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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-01-64/13.05.2014 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- 

град Балчик 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 19.05.2014 г. до 

23.03.2014 г., с проверяващи: инспектор  Петър Раймундов и експерти 

Тамара Кочева и Румен Кабуров. 

 

 

 

          МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

          ●  непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

          ●  анализ на документация ; 

          ●  индивидуални беседи и разговори;  

          ●  изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища. 
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I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 

Административен ръководител – председател на съда е Ивелина 

Димитрова Велчева.  

В Районен съд – Балчик  няма обособено наказателно отделение.   

През проверявания период  Районен съд гр.Балчик е осъществявал 

своята дейност при численост по щат: шест съдии, съдия по вписванията и 

държавен съдебен изпълнител. В съда са работили следните магистрати: 

Галин Христов Георгиев-районен съдия, Цонко Славков Иванов-

зам.адм.ръководител, Ивелина Димитрова Велчева-адм.ръководител, 

Стояна Илиева Илиева-Станева-районен съдия, Даниела Йорданова 

Игнатова-районен съдия, Стоян Димитров Колев-районен съдия. 

Наказателни съдии са Галин Христов Георгиев, Даниела Йорданова 

Игнатова и Стояна Илиева Илиева-Станева.   За времето от 01.01.2012 г. 

до 08.03.2012 г. районен съдия Стояна Илиева е ползвала отпуск за 

отглеждане на малко дете.  

         Всички наказателни   съдии работят при 100% натовареност.   

         В Районен съд гр.Балчик се използват следните компютърни 

програми: 

           - АИС "Бюра съдимост" за нуждите на Бюро съдимост; 

 - САС  "Съдебно Деловодство"  с модул “ Призовкар“ за нуждите 

на съдебно деловодната работа ; 

 - ПП "JES" с модул „Електронна папка“ за нуждите на съдебно - 

изпълнителното деловодство; 

 - „Court registers“ - регистър на наддавателните предложения  на  

ДСИ и ЧСИ; 

 - "Стил" - програмен продукт за труд и работна заплата; 

 - БП „WEB - Konto“ 66 за нуждите на счетоводство ; 

- "Апис -7" - правно-информационна система; 

 - "Law Choice" 4.0 - програма  за електронно разпределение на 

делата на случаен принцип; 

- "Speech Lab 2.0" - софтуер за синтез на реч  за хора с увреждания.  

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

чрез електронната система “Law choice” 4.0, предоставена от ВСС.   

Одобрени са Вътрешни правила за разпределение на делата. 

  Лица, които имат нормативен достъп до софтуерната програма за 

разпределение на делата на случаен принцип са  Ивелина Димитрова 

Велчева – адм. ръководител- председател, Цонко Славков Иванов – 

зам.председател, Юлиян Радичков Костадинов - сист. администратор, 

определени на осн.35 ал. 4 от ПАС, Заповед № РД-13-203/30.10.2009г. и 

Заповед №РД -13-209/5.11.2009г. на административния ръководител. 
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        От въвеждането на системата   фактически достъп до нея  са имали 

Галин Христов Георгиев  - адм. ръководител- председател към момента на 

разпределение на основание  чл.26 от ПСАРОАВАС/отм./ от 3.07.2006г. до 

20.10.2009г., Милко Василев Милев – специалист за поддръжка на 

компютърна и офис техника за периода от 3.07.2006г. до 1.04.2009г., 

Цонко Славков Иванов – зам.председател, на основание Заповед № РД-13-

203/30.10.2009г.,  Юлиян Радичков Костадинов - сист. Администратор, на 

основание Заповед № РД-13-203/30.10.2009г., Стоян Димитров Колев  - 

съдия за периода 5.11.2009г. – 21.11.2013г., въз основа на Заповед №РД -

13-209/5.11.2009г. за разпределение на делата при отсъствие на 

Зам.адм.ръководител и  Ивелина Димитрова Велчева – адм. ръководител- 

председател, на основание чл.35 ал.4 от ПАС. 

 Не е констатирано външно въздействие върху системата.   

  В Районен съд - Балчик няма разпределение на делата по 

престъпни състави за наказателните съдии. Делата се разглеждат от 

съдиите след определянето им от електронната система. Дежурствата за 

съдиите са определени по дни от седмицата със заповед, а по отношение 

на почивните и празнични дни се утвърждава ежемесечен график. 

Определянето на съдия – докладчик се извършва от председателя на 

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

случайно електронно разпределение на делата. В случай на отсъствие на 

председателя, разпределението на делата се извършва от зам. 

председателя на съда.  

       При разпределянето се изключват съдии, които отсъстват поради 

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

Промяна и преразпределение на определения съдия-докладчик се 

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

продължително отсъствие, която задължително се мотивира.  

Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на 

електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, 

извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 

дело.   

Насрочването на първото съдебно заседание по наказателните дела 

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

предвидени в чл. 248 от НПК.   

 Общата и специализирана администрация са съобразени с 

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

всички предвидени деловодни книги. Делата се образуват в деня на 

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

ден.    

          Районен съд – Балчик 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 
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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 420 заповеди, 

а за 2013 г. – 398 заповеди. По всички въпроси, предвидени за решаване 

със заповеди на административния ръководител, по нормативните актове 

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

добро правно-техническо ниво. 

  Освен решаването на чисто административни въпроси заповедите на 

административния ръководител се използват за подобряване 

организацията и контрола върху правораздавателната дейност. 

  Така със Заповед № РД 13-190/08.06.2012 г. е създадена организация 

за подобряване изписването на определенията и разпорежданията на 

съдиите; Със Заповед № 13-191/08.062012 г. са възложени конкретни 

организационни задачи по спрените дела. 

  В същата организационно-практическа насока са и Заповед № РД 

13-189/08.06.2012 г., Заповед № РД 13-151/03.05.2012 г., Заповед № РД 13-

261/30.08.2013 г. по подобряване организацията и контрола върху 

правораздавателната дейност и др. Препоръчително е тази дейност на 

административния ръководител, подпомаган и от останалите съдии да 

продължи. 

 

   

II. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

 1. Срочна книга за открити съдебни заседания – наказателни дела – 

започната на 04.01.2012 г., водена до 29.09.2012 г. Прошнурована и 

прономерована. Заверена с печат на съда и подпис на председателя, че 

книгата съдържа 102 листа. Последен вписан номер 664 – НОХД № 

376/2011г. Не е приключена по надлежния ред, а именно със заверка за 

извършена проверка с отбелязване на последния пореден номер, датата на 

проверката и имената и подписите на извършилите проверката длъжностни 

лица.   

2. Срочна книга за открити съдебни заседания – наказателни дела – 

започната на 01.10.2012 г., водена до 31.12.2012 г. Прошнурована и 

прономерована. Заверена с печат на съда и подпис на председателя, че 
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книгата съдържа 102 листа. Последен вписан номер 902 - НОХД № 

460/2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

3. Срочна книга за открити съдебни заседания – наказателни дела – 

започната на 01.01.2013 г., водена до 31.10.2013 г. Прошнурована и 

прономерована. Заверена с печат на съда и подпис на председателя, че 

книгата съдържа 105 листа.  Последен вписан номер 732 – НЧХД № 

455/2012 г. Не е приключена по надлежния ред. 

4. Срочна книга за открити съдебни заседания – наказателни дела – 

започната на 01.11.2013 г., води се до момента. Прошнурована и 

прономерована. Заверена с печат на съда и подпис на председателя, че 

книгата съдържа 110 листа.  Последен вписан номер за 2013 г. – 875 от 

27.12.2013 г.  – ЧНД № 519/2013 г. Не е приключена по надлежния ред. 

5. Описна книга наказателни дела – води се от 2011 г. , за 2012 г. се води от 

03.01.2012 г. съдържа от № 1 до № 212. Последно вписване на 29.06.2012 г. 

Прономерована и прошнурована. Заверена с печат на съда и подпис на 

председателя, че книгата съдържа 100 листа. Не е приключена по 

надлежния ред. 

6. Описна книга – наказателни дела за 2012 г. от № 213 до № 461 от 

28.12.2012 г.,  за 2013 г. – от № 1 до № 108 от 02.04.2013 г. Прошнурована 

и прономерована. Заверена с печат на съда и подпис на председателя, че 

книгата съдържа 92 листа. 

7.  Описна книга – наказателни дела за 2013 г. – от № 109 до № 522 от 

30.12.2013 г. Прошнурована и прономерована. Заверена с печат на съда и 

подпис на председателя, че книгата съдържа 113 листа. 

8. Азбучник наказателни дела за 2012 г. – представлява подвързана папка, 

съдържаща разпечатка от електронния регистър с номерата на делата и 

имената на страната (подсъдим, освидетелстван и др.), разделени по 

месеца на образуване. Заверен с печат на съда и подпис на председателя, че 

азбучникът съдържа 43 листа. 

9. Азбучник наказателни дела за 2013 г. – представлява подвързана папка, 

съдържаща разпечатка от електронния регистър с номерата на делата и 

имената на страната (подсъдим, освидетелстван и др.), разделени по 

месеца на образуване. Заверен с печат на съда и подпис на председателя, че 

азбучникът съдържа 45 листа. 

10. Книга за закрити заседания за 2012 г. - представлява подвързана папка, 

съдържаща разпечатка от електронния регистър със следните графи - 

пореден номер, номер на делото, състав на съда, докладчик, номер на 

съдебния акт, резултата от заседанието и дата на обявяване на съдебния 

акт. Водена от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. Заверена с печат на съда и 

подпис на председателя, че книгата съдържа 25 листа. Не е приключена по 

надлежния ред. 

11. Книга за закрити заседания за 2013 г. - представлява подвързана папка, 

съдържаща разпечатка от електронния регистър със следните графи - 

пореден номер, номер на делото, състав на съда, докладчик, номер на 
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съдебния акт, резултата от заседанието и дата на обявяване на съдебния 

акт. Водена от 01.01.20132 г. до 31.12.2013 г. Заверена с печат на съда и 

подпис на председателя, че книгата съдържа 34 листа. Не е приключена по 

надлежния ред. 

12. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения – водена 

за 2012 г. и за 2013 г. , като за 2012 г. съдържа от № 1 до № 181, а за 2013 г. 

– от № 1 до № 201. Прономерована и прошнурована. Заверена с печат на 

съда и подпис на председателя, че книгата съдържа 102 листа. След 

приключване на всеки календарен месец има положени подписи на адм. 

ръководител и адм. секретар, като не е отбелязано на коя дата е извършена 

проверката и не е приключена по надлежния ред, а именно с отбелязване 

на последния вписан номер и дата на приключване на книгата. 

13. Книга за веществени доказателства – започната на 12.01.2005 г., 

води се до момента с последен вписан № 274 от 29.04.2014 г. 

Прошнурована и прономерована. Заверена с печат на съда и подпис на 

председателя, че книгата съдържа 98 листа. В графа разпоредителни 

действия с веществени доказателства, когато ВД следва да се унищожат, не 

е отбелязан начинът на унищожаване, а само, че са унищожени с протокол 

от съответната дата. Към книгите за веществените доказателства се водят 

отделни папки, които са разделени на такива, съдържащи опис на ВД, 

които не са получени от собствениците; на ВД, предадени за унищожаване 

с приемо-предавателни протоколи и приложени писма до съответните 

органи, които следва да унищожат ВД; на ВД, подлежащи на 

унищожаване, като в протокола за унищожаване се сочи конкретния начин 

на тяхното унищожаване. Всяка папка съдържа копие от съдебния акт, с 

който постановява разпореждането с ВД.  Протоколите от разпореждане с 

ВД, представляващи опаковки от наркотични вещества или наркотични 

вещества се съхраняват в отделна папка.  

14. Заповедна книга – водена от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. – съдържа 

420 заповеди, като последната е № РД – 13 -  420 от 28.12.2012 г.  

15. Заповедна книга – водена от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. – съдържа 

398 заповеди, като последната е  № РД - 13 – 398 от 21.12.2013 г.   

  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 – Балчик невинаги образуването на наказателните дела става 

по надлежния ред. Няма надлежно образуване по НЧХД № 442/2012 г., 

НЧХД № 171/2013 г., НЧХД № 11/2012 г., по което липсва образуване, 

НЧХД № 4/2012 г., по което липсва образуване, НЧХД № 119/2013 г., по 
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което липсва образуване, НЧХД № 207, по което липсва образуване, 

НЧХД № 134/2012 г., по което липсва образуване. 

Това важи за всички видове наказателни дела. 

По НОХД № 368/2012 г. в щемпела за образуване на делото липсва 

изявлението „ Образувам”, липсва и разпореждане за определяне на 

докладчика по чл. 9 от ЗСВ, липсва основанието за образуване на делото 

от заместника на административния ръководител, а не от председателя на 

съда както е по чл. 247 НПК. Идентично е положението и при 

образуването на НОХД № 80/2013 г., както и на НОХД № 275/2013 г. 

По НЧХД № 335/2012 г. липсва изявлението на компетентното 

длъжностно лице по чл. 247 НПК „Образувам”, липсва и разпореждане за 

определяне на докладчик по реда на чл. 9 от ЗСВ, както и не е посочено 

основанието поради което делото е образувано не от председателя на съда, 

а от заместника на административния ръководител. Напълно еднакво е 

положението и при образуването на НЧХД № 442/2012 г. 

Така е процедирано и по останалите видове наказателни дела. Ако 

има заповед за овластяване на заместник административния ръководител с 

функциите по образуване на наказателните дела, необходимо е тази 

заповед да се преиздава ежегодно и поне в началото на годината да се 

изписва върху щемпела. Иначе може да се формира впечатление за 

некомпетентно образуване на наказателните дела. От посоченото до тук се 

вижда, че щемпела за образуване на наказателните дела не е осъвременен 

и не отговаря на всички нормативни изисквания действащи понастоящем. 

Има и други причини които налагат създаването на нов относим щемпел 

за образуване на наказателните дела. Накратко те се изразяват в следното: 

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. Балчик 

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. 
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Така изготвен щемпелът отговаря на всички предходни изисквания 

за едно надлежно образуване на наказателното производство. Освен това 

съдържа и новосъздаденото изискване за определяне на докладчика по 

електронен път на принципа на случайния подбор.  

Този щемпел може да се използва за образуването на всички видове 

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

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

кодекс се прилага за всички видове наказателни дела, които се разглеждат 

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

Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. 

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

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

разпоредбите на НПК. Именно поради това на образуване подлежат и 

делата от административно-наказателен характер.  

Процесуалното значение на образуването на наказателните дела е в 

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

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

разпореждането си, председателят признава, че постъпилото дело е 

подведомствено на съответния съд и именно поради това разпорежда 

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

образуването му се поставя началото на съответното съдебно 

производство, в рамките на което само е възможно разглеждането на 

делото, събирането на необходимите доказателства и постановяването на 

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

поради това неизбежна процесуална предпоставка за валидното 

разглеждане и решаване на делото. 

Без валидно образуване на делото не може да има и валидно 

постановен съдебен акт.  

Общата констатация по всички видове наказателни дела е, че няма 

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

редовно образуване на досъдебното производство, няма валидно 

извършени процесуално-следствени действия, така и без редовно 

образуване на съдебното производство (от компетентното длъжностно 

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

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 – Балчик се спазват законовите изисквания по чл. 9 ЗСВ и 

правилата за определянето на докладчик на принципа на случайния подбор 
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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.   

 

  

IV. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

 1. Насрочванията на делата се извършва, в повечето случаи, при 

спазване на разпоредбата на чл. 252, ал.1 НПК, с разпореждане след 

проучване на делото.  

 За целия проверяван период има общо 4 дела (за 2012 г. –2, за 2013 

г. - 2), насрочени в тримесечния срок с разрешение на председателя на 

съда. Насрочени дела в тримесечния срок, без разрешение на председателя 

за целия период са 55 (за 2012-35, за 2013 г.-20). 

За периода има общо 4 дела, насрочени извън законовите срокове, 

като за 2012 г. е 1, а за 2013 г. - 3. 

2. Насрочването на наказателните дела за разглеждане в открито 

съдебно заседание, преобладаващо става с разпореждане. С 

Разпореждането се упражнява последващ съдебен контрол върху 

процесуалната издържаност на ДП, както и за годността на делото да бъде 

разгледано в съдебно заседание. Не във всички случаи тези изисквания на 

закона се спазват. Вместо с разпореждане, предаването на съд е станало 

със саморъчна резолюция по следните дела: НОХД № 275/2013 г., НОХД 

№ 320/2012 г., НОХД № 426/2012 г., НОХД № 66/2013 г., ЧНД № 

138/2013 г., НЧХД № 134/2012 г., което е насрочено върху щемпела без 

разпореждане. 

Много добри са разпорежданията по НОХД № 80/2013 г., НОХД № 

280/2013 г. и др. Те са относими, обосновани, пълни и конкретни. 

Едно разпореждане е изготвено за конкретно обозначено дело, 

когато не може приемливо да се приложи към друго дело. Има ли такава 

възможност, това означава, че разпореждането е шаблонно, бланково и 
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напълно формално. Такива разпореждания не показват задълбоченост и 

конкретика при проучване на делото , а само формално присъствие на 

изискуем от закона процесуален документ. 

Много добри са разпорежданията по НОХД № 339/2012 г., НОХД № 

162/2012 г., НОХД № 300/2012 г., НОХД № 52/2012 г., НОХД № 177/2013 

г. и др. 

Разпореждането по НОХД № 307/2013 г. за връщане на делото на 

РП-Балчик отговаря на всички изисквания към съдебния акт от тази 

категория. Съображенията за връщане на делото са пълни, конкретни и 

законосъобразни. Съвсем конкретни са и дадените указания за изпълнение 

от органите на ДП. 

Разпореждането за насрочване на делото в открито съдебно 

заседание по НОХД № 368/2012 г. е също пълно, конкретно, обосновано и 

законосъобразно в първата си част, в която е упражнен съдебен контрол 

върху законосъобразността на ДП и наличните условия за разглеждане на 

делото в съдебната му фаза. В четвъртия диспозитив на разпореждането е 

съобщено на подсъдимия, че ако не е в състояние да заплати адвокатско 

възнаграждение по негова молба ще му бъде назначен служебен 

защитник. Всъщност и на практика това е предложение и покана към 

подсъдимия да поиска назначаване на служебна защита. Това обаче е 

задължение на съда, а не право на подсъдимия, но същевременно за 

изпълнение на това задължение чл. 94, ал. 1, т. 9 НПК е въвел едно много 

важно изискване- а именно интересите на правосъдието да изискват това. 

Следователно невъзможността за заплащане на адвокатско 

възнаграждение е само едно от условията, а не единствената предпоставка 

за назначаването на служебна защита. В този смисъл дадените разяснения 

на подсъдимия не са законосъобразни и коректни. Преобладаващо и 

разпорежданията за насрочване на НЧХделата са също конкретни, 

обосновани и пълни, с определени изключения, които се посочват за да не 

бъдат повтаряни. В разпорежданията по НЧХделата се използва изцяло 

нормативния механизъм за последващ съдебен контрол относно годността 

на тъжбата да бъде разгледана в съдебно заседание предвиден за 

НОХделата ( чл.247 и чл. 251 НПК). Не може да се каже, че този подход е 

изцяло неправилен ( в смисъл незаконосъобразен). Доколкото става 

въпрос за две най-сходни категории наказателни дела, такъв заместващ 

механизъм е допустим и почти неизбежен. Същевременно обаче следва да 

бъдат отчитани и тези изисквания, които се отнасят до допустимостта на 

тъжбата да бъде разгледана в съдебно заседание-( чл. 81 НПК). Именно 

поради това наред с наличието на  общите изисквания по чл. 247 и 252 

НПК при тъжбата следва да се даде отговор в разпореждането дали са 

налице изискванията на чл. 81 НПК. Само така може да се твърди, че са 

съобразени общите и специфичните изисквания за разглеждане на тъжбата 

в съдебно заседание. 
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    V. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 

 

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

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

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

защитата, заболяване на съдебен заседател, лоши метеорологични 

условия.  

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

доказателства.  

3. Неявяване на защитник на подсъдимия поради уважителни 

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

гражданския ищец, неявяване на актосъставителя и др. 

4.  Необходимост от изготвяне на експертиза; поради искания за 

сключване на споразумение. 

5. За изпълнение на съдебни поръчки. 

 

 

VI. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА НАПИСВАНЕ НА МОТИВИТЕ  

КЪМ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

По 67 приключени дела общо за периода, от които за 2012 г. – 46 и 

за 2013 г. – 21, съдебните актове са изготвени в законоустановените 

срокове - до 15 дни, като до 30 дни са изготвени мотивите по  6 дела, от 

които за 2012 г. –4, а за 2013 г. - 2. Няма дела мотивите по които да са 

изготвени след 30 дни.   

 

 

 VII. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 340 НПК 

 

 По повечето от приключените за периода 465 административно-

наказателни дела решенията са изготвени в едномесечен срок от обявяване 

на делото за решаване. По 77 дела ( за 2012 г. - 47, за 2013 г. - 30) 

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

изготвени решенията по 2 дела и двете за 2012 г  

 

 

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

 

 За проверявания период има 1   дело, насрочено над 7- дневния срок,   

което е за   2013 г.    

 

 

      IX. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 376, АЛ. 1 НПК 
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 За проверявания период има общо 13 дела, насрочени след 1-

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

 

 

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

 

 За проверявания период има  1 дело , по което не е спазен 7-дневния 

срок за разглеждане на делото от постъпването му в съда и то е за 2013 г.   

  

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

 

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

дневния срок.    

 

  XII. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

           От всички влезли в сила присъди за изпълнение за проверявания 

период (359, от които за 2012 г. – 178, за 2013 г. - 181), след 7-дневния 

срок са изпратени  12(за 2012 г. –  3, за 2013 г. - 9).  

 

 За проверявания период в РС – Балчик  няма изгубени дела. 

 

XIII. СПРЕНИ ДЕЛА 

 

За проверявания период има 1 спряно   дело- НОХД № 313/2012 г.   

  

 

XIV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

1. НОХД № 80/2013 г. – образувано на 15.03.2013 г. по чл. 216, ал.1, вр. чл. 

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

Образувано с щемпел, който съдържа Районен съд – Балчик, рег. индекс и 

дата, внесена държавна такса, регистратор, празно място за вида на делото 

и неговия номер, съдия –докладчик:. С разпореждане от 15.03.2013 г. 

делото е насрочено за 09.05.2013 г. по общия ред, когато е даден ход на 

делото, разпитани са свидетели, изслушана и приета по делото е ССЕ и е 

отложено за събиране на доказателства за 07.08.2013 г. На тази дата е 

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

17.10.2013 г., когато е даден ход и е постановена осъдителна присъда. 

Присъдата е обжалвана пред ОС – Добрич, където на 13.11.2013 г. е 

образувано ВНОХД № 389/2013 г. Делото е насрочено за 26.11.2013 г. , 

което е видно само от списъка за призоваване и от корицата на делото, 
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когато е даден ход и делото е обявено за решаване. С решение от 

18.12.2013 г. присъдата на РС- Балчик е изменена, като е намален размера 

на наложеното наказание ЛОС – от една година на 3 м.          

2. НОХД № 339/2012 г. – образувано на 10.10.2012 г. по чл. 196, ал.1 , т.2, 

вр. чл.195, ал.1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 и чл. 29, ал.1 б.”б” НК. Приложен 

протокол за избор на докладчик от същата дата. Образувано с щемпел. С 

разпореждане от 10.10.2012 г., делото е насрочено за 06.12.2012 г., когато 

не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия. Отложено за 

15.02.2013 г., когато е даден ход на делото и по искане на защитника за 

разглеждане на делото по реда на Глава 27 НПК, делото е гледано по реда 

на СССл. Отложено за 11.04.2013 г. за събиране на писмени доказателства. 

На тази дата не е даден ход, поради неявяване на служебния защитник. 

Делото е отложено за 20.06.2013 г., когато е даден ход на делото и за 

събиране на писмени доказателства е отложено за 12.09.2013 г. На тази 

дата е даден ход на делото и е обявена осъдителна присъда.  

3. НЧХД № 442/2012 г. – образувано на 07.12.2012 г. по чл. 130 и чл. 144, 

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

Липсва разпореждане за образуване на делото по смисъла на чл. 247, ал. 1, 

т. 2 НПК. С разпореждане от 07.12.2012 г. делото е насрочено за 01.02.2013 

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

разпит на свидетели, делото е отложено за 04.04.2013 г., когато е даден ход 

и за провеждане на очна ставка е отложено за 06.06.2013 г. На тази дата е 

даден ход на делото и за изслушване на експертиза е отложено за 

04.09.2013 г., когато е даден ход, приета е експертизата и за събиране на 

писмени доказателства е отложено за 03.10.2013 г. На тази дата е даден ход 

на делото и е обявена оправдателна присъда.         

4. НОХД №275/2013 г. – образувано на 09.08.2013 г. по чл. 343б, ал. 2 НК 

по внесено споразумение.  Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. Насрочено с резолюция върху придружителното писмо на РП 

– Балчик за 16.08.2013 г., когато е даден ход на делото, като е използвана 

процедурата за дела по общия ред по Глава 20 НПК. Съдът е одобрил 

постигнатото между страните споразумение и е прекратил производството 

по делото.   

5. НОХД № 320/2012 г. – образувано на 24.09.2012 г. по чл. 343 б, ал. 1 от 

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

с резолюция върху придружителното писмо на РП – Балчик за 01.10.2012 

г., когато е даден ход на делото, като е използвана процедурата за дела по 

общия ред по Глава 20 НПК. Съдът е одобрил постигнатото между 

страните споразумение и е прекратил производството по делото. 

6. НОХД № 419/2012 г. – образувано на 22.11.2012 г. по чл. 343 в, ал. 2 НК.   

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

по надлежния ред. С разпореждане от 22.11.2012 г., делото е насрочено за 

18.01.2013 г., когато не е даден ход на делото, тъй като подсъдимият е 
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поискал назначаване на служебен защитник. Отложено за 07.02.2013 г., 

когато е даден ход на делото и е постановена осъдителна присъда.  

7. АНХД № 404/2013 г. – образувано на 16.10.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на РДГ – Варна за нарушение на чл. 12, ал.1 от 

Наредбата за контрол и опазване на горските територии. Приложен 

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

16.10.2013 г., делото е насрочено за 13.12.2013 г., когато е даден ход на 

делото и е отложено за 20.02.2014 г. за разпит на свидетели. На тази дата е 

даден ход на делото, разпитани са допуснатите свидетели и е обявено за 

решаване. С решение от 13.03.2014 г. е отменено НП, като 

незаконосъобразно. 

8. НОХД № 444/2013 г. – образувано на 01.11.2013 г. по чл. 195, ал.1, т. 7, 

вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 01.11.2013 г., делото е 

насрочено за 06.12.2013 г., когато е даден ход на делото и е променен реда 

на съдебното следствие от Глава 20 по реда на Глава 27 НПК по искане на 

подсъдимия. За събиране на писмени доказателства, делото е отложено за 

30.01.2014 г., когато е даден ход на делото и е постановена осъдителна 

присъда.  

9. ЧНД № 1/2013 г. – образувано на 02.01.2013 г. по чл. 243 НПК срещу 

постановление за прекратяване на ДП на РП - Балчик.  Приложен протокол 

за избор на докладчик от същата дата. С определение от 08.01.2013 г. 

жалбата е оставена без уважение, като неоснователна. 

10. НОХД № 149/2013 г. – образувано на 29.04.2013 г. по чл. 195, ал.1, т. 3, 

4 и 5, вр. чл. 26, ал. 1 НК.  Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С разпореждане от 08.05.2013 г., делото е насрочено за 

20.06.2013 г., когато е даден ход на делото и за назначаване на служебен 

защитник делото е отложено за 25.07.2013 г., когато не е даден ход на 

делото, поради неявяване на съдебен заседател и е отложено за 23.10.2013 

г. На тази дата е даден ход на делото и е постановена осъдителна присъда.  

11. НОХД № 212/2012 г. – образувано на 29.06.2012 г. по чл. 195, ал.1, т. 7, 

вр. чл. 28, ал.1 НК.  Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 29.06.2012 г. делото е насрочено за 14.09.2012 г., 

когато е даден ход на делото и поради направено искане за назначаване на 

служебен защитник е отложено за 19.10.2012 г. В това с.з. не е даден ход 

на делото, поради неявяване на подсъдимия и е отложено за 28.11.2012 г., 

когато е даден ход на делото, допуснато е разглеждането му по реда на 

Глава 27 НПК и е постановена осъдителна присъда. 

12. НОХД № 426/2012 г. – образувано на 28.11.2012 г. по чл. 197 т.1, вр. чл. 

194, ал. 1 НК по внесено споразумение.  Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С резолюция от 29.11.2012 г. върху 

придружителното писмо на прокуратурата, делото е насрочено за 

04.12.2012 г., когато не е даден ход на делото, поради неявяване на 

подсъдимия. Делото е отложено за 14.12.2012 г., когато е даден ход, 
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одобрено е постигнатото споразумение между страните и производството 

по делото е прекратено. 

13. НОХД № 66/2013 г. – образувано на 04.03.2013 г. по чл. 197, т.1, вр. чл. 

195, ал. 1, т. 2 и 4 НК по внесено споразумение. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 05.03.2013 г., делото е 

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

постигнатото споразумение между страните и е прекратено 

производството по делото. 

14. ЧНД № 437/2013 г. – образувано на 31.10.2013 г. по чл. 161, ал. 2 НПК.   

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

от 01.11.2013 г. е одобрен протокол за претърсване и изземване на РУП – 

Албена.   

15. НАХД № 97/2013 г. – образувано на 26.03.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на ДИТ – Добрич за нарушение по чл. 415, ал.1 КТ.   

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

от 27.03.2013 г. делото е насрочено за 25.04.2013 г., когато е даден ход на 

делото и за събиране на писмени доказателства е отложено за 06.06.2013 г. 

В това с.з. е даден ход на делото, като за събиране на допълнителни 

доказателства е отложено за 03.07.2013 г., когато е даден ход на делото и е 

обявено за решаване. С решение от 09.07.2013 г. НП е изменено, като е 

намален размера на имуществената санкция. Решението на РС – Балчик е 

обжалвано пред АС – Добрич, където е образувано КАД № 713/2013 г. на 

27.08.2013 г. С разпореждане от 02.09.2013 г., делото е насрочено за 

15.10.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

решение от 11.11.2013 г. е оставено в сила решението на РС – Балчик. 

16. НАХД № 341/2013 г. – образувано на 16.09.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РУП – Балчик за нарушение на чл. 21 ЗДвП.   

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

от 17.09.2013 г., делото е насрочено за 16.10.2013 г., когато с определение 

съдът е прекратил административно-наказателното производство поради 

изтекла давност. 

17. НОХД № 307/2012 г. – образувано на 12.09.2012 г. по чл. 343б, ал. 1 

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

разпореждане от 13.09.2012 г., делото е насрочено за 18.09.2012 г., когато е 

даден ход на делото и е постановена осъдителна присъда. 

18. НАХД № 260/2012 г. – образувано на 03.08.2012 г. по чл. 78а НК.   

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

от 03.08.2012 г., делото е насрочено за 26.09.2012 г., когато е даден ход и е 

приключено с решение, с което обвиняемият (в РС – Балчик се използва 

терминът „предложеният”, вместо „обвиняемият”) е признат за виновен за 

извършено престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т.1 НК, освободен е от 

наказателна отговорност и му е наложено административно наказание 

глоба.             
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19.НЧХД № 71/2013 г. – образувано на 06.03.2013 г. по чл. 130, ал.1 и чл. 

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

Не е образувано надлежно – с разпореждане от председателя на съда. С 

разпореждане от 08.03.2013 г., делото е насрочено за 20.06.2013 г., когато е 

прекратено съдебното производство, поради постигнато извънсъдебно 

споразумение и оттегляне на жалбата. 

20. НЧХД № 11/2012 г. – образувано на 16.01.2012 г. по чл. 148, ал.1, т. 1, 

вр. чл. 146, ал. 1  НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. Липсва разпореждане за образуване на делото от председателя на 

съда. С разпореждане от 17.01.2012 г., делото е насрочено за 16.03.2012 г., 

когато е прекратено поради оттегляне на тъжбата. 

21. НЧХД № 4/2012 г. – образувано на 05.01.2012 г. по чл. 130, ал. 1 НК.   

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Липсва 

разпореждане за образуване на делото от председателя на съда. С 

разпореждане от 06.01.2012 г., делото е насрочено за 08.03.2012 г., когато 

производството по делото е прекратено поради оттегляне на тъжбата. 

22. НОХД № 4/2013 г. – образувано на 04.01.2013 г. по чл. 343в, вр. чл. 26 

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

разпореждане от 07.01.2013 г., делото е насрочено за 28.02.2013 г., когато 

не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия и е отложено за 

28.03.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото и е постановена осъдителна 

присъда. Присъдата на РС – Балчик е обжалвана пред ОС – Добрич, където 

на 19.04.2013 г. е образувано ВНОХД № 144/2013 г. Делото е насрочено за 

07.05.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

решение от 15.05.2013 г. е потвърдена присъдата на РС – Балчик. 

23. НАХД № 49/2012 г. – образувано на 13.02.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РПУ – Балчик за нарушение на чл. 21 от ЗДвП. 

С разпореждане от 13.02.2012 г. делото е насрочено за 14.03.2012 г., когато 

делото е прекратено, поради изтекла давност. 

24. ЧНД № 138/2013 г. – образувано на 19.04.2013 г. по чл. 65 НПК.   

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

върху протокола за избор делото е насрочено за 22.04.2013 г., когато е 

даден ход на делото и с определение е оставена молбата за изменение на 

МНО без уважение. Определението на РС – Балчик е обжалвано пред ОС – 

Добрич, където на 26.04.2013 г. е образувано ВЧНД № 158/2013 г. Делото е 

насрочено за 29.04.2013 г., когато е даден ход на делото и е потвърдено 

определението на РС – Балчик. 

25. НОХД № 307/2013 г. – образувано на 22.08.2013 г. по чл. 198, ал.1, вр. 

63, ал. 1, т. 3 НК.  Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 26.08.2013 г. е прекратено съдебното 

производство по делото и е върнато на осн. чл. 249, ал. 2 НПК на РП – 

Балчик за отстраняване на допуснати процесуални нарушения на ДП, 

довели до ограничаване правата на обвиняемия.  
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26.  НАХД № 100/2013 г. – образувано на 28.03.2013 г. по жалба срещу ЕФ. 

С разпореждане от 01.04.2013 г. делото е насрочено за 24.04.2013 г. На 

25.04.2013 г. (неизвестно по какви причини призовките са изпратени за 

25.04.2013 г., тогава се е гледало и делото) е даден ход на делото и за 

събиране на доказателства е отложено за 05.06.2013 г. В това с.з. е даден 

ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 14.06.2013 г. е 

потвърдено НП. Решението на РС- Балчик е обжалвано пред АдС – 

Добрич, където на 01.08.2013 г. е образувано КАД № 658/2013 г. С 

разпореждане от същата дата делото е насрочено за 22.10.2013 г., когато е 

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

19.11.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

решение от 11.12.2013 г. е оставено в сила решението на РС – Балчик. 

27. НАХД № 230/2012 г. – образувано на 12.07.2012 г. срещу НП, издадено 

от Началника на РУП – Албена. Протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 13.07.2012 г. делото е насрочено за 21.09.2012 г., 

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

24.10.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 

решение от 12.11.2012 г. е потвърдено НП.  Решението на РС – Балчик е 

обжалвано пред АдС – Добрич, където на 21.01.2013 г. е образувано КАД 

№ 50/2013 г. С разпореждане от 25.01.2013 г. делото е насрочено за 

12.02.2013 г., когато е обявено за решаване. С решение от 08.03.2013 г. е 

оставено в сила решението на РС – Балчик.  

28. НАХД № 175/2012 г. – образувано на 31.05.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на ДИТ – Добрич за нарушение на чл. 415, ал.1 от 

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

разпореждане от 01.06.2012 г., делото е насрочено за 22.06.2012 г., когато 

не е даден ход на делото, поради постъпила молба за отлагане от 

въззиваемата страна. Делото е отложено за 12.07.2012 г., когато е даден 

ход и за събиране на доказателства е отложено за 21.09.2012 г. В това с.з. е 

даден ход и е обявено за решаване. С решение от 27.09.2012 г. е изменено 

НП, като е намален размерът на имуществената санкция. 

29. ЧНД № 221/2012 г. – образувано на 04.07.2012 г. по чл. 243, ал. 3 НПК.   

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

от 11.07.2012 г. е потвърдено постановлението на РП – Балчик за 

прекратяване на ДП. 

30. ЧНД № 138/2012 г. - образувано на 02.05.2012 г. по чл. 243, вр. с чл. 

244, ал. 1 от НПК.  Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С определение от 10.05.2012 г. е потвърдено постановлението на РП – 

Балчик за спиране на ДП. 

31. НЧХД № 119/2013 г. – образувано на 09.04.2013 г. по чл. 130, ал. 2 НК.   

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

с разпореждане на председателя на съда. С разпореждане от 10.04.2013 г., 

делото е насрочено за 06.06.2013 г., когато е даден ход и за събиране на 

доказателства е отложено за 17.07.2013 г. В това с.з. е даден ход, назначена 
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е СМЕ и за изготвянето й е отложено за 26.09.2013г., когато е изслушана и 

приета СМЕ и е дадена възможност за представяне на писмено 

споразумение, като след депозирането му, съдът в з.з. ще се произнесе за 

прекратяването на делото. С определение от 02.10.2013 г. съдът е 

прекратил наказателното производство.  

32. НЧХД № 207/2013 г. – образувано на 24.06.2013 г. по чл. 146, ал.1 НК.   

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Липсва 

разпореждане за образуване на делото от председателя на съда. С 

разпореждане от 26.06.2013 г. делото е насрочено за 18.09.2013 г., когато е 

даден ход на делото и наказателното производство по същото е прекратено 

по искане на тъжителката.   

33. НАХД № 450/2012 г. – образувано на 14.12.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РУП – Балчик  за нарушение на чл. 20 и чл. 123 

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

разпореждане от 14.12.2012 г. делото е насрочено за 24.01.2013 г., когато е 

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

14.03.2013 г. В това с.з. е даден ход и за разпит на свидетели е отложено за 

09.05.2013 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 

03.06.2013 г. е потвърдено НП. 

34.  НАХД № 53/2012 г. – образувано на 14.02.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РПУ – Албена  за нарушение на чл. 102, ал. 1 и 

чл. 157, ал. 1 от ЗДвП. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С разпореждане от 14.02.2012 г., делото е насрочено за 

06.04.2012 г., когато е даден ход на делото и за събиране на доказателства е 

отложено за 08.06.2012 г. В това с.з. е даден ход и за доказателства е 

отложено за 23.08.2012 г. С разпореждане от 31.07.2012 г. на председателя 

на съда, делото е отсрочено за 28.09.2012 г., поради временна 

нетрудоспособност на докладчика. В това с.з. е даден ход и е отложено за 

събиране на доказателства за 22.11.2012 г., когато е даден ход и е обявено 

за решаване. С решение от 04.12.2012 г. е потвърдено НП.  

Решението на РС – Балчик е обжалвано пред АдС – Добрич, където на 

21.01.2013 г. е образувано КАД № 52/2013 г. С разпореждане от 22.01.2013 

г. делото е насрочено за 12.03.2013 г., когато не е даден ход, поради 

нередовно призоваване на страна по делото и е отложено за 09.04.2013 г. В 

това с.з. е даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 

25.04.2013 г. е отменено решението на РС – Балчик и е отменено НП. 

35. НАХД № 452/2012 г. – образувано на 14.12.2012 г. по жалба срещу ЕФ.   

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

от 14.12.2012 г. делото е насрочено за 24.01.2013 г., когато е даден ход и 

отложено за събиране на доказателства за 13.03.2013 г. В това с.з. е даден 

ход и е обявено за решаване. С решение от 09.04.2013 г. е отменен ЕФ. По 

жалба на въззиваемата страна е образувано КАД № 482/2013 г. на 

16.05.2013 г. С разпореждане от 17.05.2013 г. делото е насрочено за 
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02.07.2013 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 

12.07.2013 г. е оставено в сила решението на РС – Балчик. 

36. НАХД № 183/2013 г. – образувано на 07.06.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от кмета на община Балчик за нарушение на чл. 4, т. 27 и т. 4 от 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Балчик. 

С разпореждане от 07.06.2013 г., делото е насрочено за 07.08.2013 г., 

когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 13.08.2013 г. е 

изменено НП, като е намален размерът на наложената глоба. 

37. ЧНД № 278/2012 г. – образувано на 17.08.2012 г. по чл. 164, ал. 3 НПК.   

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

от същата дата са одобрени извършените действия по разследване - обиск 

и изземване. 

38. ЧНД №  257/2013 г. - образувано на 22.07.2013 г. по чл. 223 НПК.   

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

протокол от с.з., проведено на 24.07.2013 г. е извършен искания разпит на 

свидетел пред съдия. 

39. ЧНД № 222/2013 г. - образувано на 01.07.2013 г. по чл. 164, ал. 3 НПК.   

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

от 02.07.2013 г. са одобрени извършените действия по разследване - обиск 

и изземване. 

40. ЧНД № 125/2012 г. - образувано на 19.04.2012 г. по чл. 243 НПК.   

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

от 23.04.2012 г. е потвърдено постановлението за прекратяване на ДП на 

РП – Балчик. Определението е обжалвано пред ОС – Добрич, където на 

17.05.2012 г. е образувано ВЧНД № 217/2012 г. С определение от 

21.05.2012 г. е потвърдено определението на РС – Балчик.  

41. НЧХД № 134/2012 г. – образувано на 25.04.2012 г. по чл. 146, ал. 1 и чл. 

170, ал. 1, чл. 216, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. Липсва разпореждане за образуване на делото 

от председателя на съда. С разпореждане от 02.05.2012 г. делото е 

насрочено за 08.06.2012 г., когато е даден ход на делото и за извършване на 

допълнителни следствени действия е отложено за 09.07.2012 г. В това с.з. 

не е даден ход, поради неявяване  на вещите лица и е отложено за 

24.07.2012 г., когато е даден ход и за разпит на свидетели е отложено за 

19.10.2012 г. В това с.з. е даден ход и за разпит на неявилите се свидетели е 

отложено за 16.11.2012 г., когато е даден ход и е обявена осъдителна 

присъда. Присъдата на РС – Балчик е обжалвана пред ОС – Добрич, където 

на 27.12.2012 г. е образувано ВЧХНД № 549/2012 г. Делото е насрочено 

върху щемпела за 12.02.2013 г., когато е даден ход и е обявено за 

решаване. С решение от 24.04.2013 г. е потвърдена присъдата на РС – 

Балчик.  

42. НОХД № 58/2013 г.- образувано на 22.02.2013 г. по чл.194,ал.1 НК.   

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

25.02.2013 г. е насрочено предварително изслушване на страните на 
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23.04.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради непризоваване на 

пострадалата и го насрочва за 17.05.2013 г. В това с. з. е даден ход на 

делото по реда на Гл. 27 НПК и е обявена осъдителна присъда. 

43. НОХД № 5/2013 г. – образувано на 07.01.2013 г. по чл. 343б, ал.1 НК.   

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

от 08.01.2013 г. е насрочено предварително изслушване на страните на 

05.02.2013 г., когато е даден ход на делото по общия ред, а междувременно 

е внесено споразумение. Споразумението е одобрено от съда и 

производството по делото е прекратено. 

44. НАХД № 98/2013 г. – образувано на 26.03.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Директора на ДИТ за нарушение по чл. 415, ал.1 от КТ.    

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

от 28.03.2013 г. делото е насрочено за 25.04.2013 г., когато е даден ход и е 

обявено за решаване. С решение от 19.06.2013 г. е потвърдено НП. 

Решението на РС – Балчик е обжалвано пред АдмС – Добрич, където на 

30.07.2013 г. е образувано КАД № 646/2013 г. С разпореждане от 

13.08.2013 г., делото е насрочено за 01.10.2013 г., когато е даден ход и е 

обявено за решаване. С решение от 16.10.2013 г. е оставено в сила 

решението на РС – Балчик. 

45. НАХД № 96/2013 г. – образувано на 25.03.2013 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РУП – Албена за нарушение по чл. 139, ал. 5 

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

разпореждане от 26.03.2013 г. делото е насрочено за 02.05.2013 г. С 

резолюция от 02.04.2013 г., делото е отсрочено за 07.05.2013 г., когато не е 

даден ход на делото, поради нередовно призоваване на въззиваемата 

страна. Делото е отложено за 28.05.2013 г., когато е даден ход и е обявено 

за решаване. С решение от 15.07.2013 г. е потвърдено НП. Решението на 

РС – Балчик е обжалвано пред АдмС – Добрич, където на 04.09.2013 г. е 

образувано КАД № 734/2013 г. С разпореждане от 10.09.2013 г., делото е 

насрочено за 22.10.2013 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 

решение от 21.11.2013 г. е оставено в сила решението на РС – Балчик. 

46. НАХД № 149/2012 г. – образувано 16.05.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РУП – Балчик за нарушение на чл. 20 и чл. 100 

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

разпореждане от 18.05.2012 г. делото е насрочено за 15.06.2012 г. когато не 

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

47. ЧНД № 189/2012 г. - образувано на 11.06.2012 г. по чл. 164, ал. 2 ЗЗ.   

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

от 11.06.2012 г. делото е насрочено за 22.06.2012 г., когато делото е 

прекратено поради смъртта на лицето, което е следвало да бъде настанено 

на принудително лечение. 

48. НОХД № 363/2012 г. – образувано на 25.10.2012 г. по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал.1, т. 4, вр. чл. 

194, ал. 1 НК.  Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
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С разпореждане от 25.10.2012 г. делото е насрочено за 31.10.2012 г., когато 

е даден ход на делото и е одобрено постигнатото между страните 

споразумение. 

49. НАХД № 416/2012 г. – образувано на 21.11.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Главния директор на ГД ИДТН към ДАМТН за нарушение на 

чл. 141, ал.1, т. 4 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и 

техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени 

въглеводородни газове. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата. С разпореждане от 23.11.2012 г. делото е насрочено за 

03.12.2012 г., когато не е даден ход на делото, поради нередовно 

призоваване на страните. Делото е отложено за 11.01.2013 г., когато е 

даден ход и е обявено за решаване. С решение от 19.02.2013 г. е изменено 

НП, като е намален размерът на наложената имуществена санкция. 

50. НАХД № 231/2012 г. - образувано на 12.07.2012 г. по жалба срещу НП, 

издадено от Началника на РУП – Албена за нарушение на чл. 103, пр. 3 от 

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

разпореждане от 13.07.2012 г. делото е насрочено за 06.08.2012 г., когато е 

даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 16.08.2012 г. е 

изменено НП, като е намален размерът на наложената глоба и срока на 

лишаване от правоуправление на МПС. 

51. ЧНД № 225/2012 г. - образувано на 09.07.2012 г. по чл. 86 НК.   

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

от 13.07.2012 г. делото е насрочено за 01.08.2012 г., когато е даден ход на 

делото и с определение в с.з. е оставена без уважение молбата за 

реабилитация. 

52. НОХД № 277/2012 г. –образувано на 17.08.2012 г. по чл. 343б, ал. 1 НК.   

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

от 17.08.2012 г. делото е насрочено за предварително изслушване на 

17.10.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявена осъдителна присъда. 

Присъдата на РС – Балчик е обжалвана пред ОС - Добрич, където на 

12.11.2012 г. е образувано ВНОХД № 483/2012 г. Делото е насрочено за 

04.12.2012 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 

18.12.2012 г. е потвърдена присъдата на РС – Балчик. 

53. НОХД № 139/2013 г. – образувано на 19.04.2013 г. по чл. 343б, ал. 1, вр. 

чл. 63, ал. 1, т. 4 НК по внесено споразумение. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.04.2013 г. делото 

е насрочено за 25.04.2013 г., когато е даден ход на делото, одобрено е 

постигнатото между страните споразумение и прекратява производството 

по делото. 

54. НОХД № 82/2012 г. – образувано на 14.03.2012 г. по чл. 343, ал. 3, б. 

„а”, пр. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата. С разпореждане от 16.03.2012 г. делото е 

насрочено за предварително изслушване на 09.05.2012 г., когато е даден 

ход на делото и е отложено за назначаване на служебен защитник на 
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подсъдимия за 23.05.2012 г. В това с.з. не е даден ход на делото, поради 

неявяване на служебния защитник. Делото е отложено за 06.06.2012 г., 

когато е даден ход по реда на Глава 27 НПК и е обявена осъдителна 

присъда. Присъдата на РС – Балчик е обжалвана пред ОС - Добрич, където 

на 02.07.2012 г. е образувано ВНОХД № 291/2012 г. Делото е насрочено за 

18.09.2012 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 

27.09.2012 г. е потвърдена присъдата на РС – Балчик. 

Проверени бяха също и НОХД № 443/2012 г., НОХД № 178/2013 г., НОХД 

№ 52/2012 г., НОХД № 280/2013 г., НОХД № 303/2012 г., НОХД № 

444/2011 г., НОХД № 300/2012 г., НОХД № 368/2012 г., НОХД № 178/2013 

г., НОХД № 162/2012 г., НАХД № 171/2013 г., ЧНД № 33/2013 г., НЧХД № 

207/2013 г., НЧХД № 335/2012 г., НЧХД № 162/2012 г., НЧХД № 345/2011 

г. 

  

  

XV. ПРИКЛЮЧЕНИ ДЕЛА. СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

      ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА. СРЕДНОМЕСЕЧНА 

      НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. КАЧЕСТВО НА 

СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. 

 

 

Броят на съдебните заседания по наказателни дела на съда за 2012 г. 
е 900 бр.( средно месечно-75 бр.), от които на съдия Галин Георгиев – 301 
бр.или средно месечно 25,08 заседания; съдия Даниела Игнатова – 362 бр. 
или средно месечно 30,25 заседания.; Стояна Илиева – 228 бр. или средно 
месечно 19 заседания; Ивелина Велчева – 4 бр. или средно месечно 0,3 
заседания; Цонко Иванов – 1 бр. или средно месечно 0,08 заседания; Стоян 
Колев – 3  бр. или средно месечно 0,3.   
          За 2013 г. броят на съдебните заседания е 878 бр.( средно месечно 

73,17 бр.),  от които на съдия Галин Георгиев - 339 бр.или средно месечно 
28,25 заседания; Даниела Игнатова – 309 бр. или средно месечно 27,75 
заседания; Стояна Илиева – 227 бр. или средно месечно 18,92 заседания; 
Ивелина Велчева – 1 бр. или средно месечно 0,08 заседания; Цонко Иванов 
– 1 бр. или средно месечно 0,08 заседания; Стоян Колев – 1 бр., или средно 
месечно 0,08 заседания.    

 Общо разгледаните наказателни дела за проверявания период    са 
1232 бр.( 2012 г.– 583 бр.;  2013 г. – 649 бр.), от които останали от 
предишни периоди са 249 бр.( 2012 г. – 122 бр.;   2013 г. – 127 бр.),  а 
новопостъпили 983 бр.(   2012 г. – 461 бр., за 2013 г. – 522 бр.    

Свършените дела за периода са 965 бр., от които за 2012 г. са 456 бр., 

а за 2013 г. – 509 бр. 

  Останалите висящи дела за периода са   267 бр., от които   за  2012 г. 
– 127 бр.;  за 2013 г. – 140 бр. 
            Средното постъпление на съдия за месец за целия период е 14 бр. 
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дела и същевременно средно месечно един съдия е свършвал 13.4  бр.дела. 
  От това следва, че натовареността на наказателните съдии не е 

голяма.  

             През проверявания период: 
           - на съдия Галин Георгиев са разпределени общо 308 бр. 
наказателни дела или 12.8 бр. дела месечно, а са решени – 305 бр. общо 
дела, или по 12.7 бр.дела месечно.  
           - на съдия Даниела Игнатова са разпределени общо 321 бр. 
наказателни дела или 13.3 бр. дела месечно, а са решени – 342 бр. общо 
дела, или по 14.25 бр. дела месечно. 

           - на съдия Стояна Илиева са разпределени общо - 331 бр. 
наказателни дела или 13.8 бр. дела месечно, а са решени – 295 бр. общо 
дела, или по 12.3 бр. дела месечно. 
           - на съдия Ивелина Велчева са разпределени общо - 10 бр. 
наказателни дела или 0.4 бр. дела месечно, а са решени – 10 бр. общо дела, 
или по 0.4 бр. дела месечно. 
           - на съдия Цонко Иванов са разпределени общо – 4 бр. наказателни 
дела или 0.2  бр. дела месечно, а са решени – 4 бр. общо дела, или по 0.2 
бр. дела месечно. 
           - на съдия Стоян Колев са разпределени общо - 9 бр. наказателни 

дела или 0.4 бр. дела месечно, а са решени – 9 бр. общо дела, или по 0.4 бр. 

дела месечно. 

          В PC - Балчик за проверявания период са приключени 965 бр. 
наказателни дела. От тях приключени със съдебен акт са 720 бр. дела, а 
прекратени са 245 бр., от които със споразумение – 159 бр., по други 
причини – 86 бр. Следователно от приключилите дела по 74.61 % е 
постановен съдебен акт по съществото на делото. 
          От решените дела ( 965 бр.), подлежащи на обжалване са 649 бр., 

обжалвани са 263  бр. (което възлиза на 40.52 %), от които за 2012 г. – 111 

бр.( 42,2 %), а за 2013 г. -152 бр.( 57,7%). 

          От обжалваните 263 бр. дела има резултат по 263  бр. дела или това 

прави 100 %.  

          От тях потвърдени са 151 бр.( 57.4 %), изменени – 12 бр./4.56 %/, 

отменени – 100 бр.( 38.02 %), което е много висок отрицателен показател. 

            От отменените: върнати за ново разглеждане са – 33 бр.,/ НОХД-11 

бр., НЧХД-5 бр., АНД по чл.78А- 4 бр., АНД-12 бр.,ЧНД по чл.243, ал.7 

НПК – 1 бр./, с постановяване на нова присъда -1 бр.НОХД, изцяло 

отменени  - 60 бр. /  АНД-  потвърждава НП на АНО -22 бр., отменя НП на 

АНО -16 бр., изменя НП на АНО -18 бр., връща  за разрешаване по  

същество на спора – 4 бр./, с прекратяване на наказателното производство 

–  6 бр. / НЧХД – 3 бр., АНД – 2 бр., ЧНД -1 бр./ 

             На съдия Галин Георгиев са обжалвани общо 104 бр., от които за 

2012 г. – 51 бр., а за 2013 г. – 53 бр.  От тях потвърдени общо за периода са 

52 бр.( 50%), като за 2012 г. – 24 бр., а за 2013 г. – 28 бр. Отменени общо за 
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периода са 44 бр. (42.30 %), като за 2012 г. – 26 бр. от тях върнати за ново 

разглеждане -11 бр. /НОХД-2 бр., НЧХД -1 бр., АНД – 7 бр.ЧНД  по чл.243 

НПК- 1 бр./, изцяло отменени  -14 бр. /АНД-  потвърждава НП на АНО -5 

бр., отменя НП на АНО -2 бр, изменя НП на АНО – 7 бр./., с постановяване 

на нова присъда- 1бр. НОХД , а за 2013 г. -18 бр. от тях върнати за ново 

разглеждане -3 бр. /НОХД- 1 бр., АНД – 2 бр./, изцяло отменени - 14 бр. / 

АНД -  потвърждава НП на АНО -4 бр., отменя НП на АНО -6 бр, връща 

делото за решаване по същество на спора - 4 бр., прекратява наказателното 

производство – 1 бр. /ЧНД чл. 243 от НПК/. 

             На съдия Даниела Игнатова са обжалвани общо 86 бр. дела, от 

които за 2012 г. – 31 бр., а за 2013 г. – 55 бр. От тях потвърдени общо за 

периода са 58 бр. (67.44%), като за 2012 г. – 20 бр., а за 2013 г. – 38 бр.             

Отменени общо за периода са 30 бр.( 34.88%), като за 2012 г. – 15 бр. от 

тях върнати за ново разглеждане -11 бр. /НОХД- 5 бр., НЧХД -2 бр., АНД 

чл.78А от НК– 2 бр., АНД -2 бр./, изцяло отменени -4 бр. / АНД -

потвърждава НП на АНО -1 бр., изменя НП на АНО – 3 бр /., а за 2013 г. – 

15 бр. от тях върнати за ново разглеждане -1 бр. АНД, изцяло отменени -10 

бр./ АНД- потвърждава НП на АНО -4 бр., отменя НП на АНО -5 бр, 

изменя НП на АНО – 1 бр /, прекратява  наказателното производство  -4 

бр.  /НЧХД-2 бр.,АНД-2 бр./ Върнати са 2 бр. дела, обжалвани в предходен 

период, а резултата е отчетен 2012 г. и 2013 г. Отменени с постановяване 

на нова присъда общо за периода  2012 г. - 2013 г. – няма.             

            На съдия Стояна Илиева са обжалвани общо 70 бр. дела, от които за 

2012 г. – 29 бр., а за 2013 г. – 41 бр. От тях потвърдени общо за периода са 

39 бр.( 55.71%), като за 2012 г. – 14 бр. , а за 2013 г. – 25 бр.             

Отменени общо за периода са 25 бр.( 35.71 %), като за 2012 г. – 5 бр., от 

тях върнати за ново разглеждане -3 бр. /НОХД- 1 бр., АНД  78Аот НК– 2 

бр./, изцяло отменени -2 бр. / АНД -2 бр. потвърждава НП на АНО/, а за 

2013 г. – 20 бр. от тях върнати за ново разглеждане -4 бр. /НОХД- бр.1, 

НЧХД-2 бр., АНД-1 бр./, изцяло отменени -15 бр. / АНД -15 бр., 

потвърждава НП на АНО -6 бр., отменя НП на АНО -2 бр, изменя НП на 

АНО – 7 бр. /, прекратява наказателното производство -1 бр./НЧХД/.            

Отменени с постановяване на нова присъда общо за периода  2012 г.-2013 

г. – няма. 

           На съдия Цонко Иванов са обжалвани общо 2 бр. дела от които за 

2012 г. - няма, а за 2013 г. – 2 бр. От тях потвърдени общо за периода са 1 

бр.(50%), като за 2012 г. -няма, а за 2013 г. – 1 бр.ЧНД. Отменени общо за 

периода са 1 бр.(50 %), като за 2012 г. - няма, а за 2013 г. -1 бр./АНД 

отменя НП на АНО/. Няма отменени и върнати за ново разглеждане.            

Отменени с постановяване на нова присъда общо за периода 2012 г.- 2013 

г. – няма.  Отменени с прекратяване на наказателното производство общо 

за периода - 2012 г. - 2013 г. – няма. 

          На съдия Стоян Колев са обжалвани общо 1 бр., от които за 2012 г. - 

няма, а за 2013 г. -1 бр.  От тях потвърдени общо за периода са 1 бр. (100 
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%), като за 2012 г. - няма, а за 2013 г. – 1 бр.ЧНД. Няма отменени и 

върнати за ново разглеждане дела. Отменени с постановяване на нова 

присъда общо за периода - 2012 г. - 2013 г. – няма. Отменени с 

прекратяване на наказателното производство общо за периода 2012 г. -  

2013 г. – няма.   
        Общо за периода са образувани 983 бр. наказателни дела, от които – 
225 бр. НОХД (за 2012 г. -106 бр.; за 2013 г. -119 бр.); 34бр. НЧХД (за 

2012г. -19 бр., за 2013 г. -15 бр.); 498 бр. - АНД (за 2012 г. - 239 бр., за 
2013г. - 259 бр.) и 226 бр. ЧНД (за 2012 г. -97 бр., за 2013 г. - 129 бр.). 
       НОХД съставляват 22.88 % от всички образувани наказателни дела. 
       Относително най-голям е делът на постъпилите АНХД - 498  бр. или 
това възлиза на 50.66 %. 
        От образуваните през проверявания период дела, съдия Галин 
Георгиев е разгледал 431 бр., Даниела Игнатова - 414 бр.; Стояна Илиева - 
362 бр.; Ивелина Велчева - 10 бр.; Цонко Иванов - 6 бр.; Стоян Колев - 9 
бр.   
         Общият брой  разгледани дела за проверявания период е 1232 бр., от 
които НОХД –275 ( Галин Георгиев – 96 бр.; Даниела Игнатова – 93 бр.; 
Стояна Илиева – 84 бр.; Цонко Иванов – 2 бр.), НЧХД –55 ( съдия Галин 

Георгиев е разгледал – 17 бр.; Даниела Игнатова – 21 бр.; Стояна Илиева – 
16 бр.; Ивелина Велчева – 1 бр.),  АНД –671( Галин Георгиев – 245 бр.; 
Даниела Игнатова – 229 бр.; Стояна Илиева – 194 бр.; Ивелина Велчева – 1 
бр.; Стоян Колев – 2 бр.),ЧНД –231( Галин Георгиев – 73 бр.; Даниела 
Игнатова – 71 бр.; Стояна Илиева – 68 бр.; Ивелина Велчева – 8 бр.; Стоян 
Колев – 7бр; Цонко Иванов – 4 бр.)  

 От общия брой разгледани дела, останалите от предходни периоди  
са 249 бр.(01.01.2012 г. – 122 бр., към 01.01.2013 г. – 127 бр.), от които 
съдия Галин Георгиев е разгледал 123 бр.; Даниела Игнатова – 93 бр.;  
Стояна Илиева – 31 бр.; Цонко Иванов – 2 бр. 
          За проверявания период са свършени общо 965 бр. наказателни дела, 

които се разпределят както следва: НОХД - 236 бр. или 24.47%; НЧХД – 
31 бр. или 3.21%; АНД - 475 бр. или 49.22 % и ЧНД - 223 бр. или 23.10 %. 
           От общо свършените 965 бр. наказателни дела, прекратените са 245 
бр. или това прави 25.39% от наказателните дела. 

Прекратени дела поради изтекла давност 11 бр. АНХД общо за  
2012г. и 2013 г. 

За проверявания период приключилите дела с повече от три съдебни 
заседания са общо 109 бр., от които 72 бр. за 2012 г. и 37 бр. за 2013 г. От 
тях НОХД са 32 бр. и АНД - 77 бр. 
          За периода съдия Галин Георгиев  е приключил 46 бр. дела с повече 
от три с.з., от които : НОХД - 16 бр. и АНД - 30 бр.; Даниела Игнатова е 
приключила 51 бр. дела с повече от три с.з., от които : НОХД - 11 бр. и 

АНД - 40 бр.; Стояна Илиева - е приключила 12 бр. дела с повече от три 
с.з., от които : НОХД - 5 бр. и АНД - 7 бр.  
          Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2012 г. са 122 
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бр., от които на съдия Галин Георгиев - 66 бр.; Даниела Игнатова - 54 бр.; 
Стояна Илиева - 1 бр.; Цонко Иванов - 1 бр. 
           Към 01.01.2013 г. броят на тези дела е 127 бр., от които на съдия 
Галин Георгиев - 57 бр.; Даниела Игнатова - 39 бр.; Стояна Илиева - 30 
бр.; Цонко Иванов - 1 бр.  
          Към 01.01.2014 г. броят на несвършените дела е 140 бр., от които на 
съдия Галин Георгиев – 68 бр.; Даниела Игнатова – 34 бр.; Стояна Илиева 
– 37 бр.; Цонко Иванов – 1 бр. 
            За проверявания период общо 9 бр.дела са върнати на прокурора с 
указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 
производство, от които с разпореждане на съдия - докладчик по чл. 249 

НПК са 6 дела, а с определение по чл. 288, т. 1 НПК – 3 дела.  
           - Съдия Галин Георгиев има общо 4 бр. върнати дела, от които - 2 
бр. дела по чл. 249 НПК, по чл. 288, т.1 НПК – 2 дела а по чл. 377 НПК 
няма. 
           - Съдия Даниела Игнатова има общо 2 бр. върнати дела, от които – 2 
бр. дела по чл. 249 НПК. По чл. 377 НПК и чл. 288, т.1 НПК – няма дела . 
          - Съдия Стояна Илиева има общо 3 бр.върнати дела, от които - 2 дела 
по чл. 249 НПК , по чл. 288, т.1 НПК – 1  бр. дело. По чл. 377 НПК – няма 
дела. 
            За целия проверяван период има 1 бр. възобновено наказателно 
производство  на съдия Галин Георгиев за 2012 г. 
           За периода има 5 бр.дела с възобновено съдебно следствие, от които 

на съдия Галин Георгиев – 3 бр., Даниела Игнатова – 1 бр. и съдия Стояна 
Илиева - 1 бр.            
            Оправдателните присъди за периода са общо 13 бр. От които за 
2012 г. - 9 бр., за 2013 г. – 4 бр. Те са постановени по 8 бр. НЧХД и 5 бр. 
АНХД.  От тях Даниела Игнатова-3 бр., Галин Георгиев- 3 бр. и Стояна 
Илиева- 7 бр.  

Общо  99 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като за 2012 г. са 67, а за 2013 г. – 32. За целия 

период няма не одобрени споразумения. 

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

НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2012 г. – 37 и за 2013 г. са 15. 

Общо за периода 65 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 

„Съкратено съдебно следствие”, като за 2012 г. са 31 и за 2013 г. - 34. 

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 13 дела са разгледани по реда на Глава 25 

НПК „Незабавно производство”, като за 2012 г. са 12 и за 2013 г. -  1. 

Общо 33 дела са разгледани по реда на Глава 24 НПК – „Бързо 

производство” за целия период, като за 2012 г. са 12 и за 2013 г. -  21. 
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За проверявания период са разгледани 12 дела, образувани по 

искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл. 

64 и чл. 65 от НПК) или за нейното изменение. От тях за 2012 г. – 7 и за 

2013 г. - 5.   

Разгледани са 28 дела по Глава 34, Раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”, като за 2012 г. са  16 и за 2013 г. -  12.  

 

 

XVI. ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 За проверявания период има 75 отсрочени съдебни заседания по 

наказателните дела, от които за 2012 г. са 46, а за 2013 г. – 29. 

Причините за отсрочване са  даден отвод, молба на страна, участие на 

семинар, делото е насрочено на официален празник, годишен отпуск, 

заболяване на съдия, събрание на съдиите в ДОС, служебен 

ангажимент на прокурора.   

   

 

 

XVII. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ВЛЕЗЛИТЕ 

В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

1. По изписване на съдебните протоколи (СП) и спазване на 

процедурата по НПК. 

 Съдебните протоколи са отражение на извършените в съдебно 

заседание процесуални действия, направените изявления от страните, 

събраните доказателства, разпорежданията  на председателя и 

определенията на състава на съда. 

 Общата констатация е, че СП отговарят на изискванията на чл. 311, 

ал. 1, във вр. с чл. 129, ал. 1 НПК. Те се изписват ясно и четливо, без 

зачерквания, дописвания и други физически въздействия върху протокола. 

Не са констатирани искания за поправка и допълване на СП, което 

означава, че СП отразяват вярно действителното развитие на съдебния 

процес в съдебно заседание. 

 При изписването на съдебния протокол се открояват ясно отделните 

стадии на съдебния наказателен процес: даване ход на делото; даване ход 

на съдебното следствие; съдебни прения; последна дума на подсъдимия; 

постановяване, обявяване и разясняване на присъдата. 

 На всеки стадий от съдебното производство председателят на 

състава разяснява относимите към съответния стадия процесуални права 

на страните и начина на тяхното осъществяване. 

 При воденето на съдебното заседание председателят на състава се 

съобразява с всички основни изисквания на НПК и така се обезпечават 

правата на участниците в наказателното производство. 
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 При изготвянето на съдебния протокол има известни 

несъответствия, които се посочват с препоръката да не се повтарят. 

● В СП по НОХД № 178/2013 г. по искане към съда за промяна на 

мярката за неотклонение в съдебно заседание, съдът е приел, че ще се 

произнесе с определение по чл. 300 НПК. Тази норма има предвид 

произнасянето на съда на тайно съвещание при постановяване на присъда 

по вината и отговорността на подсъдимия. Произнасянето по мярката за 

неотклонение в съдебно заседание на основание чл. 270, ал. 2 НПК има 

много по скромни цели- съдът да прецени дали са налице условията за 

изменяване на мярката за неотклонение без да се засягат въпросите по 

съществото на делото, а именно дали има обосновано предположение за 

извършено престъпление от подсъдимия. Това на практика означава, че 

съдът следва да реши въпроса с мярката за неотклонение като се 

обстрахира от едно от условията за нейното вземане. За решаването на 

този въпрос, нормата по чл. 300 НПК, може да се използва като механизъм 

само когато съставът на съда е колегиален, но не и когато съдът е 

едноличен, тъй като в последния случай докладчика няма с кого да се 

съвещава на тайно  съвещание, а сам със себе си е абсурдно.  

● По НОХД № 280/2013 г., в СП е записано, че съдът се е 

произнесъл по МНО, но не е посочил как. СП не следва да описва какви 

процесуални действия са извършени, а да отразява непосредствено, пълно 

и точно тяхното извършване.  

В същия протокол е записано, че присъдата е обявена, без да е 

отбелязано изискването по чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК, че е разяснен реда и 

срока за нейното обжалване и от това не става ясно дали тази разпоредба е 

изпълнена от председателя на състава. Същия пропуск е констатиран и 

при изготвянето на СП по НОХД № 444/2011 г. 

● По НОХД № 300/2012 г. въпросът с мярката за неотклонение 

неправилно е коментиран в мотивите към присъдата и също така 

неправилно е решен със самостоятелен съдебен акт- определение 

изготвено извън СП. Съгласно изискванията относно съдържанието на 

съдебния протокол- чл. 311,ал. 1, т. 4 НПК и чл. 129, ал. 1 НПК, в СП 

следва да се включат всички разпореждания на председателя и 

определенията на съда. За да се изпълни това изискване на закона е 

необходимо определението по чл. 309 НПК да се подпише от целия състав 

на съда и от съдебния секретар и физически с него да приключи СП. При 

това положение не би съставлявала никаква трудност да се издава заверен 

препис от определението по чл. 309 НПК за изпълнение или за обжалване. 

● По НОХД № 102/2012 г. в СП от 06.12.2012 г.(л.2) без да е даден 

ход на делото е записан диспозитив „ Продължава хода на съдебното 

следствие”. Такова записване има и в СП от 30.01.2013 г.(л.1), но то е 

адекватно на положението, че в този случай е даден ход на съдебното 

следствие. 
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По същото дело в СП от 06.12.2012 г. са записани не само 

отговорите на разпитаните лица, но и въпросите на разпитващите лица, без 

да има такова законово изискване. На практика обаче така могат да бъдат 

материализирани поставянето на въпроси по недопустим начин: 

подвеждащи, улавящи, внушаващи, провокативни или да имат единствен 

отговор с „да” или „не”. Този запис на въпросите предполага процесуална 

прецизност при поставянето на въпросите от всички разпитващи лица в 

т.ч. и от председателя на състава. 

● По НОХД № 52/2012 г. при произнасянето на съда по мярката за 

неотклонение не е взето становището на страните, а когато се касае за 

вземане или потвърждаване на задържане под стража става въпрос за 

определяне на най-интензивното право на личността, а именно правото му 

на свобода. По тези въпроси, решени без упражнено право на защита на 

подсъдимия винаги възниква въпроса дали съдебния акт е 

законосъобразен и справедлив. Препоръчително е винаги когато съдът се 

произнася по МНО ( особено когато е задържане под стража ) да изслушва 

подсъдимия и неговия защитник. И по това дело произнасянето по чл. 309 

НПК е с отделно определение и извън съдебния протокол, което е в 

нарушение на чл. 311, ал. 1, т. 4 НПК и чл. 311, ал. 2 НПК. 

● По НОХД № 303/2012 г., разгледано от едноличен състав, 

законосъобразно и правилно в СП е записано вместо съдия-докладчик, 

председател. 

 Когато съставът на съда е от едноличен съдия, той е и председател, 

защото ако се обяви, че в този случай решаващият съдия не е председател, 

а съдия-докладчик, възникват два важни въпроса: 

а) кои са другите съдии недокладчици; 

б) кой ще изпълнява процесуалната функция на председателя по чл. 

266 и чл. 267 НПК. 

● По НОХД № 275/2013 г. СП е изписан в преобладаващата си част с 

блок шрифт. Този шрифт не позволява точно прилагане на установената от 

българската граматика пунктуация, а това може да се окаже недостатък 

при отразяване на свидетелските показания или заключения на вещото 

лице. Препоръчително е този шрифт да не се използва нито при 

изписването на СП, нито при изписването на други съдебни актове. 

 

2. По изписването на присъдите по НОХД и НЧХД   

Обща констатация е, че присъдите по наказателните дела се 

изписват съгласно изискванията на материалния и процесуален закон, 

както и установената съдебна практика относно формата и съдържанието 

на съдебните актове. Поначало присъдите и мотивите към тях на съдиите 

от РС – Балчик показват много добра юридическа и обща граматическа 

култура, както и достатъчен житейски опит, за да се придаде 

необходимата убедителност на присъдата.  
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● Макар и коригирана относно размера на наказанието, присъдата по 

НОХД № 80/2013 г. по същество е оставена в сила. Присъдата и мотивите 

към нея са много добре изготвени. 

● Същата е констатацията по НОХД № 444/2011 г. По същата 

присъда обаче същевременно се констатира и един недостатък, който се 

посочва, за да не се повтаря. В диспозитива на присъдата не е изписано 

словесно, че подсъдимият е извършил деянието при условията на опасен 

рецидив. Посочването само на цифровата номерация (вкл. и на опасния 

рецидив по чл. 29 НК) не е достатъчно за пълното и вярното ориентиране 

на подсъдимия за какво престъпление е осъден. 

● По НЧХД № 162/2012 г. в диспозитива на присъдата са изписани 

крайно цинични и нецензурни изрази, които ще се възпроизведат в 

бюлетина за съдимост и след това ще бъдат напълно възпроизведени при 

издаването на всяко свидетелство за съдимост. При това положение 

съдебните актове и последващата документация на практика ще се окажат 

източник и разпространители на крайно цинични изрази, което е 

невъзпитателно от всяка гледна точка.  

За да се преодолее това негативно положение е препоръчително   

такива изрази да не се използват поне в диспозитива на присъдата, което 

може да стане с една препратка към мотивите на присъдата, а в мотивите 

да се посочи какво точно съдът е приел за установено. 

● Присъдата по НОХД № 52/2012 г. (съкратено съдебно следствие) е 

изготвена съгласно всички законови изисквания по определянето и 

редуцирането на наказанието за изтърпяване.  

● В мотивите към присъдата по НЧХД № 345/2011 г. не са изложени 

ясни, конкретни и относими към фактическата обстановка на случая 

обстоятелства, въз основа на които въззивната инстанция да може да 

провери как е формирано вътрешното убеждение на съдията по фактите и 

в какво се изразява то. НПК изисква освен ясна, точна и пълна фактическа 

обстановка, още и законосъобразна квалификация на деянието с 

практическа възможност да се проследи пътя на формиране на вътрешното 

убеждение на съдията, въз основа на събраните доказателства и 

извършените преценки. Без тези условия е невъзможно да се установи 

какви са фактически изводи на съда и въз основа на кой доказателствен 

материал са формирани. Неспазването на тези изисквания винаги води до 

основание за отменяване на първоинстанционния съдебен акт, както това е 

станало с посочената присъда.  

● В присъдата по НОХД № 280/2013 г. при приложение на нормите 

от общата част на НК се използва един паразитен диспозитив 

„постановява”, който тежи на целия изказ, но не дава и не пояснява нищо 

повече за дейността на съда, напр. „Постановява на осн. чл. 25, ал. 2 НК да 

се зачете изтърпяната част от наказанието”, вместо само „На осн. чл. 25, 

ал. 2 НК изтърпяната част от наказанието да се зачете при изпълнение на 

присъдата” или вместо „На осн. чл. 27, ал. 2, вр. с ал. 1 НК постановява да 
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се присъедини изцяло”, би било по - кратко, по – ясно и по-добре „ На осн. 

чл. 27, ал. 2 НК присъединява изцяло”. Вместо да се обявява някакво 

постановяване, по-добре е да се посочи направо точно какво точно 

постановява съда, без думата „постановяване”.  

● По НЧХД № 335/2012 г. по две обвинения има направени 350.00 

лв. разноски. При осъждане само за едното обвинение, подсъдимият в 

нарушение на чл. 189, ал. 4 НПК е осъден да заплати всички направени 

разноски, вместо само тези по обвинението, по което е осъден.  

3. По прекратяването на НЧХ делата. 

При прекратяване на НЧХ делата невинаги се прецизира 

действителното процесуално основание за прекратяване на делото. Така 

по НЧХД № 71/2013 г., повереникът на тъжителя е обявил, че с 

подсъдимия са постигнали извънсъдебно споразумение (а по редакцията 

на чл. 24, ал. 4, т. 3 НПК - помирение), поради което е заявено оттегляне 

на тъжбата. При това положение незаконосъобразно производството по 

делото е прекратено на осн. чл. 24, ал. 4, т. 4 НПК, вместо по чл. 24, ал. 4, 

т. 3 НПК. Вярно е, че е обявено оттегляне на тъжбата, но това процесуално 

действие не е самостоятелно, а последица от постигнатото помирение. 

Съдът трябва да се стреми максимално точно да отразява в съдебните си 

актове поведението на страните. По оттегляне на тъжбата наказателното 

производство следва да бъде прекратено, когато това действие съставлява 

самостоятелно процесуално волеизявление, което не е свързано и не е 

обусловено от други обстоятелства, настъпили между страните. Когато се 

обявява т. нар. „извънсъдебно споразумение”, съдът е длъжен да отрази в 

СП какви са условията на помирението, дали те са изпълними и дали не 

противоречат на закона и морала. Само така съдът би осигурил 

документиране на условията на помирението и при евентуално 

неизпълнение да издаде или изпълнителен лист в полза на правоимащата 

страна, или да възобнови делото. В конкретния случай, както е постъпил 

съдът, не е създал никаква гаранция за постигане целите на 

споразумението, с което сам би си създал едно ново дело, ако се представи 

нова тъжба в шестмесечния срок.   

● Аналогично е било положението и по НЧХД № 207/2013 г. 

Съдът е констатирал, че между страните е постигнато помирение, но 

без да изясни и впише условията на това помирение е прекратил 

производството. 

При прекратяване на делото по помирение, съдът следва да изясни и 

впише в СП какви са условията на помирението, дали са законосъобразни 

и изпълними, и дали не противоречат на морала. Това е не само гаранция 

срещу евентуално бъдещо неизпълнение на тези условия, но и 

необходимост от изясняване на процесуалното поведение на страните. Да 

знаят те какви ангажименти поемат и срещу какво се подписват. Само така 

може да се приеме, че е изпълнена в пълен обем процедурата на 

прекратяване на делото по помирение. Без условията няма помирение, а 
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без подписите на страните няма основание за прекратяване. Съдът в СП не 

трябва да описва, а да възпроизвежда процесуалното изявление на 

страните. 

● По НЧХД № 119/2013 г. е депозирана, подписана от двете страни 

по делото и нотариално заверена извънсъдебна спогодба, по силата на 

която подсъдимият се задължава да изплати на пострадалия 1500 лв. 

обезщетение на 10 равни месечни вноски, срещу задължението на 

тъжителя да оттегли всички свои претенции срещу подсъдимия, вкл. и 

подадената тъжба.  

Тъжителят е подал молба до съда, заедно със спогодбата, и е 

поискал прекратяване на делото на осн. чл. 24, ал. 4, т. 4 НПК. Съдът е 

уважил това искане и е прекратил делото на посоченото основание, без да 

съобрази, че и в този случай оттеглянето на тъжбата не е самостоятелно и 

....... волеизявление на тъжителя, а едно от условията на постигнатото 

помирение. Ето защо прекратяването е следвало да бъде на осн. чл. 24, ал. 

4, т. 3 НПК, като се впише условието на помирението и като се присъдят в 

полза на съда дължимите държавни такси върху обезщетението. С 

определението си съдът не е гарантирал не само интересите на страните от 

възможно бъдещо неизпълнение, но и интересите на съда от предвидените 

постъпления от дължимите държавни такси. 

4. По разглеждането на АНХ делата на РС, като въззивна инстанция 

по ЗАНН.          

По тази категория дела РС действа като въззивна инстанция (ВИ) по 

отношение на издаденото наказателно постановление (НП) или на 

приравнения към него електронен фиш (EФ). Задачата на РС е да провери 

фактическата и юридическата правилност на НП, както и справедливостта 

на наказанието по направените оплаквания от жалбоподателя и служебно, 

по инициатива на съда. Същевременно РС следва да съобразява, че е 

последна инстанция по попълване на делото с доказателства и по 

установяване на фактите, както и това, че правилно установените от него 

фактически положения са задължителни за съответния АдмС , който 

упражнява касационни правомощия. Поради това РС, като ВИ може да 

проверява събраните и да събира нови доказателства по искане на 

страните, а когато се налага за разкриване на обективната истина и по своя 

инициатива (чл. 84 ЗАНН, вр. чл. 317 НПК, вр. чл. 107, ал. 2 НПК). В тази 

връзка принципът за разкриване на обективната истина има приоритет 

пред останалите правила относно тежестта на доказване и това съдът 

следва да съобразява неотменно.    

● По АНД № 171/2013 г.  ЕФ е отменен, поради нарушение на чл. 57, 

т. 5 ЗАНН, въпреки че успоредно с това е направена констатацията, че 

формално се приемат за налични условията на чл. 189, ал. 4 ЗДвП, т.е. при 

спазени условия за ангажиране на административно-наказателна 

отговорност с ЕФ, незаконосъобразно е прието, че условията за 

наказателна отговорност не са налице.   



 

 34 

 По този въпрос е добре да се съобразява, че съгласно съществуващия 

тогава регламент отговорността по ЕФ е налице, ако се установи, че 

съответното техническо средство е лицензирано и за периода на 

нарушението е минало технически преглед. Изискванията към НП не 

могат да се пренасят автоматично и универсално и към ЕФ, за който има 

въведени специални изисквания, съгласно чл. 189, ал. 4 ЗДвП.  

 При установени по несъмнен начин данни за индивидуализирането 

на л.а., превишението на разрешената скорост за съответния участък, 

неговото обозначаване със съответните координати, нищо друго не е 

необходимо, за налагане на административно-наказателна отговорност. 

 С оглед промяната в практиката на ВАС относно недопустимостта 

на мобилни автоматизирани видеозаписващи устройства, следва да се има 

предвид, че с доказателствена сила се ползват само видеоматериалите и 

отчитането на скоростта със стационарни автоматизирани устройства.  

  

5. По разглеждането и решаването на делата със споразумение 

(Глава ХХIX НПК). Производството пред съда. Изписването на съдебния 

протокол. Определението за одобряване на споразумението.  

 

Основни и типично повтарящи се нарушения, допускани при 

разглеждане, решаване и приключване на делата по Гл. XXIX НПК. 

 

1. Не се прилага ускорената, съкратената и специалната процедура за 

разглеждане на делата по Гл. XXIX НПК, а се прилагат по аналогия 

правилата за разглеждане на делата по общия ред – Глава XX НПК.  

● дава се ход на съдебното следствие;  

● прилагат се към делото и се приемат нови доказателства; 

● дава се дума на страните за становище по събраните 

доказателства; 

● в СП се вписва постигнатото споразумение, като се приема една 

безлична форма на установената вина и на субекта, определящ 

наказанието, т.е. не се изразява ясно и категорично съгласие на 

подсъдимия, че той е извършил виновно престъплението, за което е 

обвинен и е съгласен също лично той да изтърпи определено наказание. 

● подсъдимият следва да изрази и съгласие, че поема направените 

разноски по делото, а не да се използва също неясната и безлична форма 

относно субекта на възлагане на това задължение.  

● неправилно формата на вината на извършеното деяние е изведена 

в самостоятелен диспозитив, извън този, в който се посочва, че 

подсъдимият се признава за виновен в извършването на умишлено 

престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 НК (въпреки че кражбата по 

непредпазливост е невъзможна).  

● след одобряване на споразумението от съда следва повторното му 

възпроизвеждане в един съдебен акт, наречен определение, с който 
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подобно на присъдата, подсъдимият е признат за виновен (неизвестно от 

кого, но очевидно то съда), както и това, че съдът му налага наказание, а 

не споразумението между страните, с което се обезсмисля  напълно целия 

институт на производството по Глава XXIX НПК, т.е. съдът очевидно не 

спазва закона, въпреки конституционното му и процесуалното му 

задължение по чл. 117, ал. 2, изр. 2 НПК, както и по чл. 10 НПК. 

● незаконосъобразно също съдът е осъдил подсъдимия да заплати 

направените по делото разноски, след като по силата на чл. 381, ал. 5, т. 6 

НПК, те са част от задължителния предмет на съгласуване между 

страните.  

● правилно на лицевата на СП съдията – докладчик е посочен като 

председател на едноличния съдебен състав, незаконосъобразно 

протоколът е подписан не от председателя, а от районен съдия. Всички 

съдии по щат  в РС – Балчик са районни съдии, но процесуалното качество 

на докладчика на делото при едноличен състав е председател и това 

качество следва да се изписва и подписва (НОХД № 363/2012 г.). 

● без да има каквито и да правомощия по налагане на наказанието, 

респ. и по неговото неналагане, в диференцираното производство за 

решаване на делото със споразумение, съдът е изписал диспозитив в 

определението по чл. 382, ал. 7 НПК „Постановява на осн. чл. 53, ал. 3 НК 

по отношение на подсъдимия, съдът не налага по-лекото наказание 

„глоба” ” (НОХД № 443/2012 г., НОХД № 5/2013 г. и др.). 

● в споразумението е постигнато съгласие за приложението на чл. 

68, ал. 1 НК в очевидно нарушение на чл. 381, ал. 8 НПК, съгласно която 

със споразумението от нормите на общата част на НК, страните могат да 

съгласуват само приложението на чл. 23 НК. Следователно страните са 

постигнали съгласуване по предмет, за който нямат законово овластяване 

и може да се каже, че това тяхно решение е незаконосъобразно, но 

въпреки това, неправилно е одобрено от съда. Правилното решение на 

въпроса е било произнасянето на съда след одобряване на споразумението, 

но преди прекратяване на делото на осн. чл. 24, ал. 4, т. 3НПК да реши и 

въпроса с приложението на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 НК. Това е предвидено от 

законодателя( чл.306, ал. 1, т. 3 НПК), за да има възможност за обжалване 

и коригиране на евентуално допусната грешка по приложението на чл. 68 

НК, като тази възможност липсва въобще, когато въпросът се решава от 

необжалваемо споразумение, както това е в разглеждания случай (НОХД 

№ 178/2013 г.). 

● по същото дело, след одобряване на споразумението е написан 

диспозитив, че определението не подлежи на обжалване. Освен 

определението по чл. 382, ал. 7 НПК, съдът се е произнесъл и по въпроса 

за разноските (нарушение на чл. 381, ал. 5, т. 6 НПК) и при това 

положение, при изписване на условията и реда за обжалване, е следвало да 

ограничи необжалваемостта само до определението по чл. 382, ал. 7 НПК, 

но не и извън този предмет, както е станало на практика.          
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Освен по горепосочените дела, тези нарушения са типични за всички 

наказателни дела, решени със споразумение, което сочи на неправилна 

(незаконосъобразна) съдебна практика.  

2. Могат да се направят следните изводи: 

  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 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   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 
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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 

одобряване на споразумението (засяга определени права и свободи на 

гражданите и на юридическите лица), а всяка санкционираща съдебна 

дейност е детайлно регламентирана от  установения нормативен ред, и 

съдът, независимо от неговия ранг, не може валидно и законосъобразно да 

извършва никакво санкциониране, извън посочените в закона условия и 

ред. 

  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.  

  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 оформянето 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 като 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 
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страните, но и на съда, и с поведението си съдът винаги трябва да е пример 

за спазването на закона и процесуалната дисциплина. 

  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 не е правно търпимо 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.  

  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 напише 

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 в съотношение 

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 
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наказателното производство, с изрично отбелязване, че не подлежи на 

обжалване само определението по чл. 382, ал. 7 НПК.  

  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 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. Въпросът с разноските в практиката на РС-Балчик  не се 

решава със споразумението, а в нарушение на закона – от съда, с отделен 

осъдителен диспозитив.    

  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. в някои случаи 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 
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делото като изрично се посочи обжалваемостта на определението по чл. 

68, ал. 1 и ал. 2 от НК. 

  ●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.   

  Особени затруднения могат да възникнат при едновременното 

наличие на различни основания за провеждане на  съдебното производство 

по някои от диференцираните процедури по НПК ( Глава ХХVІІ, Глава 

ХХVІІІ, Глава ХХІХ). 

 Предлагам примерен практически модел за разграничаване на тези 

основания: 

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

останалите (диференцирани) съдебни производства, когато са налице 

основанията за това. 

  

 6. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО КВАЛИФИЦИРАНЕ  

           НА ЕДНО ДЕЯНИЕ КАТО ИЗВЪРШЕНО ПО ХУЛИГАНСКИ  

                                              ПОДБУДИ. 

 

 По ЧНД № 33/2013 г. за да потвърди постановлението на РП за 

прекратяване на НП по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК причинена телесна повреда 

по хулигански подбуди е очевидно надценено значението на личния 

мотив за извършване на престъплението. Такъв мотив действително има, 

но същевременно не е съобразено ППл.ВС №.2/1974 г.( т. 3 ) съгласно 

което „ причиняването на телесни повреди по чисто лични мотиви могат 

да се квалифицират и като хулиганство при евентуален умисъл, ако са 

съпроводени с грубо нарушение на обществения ред и изразяват явно 

неуважение към обществото, каквито са данните по прекратеното дело.  

   

    

     И З В О Д И: 

 

1. Материалните условия и щатната обезпеченост на РС – Балчик 

позволяват успешното изпълнение на поставените задачи по 

осъществяване на правосъдната дейност.  

2. В съда е въведено електронно деловодство и са въведени редица 

компютърни програми за извършване на определени дейности, 

съставляващи елементи на правораздавателната дейност. 

3. Всички постъпващи книжа в съда се регистрират по електронен път 

и чрез съответните програми се наблюдава и отчита тяхното движение 

до приключване на съответното производство. 

4. Всички съдебни актове се обявяват на електронния сайт на съда и до 

тях има външен свободен достъп. 

5. Разпределението на делата и определянето на съдя-докладчик става 

по електронен път по реда на постъпването на съдебните книжа в съда, 

съгласно чл. 9 ЗСВ. 

  

 

 

          П Р Е П О Р Ъ К И 

 

1. Председателят на РС – Балчик и съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, да вземат необходимите организационни и др. мерки  за 

надлежното образуване на всички наказателни дела.  
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2. Насрочването на всички наказателни дела да става в съответствие 

със закона – само с разпореждане на съдията докладчик.  

3. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване на 

института на споразумението, като процедура и изготвяне на съдебния 

протокол с вписване на споразумението. 

4. 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 


