

съдържа 95 листа. Води се на електронен и хартиен носител. 

- Срочна книга за открити съдебни заседания по наказателни 

дела: 

Том 1 – Започната на 11.11.2011 г. Водена до 05.03.2013 г. 

Прошнурована, прономерована, подпечатана с печата на РС - Каварна и 

подписана от председател и адм.секретар с отбелязване, че съдържа 102 

броя листа и е попълнена до 100 лист. Води се на хартиен носител. 

Приключена с подпис на председател и адм.секретар и печат на съда на 

05.03.2013 г. 

Том 2 – Започната на 07.03.2013 г. Водени се и към момента на 

проверката. Прошнурована, прономерована, подпечатана с печата на РС - 

Каварна и подписана от председател и адм.секретар с отбелязване, че 

съдържа 104 броя листа и е попълнена до 173 лист, с последно отбелязване 

от 27.05.2014 г. НАХД 130/2014 г. Води се на хартиен носител.  

- Азбучен указател наказателни дела за 2012 г. и 2013 г. - 

прошнурован, прономерован, подпечатана с печата на РС Каварна и 

подпис на адм. ръководител и адм. секретар с отбелязване, че съдържа 38 

броя листа и е попълнен до 38 лист. Води се на електронен и хартиен 

носител.   

 - Заповедна книга 2012 г. - в 1 класьор с номера на заповедите от 

РД-13-1 (20.01.2012 г.) до  РД-17-138 (21.12.2012 г.). 

- Заповедна книга 2013 г. – в 1 класьор с номера на заповедите от 

РД-13-1 (21.01.2013 г.) до РД-17-145 (20.12.2013 г.).  
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- Книга за веществените доказателства. Води се от 19.01.2005 г., с 

последно отразяване от 23.05.2014 г. прошнурована, прономерована, 

подпечатана с печата на РС Каварна и подпис на адм. ръководител и 

адм.секретар, попълнена до 51 лист от 101 броя листа. 

В графата „Разпоредителни действия” в книгата не е посочен 

конкретния начин на унищожаване на доказателствата. 

Водят се отделни книги за унищожени веществени доказателства – за 

2012 и 2013 г., в които се съдържат протоколи за унищожаване на 

веществените доказателства.  

Том 1 – 2012 г. На първите 8 страници се съдържа опис на актовете, с 

които е разпоредено унищожаването на вд. 

Том 2 – 2013 г. На първите 9 страници се съдържа опис на актовете, с 

които е разпоредено унищожаването на вд. 

 - Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и 

определения. Води се от 2011 г. до момента на проверката. прошнурована, 

прономерована, подпечатана с печата на РС Каварна и подписана от 

председателя на съда и адм.секретар Съдържа 100 стр. и е попълнена до 70 

стр. (23.05.2014 г.). 

 Преписите от присъдите се изпращат за изпълнение на 

прокуратурата в законоустановения срок.  

  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 – Каварна невинаги образуването на наказателните дела става 

по надлежния ред. За образуването на всички видове наказателни дела се 

използва един и същ триелементен щемпел:  

Най-горният елемент изпълнява функцията на входиращ щемпел. 

Средният елемент на щемпела има отношение към въпроса дали са  

внесени съответните такси. Като се има предвид, че не по всички видове 

наказателни дела се внасят предвидените държавни такси ( ОХ,АНХ, 

ЧНД), може основателно да се приеме, че този елемент не е необходим за 

образуването на наказателните дела. Доколкото по НЧХДелата 

задължително се внася държавна такса това обстоятелство се установява с 

вносна бележка и не следва да се вписва в отделен щемпел. 

 Същевременно, в използвания щемпел няма изявление за образуване 

на   съответния вид наказателно дело, няма и разпореждане   определянето 

на съдия-докладчик да стане съгласно чл. 9 от ЗСВ. Тези несъответствия 

следва да бъдат преодолени за да се достигне на практика до едно валидно 

образуване. 
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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 

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. Каварна 

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 
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поради това неизбежна процесуална предпоставка за валидното 

разглеждане и решаване на делото. 

Без валидно образуване на делото не може да има и валидно 

постановен съдебен акт.  

Общата констатация по всички видове наказателни дела е, че няма 

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

редовно образуване на досъдебното производство, няма валидно 

извършени процесуално-следствени действия, така и без редовно 

образуване на съдебното производство (от компетентното длъжностно 

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

Същото се отнася и за наличието на валидно образувано финансово-

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 – Каварна 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. 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.   

 

 ІV. ПО ПРЕДАВАНЕТО НА ОБВИНЯЕМИЯ НА СЪД 

 

  В този стадий на наказателния процес съдът осъществява две групи 

действия: първата група е насочена към процесуалната издържаност на ДП 

като процедура и като средство за изясняване на обстоятелствата от 

задължителния предмет на установяване, както и съблюдаване 

процесуалните права на участниците в казателния процес, ако не са налице 

основания за спиране или прекратяване на наказателното производство и 

същевременно са налице всички условия за разглеждане на делото в 
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съдебно заседание, съдът постановява разпореждане, с което като 

констатира наличието на  посочените по-горе положителни предпоставки 

насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание. Насрочването е 

практическия резултат от упражнения съдебен контрол върху ДП, като и 

върху годността на делото да бъде разгледано в съдебно заседание. 

  Преобладаващо НОХделата се насрочват с разпореждане, което е 

пълно, конкретно, относимо и законосъобразно и показва извършването на 

една задълбочена предварителна проверка на годността на делото за 

внасяне в съдебно заседание. 

  Разпореждането е конкретно, когато може да се приложи само към 

делото за което се отнася. Ако разпореждането може да се приложи към 

всяко НОХдело това означава, че то е шаблонно, т.е. формално и не 

показва осъществен предварителен контрол върху ДП и върху 

съответствието на делото като цяло с оглед законосъобразното му 

разглеждане в открито съдебно заседание. 

  Препоръчително е да се избягват шаблонните разпореждания. 

  По-тежко от посоченото нарушение е положението, когато въобще 

не се изготвя разпореждане за насрочване на делото. Това на практика 

означава, че съдът не е осъществил въобще един от стадиите на 

наказателния процес, а именно – предаване обвиняемия на съд. В резултат, 

по такива дела, рискът за отменяване на съдебния акт или за връщане на 

делото на прокурора, вместо от разпоредително заседание, а от съдебно 

заседание, нараства значително.  

  По НОХД № 182/2012 г., по НАХД  № 212/2013 г. , НАХД № 

198/2012 г. и други, насрочването на делото, вместо с разпореждане, 

съгласно чл. 252 НПК и чл. 84 ЗАНН, във вр. с чл. 252 НПК, е станало със 

саморъчна резолюция. Следва да се посочи, че съгласно чл. 32 НПК между 

изброените съдебни актове не е посочена резолюцията и този начин на 

произнасяне не следва да се прилага. Освен това, в посочените по-горе 

случаи е допуснато смесване на две, напълно самостоятелни функции: 

  а) по образуване на делото; 

  б) по неговото насрочване. 

  Тези функции са логически и времево обвързани. Но и дори когато 

се осъществяват от едно и също длъжностно лице – председателя на съда, 

те трябва да се осъществяват чрез различни процесуални форми, 

материализирани в отделни процесуални актове: изявление за образуване 

(инкорпорирано в щемпела за образуване на наказателните дела) и 

изявление за разглеждане на делото в съдебно заседание. 

  В някои разпореждания по:  НОХД № 82/2012 г., НОХД № 19/2012 

г., НЧХД № 77/2013 г. се дават разяснения на подсъдимия, че може да се 

ползва от правото си да му бъде назначен служебен защитник, без да се 

посочват всички предпоставки на чл. 94, ал. 1, т. 9 НПК, най-съществената 

от които е - интересите на правосъдието да налагат това. С оглед 

практиката на ЕСПЧ и на ВКС интересите на правосъдието изискват 
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назначаването на служебен защитник, когато освен икономическата 

невъзможност на подсъдимия да си ангажира договорен защитник са 

налице още и: фактическа или правна усложненост на разглежданото дело; 

невъзможност на подсъдимия да се ориентира в тази проблематика и да 

формира най-благоприятна за него позиция; необходимост за съда да има 

едно контрадикарно становище на обвинителната теза, за да достигне до 

установяване на истината и правилното приложение на закона. 

  В разпореждането на съдиите се акцентира преди всичко на 

намалените икономически възможности и социална слабост на 

подсъдимия, което е само едно от необходимите условия. Така разяснени 

от съдията, правата на подсъдимия, включително и на задължителната 

защита на практика, не означават нищо друго, освен стимулиране и 

насочване на подсъдимия към една пасивност, а в крайна сметка – към 

формиране на искане или условия за назначаване на служебна защита.  

  Служебно задължение на съда е, да назначи задължителна защита, 

когато са налице условията за това(чл.342, ал. 2 НПК и др.). Тези свои 

задължения съдът е длъжен да изпълни при възникнала процесуална 

ситуация, в съдебно заседание, но не и да ги разяснява на подсъдимия, 

защото разходите за служебна защита са за сметка на държавата и като 

всеки разход следва да бъде не само целесъобразен, но и законосъобразен. 

  Препоръката е тази практика да се изостави. 

  Съдът не е длъжен и практически не е в състояние да разясни всички 

права на подсъдимия в наказателния процес. Достатъчно е, да му разясни 

основните процесуални права, относими към всеки етап от наказателното 

производство.  

  В разпорежданията по НЧХ делата (НЧХД № 195/2012 г.,  НЧХД № 

77/2013 г. и др.) не се отразява, че е извършена проверка относно 

изискванията по чл. 81 НПК за валидното предявяване на тъжбата. На 

практика, в разпореждането по НЧХ делата се използват само общите 

норми за производството по глава XX НПК, без да се отчита спецификата 

на делата от частен характер, отразена в чл. 81 НПК. По тази категория 

дела не се посочва в разпореждането по кой текст от НК се дава ход на 

тъжбата, за да се улесни упражняване правото на защита на подсъдимия. 

  Наред с посоченото, следва да се отбележи, че има и много добре 

изготвени разпореждания, които са отражение на едно пълно и 

професионално изпълнение на задълженията на съдията- докладчик. 

Такива са разпорежданията по: НЧХД № 110/ 2012 г. и НЧХД №  57/2012 

г., което заедно с разпореждането по НЧХД № 88/2012 г., може да се 

използва като добра практика, както и разпореждането по НЧХД № 

133/2012 г.   
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V. 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 98 дела (за 2012 г. – 90, за 

2013 г. - 3), насрочени в тримесечния срок с разрешение на председателя 

на съда.  

За целия проверяван период има общо 14 ( за 2012 г.- 11, за 2013 г.- 

3) насрочени дела в тримесечния срок, без разрешение на председателя. 

За периода има общо 59 дела, насрочени извън законовите срокове, 

като всичките са за 2012 г. и са АНХД. 

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

като за целия период има общо2 дела, отложени в интервал над три 

месеца, като те са за 2012 г.    

 

    VІ. 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. 

 

VIІ. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА НАПИСВАНЕ НА МОТИВИТЕ  

КЪМ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

По 33 приключени дела общо за периода, от които за 2012 г. – 17 и 

за 2013 г. – 16, съдебните актове са изготвени в законоустановените  

срокове - до 15 дни, като извън този срок са изготвени мотивите по  22 

дела, от които за 2012 г. – 15, а за 2013 г. - 7. До 30 дни са изготвени 

мотивите по 17 дела (за 2012 г. – 11, за 2013 г. - 6), а над 30 дни са 

изготвени мотивите по 5 дела (за 2012 г. - 4, за 2013 г. - 1). 

 

 VIIІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 340 НПК 

 

 По повечето от приключените за периода 325 административно-

наказателни дела решенията са изготвени в едномесечен срок от обявяване 
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на делото за решаване(287). По 30 дела ( за 2012 г. - 15, за 2013 г. - 15) 

решенията са изготвени в срок от 1 до 3 месеца.   В срок над три месеца са 

изготвени решенията по 8 дела,  които са за 2012 г.   

 

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

 

 За проверявания период има общо 3 дела, насрочени над 7- дневния 

срок, които са за 2012 г. 

 

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

 

 За проверявания период има общо 323 дела, насрочени след 1-

месечния срок, от които за 2012 г. - 239 и за 2013 г. – 84.  

 

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

 

 За проверявания период има общо 12 дела, по които не е спазен 7-

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

които за 2012 г. –8, като съдия Димитър Димитров има 4, а съдия Живко 

Георгиев – 4. За 2013 г. има 4 дела, по които не е  спазен срока по чл. 243, 

ал. 4, като съдия Димитър Димитров има 3, а съдия Живко Георгиев – 1.  

  

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

 

 За проверявания период в РС – Каварна има общо 2 дела, насрочени 

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

 

  XIIІ. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

           От всички влезли в сила присъди за изпълнение за проверявания 

период   след 7-дневния срок са изпратени 22 (за 2012 г. –  15, за 2013 г. - 

7).  

 

 За проверявания период в РС – Силистра няма изгубени дела. 

 

XIV. СПРЕНИ ДЕЛА 

 

За проверявания период има едно  дело спряно на 14.07.2011 г. на 

основание чл.25, т. 2 НПК, което е възобновено на 07.05.2013 г.     

 

XV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

Съдия Живко Георгиев 
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1. НЧД № 17/2012 г. – образувано на 30.01.2012 г. по жалба срещу 

постановление на РП Каварна за прекратяване на ДП 85/2010 г. Приложен 

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

20.02.2012 г. в з.з.съдът отменя постановлението и връща производството 

за доразследване. 

2. НЧД № 389/2012 г. – образувано на 21.12.2012 г. по жалба срещу 

постановление на РП Каварна за прекратяване на ДП 113/2012 г. Приложен 

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

03.01.2013 г. в з.з. съдът е потвърдил постановлението. По частна жалба в  

ОС Добрич е образувано ВНЧД № 124/2013 г. (на 08.04.2013 г.) С 

определение от 19.04.2013 г. ОС – Добрич е отменил определението на РС 

– Каварна и е върнал производството за доразследване.    

3. НЧД № 86/2013 г. – образувано на 08.05.2013 г. по жалба срещу 

постановление на РП Каварна за прекратяване на ДП 80/2010 г. Приложен 

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

28.05.2013 г. в з.з. съдът е отменил постановлението. По частен протест в  

ОС Добрич е образувано ВНЧД № 249/2013 г. (на 02.07.2013 г.) С 

определение от 08.07.2013 г. ОС – Добрич е отменил определението на РС 

– Каварна, като е потвърдил постановлението за прекратяване.    

4. НЧД № 116/2013 г. – образувано на 03.06.2013 г. по жалба срещу 

постановление на РП Каварна за спиране на ДП 283/2012 г. Приложен 

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

07.06.2013 г. в з.з. съдът е потвърдил постановлението. 

5. НЧД № 75/2012 г. – образувано на 11.04.2012 г. по жалба срещу 

постановление на РП Каварна за спиране на ДП 24/2012 г. Приложен 

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

20.04.2012 г. в з.з. съдът е потвърдил постановлението. 

6. НАХД № 227/2013 г. – образувано на 09.10.2013 г. по жалба срещу 

наказателно постановление на  Изпълнителна агенция (ИА) Автомобилна 

администрация на осн. чл. 51 т. 6 от Наредба 11 на МТС. Приложен 

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

11.10.2013 г. в з.з. съдът е насрочил делото за разглеждане на 19.11.2013 г., 

когато е даден ход и делото е отложено за събиране на док-ва за 17.12.2013 

г. На тази дата съдът е обявил делото за решаване. С решение от 27.01.2014 

г. съдът е отменил постановлението. По жалба  в  ОС Добрич е образувано 

КАД № 203/2014 г.  (на 26.03.2014 г.).  С решение от 12.05.2014 г. ОС – 

Добрич е оставил в сила решението на РС – Каварна.    

7. НАХД № 161/2013 г. – образувано на 03.09.2013 г. по жалба срещу 

наказателно постановление на н-к на РУП - Каварна на осн. чл.139, ал. 5 от 

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

разпореждане от 05.09.2013 г. в з.з. съдът е насрочил делото за 

разглеждане на 12.10.2013 г., когато е даден ход и делото е обявено за 

решаване. С решение от 12.11.2013 г. съдът е отменил постановлението.  
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8. НОХД № 57/2012 г. – образувано на 21.03.2012 г. по чл. 216, ал. 1, чл. 

20, ал.2, чл. 195, ал.1, чл. 194, ал. 1, чл. 18, ал. 1 и чл. 63, ал. 1от НК по 

обвинителен акт на РП Каварна. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.03.2012 г. в з.з. съдът е 

насрочил делото за разглеждане на 28.03.2012 г., на която дата не е даден 

ход и делото е отложено за определяне на сл.защитник за 06.04.2012 г. На 

тази дата съдът не е дал ход на делото и го е отложил за 11.04.2012 г. за 

събиране на доказателства. На 11.04.2012 г. е даден ход, даден е ход по 

същество и е постановена осъдителна присъда. Мотивите към присъдата са 

изготвени на същата дата.  

9. НОХД № 81/2012 г. – образувано на 20.04.2012 г. по чл. 195, ал.1, т. 4, т. 

5, т. 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 26, вр. чл. 28 и чл. 63, ал. 1от НК по 

обвинителен акт на РП Каварна. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 23.04.2012 г. в з.з. съдът е 

насрочил делото за разглеждане на 01.06.2012 г., на която дата не е даден 

ход и делото е отложено за събиране на док-ва и за определяне на 

сл.защитник за 06.07.2012 г. На тази дата съдът е дал ход на делото, даден 

е ход по същество и е постановена осъдителна присъда. Мотивите към 

присъдата са изготвени на същата дата.  

10. НОХД № 55/2013 г. – образувано на 29.03.2013 г. по чл. 195, ал.1, т.4, 

пр.1 и пр. 2, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от НК по 

обвинителен акт на РП Каварна. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 29.03.2013 г. в з.з. съдът е 

насрочил делото за разглеждане на 30.04.2013 г., на която дата е даден ход 

и делото е отложено за събиране на док-ва за 11.06.2013 г. На тази дата 

съдът е дал ход на делото и го е отложил за 11.07.2013 г. за събиране на 

доказателства. На 11.07. е даден ход, даден е ход по същество и е 

постановена осъдителна присъда. Мотивите към присъдата са изготвени на 

същата дата. Срещу присъдата е подадена въззивна жалба и в ОС – Добрич 

на 16.08.2013 г. е образувано  ВНОХД № 314/2013 г. С решение от 

18.10.2013 г. е потвърдена присъдата на РС Каварна. По искане за 

възобновяване на делото във ВКС на 10.12.2013 г. е образувано НД № 

2312/2013 г. С решение от 11.02.2014 г. ВКС е оставил без уважение 

искането за възобновяване на делото. 

 

11. НОХД № 137/2013 г. – образувано на 20.06.2013 г. по чл. 194, ал. 1 от 

НК по обвинителен акт на РП Каварна. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 20.06.2013 г. в з.з. съдът е 

насрочил делото за разглеждане на 27.06.2013 г., по реда на бързото 

производство. На тази дата е даден ход, даден е ход по същество и е 

постановена осъдителна присъда. Мотивите към присъдата са изготвени на 

същата дата.  

12. НОХД № 217/2013 г. – образувано на 30.09.2013 г. по чл. чл. 195, ал.1, 

т.4, вр. чл. 194, ал. 1, чл. 26, ал. 1 от НК по обвинителен акт на РП Каварна. 
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Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 

от 30.09.2013 г. в з.з. съдът е насрочил делото за разглеждане на 29.10.2013 

г., на която дата е даден ход, даден е ход по същество и е постановена 

осъдителна присъда. Мотивите към присъдата са изготвени на същата дата.  

13. НОХД № 124/2013 г. – образувано на 07.06.2013 г. по чл. 316, вр. чл. 

309, ал. 1 от НК по обвинителен акт на РП Каварна. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.06.2013 г. в з.з. 

съдът е насрочил делото за разглеждане на 15.07.2013 г., на която дата не е 

даден ход поради неявяване на защитника на подсъдимия и делото е 

отложено за 01.10.2013 г. На тази дата съдът е дал ход на делото и го е 

отложил за 26.11.2013 г. за събиране на доказателства. На 26.11. е даден 

ход, делото е отложено за 17.01.2014 г. за събиране на доказателства. На 

тази дата е даден е ход, даден е ход по същество и е постановена присъда, с 

която подсъдимият е признат за виновен, освободен от наказателна 

отговорност и на осн. чл. 78а от НК му е наложено адм.наказание глоба в 

размер на 1000 лв. Срещу присъдата е подадена въззивна жалба и в ОС – 

Добрич на 21.02.2014 г. е образувано  ВНОХД № 53/2014 г. С решение от 

26.03.2014 г. е потвърдена присъдата на РС Каварна. 

14. НЧХД № 78/2012 г. – образувано на 17.04.2012 г. по чл. 130, ал.1 от НК 

по частна тъжба. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 19.04.2012 г. в з.з. съдът е насрочил делото за 

разглеждане на 22.05.2012 г., на която дата не е даден ход и делото е 

отложено поради отправено искане от подсъдимия за назначаване на 

служебен защитник за 29.06.2012 г. На тази дата съдът е дал ход на делото 

и го е отложил за 05.10.2012 г. за събиране на доказателства. По молба от 

05.09.2012 г. от процесуалния представител на тъжителя, с резолюция от 

13.09.2012 г. на съдията-докладчик делото е отложено за 23.10.2012 г. На 

23.10. не е даден ход, поради отсъствието на защитника на подсъдимия и 

делото е отложено за 27.11.2012 г. На тази дата е даден е ход, даден ход по 

същество и е постановена осъдителна присъда, подсъдимият е освободен 

от наказателна отговорност и му е наложено адм.наказание по чл. 78а НК 

глоба в размер на 1000 лв. Мотивите към присъдата са изготвени на същата 

дата. Срещу присъдата е подадена въззивна жалба и в ОС – Добрич на 

07.01.2013 г. е образувано  ВНЧХД № 5/2013 г. С решение от 04.03.2013 г. 

е потвърдена присъдата на РС Каварна. 

15. НЧХД № 77/2013 г. – образувано на 22.04.2013 г. по частна тъжба за 

извършено престъпление по чл. 206, ал.2 от НК. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 22.04.2013 г. в з.з. 

съдът е насрочил делото за разглеждане на 04.06.2013 г., на която дата не е 

даден ход и делото е отложено поради отправено искане от подсъдимия за 

назначаване на служебен защитник за 02.07.2013 г. На тази дата съдът не е 

дал ход на делото, поради неявяване на подсъдимия и го е отложил за 

16.07.2013 г.. На тази дата е даден ход и делото е отложено за събиране на 

доказателства за 24.09.2013 г. На тази дата съдът е отменил определението, 



 

 17 

с което е даден ход по същество и го е отложил за 08.10.2013 г. . На тази 

дата е даден е ход, делото е отложено за 29.10.2013 г. за събиране на 

доказателства. На 29.10.2013 г. е даден ход по същество и е постановена 

оправдателна присъда. Мотивите към присъдата са изготвени на в 

законоустановения срок. Срещу присъдата е подадена въззивна жалба от 

частния тъжител и в ОС – Добрич на 11.12.2013 г. е образувано  ВНЧХД № 

430/2013 г. С решение от 07.03.2014 г. е потвърдена присъдата на РС 

Каварна. 

16. НАХД № 78/2012 г. – образувано на 24.10.2012 г. по внесено от РП 

Каварна предложение по чл. 78а НК за извършено престъпление по чл. 

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

дата. С резолюция от 27.12.2012 г. делото е насрочено  за разглеждане на 

29.01.2013 г., на която дата е даден ход и делото  и същото е обявено за 

решаване. С решение от 14.02.2013 г. подсъдимият е признат за виновен, 

освободен е от НО и му е наложено адм.наказание глоба в размер на 1000 

лв. 

17. НАХД № 181/2012 г. – образувано на 01.10.2012 г. по жалба срещу НП 

на н-к на РУП МВР Шалба за нарушение на чл. 260, ал. 1 от КЗ. Приложен 

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

23.10.2012 г. делото е насрочено  за разглеждане на 27.11.2012 г., на която 

дата е даден ход и делото  и същото е отложено за събиране на 

доказателства за 08.01.2013 г. На тази дата е даден ход и делото е обявено 

за решаване. С решение от 07.02.2013 г. НП е отменено. 

18. НОХД № 110/2012 г. – образувано на 12.06.2012 г. за престъпление по 

чл. 211, пр. 3, вр. чл. 209, ал. 1, чл. 29, ал. 1 от НК. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. С определение от същата дата, 

определеният за съдия-докладчик се е отвел от разглеждането на делото, 

на осн. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „г” НК. На същата дата е извършен нов избор на 

докладчик – приложен протокол. С разпореждане от 13.06.2013 г. делото е 

насрочено  за разглеждане на 13.07.2012 г., на която дата не е даден ход и 

делото, поради отправено искане за назначаване на сл.защитник и същото 

е отложено за 05.10.2012 г. На тази дата е даден ход на делото, делото е 

отложено за 20.11.2012 г., за сключване на споразумение. На 20.11.2012 г. 

ход на делото не е даден поради заболяване на подсъдимия и същото е 

отложено за 08.01.2013 г. На тази дата е даден ход, даден е ход по 

същество и делото е отложено за събиране на доказателства за 17.02.2013 

г. На тази дата е даден ход и делото е отложено за събиране на 

доказателства за 09.04.2013 г.  На 09.04. е даден ход и делото е отложено за 

събиране на доказателства за 14.05.2013 г., когато не е даден ход, поради 

неявяване на подсъдимия и е отложено за 18.06.2013 г. На 18.06.2013 г. е 

даден ход, постановена е осъдителна присъда с мотиви в срок. Присъдата е 

влязла в сила на 04.07.2013 г. 

19. НАХД № 207/2013 г. – образувано на 19.09.2013 г., внесено с 

предложение по чл. 78а НК за престъпление по чл. 133, чл. 129, ал. 2 и 
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ал.1, вр. чл. 78а от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С резолюция  от 20.10.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 

15.10.2013 г., на която дата е докладвана молба на подсъдимия за отлагане 

на делото и същото е отложено за 12.11.2013 г. На тази дата е даден ход и 

делото е обявено за решаване. С решение от 18.12.2013 г. подсъдимият е 

признат за виновен, освободен от НО и му е наложено адм. наказание 

глоба в размер на 1000 лв. 

20. НЧД № 61/2012 г. – образувано на 23.03.2012 г., по жалба с/у 

постановление на РП Каварна за прекратяване на ДП 35/2011 г. Приложен 

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

05.04.2012 г. постановлението е отменено и делото е върнато за 

доразследване. 

21. НАХД № 212/2013 г. – образувано на 24.09.2013 г., внесено с 

предложение по чл. 78а НК за престъпление по чл. 310, ал.1, вр. чл. 309, 

ал.1, вр. чл. 78а от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С резолюция  от 26.09.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 

22.10.2013 г., на която дата е даден ход и делото е обявено за решаване. С 

решение от 11.11.2013 г. подсъдимият е признат за виновен, освободен от 

НО и му е наложено адм. наказание глоба в размер на 1000 лв. 

22. НОХД № 131/2012 г. – образувано на 03.07.2012 г. за престъпление по 

чл. 234в, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК по внесено споразумение. Приложен 

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

04.07.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 28.09.2012 г., с разрешение на 

председателя на РС Каварна, на основание чл. 252, ал. 2  от НПК. На 

28.09.2013 г.  ход на делото е даден и е одобрено споразумение. 

23. НОХД № 182/2012 г. – образувано на 03.10.2012 г. за престъпление по 

чл. 196, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, вр. чл. 195, ал. 1, чл. 29, ал. 1, б. „б” от НК по 

внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С резолюция от 03.10.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 

08.10.2012 г., на която дата  ход на делото е даден и е одобрено 

споразумение. 

24. НОХД № 168/2013 г. – образувано на 26.07.2013 г. за престъпление по 

чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 194, ал. 1 от НК по внесено 

споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 

С резолюция от 26.07.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 29.07.2013 г., на 

която дата  ход на делото е даден и е одобрено споразумение. 

25. НОХД № 231/2013 г. – образувано на 11.10.2013 г. за престъпление по 

чл. 280, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4, пр. 1, вр. с ал. 1 и чл. 20, ал. 2 от НК по внесено 

споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 

С резолюция от 11.10.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 11.10.2013 г., на 

коята дата  ход на делото е даден и е одобрено споразумение. 
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1. НОХД № 186/2012 г. – образувано на 09.10.2012 г. за престъпление по 

чл. 196, ал.1, т. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т.2, т.4, т.5, вр. чл. 194, ал. 1, чл. 26, ал. 

1, чл. 29 ал.1, б „а” и б. „б” НК. Приложен протокол за избор на докладчик 

от същата дата. С разпореждане от 15.10.2012 г. делото е насрочено в с.з. 

на 19.11.2012 г. На тази дата е даден ход, даден ход по същество и е 

постановена осъдителна присъда. Присъдата е вл. В сила на 05.12.2012 г. 

2. НОХД № 82/2012 г. – образувано на 23.04.2012 г. за престъпление по чл. 

210, ал.1, т. 1, вр. чл. 209, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 03.05.2012 г. делото е 

насрочено в с.з. на 14.06.2012 г. На тази дата е даден ход, даден ход по 

същество и е постановена осъдителна присъда. Присъдата е вл. в сила на 

30.06.2012 г. 

3. НОХД № 19/2012 г. – образувано на 06.02.2012 г. за престъпление по чл. 

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

С разпореждане от 14.02.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 20.03.2012 г. 

На тази дата е даден ход и делото е отложено за събиране на доказателства 

за 10.05.2012 г. На 10.05. е даден ход, делото е отложено за събиране на 

доказателства за 19.06.2012 г. На тази дата е даден ход, отложено за 

събиране на доказателства за 10.07.2012 г. С резолюция от 05.07.2012 г. на 

съдията-докладчик делото е отложено за 19.07.2012 г. по подадена молба 

от прокурора. На 19.07.2012 г. е даден ход, делото е отложено за събиране 

на док-ва за 09.10.2012 г. На 09.10.2012 г. е даден ход по същество и е 

постановена осъдителна присъда. Мотивите са изготвени в срок. По 

въззивна жалба на в ОС Добрич на 21.11.2012 г. е образувано НОХД № 

490/2012 г. С решение от 17.12.2012 г. присъдата на РС Каварна е 

потвърдена изцяло. 

4. НОХД № 80/2012 г. – образувано на 18.04.2012 г. за престъпление по чл. 

210, ал.1, т. 5, вр.  чл. 209, ал.1 от НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 26.02.2012 г. делото е 

насрочено в с.з. на 07.06.2012 г. На тази дата е даден ход и делото е 

отложено за събиране на доказателства за 10.07.2012 г. Във връзка с 

постъпила молба от прокурор от РП Каварна с молба за отсрочване, с 

резолюция на съдията от 05.07.2012 г. делото е отложено за 17.07.2012 г.,  

на която дата е даден ход, делото е отложено за събиране на доказателства 

за 11.10.2012 г. На тази дата е даден ход, отложено за събиране на 

доказателства за 13.12.2012 г. На 13.12. ход на делото не е даден, поради 

неявяване на подсъдим и свидетел, същото е отложено за 01.04. 2013 г. 

като са предприети мерки за издирването на неявилия се свидетел. На 

01.04.2013 г. ход на делото не е даден, поради неявяването на защитник и 

свидетел, като делото е отложено за 22.04.2013 г. В с.з. на 22.04.2013 г. 

съдебното производство е прекратено, на осн. чл. 36, ал. 1 НПК и е 

изпратено на РС Варна по подсъдност. С разпореждане от 15.05.2013 г. по 

НОХД 2446/2013 г. е прекратено съдебното пр-во и делото е изпратено на 
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ВКС за произнасяне  по реда на чл. 43, т. 1 НПК, където е образувано ЧНД 

1078/2013 г. от 22.05.2013 г. и с определение от 03.06.2013 г. е отменено 

определението на РС Каварна и е постановено делото да се разгледа от РС 

Каварна.  

 С резолюция от 10.06.2013 г. делото е насрочено за 08.07.2013 г. 

когато е даден ход на делото и същото е отложено за 03.10.2013 г. за 

събиране на доказателства. На тази дата е даден ход на делото и същото е 

отложено за 19.12.2013 г., за събиране на доказателства. На 19.12. ход на 

делото е даден, делото е отложено за 03.02.2014 г. за събиране на 

доказателства. На 03.02.2014 г. ход не е даден, докладвана молба от 

подсъдимия за отлагане на делото, отложено за 24.02.2014 г., на която дата 

е даден ход и делото е отложено за 27.02.2014 г.,  На 27.02.2014 г. ход на 

делото е даден, постановена присъда, с която подсъдимият е признат за 

виновен. Мотивите са изготвени в срок.  

5. НОХД № 207/2013 г. – образувано на 06.02.2012 г. за престъпление по 

чл. 206, ал.1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 14.02.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 

20.03.2012 г. На тази дата е даден ход и делото е отложено за събиране на 

доказателства за 10.05.2012 г. На 10.05. е даден ход, делото е отложено за 

събиране на доказателства за 19.06.2012 г. На тази дата е даден ход, 

отложено за събиране на доказателства за 10.07.2012 г. С резолюция от 

05.07.2012 г. на съдията-докладчик делото е отложено за 19.07.2012 г. по 

подадена молба от прокурора. На 19.07.2012 г. е даден ход, делото е 

отложено за събиране на док-ва за 09.10.2012 г. На 09.10.2012 г. е даден 

ход по същество и е постановена осъдителна присъда. Мотивите са 

изготвени в срок. По въззивна жалба на в ОС Добрич на 21.11.2012 г. е 

образувано НОХД № 490/2012 г. С решение от 17.12.2012 г. присъдата на 

РС Каварна е потвърдена изцяло. 

6. НОХД № 282/2013 г. – образувано на 16.12.2013 г. за престъпление по 

чл. 159б, ал.1, вр. чл. 159а, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.12.2013 г. делото е 

насрочено в с.з. на 16.01.2014 г. На 03.01.2014 г. от РП Каварна е внесен 

проект на споразумение. В с.з. на 16.01.2014 г. с определение съдът е 

одобрил постигнатото между страните споразумение и производството по 

делото е прекратено. 

7. НАХД № 7/2012 г. – образувано на 17.01.2012 г. срещу наказателно 

постановление на н-к на РУП Каварна за нарушение на чл. 139, ал. 5 ЗДвП. 

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

от 26.01.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 01.02.2012 г. На 01.02.2012 г. е 

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

13.03.2012 г. НП е отменено. 

8. НАХД № 382/2012 г. – образувано на 06.12.2012 г. срещу наказателно 

постановление на н-к на ОО „КД - ДАИ” гр.Добрич за нарушение на чл. 

89, т. 4. Наредба 33/03.11.1999 г. на МТС. Приложен протокол за избор на 
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докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.12.2012 г. делото е 

насрочено в с.з. на 03.02.2013 г., на която дата е даден ход на делото, 

същото е отложено за 28.02.2013 г. На тази дата, даден ход, отложено за 

14.03.2013 г. На 14.03 – даден ход и същото е обявено за решаване. С 

решение от 25.03.2012 г. НП е потвърдено. 

9. НАХД № 125/2012 г. – образувано на 28.06.2012 г. срещу наказателно 

постановление на н-к на РУП Каварна за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП. 

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

от 03.07.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 25.09.2012 г., на която дата е 

даден ход и отложено за събиране на доказателства за 22.10.2012 г. На 

22.10.2012 г. е даден ход на делото и същото е обявено за решаване. С 

решение от 29.10.2012 г. НП е отменено. 

10. НЧД № 3/2012 г. – образувано на 06.01.2012 г. срещу постановление на 

РП Каварна за прекратяване на ДП 55/2011г.- чл. 243, ал. 3 НПК. 

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

от 31.01.2012 г. постановлението е прекратено и делото е върнато на РП 

Каварна. По частен протест, в ОС Добрич, на 08.03.2012 г. е образувано 

ВНЧД 87/2012 г. С определение от 12.03.2012 г. определението на РС 

Каварна е потвърдено. 

11. НЧХД № 213/2013 г. – образувано на 24.09.2013 г. по частна тъжба за 

престъпление по чл.144, ал. 1, чл. 130, ал. 2, чл. 148 и чл. 146 от НК. 

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

от 26.09.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 24.10.2013 г., на която дата ход 

на делото не е даден, поради неявяване на подсъдимия, същото е отложено 

за 04.11.2013 г. На 04.11 е даден ход на делото и същото е отложено за 

18.11.2013 г. за събиране на доказателства. На 18.11.2013 г. е даден  ход на 

делото и същото е отложено за събиране на док-ва за 16.12. На 16.12. с 

определение производството по делото е прекратено, поради постигнато 

помирение между страните и оттегляне на тъжбата. 

12. НЧД № 140/2012 г. – образувано на 06.08.2012 г. срещу постановление 

на РП Каварна за прекратяване на ДП 85/2010 г.- чл. 243, ал. 3 НПК. 

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

от 02.10.2012 г. постановлението е прекратено и делото е върнато на РП 

Каварна.  

13. НЧД № 249/2013 г. – образувано на 30.10.2013 г. срещу постановление 

на РП Каварна за прекратяване на ДП 214/2013 г.- чл. 243, ал. 3 НПК. 

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

от 13.11.2013 г. постановлението е отменено и делото е върнато на РП 

Каварна.  

14. НЧД № 199/2013 г. – образувано на 10.09.2013 г. срещу постановление 

на РП Каварна за прекратяване на ДП 113/2012 г. - чл. 243, ал. 3 НПК. 

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

от 25.09.2013 г. постановлението е потвърдено. По частна жалба срещу 

определението в ОС Добрич на 21.10.2013 г. е образувано ВЧНД 358/2103 
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г. С определение от 29.10.2013 г. е потвърдено определението на РС 

Каварна. 

15. НЧД № 133/2013 г. – образувано на 13.06.2013 г. по искане на осн. чл. 

157 от Закон за здравето (ЗЗ) . Приложен протокол за избор на докладчик 

от същата дата. С разпореждане от 13.06.2013 г. делото е насрочено в с.з. 

на 17.06.2013 г., на която дата е даден ход на делото и производството по 

делото е прекратено, тъй като не са налице основанията за настаняване на 

принудително лечение. 

16. НЧД № 90/2013 г. – образувано на 10.05.2013 г. по искане на осн. чл. 

157 от ЗЗ. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 13.05.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 20.05.2013 г., на 

която дата е даден ход на делото и производството е прекратено, тъй като е 

установено, че лицето е настанено на принудително лечение.  

17. НЧД № 362/2012 г. – образувано на 13.11.2013 г. по искане на осн. чл. 

157 от ЗЗ от РП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 

С разпореждане от 15.11.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 19.11.2013 г., 

на която дата делото е отложено за 26.11.2013 г. , На 26.11.2013 г. делото е 

отложено за 11.12. за доказателства. На 11.12. даден ход, обявено за 

решаване. С решение от 11.12.2013 г. предложеното лице е настанено на 

задължително лечение. 

18. НЧД № 132/2012 г. – образувано на 06.07.2012 г. по искане на осн. чл. 

157 от ЗЗ. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 10.07.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 17.07.2013 г., на 

която дата ход не е даден, поради неявяване на лицето. Производството по 

делото е прекратено, на осн. чл. 156, ал.1, пр. 1 от ЗЗ, тъй като лицето не 

живее в съдебния район. 

19. НЧХД № 16/2012 г. – образувано на 30.01.2013 г. по частна тъжба за 

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

докладчик от същата дата. С резолюция от 07.02.2013 г. на съдията-

докладчик делото е оставено без движение за внасяне на ДТ, платена на 

07.03.2013 г.. С разпореждане от 15.03.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 

12.04.2013 г., на която дата с определение съдът е прекратил 

производството по делото, поради оттегляне на тъжбата. 

20. НОХД № 251/2013 г. – образувано на 01.11.2013 г. за престъпление по 

чл.343 б, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 04.11.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 

25.11.2013 г., на която дата ход на делото е даден и е постановена 

осъдителна присъда. На 11.12.2013 г. присъдата е влязла в сила. 

21. НОХД № 140/2013 г. – образувано на 25.06.2013 г. за престъпление по 

чл. 195, ал. 1, т.2, т. 4, т.5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26 от НК. Приложен 

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

01.07.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 18.07.2013 г., на която дата ход на 

делото е даден и е постановена осъдителна присъда. На 03.08.2013 г. 

присъдата е влязла в сила. 
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22. НОХД № 193/2013 г. – образувано на 05.09.2013 г. за престъпление по 

чл. 197, т. 3, чл. 195, т. 3, чл. 194, ал. 1, чл. 26 от НК по внесено 

споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 

С разпореждане от 05.09.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 12.09.2013 г., 

на която дата ход на делото е даден и е одобрено споразумение. 

23. НОХД № 166/2012 г. – образувано на 11.09.2012 г. за престъпление по 

чл. 195, ал. 1, т. 2, т. 4, чл. 194, ал. 1, чл. 20, ал.1 от НК по внесено 

споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 

С разпореждане от 11.09.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 13.09.2012 г., 

на която дата ход на делото е даден и е одобрено споразумение. 

24. НОХД № 160/2012 г. – образувано на 29.08.2013 г. за престъпление по 

чл. 316, ал. 1, вр чл. 308, ал.1, пр. 6 от НК по внесено споразумение. 

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

от 29.08.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 04.09.2012 г. от 11.00 ч. С 

резолюция от 03.09.делото е отсрочено за друг час на същата дата, по 

постъпила молба на защитника. В с.з. е даден ход на делото и е одобрено 

споразумение, като наказателното производство е прекратено. 

25. НОХД № 89/2013 г. (преобразувано от НОХД 183/2010 г. с. 

Ж.Георгиев)– образувано на 10.05.2013 г. за престъпление по чл. 216, ал. 1 

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

разпореждане от 20.05.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 01.07.2013 г., 

когато е даден ход на делото, същото е отложено за 16.09. за събиране на 

доказателства. На тази дата е даден ход, отложено за събиране на 

доказателства, постановено принудително довеждане на свидетел, дата 

17.10.2013 г. На 17.10.2013 г. даден ход, постановена оправдателна 

присъда. По протест срещу присъдата в ОС Добрич е образувано ВНОХД 

445/2013 г. на 19.12.2013 г. С решение от 10.03.2014 г. ОС е потвърдил 

оправдателната присъда.  

26. НАХД № 134/2013 г. – образувано на 14.06.2013 г., внесено с 

предложение по чл. 78а НК за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. 

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

от 21.06.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 11.07.2013 г., на която дата е 

даден ход и делото е обявено за решаване. С решение от 15.07.2013 г. 

подсъдимият е признат за виновен, освободен от НО и му е наложено адм. 

наказание глоба в размер на 1000 лв. 

27. НАХД № 79/2012 г. – образувано на 18.04.2013 г., внесено с 

предложение по чл. 78а НК за престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал.1, вр. 

чл. 20, ал. 2, вр. чл. 78а от НК. Приложен протокол за избор на докладчик 

от същата дата. С разпореждане от 24.04.2013 г. делото е насрочено в с.з. 

на 17.05.2012 г., на която дата е даден ход и делото е обявено за решаване. 

С решение от 28.05.2012 г. подсъдимият е признат за виновен, освободен 

от НО и му е наложено адм. наказание глоба в размер на 1000 лв. 

28. НАХД № 75/2013 г. – образувано на 19.04.2013 г., внесено с 

предложение по чл. 78а НК за престъпление по чл. 296, ал.1, вр. чл. 26, 
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ал.1, вр. чл. 78а от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С разпореждане от 22.04.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 

23.05.2013 г., на която дата е даден ход, с определение делото е прекратено 

на осн. чл. 377 НПК и върнато на РП Каварна за продължаване на 

разследването. Срещу определението е подаден частен протест и в ОС 

Добрич е образувано ВЧНД 239/2013 г. на 27.06.2013 г. С определение от 

12.07.2013 г. ОС Добрич е отменил определението и е върнал делото на РС 

Каварна за продължаване на производството. С разпореждане от 

18.07.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 30.09.2013 г., на която дата е 

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

09.10.2013 г. обвиняемият е признат за виновен, освободен е от 

наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 

„Глоба” в размер на 1000 лева. В съдебния протокол обвиняемия е 

наименован като „ предложения за освобождаване от наказателна 

отговорност  

29. НАХД № 263/2013 г. – образувано на 12.11.2013 г. по жалба срещу НП 

на н-к митница Варна за нарушение на чл. 126 от ЗАДС. Приложен 

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

18.11.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 11.12.2013 г., на която дата е 

даден ход и същото е отложено за 09.01.2014 г. за събиране на 

доказателства. На тази дата е даден ход на делото и същото е обявено за 

решаване. С решение същата дата наказателното постановление е 

потвърдено. 

30. НАХД № 177/2013 г. – образувано на 13.08.2013 г. срещу наказателно 

постановление на н-к РУП Шабла за нарушение на чл.28, ал.1 от 

ЗНССПЕЕН 112. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 02.09.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 

10.10.2013 г., на която дата е даден ход и делото и същото е отложено за 

събиране на доказателства за 22.10.2013 г. На тази дата ход на делото е 

даден и същото е обявено за решаване. С решение от 04.11.2013 г. 

наказателното постановление е отменено. 

31. НАХД № 51/2013 г. – образувано на 19.03.2013 г. срещу електронен 

фиш за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство 

ОДМВР Добрич за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП. Приложен протокол 

за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 25.03.2013 г. 

делото е насрочено в с.з. на 22.04.2013 г., на която дата не е даден ход, 

поради нередовно призоваване на жалбоподателя и делото е отложено за 

събиране на доказателства за 20.05.2013 г. На тази дата ход на делото е 

даден и същото е обявено за решаване. С решение от 27.05.2013 г. 

наложеното наказание е отменено. По жалба от АНО в АдмС – Добрич е 

образувано КАД 634/2013 г. от 23.07.2013 г. С решение от 07.10.2013 г. 

АдмС Добрич е отменил решението на РС Каварна и е потвърдил 

електронния фиш. 
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32. НАХД № 56/2012 г. – образувано на 20.03.2013 г., внесено с 

предложение по чл. 78а НК за престъпление по чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1 от 

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

разпореждане от 27.03.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 19.04.2012 г., на 

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

33.04.2012 г. подсъдимият е признат за виновен, освободен от НО и му е 

наложено адм. наказание глоба в размер на 100 лв. 

33. НАХД № 73/2012 г. – образувано на 06.04.2012 г. срещу наказателно 

постановление на н-к РУП Каварна за нарушение на чл. 174, ал.3 от ЗДвП. 

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

от 12.04.2012 г. делото е насрочено в с.з. на 17.05.2012 г., на която дата е 

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

05.06.2012 г. На тази дата ход на делото е даден и същото е обявено за 

решаване. С решение от 19.06.2012 г. наказателното постановление е 

потвърдено. 

34. НАХД № 259/2013 г. – образувано на 06.11.2013 г. срещу наказателно 

постановление на директора на директора на РДГорите - Варна за 

нарушение на чл. 213, ал.1, т.2 от ЗГорите. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С определение от 07.11.2013 г. производството 

по делото е прекратено на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН.  

 Бяха прегледани още и следните дела: НОХД № 88/2012 г., НОХД № 

116/2012 г., НОХД № 71/2012 г.,  НЧХД № 195/2012 г., НЧХД № 110/2012 

г., НЧХД № 57/2012 г., НЧХД № 88/2012 г., НЧХД № 133/2012 г., НЧХД № 

111/2012 г., НЧХД № 64/2012 г. 

  

  XVІ. СРЕДНОМЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

 

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

е 396, от които на съдия Ж.Георгиев – 203 или средно месечно 16,9 

заседания; съдия Д.Димитров – 193 или средно месечно 16,1 заседания.   

За 2013 г. броят на съдебните заседания е 603, от които на съдия 

Ж.Георгиев– 306 или средно месечно 25,5 заседания, съдия Д.Димитров – 

292 или средно месечно 24,33 заседания. Съдия В.Узунова е имала 5 

съдебни заседания през 2013 г.   

Общо разгледаните наказателни дела за целия период са 931, от 

които останали от предишни периоди са 250, а новопостъпили са 681.  

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. 

Свършените дела за периода са 705, от които за 2012 г. са 256, а за 

2013 г. –  449. Останалите висящи дела за периода са 226, от които за 193 

г. –  121, за 2013 г. – 33.  
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Средното постъпление на съдия за месец за целия период е 19,39 

дела( 2012 г.-18,71, 2013 г.-20,08) и същевременно средно месечно един 

съдия е свършвал   14,69 дела(2012 г.-10,67, 2013 г.-18,71). От това следва, 

че натовареността на наказателните съдии не е голяма.  

През проверявания период   съдия Ж.Георгиев е разгледал  общо 469 

наказателни дела или 19,54 дела месечно, а свършил – общо   350 дела, 

или по 14,58 дела месечно. Съдия Д.Димитров е разгледал 454 

наказателни дела, или по 18,91 дела месечно, а е решил общо 347 дела, 

или по 14,46 месечно.   

В РС – Каварна за проверявания период са приключени 705 

наказателни дела. От тях приключени със съдебен акт са 519, а прекратени 

са 186. От това следва, че от приключилите дела  по 73,6%  е постановен 

съдебен акт по съществото на делото. 

От решените дела (519), обжалвани са 248 ( което възлиза на 47,78 

%), от които за 2012 г. – 46 бр., а за 2013 г. – 202 бр.     

От обжалваните 248 дела има резултат по 248/2012 г. – 46 бр., 2013 г.  

202 бр./  

 От тях потвърдени са 221 бр. /2012 г. – 36 бр., 2013 г. – 185 бр./  

(89%), изменени – 0, отменени – 21(8%).  От отменените, върнати за ново 

разглеждане са – 3, с постановяване на нова присъда –  18, с прекратяване 

на наказателното производство – 0. 

На съдия Ж.Георгиев са обжалвани общо 111, от които за 2012 г.- 

19, а за 2013 г. - 92. От тях потвърдени общо за периода са 103 (92,7%), 

като за 2012 г. –14  , а за 2013 г. –89. Отменени общо за периода са 8 

(7,2%), като за 2012 г. – 5, а за 2013 г. – 3. Няма отменени и върнати за 

ново разглеждане. Отменени с постановяване на нова присъда общо за 

периода са 8, като за 2012 г. – 5, а за 2013 г. – 3. Отменени с прекратяване 

на наказателното производство общо за периода няма.    

На съдия Д.Димитров са обжалвани общо 130 акта, от които за 2012 

г. – 22, а за 2013 г. – 95. От тях потвърдени общо за периода са 117 (90%), 

като за 2012 г. са 22, а за 2013 г. – 95. Отменени общо за периода са 13 

(10%), като за 2012 г. са 1 , а за 2013 г. – 12. От отменените, върнати за 

ново разглеждане общо за периода са 3, които са за 2013 г. С 

постановяване на нова присъда общо за периода са 10, като за 2012 г. са 1, 

а за 2013 г. – 9. С прекратяване на наказателното производство общо няма.   

Общо за периода са образувани 681 бр. наказателни дела (за 2012 г. 

– 392 бр., за 2013 г. – 289 бр.), от които – 193 бр. НОХД (за 2012 г. – 99 

бр., за 2013 г. – 94 бр.); 19 бр. НЧХД (за 2012 г. – 10 бр., за 2013 г. – 9 бр.); 

309 бр. АНД (за 2012 г. – 219 бр., за 2013 г. – 90 бр.) и 160 бр. ЧНД (за 

2012 г. – 64 бр., за 2013 г. – 96 бр.).  НОХД съставляват 28,34 % от всички 

образувани наказателни дела. Относително най-голям е делът на 

постъпилите АНД -  309 бр. или това възлиза на 45,37 %. 

 От образуваните през проверявания период дела, съдия Живко 

Георгиев е разгледал 469 бр. (2012 г. – 230 бр., за 2013 г. – 239 бр.), съдия 
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Димитър Димитров е разгледал 454 бр. (2012 г. – 217 бр., за 2013 г. – 237 

бр.), съдия Емилия Панчева е разгледала 3 бр. (2012 г. – 2 бр., за 2013 г. – 

1 бр.), съдия Веселина Узунова е разгледала 5 бр. (2012 г. – 0 бр., за 2013 

г. – 5 бр.). 

          Общият брой разгледани дела за проверявания период е 931 бр. 

(2012 г. – 449 бр., за 2013 г. – 482 бр.), от които НОХД – 221 бр. (2012 г. – 

115 бр., за 2013 г. – 106 бр.), (съдия Живко Георгиев – 113 бр., съдия 

Димитър Димитров – 107 бр., съдия Веселина Узунова – 1 бр.); НЧХД – 27 

бр. (2012 г. – 15 бр., за 2013 г. – 12 бр.), (съдия Живко Георгиев – 10 бр., 

съдия Димитър Димитров – 15 бр., съдия Емилия Панчева – 2 бр.); АНД – 

520 бр. (2012 г. – 254 бр., за 2013 г. – 266 бр.), (съдия Живко Георгиев – 

269 бр., съдия Димитър Димитров – 251 бр.) и ЧНД – 163 бр. (2012 г. – 65 

бр., за 2013 г. – 98 бр.), (съдия Живко Георгиев – 77 бр., съдия Димитър 

Димитров – 81 бр., съдия Емилия Панчева – 1 бр., съдия Веселина 

Узунова – 4 бр.); 

 От общия брой разгледани дела, останалите от предходни периоди 

са 250 бр. (2012 г. – 57 бр., 2013 г. – 193 бр.), от които съдия Живко 

Георгиев е разгледал 135 бр. (2012 г. – 36 бр., 2013 г. –  99 бр.), съдия 

Димитър Димитров е разгледал 115 бр. (2012 г. – 21 бр., 2013 г. –  94 бр.).     

 За проверявания период са свършени общо 705 бр. наказателни дела 

(2012 г. – 256 бр., 2013 г. –  449 бр.), които се разпределят както следва: 

НОХД – 198 бр. (2012 г. – 103 бр., 2013 г. –  95 бр.) или 28,08 %; НЧХД – 

21 бр. (2012 г. – 12 бр., 2013 г. –  9 бр.) или 2,98 %; АНД – 325 бр. (2012 г. 

– 78 бр., 2013 г. –  247 бр.) или  46,10 % и ЧНД – 161 бр. (2012 г. – 63 бр., 

2013 г. –  98 бр.) или 22,84 %. 

 От общо свършените 705 бр. наказателни дела (2012 г. – 256 бр., 

2013 г. –  449 бр.), прекратените са 186 бр. (2012 г. – 92 бр., 2013 г. –  94 

бр.) или това прави  26,38 % от наказателните дела. 

 Няма прекратени дела по давност за проверявания период.   

 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 24, от които 15 за 2012 г. и 9 за 2013 г. От тях НОХД са 

15и АНД – 9. За периода съдия Ж.Георгиев е приключил 14 дела с повече 

от три с.з., от които : НОХД – 8 и АНД – 6. Съдия Д.Димитров е 

приключил 10 дела, от които НОХД – 7 и АНД – 3.   

 Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2012 г. са 57, от 

които на съдия Ж.Георгиев – 36, а на съдия Д.Димитров – 21.  Към 

01.01.2013 г. броят на тези дела е 193, от които на съдия Ж.Георгиев – 99, 

а на съдия Д.Димитров – 94.  Към 01.01.2014 г. броят на несвършените 

дела е 33, от които на съдия Ж.Георгиев – 20, а на съдия Д.Димитров – 13.   

За проверявания период общо 3  дела са върнати на прокурора с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 
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производство, като и трите са с разпореждане на съдия Д.Димитров по чл. 

249 НПК.     

   За целия проверяван период има 1 възобновено наказателно 

производство на съдия Ж.Георгиев,   което е било спряно на основание 

чл.25,т.2 от НПК.    

За периода има  1 дело с възобновено съдебно следствие,  което е 

на съдия Ж.Георгиев.  

Оправдателните присъди за периода са общо 6, като за 2012 г. са 3, 

за 2013 г. – 3, като 3 са по НОХД и 3 по НЧХД. Съдия Ж.Георгиев е 

постановил 3 оправдателни присъди, а съдия Д.Димитров също 3. 

Общо  141 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като за 2012 г. са 73, а за 2013 г. – 68. За целия 

период няма неодобрени споразумения.   

За проверявания период 30 дела са разгледани по реда на Глава 28 

от НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2012 г. – 20 и за 2013 г. са 10. 

Общо за периода 21 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 

„Съкратено съдебно следствие”, като за 2012 г. са 12 и за 2013 г. - 9. 

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 6 дела са разгледани по реда на Глава 25 

НПК „Незабавно производство”, като за 2012 г. е 1 и за 2013 г. -  5. 

Общо 95 дела са разгледани по реда на Глава 14 НПК – „Бързо 

производство” за целия период, като за 2012 г. са 10 и за 2013 г. -  4. 

За проверявания период са разгледани 29 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. - 15.   

Разгледани са 17 дела по Глава 34, Раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”, като за 2012 г. са 7 и за 2013 г. -  10.  

 

XVIІ. ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

     За проверявания период има 21 отсрочени съдебни заседания по 

наказателните дела, от които за 2012 г. са 10, а за 2013 г. – 11. 

Причини за отсрочванията са били служебен ангажимент на 

съдията, служебна ангажираност на адвоката, служебна 

ангажираност на прокурора, ползване на годишен отпуск от 

адвокат, ангажираност на актосъставител, поради годишен отпуск 

на съдия, молба от адвокат.   

 

XVII. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ПО  ВЛЕЗЛИТЕ 
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В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

 Съдиите от РС – Каварна 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. 

   Съдиите от РС Каварна полагат усилия за точното и еднообразното 

прилагане на закона, спрямо наказателните дела от един и същи вид. В 

това отношение особено добри резултати са постигнати по НОХ делата 

като разглеждане, приключване и изготвяне на съдебните актове. 

  Наред с това при проверката на НОХ делата бяха констатирани 

следните несъответствия и несъобразяване с изискванията на закона:  

  1. По НОХД № 88/2012 г. (л.6) върху печатан текст (част от 

съдържанието на обвинителния акт) саморъчно, с химикал е нанесена 

поправка относно количеството на вещите, предмет на кражбата и тяхната 

цена. Вярно е, че това е благоприятно изменение за подсъдимия, но самият 

начин на поправката, което може да бъде и в обратна насока, като 

методика е недопустим за изрядността на обвинителния акт. В такъв 

случай съдът е длъжен да поиска нова част от обвинителния акт, с 

промененото съдържание (подписан от прокурора) или изменение на 

обвинението в съдебно заседание.  

  Недопустимо е, по количествените параметри на предмета на 

престъплението, определящи основанията и степента на неговата 

обществена опасност да имат спорове, съмнения и колебания. 

  2. По НАХД № 212/2013 г. (гл. XXVIII НПК), неправилно въпросът с 

мярката за неотклонение е обсъждан и решен с диспозитива на решението. 

Съгласно чл. 378, ал. 4 НПК въпросът с мярката за неотклонение не е 

предмет на решението за освобождаване от наказателна отговорност.  

  Съгласно общата норма на чл. 309 НПК, валидна за всички 

наказателни дела, въпросът с мярката за неотклонение се решава след 

постановяване и обявяване на решението и разясняване начина и условията 

на обжалването му, като определението относно мярката е неделима 

съставна част на съдебния протокол. За да се осигури незабавно 

изпълнение на това определение, то се подписва от съдията, а когато има 

състав – и от целия състав и съдебния секретар и така може да бъде 

изведено и изпълнено като извлечение, но неразделна част от съдебния 

протокол.  

  Само така могат да се съчетаят изискванията на чл. 309, ал. 1 и ал. 2 

НПК с изискванията на чл. 311, ал. 1, т. 4 НПК. Идентично е положението 

по НОХД № 82/2012 г. и по други дела от същия характер.  
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  3. С две определения от 17.07.2012 г. и 31.07.2012 г., в закрито 

съдебно заседание, председателят на състава еднолично се е произнесъл по 

допускането и предоставянето на правна помощ на подсъдимия.  

  С определението от закрито съдебно заседание на 31.07.2012 г. е 

записано „като изслуша докладваното от съдията (председателя на състава) 

и за да се произнесе (председателя) еднолично взе предвид”. Значи 

председателят, като съдия, докладва сам на себе си въпросите и след това 

еднолично пак той, ги решава. В съдебния протокол и в съдебните актове 

следва да се вписват само обстоятелства, които имат обективно 

потвърждение и изявление на самостоятелни процесуални субекти, за да не 

се стига формално до тяхното сливане в едно процесуално качество, с 

невъзможност  за самостоятелно и обективно решаване на въпросите. 

Вместо тези предварителни положения (кой на кого какво докладва и кой 

какво решава), следва да се посочат фактическите и правните основания за 

решението и в какво се изразява то. Следва да се посочи още, че съгласно 

чл. 32 НПК председателят на състава и докладчикът по делото 

постановяват разпореждане. Определението се постановява от състава на 

съда, като колегиален орган. След започване на съдебното заседание, 

всички въпроси, които решава съда, независимо дали в закрито или 

открито съдебно заседание, се разглеждат и преценяват от съда (чл. 27, ал. 

1 НПК). Конкретният състав на съда се определя от характера на 

поставените въпроси за решаване и от стадия на съдебната фаза на 

процеса. Няма съмнение, че по въпросите относно осигуряване 

процесуалното представителство на подсъдимия и осъществяване правото 

му на защита, компетентен е не председателя на състава, а целият състав. 

Вярно е, че председателят ще изготви определението, но то следва да се 

подпише от целия съдебен състав.  

  4. По НОХД № 88/2012 г. обвинението е било срещу трима 

подсъдими, за квалифицирана кражба, след предварителен сговор, на 

стойност 603 лв. Мотивите към присъдата са 16 страници. Този обем на 

мотивите не съответства на фактическата и правна сложност на делото. 

Този обем може да бъде съкратен решително ако се изключи въвеждащата 

информация за образуване на досъдебното производство, за повдигнатото 

обвинение и за възможното движение на делото в прокуратурата и съда.  

  Мотивите задължително следва да съдържат следното:  

  1. какво е повдигнатото обвинение срещу подсъдимия; 

  2. какво е отношението на подсъдимия към повдигнатото обвинение; 

  3. кои са другите конституирани страни в производството; 

  4. има ли предявен и приет за съвместно разглеждане граждански 

иск, на какво основание, в какъв размер и срещу кои лица; 

  5. какви са исканията на страните; 

  6. какви са събраните доказателства; 

  7. въз основа на кои доказателствени средства; 
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  8. какво приема съдът за установено от фактическа страна (тук е 

големият резерв да се установяват, изясняват и посочват не всички 

възможни фактически обстоятелства, а само тези, съставляващи елементи 

от състава на престъплението); 

  9. има ли противоречие в доказателствата; 

  10. кои доказателства съдът приема за достоверни; 

  11. защо отхвърля останалите, които им противоречат; 

  12. каква е квалификацията на извършеното престъпление; 

  13. какво да бъде по вид и размер наказанието; 

  14. в какъв размер да се уважи гражданският иск, какви са 

държавните такси, на кого се възлагат разноските; 

  15. защо се отхвърля гражданският иск над уважения размер; 

  16. условия и ред за обжалване на присъдата. 

  Мотивите не са описание на всички възможни и относими към 

делото обстоятелства, а само на тези от тях, които имат връзка с 

извършеното престъпление, неговото авторство и вината на извършителя. 

Всичко останало съставлява белетристика, но не и мотиви към 

наказателната присъда. Стремежът на съда следва да бъде изготвянето на 

съдебен акт (присъда и мотиви), които да са ясни, пълни, кратки, точни, 

убедителни, законосъобразни и справедливи. Това се постига само чрез 

включването на такава фактическа и правна информация в съдебния акт, 

без която постановяването му би било невъзможно.  

  5. Мотивите към присъдата по НОХД № 116/2012 г. са подписани от 

районен съдия. Според чл. 310, ал. 2 НПК мотивите следва да се подпишат 

само от председателя, когато не е обявено особено мнение по присъдата.  

  В РС може да има няколко районни съдии на щат, но съставът на 

наказателния съд постановил присъдата се ръководи от един районен 

съдия, който според НПК има процесуално качество на председател на 

състава с конкретно определени процесуални функции и правомощия. На 

тази основа не съществува опасност да се допусне смесване и объркване 

между председател на съд, като административен ръководител и 

председател на състав като процесуален ръководител на съдебния състав. 

Дори когато председателя на съда е същевременно и председател на състав 

на съда функциите му са точно и ясно определени и разграничени: 

председателят на съда има организационно- административни функции по 

ЗСВ, председателят на наказателния състав има ръководни и 

разпоредителни функции спрямо участниците в разглеждане на делото и 

неговото движение, така че функциите на председателя на съда  са чисто 

административно-управленчески, а на председателя на състава ръководни 

и разпоредителни, но само на плоскостта на НПК. 

  6. Често пъти при изписването на съдебния протокол при 

разглеждането на наказателните дела се допуска едно противоречие в 

обозначението на председателя на състава. Така на лицевата страница на 

протокола, където се изписва състава на съда председателя на състава се 
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отбелязва с процесуалната длъжност „председател”, а в края на протокола, 

при неговото приключване и подписване вместо председател в съгласие с 

изискванията на чл. 311, ал.2 НПК се изписва „районен съдия”. При това 

не става ясно дали под двете наименования стои едно и също физическо 

лице. За да се отстрани тази непоследователност е необходимо и в края на 

съдебния протокол да се посочва, че той се подписва от председателя. 

  Такова несъответствие се допуска и при изготвянето на някои 

разпореждания. Така по НОХД № 193/2013 г. Разпореждането е изготвено 

от съдия-докладчик, а подписано от районен съдия. 

  Аналогично е положението при изготвянето на съдебния протокол по 

НОХД № 193/2013 г., НАХД № 51/2013 г.,НАХД № 56/2012 г., НАХД № 

75/2013 г., ЧНД № 133/2013 г., НЧХД № 16/2012 г., НОХД № 82/2012 г., 

НОХД № 182/2012 г., ЧНД № 90/2013 г. 

  Такова несъответствие е допуснато и при изписването на присъдата 

по НОХД № 89/2013 г., по което е записано, че е постановена от 

председател на едноличния състав, а е подписана от районен съдия, без да 

е несъмнено, че това е същия районен съдия, който е подписал за 

председател. 

  При разглеждането на НЧХД се срещат определени затруднения при 

разкриване на обективната истина относно обстоятелствата определящи 

или изключващи наказателната отговорност. Вярно е, че по тази категория 

дела не се води ДП и всички релевантни обстоятелства се изясняват само в 

съдебно заседание. За да се ускори разглеждането на НЧХделата и да се 

достигне до истината относно задължителния предмет на установяване по 

чл. 102 НПК е необходимо да се осъзнаят и възприемат за меродавни 

следните положения: 

  И по тези дела съдът няма задължение да докаже обвинението по 

тъжбата. Това задължение съгласно чл. 103, ал. 1 НПК е изцяло на частния 

тъжител. Съдът има задължението да установи обективната истина, т.е. 

действителното положение на нещата при които са се развили 

обстоятелствата, посочени в тъжбата, т.е. дали тези обстоятелства са 

възникнали и то във вида посочен в тъжбата или тази тъжба няма нищо 

общо с действителността. 

  Съдът следователно следва да определи кръга на обстоятелствата, 

които задължително следва да се докажат от тъжителя. Съдът следва да 

посочи и доказателствените средства, чрез които е възможно установяване 

на обстоятелствата от задължителния предмет на доказване. В тази връзка 

и изпълнявайки служебното си задължение за разкриване на обективната 

истина ( чл.14, ал. 1 НПК), съдът следва да посочи на тъжителя, че за 

определени обстоятелства не сочи доказателства и че тези доказателствена 

непълнота следва да се отстрани по посочения начин в НПК. В това 

отношение инициативата при провеждане на съдебното следствие си 

остава в ръцете на тъжителя и неговия повереник. Съдът само контролира 

процеса на попълване на делото с доказателства и обема на изпълнението 
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на задълженията на обвинителя. Съдът, обаче не следва да бъде пасивен 

регистратор на процесуалните действия в съдебно заседание и да се остави 

изцяло на поведението и волята на страните. Съдът следва да ръководи 

процеса активно като насочва усилията на страните от изяснената към 

неизяснената част на отразената фактология в тъжбата. Само така може да 

се осигури целенасоченост и ефективност на съдебното следствие, както и 

ускорено разглеждане на делото. 

  При постановяване на присъда по НЧХД № 111/2012 г. е допуснато 

нарушение на материалния закон, което се изразява в  следното: 

  1. Съдът е приложил реторсия при взаимно нанесени клевети. 

  2. И двете деяния са извършени в питейно заведение в присъствието 

на две лица и законосъобразната квалификация на престъплението е по чл. 

148, ал. 2, във вр. с чл.148, ал. 1, т. 1 НК, във вр. с чл. 147,ал. 1 НК. 

  3. Реторсията е взаимно причиняване на престъпление срещу 

личността между две лица при което на извършеното престъпление се 

отвръща веднага със също такова престъпление, поради което съдът може 

да освободи от наказание и двамата. 

  НК допуска реторсия при леките телесни повреди и то когато са 

идентични по вид, при обидата по чл. 146, ал. 1, както и при публичната 

обида по чл. 148, ал. 1, т. 1 във вр. с чл.146, ал. 2 НК. 

  Реторсията при взаимни клевети не е предвидена, защото е дадена 

самостоятелна възможност на всеки от извършителите да се освободи от 

наказание ако докаже истинността на разгласените позорни обстоятелства 

или на извършеното престъпление. 

  4. Като е допуснал реторсия и при клеватата, каквато НК не допуска 

съдът е допуснал съществено нарушение на материалния наказателен 

закон. 

  5. Присъдата е постановена в нарушение на материалния закон в 

гражданската й част. Поради приложената реторсия, съдът 

незаконосъобразно е приел, че предявения граждански иск от тъжителката 

следва да бъде отхвърлен. Този извод е незаконосъобразен. Реторсията е 

двустранно освобождаване на извършителите но само от наказателна 

отговорност. Съгласно чл. 74, ал. 3 НПК, обвиняемият не може да 

упражнява права на пострадалия ( да претендира и да получи обезщетение 

поради причинени вреди от престъплението). Тъжителят е предявил 

граждански иск, който е приет за съвместно разглеждане, бил е 

основателен и би следвало да бъде  уважен, макар и частично. 

  НОХделата приключили като съкратено съдебно следствие се 

разглеждат и решават съгласно изискванията на Глава ХХVІІ от НПК.  

  Има някои несъответствия, които се посочват за да не се повтарят. 

  Така по НОХД № 82/2012 г., за да  постанови определението си да не 

се провежда разпит на свидетелите и вещите лица, съдът се е позовал на 

чл. 372, ал. 3 НПК. Този текст обаче се отнася за съкратеното съдебно 

следствие по чл. 371, т. 1 НПК, а за съкратеното съдебно следствие – по чл. 
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371, т. 2 НПК,( по което е разглеждано делото), основанието за 

неразпитване на свидетелите и вещите лица е чл. 372, ал. 4 НПК, което е 

коригирано в съдебния протокол, но по-късно. Тук следва да се посочи 

ясно, че основанията за непроверка на събраните доказателства на 

досъдебното производство и в съдебното заседание са конкретни и съвсем 

различни: в чл. 373, ал. 3 НПК се има предвид съгласие на страните да не 

се разпитват отделни или всички свидетели, което на практика означава, че 

не се оспорват показанията на свидетелите и вещите лица, за които има 

съгласие да не бъдат разпитвани в съдебно заседание; по чл. 373, ал. 4 

НПК се има предвид пълно признаване на всички факти от  подсъдимия по 

обвинителния акт, включително и на вината. 

  Основанието за приложение на съкратеното съдебно следствие 

(СССл) по чл. 371, т. 1 НПК е констатацията, че доказателствата от 

досъдебното производство са събрани в съответствие с НПК.  

  Основанието за приложението на СССл. по чл. 371,т. 2 НПК е 

констатацията на съда, че самопризнанието се подкрепя от 

доказателствата, събрани в досъдебното производство, т.е. то е достоверно. 

  По конкретното дело тези разграничения са приложени правилно, с 

изключение на посоченото по-горе смесване. 

  По НАХ дела, които се разглеждат по реда на чл. 78а НК (глава 

XXVIII НПК) като правило се разглеждат и решават законосъобразно. 

Имам 2 бележки, които могат да се преодолеят, при добро желание, много 

лесно. 

  В съдебния протокол и решението по чл. 378, ал. 4 НПК обвиняемият 

незаконосъобразно е изписан като „предложения” за освобождаване от 

наказателна отговорност” (НАХД № 75/2013 г.)  

  По НАХД № 212/2013 г. същото лице законосъобразно е изписано 

като „обвиняем” (чл. 378, ал. 1 и ал. 4, т. 1 и т. 2 НПК) и това следва да 

бъде практиката на съда. 

  В повечето случаи по тази категория дела въпросът с мярката за 

неотклонение се разглежда и решава с отделно определение, вместо  с 

определение, което е част от съдебния протокол (чл. 309, ал. 2 и ал. 3, чл. 

311, ал. 1, т. 4 НПК). 

  По НАХД № 80/2012 г., в нарушение на чл. 378, ал. 3 НПК, съдът не 

е разгледал и решил делото в рамките на фактическите положения, 

посочени в постановлението. Съдът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 

378, ал. 3, пр. 2 НПК, съгласно която, при установени нови фактически 

положения, съдът прекратява производството и връща делото на 

прокуратурата.  

  Съвсем незаконосъобразно, по същото дело, е приложена нормата на 

чл. 287, ал. 1 НПК, която е неприложима в  производството по глава 

XXVIII НПК. В тази глава няма препращаща норма към глава XX НПК, а 

следва да се прилагат стриктно само нормите, включени в глава XXVIII. В 
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тази глава няма процесуална възможност за друго решение, освен за 

връщане делото на РП.  

  По НАХД № 51/2013 г. РС е имал правомощията на въззивна 

инстанция и съгласно чл. 31, вр. чл. 107, ал. 2 НПК е бил длъжен служебно 

да събере необходимите доказателства, за да се установи обективната 

истина относно годността на автоматизираното техническо средство, 

правилно да заснеме и да фиксира скоростта на движение на проверения 

водач. Законосъобразно, на това основание е отменено отменителното 

решение на Районния съд и вместо него, Адм.С Добрич е потвърдил 

електронния фиш, издаден срещу нарушителя.  

 

   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.  

 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. 

 При едновременно наличие на основания за прилагане на 

различни диференцирани форми за приключване на наказателното 

производство ( Глава ХХVІІ, ХХVІІІ и ХХІХ НПК), могат да възникнат 

затруднения, които могат да бъдат преодоляни ако се използва 

предложения по-долу практически модел за разграничаване на 

приложимото съдебно производство.  
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1. Когато не са налице основания за приложение на което и да е от 

особените (диференцирани) производства се прилагат правилата по Глава 

XX. Тези правила от своя страна позволяват да се премине към 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по същата обща процедура, съгласно чл. 305, 

ал. 5 НПК, както и към сключване на споразумение в с.з., но при 

условията на чл. 384 НПК.  

2. Когато са налице едновременно предпоставките за разглеждане на 

делото по реда на Глава XXVIII и Глава XXIX приоритет има 

производството на основание чл. 78а НК, предвид императивния характер 

на същата разпоредба.        

3. Когато са налице едновременно изискванията за съкратено 

съдебно следствие (Глава XXVII НПК) и за сключване на споразумение по 

Глава XXIX (в случай на възстановени имуществени вреди), приоритет 

има производството, което е започнало по-напред, с оглед на това, че по 

Гл. XXVII се предвижда предварително изслушване на страните като 

задължителен стадий на процедурата. Няма пречка обаче в с.з. при 

започнато производство по Глава XXVII да се премине към споразумение 

по Глава XXIX НПК, стига в последния случай всички конституирани 

страни да са съгласни (чл. 384, ал.3 НПК).  Обратното обаче е 

невъзможно, тъй като не е осъществен стадия предварително изслушване 

на страните.  

4. Всяко производство по общия ред може да премине в особено 

производство по Гл. XXVII или по Глава XXIX НПК. Обратното също е 

възможно, но след евентуално връщане на делото в ДП, като направеното 

самопризнание, респ. даденото съгласие за вина и авторство на 

обвиняемия нямат доказателствено значение.  

5. Веднъж започнатото производство по Глава XXVIII, съдебната му 

фаза може да приключи в същата фаза само по този ред.  

Ако в производството по Глава XXVIIІ делото бъде върнато на ДП 

на основанието, посочено в чл. 378, ал. 3 НПК и впоследствие след 

внасяне на обвинителния акт се образува ново съдебно производство за 

разглеждане на делото по общия ред, няма пречка да се приложи всяко от 

останалите (диференцирани) съдебни производства, когато са налице 

основанията за това. 

Тези разграничения са практически полезни за всички съдилища, 

поради което следва да се предложат и на останалите съдилища от района 

на ОС – Добрич.  

 

ХVІІІ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА РС 

КАВАРНА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА 

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ. 
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  1. При разглеждането на делото и при изписването на съдебния 

протокол (СП) се използва процедурата за разглеждане на делата по общия 

ред (глава XX НПК). Следва да се посочи, че производството по глава 

XXIX НПК е особено съдебно производство и в него могат да се прилагат 

общите правила по глава XX НПК само когато има изрично препращане 

със съответната правна норма, каквато глава ХХІХ, няма. При особените 

диференцирани производства се прилагат императивно и стриктно само 

предвидените норми за същото производство, съобразно волята на 

законодателя за създаването на такова производство. Извън тези, чисто 

правно- технически (нормативни) положения, характерът на 

производството по глава XXIX НПК – споразумение, изключва наличието 

на спорни въпроси между страните по делото, поради което не се налага и 

е безпредметно да се провежда съдебно следствие и да се провеждат 

съдебни прения. Съдебното следствие се провежда, за да се установят 

фактите от задължителния предмет на доказване. При споразумението тези 

факти не само са установени, но са станали безспорни между страните, тъй 

като са част от задължителния предмет за съгласуване, по който е 

постигнато писмено съгласие, което е не само формирано (изразено), но е 

и подписано. Съдебните прения се провеждат когато страните имат 

различни позиции по фактите, от които зависи отговорността и нейния 

размер за извършеното деяние. В случая и по тези въпроси същото е 

постигнато, формулирано и подписано съгласие.  

  2. При формулиране на споразумението в СП не се подчертава ясно и 

недвусмислено, че:  

  а) подсъдимият се признава сам за виновен в извършване на 

престъплението; 

  б) той е съгласен и приема да изтърпи съответното наказание; 

  в) е съгласен да заплати направените разноски по водене на делото.  

  3. Незаконосъобразно по НОХД № 193/2013 г., НОХД № 182/2012 г., 

НОХД № 71/2012 г. и др., след одобряване на споразумението, съдът го 

възпроизвежда в СП още веднъж, като това второто определение се 

изготвя и формулира твърде близко до формата и съдържанието на 

присъдата: 

  1. съдът признава подсъдимия за виновен; 

  2. за извършеното престъпление съдът налага съответното наказание.  

  Ролята на съда в производството по глава XXIX НПК е не да признае 

за виновен подсъдимия, а да провери дали са налице материално- правните 

и процесуалните предпоставки за решаване на делото със споразумение, 

както и дали споразумението съответства на закона, като квалификация и 

санкция, както и на добрите нрави – чл. 382, ал. 7 НПК. Законът (НПК) 

няма разпоредба, по силата на която съдът да има правото и да е задължен 

да перефразира волята на страните в един квазинаказателен съдебен акт. 

Ако законодателят е имал такова намерение, той би го изразил ясно и 

недвусмислено. Понеже дейността на съда е санкционираща и при 
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одобряване на споразумението (засяга определени права и свободи на 

гражданите и на юридическите лица), а всяка санкционираща съдебна 

дейност е детайлно регламентирана ( КРБ, НПК, НПК). Извън установения 

нормативен ред, съдът, независимо от неговия ранг, не може валидно и 

законосъобразно да извършва никакво санкциониране. 

  Така постановеното определение, с повтарящо се възпроизвеждане 

на споразумението, с промяна субекта на санкционирането, няма аналог в 

законодателството и съдебната практика. С определението не може да се 

наложи наказание по НК, освен в случаите по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, но в 

тези случаи това определение подлежи на обжалване по реда на глава XXI 

НПК докато определението за одобряване на споразумението, в което се 

възпроизвежда за втори път постигнатото споразумение е обявено от 

закона и съда за необжалваемо.  

  При евентуално противоречие в обективираното съгласие между 

страните с повторно възпроизведеното споразумение, ( второто от които не 

е подписано от страните), ще възникне въпросът относно приоритета на 

приложимост между двата документа. Очевидно е, че приоритет ще има 

първото вписване на споразумението в СП, защото то съставлява 

автентично изразено волеизявление на страните, подписано от тях. Когато 

става въпрос за доброволно разпореждане с материални права, както това е 

при споразумението, очевидно е, че за автентичността на съгласуваните 

волеизявления приоритет ще има подписаното от страните споразумение, а 

не възпроизведеното от съда. Това още веднъж показва безсмислието на 

повторното възпроизвеждане на споразумението в СП и изготвянето му по 

форма и съдържание, като санкциониращ съдебен акт.  

  При това второ възпроизвеждане на споразумението в СП, съдът 

прави повторно прередактиране на първоначалното вписване на 

споразумението в СП, тоест, съдът повторно редактира сам себе си. Тази 

ненужна дейност може да се избегне, като се прояви по-голяма прецизност 

при първото вписване на споразумението в СП, като се запази формата на 

съгласуване - изразена воля на подсъдимия, приета и от прокурора. 

  В заключение следва да се посочи, че повторното възпроизвеждане 

на споразумението в СП и приравняването на определението на съдебен 

акт, подобен на едно санкциониращо определение на практика обезсмисля 

законодателната воля делото да се реши със споразумение, а не със 

съдебен акт.  

  По силата на чл. 117, ал. 2 КРБ и чл. 10 НПК, при осъществяването 

на своите функции съдът е независим и се подчинява само на законите. В 

случая с определението за повторното възпроизвеждане на 

споразумението, съдът не се подчинява на закона, а очевидно не се 

съобразява с него. Процесуалната дисциплина е задължение не само на 

страните, но и на съда, и с поведението си съдът винаги трябва да е пример 

за спазването на закона и процесуалната дисциплина. 
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  Определението, възпроизвеждащо споразумението, не подлежи на 

обжалване. Не може да има редовен съдебен акт, който санкционира без 

право на обжалване. Множеството противоречия, които създава 

определението за повторно възпроизвеждане на споразумението и 

формулирането му по подобие на присъда, налага извода, че в този си вид, 

то е правно нетърпимо и поради това не следва да се постановява в този 

вид.  

  Изпълнителното основание на наказателното дело, решено със 

споразумение, не е съдебния акт, който ненужно повторно възпроизвежда 

споразумението, а самото споразумение, при постигнатото с него съгласие, 

относно извършеното деяние, неговия автор и квалификация, вината на 

дееца, вида и размера на наказанието. Към постигнатото съгласие между 

страните по тези въпроси се наслагва определение на съда за упражнен 

последващ съдебен контрол относно законосъобразността и моралността 

на споразумението, с резултат- одобряване на споразумението (чл. 382, ал. 

7 НПК).  

  В бюлетина за съдимост следва да се впише възпроизведеното в 

съдебния протокол и подписаното от страните споразумение по всички 

въпроси от задължителните елементи на съгласуване (деяние, авторство, 

вина, квалификация, вид и размер на наказанието).  

  Следва към съгласието между страните по тези въпроси да се 

напласти и определението на съда за одобряване на споразумението като 

непротиворечащо на закона и морала и в този си вид, споразумението и 

определението за неговото одобряване следва да се приведат в изпълнение  

и да бъдат източник на информация за съдебното минало на подсъдимия.  

  4. Относно кръга на въпросите, които могат да се решат със 

споразумението. 

  В това отношение се допускат две групи нарушения:  

  а) въпроси, които са предвидени за решаване със споразумението, но 

не се решават от него; 

  б) въпроси, решени със споразумението, които са извън неговия 

задължителен предмет. 

  Съгласно нормата на чл. 381, ал. 5 НПК със споразумението следва 

задължително да се постигне съгласие по въпросите, посочени в същата 

разпоредба – т. 1 – т. 6. От нормите на общата част на НК с отношение към 

престъпната дейност на подсъдимия може да се приложи със споразумение 

само чл. 23 НК (чл. 381, ал. 8 НПК). Нормата е императивна и не позволява 

друго тълкуване, освен буквално.  

  От това следва, че ако има други норми от общата част на НК, които 

са съотносими към престъпната дейност на подсъдимия, те не могат да се 

прилагат със споразумението, а следва да се решават от съда, с 

определение, след одобряване на споразумение, но преди прекратяване на 

наказателното производство, с изрично отбелязване, че не подлежи на 

обжалване, само определението по чл. 382, ал. 7 НПК.  



 

 40 

  Когато делото приключва със споразумение, но е започнало по 

общия ред (глава XX НПК), след одобряване на споразумението, но преди 

прекратяване на делото, съдът следва да постави на обсъждане и решаване 

въпросът с мярката за неотклонение, съгласно чл. 309 НПК. Произнасянето 

е също с определение, след изслушване на страните и това е твърде 

наложително, особено когато мярката за неотклонение е задържане под 

стража. Това е форма за упражняване правото на защита и тя не трябва да 

се подценява, защото определението относно мярката за неотклонение 

може да бъде отменена от окръжния съд само поради това, че подсъдимият 

нито лично, нито чрез своя защитник е упражнил правото си на защита. 

  Определението трябва да се подпише от всички членове на състава 

на съда, включително и от съдебния секретар. Това е необходимо, за да 

бъде включено и това определение към СП – изискване, въведено о чл. 

311, ал. 1, т. 4 НПК. 

  Така постановено и подписано, определението по чл. 309 НПК може 

да бъде самостоятелно обжалвано или приведено в изпълнение като се 

направи заверен препис от него.  

  Съгласно чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. последно НПК със споразумението 

следва да се постигне съгласие и относно това на кого да се възложат 

разноските. По НОХД № 168/2013 г. въпросът с разноските не е решен със 

споразумението, а в нарушение на закона – от съда, с отделен осъдителен 

диспозитив. Така е процедирано и по НОХД № 231/2013 г.  

  Въпреки ясната и императивна норма на чл. 381, ал. 8 НПК, 

позволяваща със споразумението да се приложи само чл. 23 НК, по НОХД 

№ 182/2012 г. е приложена нормата на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК, както и 

чл. 25, ал. 2 НК. Резултатът от това неправилно приложение на закона е, че 

ако е допусната грешка, тя не може да се отстрани по реда на обжалването, 

защото споразумението и определението за одобряването му са 

необжалваеми.  

  Възможността за приложението на норми от общата част на НК, 

извън чл. 23 НК, при решаване на делото със споразумение е следната: 

 Съдът следва да одобри споразумението между страните, при  

условията на чл. 381, ал. 5, т. 1 НПК. Ако има относими норми от общата 

част на НК, които следва да се приложат, това следва да стане на 

основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК с отделно определение по отношение на 

чл. 25, ал. 1 и ал. 2 НК. 

  Осъждането на подсъдимия с отделно определение за разноските, 

съгласно  чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК може да стане само когато този въпрос не 

е решен със споразумението. 

  Съгласно чл. 383, ал. 2 НПК приложението на чл. 68, ал. 1 и чл. 

68,ал. 2 НК може да стане с отделно определение по реда на чл. 306, ал. 1, 

т. 3 НПК след одобряване на споразумението, но преди прекратяване на 

делото като изрично се посочи обжалваемостта на определението по чл. 

68, ал. 1 и ал. 2 от НК. 
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  Същото важи и относно приложението на чл. 55, ал. 1, б.”а” НК. 

Незаконосъобразно е тези норми да се прилагат със споразумението между 

страните, още по-неправилно е споразумението в тази част да се одобрява 

от съда ( НОХД № 182/2012 г.). 

 

  ХІХ. САМООТВЕЖДАНЕ НА СЪДИИТЕ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ  

      НА  ДЕЛОТО. 

 

  Известно е, че изискванията за обективност, безпристрастност, 

справедливост и законосъобразност могат да се постигнат само когато при 

формиране на съдебните състави се изключи участието на съдии за които 

са налице някои от основанията за отвод по чл. 29 НПК. Когато тези 

основания са налице преди разглеждането на делото съдията е длъжен и 

сам да си направи отвод. Ако същите основания възникнат по време на 

започнато разглеждане на делото в съдебно заседание съдията е длъжен да 

обяви тези основания на състава на съда и да поиска отвеждането му от 

разглеждането на делото. 

  Когато докладчикът еднолично се отвежда от разглеждане на делото 

не е нужно да се пише, че той докладва делото( т.е. на себе си) и че се 

самоизслушва, като вместо с тези неподходящи изрази може да започне 

направо с обстоятелствата съставляващи основание за отвод(Опр. По 

НАХД № 47/2012 г., Опр. По НЧХД № 64/2012 г., Опр. По НОХД № 

110/2012 г. и др.). 

  Когато съдията докладчик се произнася еднолично по отвеждането 

си от разглеждане на делото, съгласно чл. 32, ал. 2 НПК той постановява 

разпореждане. Когато същия въпрос се решава от състава на съда-

произнасянето е с определение. 

  Посочените в чл. 32 НПК видове съдебни актове следва да се спазват 

като различни процесуални форми за произнасяне по съответния предмет и 

с оглед вида на състава на съда. Известно е още, че различните съдебни 

актове имат различен режим за контрол и отменяване и поради това 

различен стабилитет: разпореждането на председателя на състава, 

респективно на докладчика, може да бъде отменено с определение на 

състава на съда, докато обратното е невъзможно( чл. 266, ал. 4 НПК). 

  

    

     И З В О Д И: 

 

1. Материалните условия и щатната обезпеченост на РС – Каварна 

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. 
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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.  

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 – Каварна  не е голяма.   

16. Качеството на съдебните актове на съдиите е добро но може да се 

подобри още. 

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.  
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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 – Каварна 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. 

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 – Добрич, 

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 


