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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

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

 

            
 

 

 

 

 

А  К  Т 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА  ПРОВЕРКА 

 

                РАЙОНЕН СЪД –  гр. ДУПНИЦА 

                                         НАХД 

 

 

Проверката в Районен съд –гр.Дупница е извършена в 

изпълнение на  т.5 от Заповед №53/09.04.2010г. на Главния инспектор 

на Инспектората към Висшия съдебен съвет, включена в същата 

заповед  след самосезиране.  

Проверката е извършена от инспектор МИЛКА ИТОВА   и 

експерт  МАРИЯ ТОДОРОВА на място в Районен съд – гр.Дупница на 

14.04.2010г. 

Проверени са  образуваните  за периода от 30.03.2009г. до 

30.03.2010г. наказателно-административен характер дела и по-

конкретно -  събирана ли е държавна такса в производството пред 

районния съд по жалби срещу наказателни постановления по ЗАНН.  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 

За периода от 30.03.2009г. до 30.03.2010г. в Районен съд- 

гр.Дупница са образувани 721 /седемстотин двадесет и един/ броя 

НАХД по жалби срещу наказателни постановления.  

Съдиите от наказателната колегия в Районен съд – гр.Дупница 

са приели и установили трайна практика, според която задължително се 
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събира държавна такса на основание т.2б от Тарифа №1 към ЗДТ  за 

таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби  

и Министерство на правосъдието по всички  НАХД, образувани по 

чл.59 и сл. от ЗАНН. Различие съществува само относно момента, в 

който се изисква или събира дължимата според тях държавна такса. 

 В едни случай образуваното НАХД се обездвижва и се дават 

задължителни указания на жалбоподателя да внесе дължимата проста 

държавна такса, като при неизпълнение в определения срок, 

производството се прекратява и жалбата се връща. На страната се дава 

възможност да обжалва определението. Във всички случаи на 

обжалване на подобни определения, те се отменят от Административен 

съд – гр.Кюстендил, но установената практика в Районен съд – 

гр.Дупница продължава и към датата на проверката.  

НАХД №1186/2009г. е образувано по жалба на Й.Г.Л. срещу 

наказателно постановление №718/18.02.2009г., издадено от началника 

на РУ на МВР- гр.Дупница.   Докладчик по делото е съдия Ели 

Скоклева – председател на ДРС. С разпореждане от 01.09.2009г. съдът 

оставя жалбата без движение като указва на жалбоподателя да внесе 

дължима държавна такса в размер на 10 /десет/ лева на основание чл.2б, 

б.”а” от Тарифа №1 към Закона за държавните такси  за таксите, 

събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и МП. 

Тъй като таксата не е внесена в указания 7-дневен срок от получаване 

на съобщението за това, съдът с определение в закрито заседание на 

30.12.2009г. прекратява производството по делото. Съдът приема, че 

предвидената в чл.2б, б.”а” от Тарифа №1 към ЗДТ държавна такса за 

обжалване на административен акт е предпоставка за образуване на 

административно-наказателно производство. Счита, че чл.187, ал.1 

НПК е неприложим, доколкото чл.84 ЗАНН предвижда субсидиарно 

приложение на НПК в частта, касаеща само разноските за свидетели и 

възнагражденията на вещи лица.  Определението е обжалвано с частна 

жалба пред Административен съд – Кюстендил, който с определение  

№6/12.02.2010г., постановено по  к.а.н.д. №55/2010г. отменя 

определението на Дупнишкия районен съд и връща делото за 

продължаване на съдопроизводствените действия от същия състав на 

районния съд. На 22.03.2010г. ДРС обявява делото за решаване. 

НАХД №1260/2009г. е образувано по жалба на М.Й.К. против 

наказателно постановление №1110/08, издадено на 17.09.2008г. от 

началника на РУ на МВР- гр. Бобов дол. Докладчик по делото е съдия 
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Светла Пейчева. Жалбата е оставена без движение с указания за 

внасяне на дължима държавна такса в размер на 10/десет/ лева по 

сметка на Дупнишкия районен съд. Поради невнасяне на д.т. в 

определения седемдневен срок, с разпореждане от закрито заседание на 

15.10.2009г. съдът прекратява производството по делото. 

Задължителното внасяне на д.т. по т. 2б от Тарифа №1 към ЗДТ за 

таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби 

и Министерство на правосъдието съдът мотивира с това, че 

обжалваното  наказателно постановление е административен акт. 

Позовава се и на чл.4, б.”а” и чл.5 от ЗДТ и като аргумент сочи 

разпоредбата на чл.84 от ЗАНН във връзка с разноските за свидетели и 

възнагражденията за вещи лица, недължими по правилата на НПК, като 

отбелязва, че държавната такса не представлява такъв вид разноски. С 

определение №68 от 16.12.2009г. по н.а.х.д. №402/2009г. 

Административен съд –Кюстендил  отменя обжалваното с частна жалба 

определение на Дупнишкия районен съд, с което е прекратено 

производството по НАХД №1260/2009г. по описа на ДРС и връща 

делото за разглеждане. В Дупнишкия районен съд НАХД №1260/2009г. 

приключва с решение от  29.03.2010г. 

В други случаи държавната такса се присъжда с решението по 

същество по делото. При обжалване на решението понякога страната 

обжалва и в частта относно присъдената държавна такса. 

НАХД №787/2009г. е образувано по жалба на  К.А.Я. срещу 

наказателно постановление №41/09, издадено на 29.01.2009г. от 

началника на  РПУ-гр.Дупница. Докладчик по делото е съдия Илиана 

Димова. С решение от 22.06.2009г. съдът отменя обжалваното 

наказателно постановление и осъжда жалбоподателя да заплати в 

полза на ДРС сумата от 10 /десет/ лева, представляваща дължима 

държавна такса по производството по същото дело, като го 

задължава да представи доказателства за извършеното плащане в 7-

дневен срок от получаване на съобщението, че решението е изготвено. 

След изтичане на определения срок разпорежда издаване на 

изпълнителен лист и събиране на д.т. от 5 лв. за издаването му. Върху 

решението има отбелязване от 28.10.2009г., че е издаден изпълнителен 

лист за 10лв. + 5лв. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

В този случай присъждането на дължима според съдията д.т. 

по образуване и водене на НАХД с решението, с което е отменено 

обжалваното наказателно постановление  е в противоречие с приетото в 
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т.2, б.”в” от Тълкувателно решение №3 от 08.04.1985г.  по н.д. 

№98/2004г. на ОСНК, ВС, на което тълкувателно решение  се позовават 

наказателните съдии от ДРС, обосновавайки  трайната си практика за 

събиране на д.т. по НАХД. Според т.2, б.”в” от цитираното ТР, при 

отмяна на наказателното постановление разноскитe остават за сметка 

на държавата, защото жалбоподателят не е извършил нарушението и не 

е станал причина да се направят разноски. 

Чести са и случаите, в които жалбоподателите прилагат 

платежен документ за внесена по сметка на ДРС д.т. към жалбата 

си срещу наказателното постановление още при подаване на 

книжата, т.е. действат съгласно трайно установената в съдебния 

район практика. 

Към постъпила в съда на 13.04.2010г. с вх. №4631 жалба от 

П.Н.И. срещу наказателно постановление №34/26.03.2010г. на кмета на 

община–Бобов дол, жалбоподателят е приложил квитанция от 

06.04.2010г. за платена в размер на 10 лв. д.т. по сметка на Дупнишкия 

районен съд. 

По НАХД №814/2009г. по описа на РС-Дупница, образувано 

на 05.06.2009г. по  жалба срещу наказателно постановление 

№1853/26.03.2009г. , издадено от началника на РУ на МВР- гр.Дупница, 

жалбоподателят Г.Д.С. е приложил квитанция от 21.07.2009г. за 

платена д.т. в размер на 10лв. в изпълнение на указанията на съда след 

обездвижване на производството. С решение от 10.11.2009г. съдът е 

потвърдил обжалваното наказателно постановление. Това решение е 

потвърдено при касационното обжалване пред Административен съд – 

Кюстендил с решение №78/10.03.2010г. по к.а.н.д. №24/2010г. по описа 

на АС. В касационната си жалба срещу решението на районния съд 

жалбоподателят не оспорва разпореждането, с което е задължен да 

заплати дължима д.т. в производството по НАХД №814/2009г. 

 

Според съдиите от наказателна колегия в Районен съд – 

гр.Дупница при образуване на НАХД  по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН се 

дължи държавна такса на основание  т. 2б от Тарифа №1 към ЗДТ и 

таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби 

и Министерство на правосъдието, тъй като наказателното 

постановление  е  вид административен акт. Правилата за 

административнонаказателното производство се уреждат в ЗАНН, 

който за неуредените случаи препраща към НК /чл.11 ЗАНН/ и НПК 



 5 

/чл.84 ЗАНН/. Според съдиите от Районен съд – гр.Дупница, нормата на 

чл.84 ЗАНН не е общо препращаща и в нея изрично са визирани 

приложимите по НПК правила, поради което събирането на държавна 

такса при образуването на НАХД по жалби срещу наказателни 

постановления не е изключено или незаконосъобразно. Като аргументи 

в полза на това свое становище съдиите сочат  още разпоредбите на 

чл.4, б.”а” ЗДТ, предвиждаща събирането на държавни такси по дела от 

наказателен характер, както и Тълкувателно решение №3 от 

08.04.1985г. по н.д. №98/1984г. на ОСНК, ВС. 

 

Във връзка с изследване на практиката и в други районни 

съдилища  относно това безплатни ли са производствата по НАХД, 

образувани по жалби срещу наказателни постановления и разглеждани 

по реда на ЗАНН и конкретно дали се събира държавна такса по жалби 

срещу наказателни постановления като предпоставка за образуването 

им, информация бе изискана от районните съдилища в гр. Ловеч, гр. 

Габрово, гр. Карлово и гр. Плевен.  

 

Според писмо изх. №85/03.05.2010г., получено в ИВСС на 

10.05.2010г., подписано от съдия Диана Петракиева – председател на 

Габровския районен съд, за периода от 01.05.2009г. до 30.04.2010г. в 

съда са образувани 392 броя  НАХД по реда на ЗАНН. В Районен съд – 

гр.Габрово не се събира държавна такса при образуване на наказателни 

дела от административен характер. Становището на съдиите, обаче е, че 

съгласно Тарифа №1 към ЗДТ за таксите, събирани от съдилищата, 

прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието, 

следва да се събира държавна такса при образуване на НАХД. 

В разговор по телефона с  административния секретар на 

Административен съд –Габрово и по нейни данни се установи, че 

съществувалата от м. март 2007г., когато започва да правораздава АС –

Габрово, до края на същата година практика да се събират д.т. по 

касационните жалби срещу решенията на районните съдилища по 

НАХД е изоставена.  

 

С писмо изх. №111/05.05.2010г., получено в ИВСС на същата 

дата, подписано от съдия Георги Христов – председател на Ловешкия 

районен съд, ни уведомяват, че за периода от 01.05.2009г. до 

30.04.2010г. в Районен съд – гр.Ловеч са образувани 334 броя НАХД. В 
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съда не се събира държавна такса при образуване на НАХД по жалби 

срещу наказателни постановления – чл.59 и сл. ЗАНН. Практика да се 

събират държавни такси при образуване на НАХД, с изключение на 

делата по чл.78а от НК, в районния съд е съществувала до средата на 

2008г., когато е преустановена. Съдиите от Ловешкия районен съд са 

съобразили практиката си с тази на Административен съд – гр.Ловеч, 

който също е преустановил събирането на държавни такси по 

постъпилите касационни жалби срещу решенията на районните 

съдилища по жалби срещу наказателни постановления. В 

Админстративен съд – Ловеч държавни такси при образуване на 

касационните административнонаказателни производства са събирани  

до края на 2007г. След това тази практика е изоставена предвид 

отменителните определения на ВАС, с които е прието, че 

определенията на Административния съд за прекратяване на 

производството поради невнесена д.т. на основание т. 2б, б.”в” от 

Раздел А на Тарифа №1 към ЗДТ за таксите събирани от съдилищата, 

прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието, 

са незаконосъобразни. ВАС приема за безспорно, че  производствата  

по ЗАНН пред районните съдилища са безплатни и държавна такса не 

се дължи. В този смисъл – определение №3456/25.03.2008г. на ВАС по 

адм.д. №3343/2008г.,  VІІ отделение, с което е отменено определение 

№133/14.12.2007г., постановено по к.н.а.х.д. №76/2007г. на Ловешкия 

административен съд и делото е върнато за продължаване на 

съдопроизводствените действия по касационна жалба, подадена срещу 

решение  №313/05.09.2006г., постановено по НАХД № 114/2006г. на 

Районен съд – гр.Луковит. Тези констатации се потвърждават и от 

данните, съобщени в телефонен разговор с административния секретар 

на Административен съд – Ловеч. 

В писмото се изразява становището на съдиите, 

председателстващи наказателни състави в Районен съд – Ловеч, което е 

за събиране на държавни такси по НАХД. 

 

В ИВСС на 10.05.2010г.  постъпи и писмо изх. 

№860/03.05.2010г. на Карловския районен съд, подписано от 

председателя –съдия  Дарина Попова. Според съдържащите се в 

писмото данни, в Районен съд –Карлово за периода от 01.09.2009г. до 

30.04.2010г. по постъпили жалби срещу наказателно постановление, 

издадено от административен орган, са образувани общо 136 броя 
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наказателни дела от административен характер/НАХД/. В районния съд 

административнонаказателните производства са безплатни, като не се 

събират д.т. и по подадените касационни жалби по реда на чл.63 ЗАНН 

при админстрирането на делата. При извършената от председателя на 

съда  проверка за периода от 01.01.2005г. до м. май 2010г.  е 

установено, че в Районен съд –Карлово не е установявана практика за 

събиране на държавна такса в производствата по ЗАНН. Установено е 

едно дело – НАХД №107/2010г. по описа на РС –Карлово, по което 

страната е подала документи ведно с квитанция за платена д.т. по 

сметка на Пловдивския районен съд, тъй като първоначално делото е 

било образувано там и впоследствие е прекратено и изпратено по 

подсъдност на Карловския районен съд. Изразеното в писмото 

становище на административния ръководител - председателя  на 

Карловския районен съд  е изцяло в духа на константната практика на 

ВАС и е съобразено с Тълкувателно решение №2 от 03.06.2009г. на 

ВАС по тълк. д. №7/2008г. /чл.63, ал.1 и чл.84 ЗАНН, чл.228 АПК/. 

Съгласно дадена по телефона информация от съдебния 

администратор на Административен съд – Пловдив, за кратък период от 

време след м. март 2007г. са събирани д.т. в размер на 5лв. по 

касационните наказателно-административни производства. Тази 

практика е преустановена, но по малък брой дела има приложени 

квитанции за внесена д.т. от страните още при подаване на 

документите. 

 

Според писмо изх.рег. №1565/10.05.2010г., получено в ИВСС 

на 12.05.2010г., подписано от председателя на Районен съд- Плевен – 

съдия Даниела Дилова, за периода от 01.05.2009г. до 30.04.2010г. в съда 

са образувани 1214 броя  НАХД, като в този брой не се включват 

делата, образувани по чл.78а НК. По образуваните в съда НАХД по 

жалби срещу наказателни постановления, по реда на ЗАНН, не се 

събират държавни такси. 

Съгласно направената в Административен съд – Плевен 

проверка от системния администратор на същия съд и съобщени от 

него по телефона  данни в АС-Плевен не се събират и не са събирани 

д.т. в касационните наказателно-административни производства по реда 

на чл.63 ЗАНН. 
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И З В О Д И: 

 

               Производството по обжалване на 

административнонаказателните постановления е особен вид 

наказателно производство. Както с престъпленията, така и с 

админстративните нарушения се засягат определени обществени, а не 

лични отношения. Както при наказателните от общ характер дела, така 

и при административнонаказателните дела преследването и доказването 

се осъществяват от държавни органи. С разпоредбата на чл.84 ЗАНН е  

предвидено не само изрично препращане към разпоредбите на НПК 

относно правилата за призоваване и връчване на призовки и съобщения, 

извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски за 

свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове. 

Предвидено е субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК 

изцяло за производството пред съда по разглеждане на жалби 

срещу наказателни постановления. 

               След обобщаване и анализ на извършените по-горе 

констатации, се налага извод, че единствено в Районен съд –гр.Дупница 

е възприета практика за събиране на държавни такси  по образуваните 

НАХД по жалби срещу наказателни постановления. Тази практика се 

поддържа упорито от председателя на съда и останалите съдии, 

разглеждащи наказателни дела, въпреки възприетата от 

Административен съд – Кюстендил категорична практика за 

недължимост на държавни такси по  този вид производства, изразяваща 

се в отмяна на определенията на районния съд за прекратяване на 

производствата по  НАХД, поради указана и невнесена  държавна такса, 

като предпоставка за образуването на делата. Постоянна и 

непротиворечива е и практиката на Върховния административен съд по 

отношение на недължимостта на държавни такси при образуване на 

наказателно-административните дела. В този смисъл е Тълкувателно 

решение  №2 от 03.06.2009г. на ВАС по тълк. д. №7/2008г. Според 

мотивите на ТР препращането в разпоредбата на чл.63, ал.1 ЗАНН към 

глава ХІІ на АПК касае само процесуалния ред, по който се развива 

касационното производство пред административния съд и доколкото не 

противоречи на НПК. Пак там безспорно е прието, че в 

производството пред районния съд по обжалване на наказателни 

постановления по ЗАНН не се заплаща държавна такса, поради 

което и при подаване на касационна жалба пред административния съд 
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срещу решение на районния съд по чл.63 ЗАНН не се дължи държавна 

такса, съгласно т.2б, б.”в” от Тарифа №1 към ЗДТ за таксите събирани 

от съдилищата, прокуратурата, следствените органи и Министерство на 

правосъдието, според която за касационни жалби таксите се събират в 

половин размер от таксата пред първоинстанционния съд.  Съгласно 

разпоредбата на чл.130, ал.2 ЗСВ тълкувателните решения и 

тълкувателните постановления са задължителни за органите на 

съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното 

самоуправление, както и за всички органи, които издават 

административни актове. 

               Установената в РС – гр.Дупница практика е довела до това, в 

един и същ съд, едни от производствата по чл.59 и сл. от ЗАНН да се 

провеждат след внесена задължителна д.т., а други – без да е внесена 

д.т., след връщане на делото от АС- Кюстендил за продължаване на 

съдопроизводствените действия. Обездвижването на производството по 

НАХД с даване на указания за внасяне на дължима д.т., прекратяване 

на производството по НАХД поради невнесена държавна такса и 

съответно обжалване на прекратителното определение пред АС-

Кюстендил, връщане на делото в РС – Дупница за продължаване на 

съдопроизводствените действия по всички обжалвани определения, 

безспорно водят и до неоправдано забавяне на движението на делата. 

Страните в развилите се по различен начин производства са поставени 

в неравностойно положение. 

               Същевременно следва да се отчете и обстоятелството, че 

наказателните съдии от други районни съдилища, където не се събират 

държавни такси при образуване на НАХД, споделят становище, че 

такса следва да се събира, като се позовават на т. 2б от Раздел А на 

Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от 

съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на 

правосъдието. Според цитираната разпоредба по жалби срещу 

административни актове се събира проста такса в размер на 10лв. от 

физически лица  или на 50лв. от юридически лица. Съдиите 

обосновават становищата си с това, че наказателните постановления са 

вид административни актове. В становищата се съдържат и други 

аргументи относно целесъобразността или законосъобразността на 

събирането на д.т. по НАХД. 
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П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 

1. На основание чл.54, ал.1, т.7 ЗСВ ИВСС препоръчва на 

председателя на Районен съд – Дупница и на съдиите от 

наказателната колегия на съда  на Общо събрание да 

съобразят практиката си  с трайно установената 

практика на по-горния съд, както и с цитираната в 

акта практика на ВАС по отношение събирането на 

държавни такси при образуване на наказателно-

административните дела по жалби срещу наказателни 

постановления. 

На  основание    чл.58, ал.2 ЗСВ     определя едномесечен                 

      срок,    считано    от  датата  на  получаване на акта,    за  

      изпълнение  на дадените  препоръки от председателя на 

      Районен съд – Дупница.  

 

2. На основание чл.54, ал.1, т.5 и т.7 ЗСВ ИВСС 

сигнализира Висшия съдебен съвет чрез изпращане на 

препис от акта за запознаване и предприемане на 

подходящи мерки за разрешаване на проблема. 

 

3. На основание чл.54, ал.1, т.7 ЗСВ ИВСС сигнализира 

Министерство на правосъдието чрез изпращане на 

препис от акта за преценка и предприемане на 

необходими действия  с оглед  прецизиране на 

разпоредбите на Тарифа №1, Раздел А, т. 2б  към Закона 

за държавните такси за таксите събирани от 

съдилищата, прокуратурата, следствените служби и 

Министерство на правосъдието, евентуално за издаване 

на Инструкция за прилагането на Тарифата. / прим.-

Инструкция №1410 за прилагане на ведомствена Тарифа 

№1 по Закона за държавните такси, издадена от 

Министерство на правосъдието, обнародвана в „Държавен 

вестник”, бр.97 от 8 декември 1970г./      

 

На основание чл.58, ал.3 ЗСВ актът с резултати от извършената 

проверка да се изпрати на административния ръководител – 
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председателя на Районен съд-Дупница, който да запознае с 

него и останалите съдии в районния съд и с оглед 

възможността за възражения до главния инспектор на ИВСС. 

 

Екземпляр от акта с резултати от проверката да се изпрати на 

Бюджетната комисия при Висшия съдебен съвет. 

 

Екземпляр от акта с резултати от проверката да се изпрати на 

Министерство на правосъдието. 

                                                  

                                                    ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                              / М. ИТОВА/        

                

  

                

 


