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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт и приетия план за 

провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 
Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели 
към Окръжните прокуратури за 2014 г., както и на Заповед № ПП-01- 
96/03.10.2013 г. на Главния инспектор и Заповед № ПП-01-3/30.01.2015 г. 
за изменение на Заповед № ПП-01-96-/03.10.2014 г., 

 
СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Софийски градски съд 

(СГС), с обхват на проверката от 01.01.2012 г. до 30.06.2014 г. и задачи на 
проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 
към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за решаване 
дела; 

- върнати за допълнително разследване дела - причини и основания, 
както и спрени наказателни дела; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 
просрочване; 

- общи данни и анализ на постъпилите и решени дела от всеки съдия; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 
- общ контрол -  на СГС спрямо дейността на СРС; 
- деловодни книги; 
- съдебна практика по влезлите в сила съдебни актове; 
- форма и съдържание на постановените съдебни актове. 
 
СРОК за извършване на проверката от 06.10.2014 г. до 27.02.2015 г.  
СРОК за изготвяне на акта –30.04.2015 г. 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОР: Петър Раймундов  
ЕКСПЕРТИ: Тамара Кочева и Румен Кабуров 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
-анализ на документация; 
-индивидуални беседи и разговори;  
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-изискване на статистическа информация от административния 
ръководител на съда. 

 
 
 
           I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 
Ръководството на СГС за проверявания период се осъществява от 

председател – съдия Владимира Янева, зам. председател на НО – с-я Петя 
Крънчева, зам. председател на ГО – с-я Богдана Желявска, зам. председател 
на ТО – с-я Иво Дачев и зам. председател на АО – с-я Николай Димов. 

По време на проверката с решение от 19.02.2015 г. на основание чл. 
230, ал. 2 от ЗСВ, ВСС отстрани временно от длъжност съдия и председател 
на СГС Владимира Янева до приключване на наказателното производство 
срещу нея.  

С решение от 26.02.2015 г. ВСС определи на основание чл. 175, ал. 4, 
изр. 2 от ЗСВ Владимир Спасов Йорданов – съдия във ВКС за изпълняващ 
функциите „административен ръководител – председател” на СГС, считано 
от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов адм. 
ръководител.    

Изпълняващият функциите на адм. ръководител – председател на СГС 
– Владимир Йорданов със заповед е определил за ръководител на 
наказателно отделение – съдия Евелина Папазян, която с решение на ВСС от 
19.03.2015 г. е избрана и за и.ф. „зам. адм. ръководител – зам. председател на 
СГС”. 

Съдиите по щат към 01.01.2012 г. са били общо 108, от тях заети са 
били 94 и свободни - 14 бройки. Към 01.12.2012 г. съдиите по щат са били 
111, от тях заети са били 102 и свободни - 9 бройки. Постъпили съдии през 
2012 г. – 19 бр. Напуснали съдии през 2012 г. – 11 бр. Командированите 
съдии от СГС през 2012 г. са били 15 бр. Младшите съдии по щат към 
01.01.2012 г. са били  20 бр. Младшите съдии по щат към 01.12.2012 г. са 
били  20 бр., от които заети – 13 бр., свободни – 7 бр. Командированите 
съдии в СГС през 2012 г. са били 26 бр. 

Съдиите по щат към 01.01.2013 г. са били общо 111, от тях заети 101 и 
свободни 10 бройки. Към 01.12.2013 г. съдии по щат са били 121, от тях заети 
97 и свободни 24 бройки. Постъпили съдии през 2013 г. – 1 бр. Напуснали 
съдии през 2013 г. – 5 бр. Командировани съдии от СГС през 2013 г. – 17 бр. 
Младши съдии по щат към 01.01.2013 г. – 20 бр., от които заети 13 бр. и 
свободни 7 бр. Младши съдии по щат към 01.12.2013 г. 22 бр., от които заети 
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10 бр. и свободни 12 бр. Постъпили младши съдии през 2013 г. – 7 бр., а 
напуснали – 10 бр. Командировани съдии в СГС през 2013 г. – 35 бр.   

Съдии по щат към 01.01.2014 г. са били общо 121, от тях заети 97 и 
свободни бройки 24. 

Съдии по щат към 01.10.2014 г. са били общо 122, от тях заети 91 и 
свободни 31 бройки. Постъпили съдии през 2014 г. – 1 бр., а напуснали – 7 
бр. Командировани съдии от СГС през 2014 г. – 13 бр. Младши съдии по щат 
към 01.01.2014 г. – 22 бр., от които заети – 10 бр. и свободни 12 бр. Младши 
съдии  на щат към 01.10.2014 г. – 25 бр., от които заети 20 бр. и свободни 5 
бр. Командировани съдии в СГС до 01.10.2014 г. 35 бр. 

В съда са сформирани пет отделения: наказателно, гражданско, брачно, 
търговско и административно.  

В наказателното отделение има 35 първоинстанционни състави и 17 
въззивни състави. 

Към момента на проверката  съдиите в наказателно отделение са 40, от 
които по щат 30 и командировани 10. От съдиите по щат са командировани в 
САС- 6 бр., командировани в НИП – 1 бр. и в Косово – 1 бр.    

През 2012 г. съдиите в НО са били 40, от които по щат са били 32. От 
съдиите по щат са командировани в САС – 5 бр. и в СпНС – 1 бр. 

През 2013 г. съдиите в НО са били 42, от които по щат са 31. От 
съдиите по щат са командировани в САС – 6 бр., в НИП – 1 бр. и в Косово – 1 
бр.  

Председателят на съда (до 19.02.2015 г.) Владимира Янева е с 25% 
натовареност. 

Ръководителят на НО (до 11.03.2015 г.) Петя Крънчева е с 40 % 
натовареност.  
 Съдът се помещава в сградата на Съдебната палата в гр. София. На 
гражданите се предоставят информационни услуги на интернет страницата 
на съда и чрез поставените табла на етажа на залите.   

В съответствие с изискването на чл. 9 ЗСВ делата  се разпределят чрез 
електронната система “Law choice”, предоставена от ВСС.   

Лицата, които имат достъп до програмата за разпределение на делата са 
председателят и зам. председателите на гражданското, наказателното, 
търговското и административното отделение и н-к отдел „ИО”- инж. Ташко 
Ташев.  

Относно приложението на чл. 9 от ЗСВ беше извършена проверка по 
същото време от ВСС, за която е взето решение от 08.01.2015 г. Докладът от 
извършената проверка е изготвен на 02.04.2015 г. и е качен на електронната 
страница на ВСС. 
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При извършената проверка от страна на ИВСС се установи, че делата 
се образуват своевременно, в деня на постъпване на книжата в съда или най-
късно на следващия ден.  

Протоколите от извършеното разпределение на делата се съхраняват на 
електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от длъжностното 
лице, извършило разпределението, като извлечение от него се прилага към 
всяко дело.   

 ● входящите съдебни книжа се обособяват по материя в съответния вид 
наказателни дела първа или въззивна инстанция. 
 ● под ръководството и надзора на зам. председателя на СГС – съдия 
Петя Крънчева се упражнява предварителен контрол върху качеството на 
документите, сезиращи съда, като съдържание, законосъобразност и 
окомплектованост. Съответните книжа се образуват в производства само 
когато отговарят на установените изисквания. На този етап допуснатите 
непълноти, пропуски и несъответствия обективно съставляват пречки за 
валидното сезиране на съда. Делата постъпват за образуване само след 
отстраняване на констатираните недостатъци. 
 ● пак в канцеларията на наказателното отделение предварително се 
изключват от разпределение съдиите, които отсъстват – поради отпуск, 
болест, майчинство или други причини, както и тези, които имат произнасяне 
по същите входящи книжа, което съставлява законова пречка за последващо 
участие в разглеждането на делото. 
 ● на длъжностното лице, натоварено с разпределението на делата по 
електронен път (зам. председателя на СГС – съдия Петя Крънчева) се подава 
входящия номер на съответните книжа по дадено производство, както и 
имената на съдиите, които обективно не могат да участват в разглеждането 
на делото и тези съдии се изключват от кръга на лицата, спрямо които се 
извършва разпределението на делата. 
 ● чрез входящия номер на съдебните книжа по дадено производство се 
генерира номера по ред за годината на съответния вид наказателно дело. 
 ● при неправилно (погрешно) подадена команда на компютъра, 
изборът на съдията-докладчик не може да продължи и така генерираният 
номер се губи, т.е. не може да се използва. 
 ● такава ситуация възникна при демонстрацията на системата пред 
проверяващия екип на ИВСС, поради погрешно подадена команда. (на 
05.02.2015 г.)  
 ●  след генерирането на съответния номер на делото и определянето на 
докладчика, информацията за това се изпраща по електронен път до ВСС и се 
отпечатва протокола за избор на докладчика.  
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 ● Поради липсата на IT специалист  в състава си, както и на изрична 
законова компетентност, проверяващият екип не е в състояние да 
проконтролира, дали на практика има недопустимо манипулиране на 
системата за случайно разпределение на делата. В тази насока липсва и 
съответно необходимия софтуер, което прави проверката невъзможна. 
Поради посочените причини споделям напълно резултатите от проверката на 
ВСС на СГС, НО по приложението на  чл. 9 от ЗСВ. 

Съдиите и съдебните служители дават дежурства през почивните и 
през празничните дни, във връзка с извършване на искани неотложни 
процесуални действия по първоначално вземане на МНО „Задържане под 
стража”, предварителни разрешения по чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК, както и 
за разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия и по производствата по 
Глава 36 НПК „Производства във връзка с международното сътрудничество 
по наказателни дела” и Закона за екстрадицията и европейската заповед за 
арест, за което са издадени съоветните заповеди.   

СГС има много добри условия и всички необходими материални 
предпоставки за пълноценно и ефективно изпълнение на своята основна 
задача- осъществяване на добро правосъдие. 

От гледна точка задачите на управлението по материално обезпечаване 
и разпределение на човешки ресурси е направено оптималното. Целта е 
създаденото да се запази и да продължи да функционира по същия  начин.    
 През проверявания период е извършена огромна по обем 
административно-управленска дейност. По всички въпроси за които е 
предвидено издаването на заповед от адм. ръководител, въз основа на закон, 
подзаконов нормативен акт, решение на ВСС и др. e издавана такава заповед 
в СГС. 
 Средно за година за проверявания период са издадени по около 500 
заповеди. 
 По съдържанието и правната обосновка на заповедите, с известни 
изключения, не са констатирани слабости и несъответствия.   
         През проверявания период проверки на районен съд – гр. София от 
съдии от СГС не са извършвани.     

За проверявания период на СГС не  са извършвани  ревизии от САС.   
  

    II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп до 

актуалното българско законодателство и правото на ЕС създава условия за 
по-бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 
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позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите 
при упражняване на правото за достъп до информация.  

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office,  Internet  
Explorer. Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са 
свързани в локална компютърна мрежа. В СГС са в експлоатация: -Windows 
XP, Windows 7-MSOffice 2003, MS office 2007 - работа с текстови и таблични файлове. 
-Антивирусна програма „NOD32”-Деловодна система „САС” на „Информационно 
обслужване” гр.Варна.-Счетоводен  ПП „Конто”-Правен ПП „Сиела”-Правен ПП „Апис”-ПП 
„Аладин” – труд и работна заплата-Звукозапис. 
          За електронното разпределение на делата на случаен принцип в съда се 
използва програмният продукт  „LawChoice” 
          Лица, които имат нормативен достъп до софтуерната програма за 
разпределение на делата на случаен принцип са: 

председател на СГС – с-я Владимира Янева 
зам. председател на НО – с-я Петя Крънчева 
зам. председател на ГО – с-я Богдана Желявска 
зам. председател на ТО – с-я Иво Дачев 
зам. председател на АО – с-я Николай Димов 
н-к отдел „ИО” – инж. Ташко Ташев.   
Последното външно въздействие върху системата е извършено през 

2014 г. във връзка с инсталирането на нова версия на LawChoice с 
последваща серия от ъпдейти от Валери Михайлов от ВСС. 
          СГС има действаща страница: http://scc.bg. В изпълнение на 
задълженията си по чл. 64 от ЗСВ сe публикуват  актовете и мотивите към 
тях по дела с изключителен обществен интерес, след привеждането им във 
вид, съответстващ на ЗЗЛД и ЗЗКИ. На интернет страницата на съда се 
публикуват  предстоящите заседания, за да могат гражданите своевременно 
да проверят в коя зала и от колко часа е насрочено съответното дело, 
докладите и справките от отчета на съда, важна информация за гражданите, 
участниците в процеса, съдебните заседатели и вещите лица и нормативните 
документи, касаещи правораздаването. 

 
III. КНИГИ И РЕГИСТРИ, ВОДЕНИ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ДЕЛОВОДСТВО 
 
В СГС се водят нормативно предвидените деловодни книги и тяхното 

състояние е следното:    
 

Срочни книги – първа инстанция  
 

http://scc.bg/
http://scc.bg/
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1. Срочна книга НО, 28 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 105 листа, започната на 06.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
2. Срочна книга НО, 23 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 09.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 21.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
3. Срочна книга НО, 21 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 06.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 17.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
4. Срочна книга НО, 22 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 99 листа, започната на 16.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
5. Срочна книга НО, 20 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 17.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 15.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
6. Срочна книга НО, 33 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 26.07.2012 г. Последно 
отбелязване на 29.11.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
7. Срочна книга НО, 7 състав за 2012 г. – прономерована, не е прошнурована, 
съдържа 103 листа, започната на 13.01.2012 г. Последно отбелязване на 
20.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с печат на съда и 
подпис на съответното длъжностно лице. 
8. Срочна книга НО, 18 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 24.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
9. Срочна книга НО, 32 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 10.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 14.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
10. Срочна книга НО, 35 състав за 2012 г. – прономерована,  прошнурована, с 
отбелязване, че книгата съдържа 101 листа, започната на 13.01.2012 г. 
Последно отбелязване на 20.12.2012 г. Книгата не е приключена по 
надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
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11. Срочна книга НО, 1 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 13.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 28.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
12. Срочна книга НО, 9 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 03.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 21.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
13. Срочна книга НО, 10 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 30.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 17.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
14. Срочна книга НО, 14 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 10.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 18.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
15. Срочна книга НО, 15 състав за 2012 г. – не прономерована, не е 
прошнурована, започната на 17.01.2012 г. Последно отбелязване на 
27.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с печат на съда и 
подпис на съответното длъжностно лице. 
16. Срочна книга НО, 29 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 10.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 21.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
17. Срочна книга НО, 27 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 112 листа, започната на 05.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 10.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
18. Срочна книга НО, 24 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 18.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
19. Срочна книга НО, 25 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 16.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 12.07.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
20. Срочна книга НО, 16 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 30.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 21.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
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21. Срочна книга НО, 13 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 106 листа, започната на 12.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 22.11.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
22. Срочна книга НО, 8 състав за 2012 г. – прономерована,  прошнурована, 
започната на 23.01.2012 г. Последно отбелязване на 17.12.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред, а само е отбелязано че съдържа 101 листа, 
заверена с печат на съда  (9 НО) и подпис на деловодителя. 
23. Срочна книга НО, 17 състав за 2012 г. – прономерована, прошнурована, 
съдържа 102 листа, започната на 20.01.2012 г. Последно отбелязване на 
04.12.2012 г. Книгата не е приключена по съответния ред, а само е 
отбелязано че съдържа 102 листа, заверена с печат на съда  (9 НО) и подпис 
на деловодителя.  
24. Срочна книга НО, 11 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 06.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
25. Срочна книга НО, 31 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 10.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
26. Срочна книга НО, 30 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 10.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
27. Срочна книга НО, 12 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 09.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
28. Срочна книга НО, 4 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 104 листа, започната на 14.02.2012 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
29. Срочна книга НО, 3 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 25.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 17.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
30. Срочна книга НО, 34 състав за 2012 г. – прономерована, прошнурована, 
със заверка, че книгата съдържа 102 листа, с положен печат на съда (23 НО), 
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без подпис на длъжностно лице. Започната на 24.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 30.11.2012 г.  
31. Срочна книга НО, 26 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 24.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 27.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
32. Срочна книга НО, 6 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 205 страници, започната на 16.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
33. Срочна книга НО, 5 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 203 страници, започната на 11.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 12.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
34. Срочна книга НО, 19 състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 105 листа, започната на 23.01.2012 г. Последно 
отбелязване на 17.12.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
 

Срочни книги - въззивни състави 2012 г. 
 
1. Срочна книга НО, VII въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 30.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 47 - ВНОХД № 5018/2012 г. Книгата не е приключена по 
надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
2. Срочна книга НО, XII въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 99 листа, започната на 09.02.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 55 - ВАНХД № 5723/2012 г. Книгата не е приключена по 
надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
3. Срочна книга НО, XI въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 100 листа, започната на 08.02.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 37 - ВНОХД № 4729/2012 г. Книгата не е приключена по 
надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
4. Срочна книга НО, XIII въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 16.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 46 - ВЧНД № 4509/2012 г. от 11.12.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
5. Срочна книга НО, VIII въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 01.02.2012 г. Последно 
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отбелязване на л. 35 - ВНЧД № 5463/2012 г. от 17.12.2012 г.  Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
6. Срочна книга НО, V въззивен състав за 2012 г. – не е прономерована, не е 
прошнурована, започната на 25.01.2012 г. Последно отбелязване на пореден 
№ 171 - ВНОХД № 5388/2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
7. Срочна книга НО, XIV въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 18.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 26 - ВЧНД № 5652/2012 г. от 11.12.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
8. Срочна книга НО, IV въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 96 листа, започната на 23.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 62 - ВНОХД № 5103/2012 г. Книгата не е приключена по 
надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
9. Срочна книга НО, X въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 02.02.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 36 с пореден № 108- ВЧНД № 5470/2012 г. от 10.12.2012 г. 
Книгата не е приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на 
съответното длъжностно лице. 
10. Срочна книга НО, III въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 23.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 50 - ВНОХД № 5245/2012 г. от 21.11.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
11. Срочна книга НО, XV въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 98 листа, започната на 19.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 33 - ВНОХД № 4342/2012 г. от 28.12.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
12. Срочна книга НО, I въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 13.02.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 31 - ВНЧХД № 4730/2012 г. от 17.12.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
13. Срочна книга НО, XVII въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка с печат на съда (23 НО), че съдържа 101 листа, 
започната на 26.01.2012 г. Последно отбелязване на л. 40 -  ВНОХД № 
3521/2012 г. от 28.11.2012 г. Книгата не е приключена по надлежния ред.  
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14. Срочна книга НО, VI въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 04.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 35 - ВЧНД № 5813/2012 г. от 19.12.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
15. Срочна книга НО, XVI въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 25.01.2012 г. Последно 
отбелязване на л. 35 - ВЧНД № 5135/2012 г. от 12.12.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
16. Срочна книга НО, II въззивен състав за 2012 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 203 страници, започната на 18.01.2012 г. Последно 
отбелязване на стр. 85 с ВНОХД № 5390/2012 г. от 21.11.2012 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
 
    Срочни книги  2013 г. 
 
1.  Срочна книга НО, 14 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 10.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 06.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
2. Срочна книга НО, 28 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 30.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
3. Срочна книга НО, 25 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 104 листа, започната на 26.02.2013 г. Последно 
отбелязване на 18.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
4. Срочна книга НО, 24 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 107 листа, започната на 04.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 18.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
5. Срочна книга НО, 15 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 07.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
6. Срочна книга НО, 26 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 22.01.2013 г. Последно 
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отбелязване на 30.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
7. Срочна книга НО, 13 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 08.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 04.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
8. Срочна книга НО, 27 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 11.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 04.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
9. Срочна книга НО, 32 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 16.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 02.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
10. Срочна книга НО, 33 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа, започната на 03.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 29.11.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
11. Срочна книга НО, 16 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 23.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
12. Срочна книга НО, 22 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 15.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
13. Срочна книга НО, 21 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 14.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 16.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
14. Срочна книга НО, 18 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 104 листа, започната на 23.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 18.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
15. Срочна книга НО, 7 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 11.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 16.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
16. Срочна книга НО, 23 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 21.01.2013 г. Последно 
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отбелязване на 19.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
17. Срочна книга НО, 20 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа, започната на 21.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 11.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
18. Срочна книга НО, 9 състав за 2013 г. – прономерована, прошнурована, 
със заверка, че книгата съдържа 102 листа, с положени печат на съда (10 НО) 
и подпис на секретар. Започната на 07.01.2013 г. Последно отбелязване на 
19.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с печат на съда и 
подпис на съответното длъжностно лице. 
19. Срочна книга НО, 1 състав за 2013 г. – не е прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа, започната на 17.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
20. Срочна книга НО, 10 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 102 листа, с положени печат 
на съда (10 НО) и подпис на секретар. Започната на 15.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 06.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
21. Срочна книга НО, 34 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 101 листа, с положен печат 
на съда (23 НО) без подпис на съответното длъжностно лице. Започната на 
16.01.2013 г. Последно отбелязване на 04.12.2013 г. Книгата не е приключена 
по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
22. Срочна книга НО, 35 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 102 листа, с положени печат 
на съда (23 НО) и подпис на секретар. Започната на 15.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
23. Срочна книга НО, 2 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 06.02.2013 г. Последно 
отбелязване на 12.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
24. Срочна книга НО, 29 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 10.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
25. Срочна книга НО, 12 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 100 листа. Започната на 16.01.2013 г. Последно 
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отбелязване на 21.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
26. Срочна книга НО, 6 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 21.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 16.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
27. Срочна книга НО, 5 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 10.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 13.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
28. Срочна книга НО, 31 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 103 листа, с положен печат 
на съда (20 НО), без подпис на съответното длъжностно лице. Започната на 
10.01.2013 г. Последно отбелязване на 20.12.2013 г. Книгата не е приключена 
по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
29. Срочна книга НО, 30 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 16.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 18.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
30. Срочна книга НО, 8 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 101 листа, с положен печат 
на съда (9 НО), без подпис на съответното длъжностно лице. Започната на 
22.01.2013 г. Последно отбелязване на 17.07.2013 г. Книгата не е приключена 
по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
31. Срочна книга НО, 17 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 102 листа, с положен печат 
на съда (9 НО), без подпис на съответното длъжностно лице. Започната на 
24.01.2013 г. Последно отбелязване на 17.12.2013 г. Книгата не е приключена 
по надлежния ред, с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
32. Срочна книга НО, 3 състав за 2013 г. – не е прономерована, не е 
прошнурована. Започната на 23.01.2013 г. Последно отбелязване на 
16.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с печат на съда и 
подпис на съответното длъжностно лице. 
33. Срочна книга НО, 11 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на 07.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 20.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
34. Срочна книга НО, 4 състав за 2013 г. – не е прономерована, не е 
прошнурована. Започната на 17.01.2013 г. Последно отбелязване на 
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18.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с печат на съда и 
подпис на съответното длъжностно лице. 
35. Срочна книга НО, 19 състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на 15.01.2013 г. Последно 
отбелязване на 19.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
 

 
 

Срочни книги - въззивни състави 2013 г. 
 
1. Срочна книга НО, I въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 96 листа, с подпис на 
секретар. Започната на 21.01.2013 г. Последно отбелязване на л. 31 - ВЧНД 
№ 2619/2013 г. от 10.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с 
печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
2. Срочна книга НО, II въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 99 листа. Започната на 14.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 38 - ВЧНД № 5114/2013 г. от 27.11.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
3. Срочна книга НО, III въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 104 листа. Започната на 08.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 40 - ВНОХД № 5115/2013 г. от 28.11.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
4. Срочна книга НО, IV въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 17.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 61 - ВНОХД № 3499/2013 г. от 10.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
5. Срочна книга НО, V въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 96 листа. Започната на 23.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 50 - ВНОХД № 5151/2013 г. от 17.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
6. Срочна книга НО, VI въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 99 листа. Започната на 24.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 43 - ВНОХД № 2025/2013 г. от 28.11.2013 г. Книгата не е 
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приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
7. Срочна книга НО, VII въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 82 листа. Започната на 28.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 37 - ВНОХД № 5217/2013 г. от 02.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
8. Срочна книга НО, VIII въззивен състав за 2013 г. – прономерована, 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 99 листа, с положени печат 
на съда (10 НО) и подпис на секретар. Започната на 31.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 32 - ВНОХД № 5190/2013 г. от 20.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
9. Срочна книга НО, IX въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 111 листа, с положени печат 
на съда (9 НО) и подпис на секретар. Започната на 18.02.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 26 - ВНОХД № 5221/2013 г. от 05.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
10. Срочна книга НО, X въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на 04.02.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 39 - ВНАХД № 3692/2013 г. от 09.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
11. Срочна книга НО, XI въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 100 листа. Започната на 06.02.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 39 - ВНОХД № 1038/2013 г. от 11.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
12. Срочна книга НО, XII въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 23.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 48 - ВНОХД № 5853/2013 г. от 12.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
13. Срочна книга НО, XIII въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 97 листа. Започната на 25.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 40 - ВНОХД № 3999/2013 г. от 06.11.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
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14. Срочна книга НО, XIV въззивен състав за 2013 г. – не е  прономерована, 
не е прошнурована. Започната на 16.01.2013 г. Последно отбелязване - 
ВНОХД № 5216/2013 г. от 02.12.2013 г. Книгата не е приключена по 
надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
15. Срочна книга НО, XV въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 87 листа, с положен подпис 
на секретар, като е посочено името. Започната на 17.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 40 - ВНАХД № 5504/2013 г. от 16.12.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
16. Срочна книга НО, XVI въззивен състав за 2013 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 23.01.2013 г. Последно 
отбелязване на л. 38 - ВНОХД № 3108/2013 г. от 13.11.2013 г. Книгата не е 
приключена по надлежния ред с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
17. Срочна книга НО, XVII въззивен състав за 2013 г. – прономерована, 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 98 листа, с положен печат на 
съда (23 НО), без подпис на съответното длъжностно лице. Започната на 
24.01.2013 г. Последно отбелязване на л. 38 - ВЧНД № 4906/2013 г. от 
03.12.2013 г. Книгата не е приключена по надлежния ред с печат на съда и 
подпис на съответното длъжностно лице. 
 
    Срочни книги  2014 г.  
 
1. Срочна книга НО, 18 състав за 2014 г. – прономерована,  прошнурована, 
със заверка, че книгата съдържа 99 листа, положени печат на съда и подпис 
на секретар. Започната на 10.01.2014 г.  
2. Срочна книга НО, 7 състав за 2014 г. – прономерована,  прошнурована, със 
заверка, че книгата съдържа 110 листа, положени печат на съда и подпис на 
секретар. Започната на 13.01.2014 г.  
3. Срочна книга НО, 6 състав за 2014 г. – прономерована, не е прошнурована, 
съдържа 101 листа. Започната на  21.01.2014 г.  
4. Срочна книга НО, 25 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 100 листа. Започната на  22.01.2014 г. 
5. Срочна книга НО, 4 състав за 2014 г. – прономерована, не е прошнурована, 
съдържа 102 листа. Започната на  28.01.2014 г. 
6. Срочна книга НО, 19 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа. Започната на  17.01.2014 г. 
7. Срочна книга НО, 2 състав за 2014 г. – прономерована, не е прошнурована, 
съдържа 99 листа. Започната на  09.01.2014 г. 
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8. Срочна книга НО, 5 състав за 2014 г. – прономерована, не е прошнурована, 
съдържа 96 листа. Започната на  03.01.2014 г. 
9. Срочна книга НО, 12 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на  09.01.2014 г. 
10. Срочна книга НО, 34 състав за 2014 г. – прономерована,  прошнурована, 
със заверка, че книгата съдържа 100 листа, положени печат на съда и подпис 
на секретар. Започната на 16.01.2014 г.  
11. Срочна книга НО, 32 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 95 листа. Започната на  16.01.2014 г. 
12. Срочна книга НО, 33 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 98 листа. Започната на  06.01.2014 г. 
13. Срочна книга НО, 3 състав за 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована. Започната на  13.01.2014 г. 
14. Срочна книга НО, 31 състав за 2014 г. – прономерована,  прошнурована, 
със заверка, че книгата съдържа 101 листа, положен печат на съда, като 
липсва подпис на секретар. Започната на 14.01.2014 г. 
15. Срочна книга НО, 35 състав за 2014 г. – прономерована,  прошнурована, 
със заверка, че книгата съдържа 95 листа, положени печат на съда и подпис 
на секретар. Започната на 06.01.2014 г. 
16. Срочна книга НО, 24 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 104 листа. Започната на  16.01.2014 г. 
17. Срочна книга НО, 9 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на  07.01.2014 г. 
18. Срочна книга НО, 17 състав за 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована. Започната на  31.01.2014 г. 
19. Срочна книга НО, 30 състав за 2014 г. – прономерована,  прошнурована, 
със заверка, че книгата съдържа 97 листа, положен печат на съда, като липсва 
подпис на секретар. Започната на 16.01.2014 г. 
20. Срочна книга НО, 1 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 100 листа. Започната на  13.01.2014 г. 
21. Срочна книга НО, 21 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на  16.01.2014 г. 
22. Срочна книга НО, 22 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на  10.01.2014 г. 
23. Срочна книга НО, 14 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа. Започната на  07.01.2014 г. 
24. Срочна книга НО, 15 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 100 листа. Започната на  06.01.2014 г. 
25. Срочна книга НО, 26 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 121 листа. Започната на  09.01.2014 г. 
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26. Срочна книга НО, 28 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на  13.01.2014 г. 
27. Срочна книга НО, 23 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 98 листа. Започната на 17.01.2014 г. 
28. Срочна книга НО, 20 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на  08.01.2014 г. 
29. Срочна книга НО, 13 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 103 листа. Започната на  22.01.2014 г. 
30. Срочна книга НО, 16 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 99 листа. Започната на  04.02.2014 г. 
31. Срочна книга НО, 27 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 99 листа. Започната на  06.01.2014 г. 
32. Срочна книга НО, 29 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 100 листа. Започната на  10.01.2014 г. 
33. Срочна книга НО, 10 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на  06.01.2014 г. 
34. Срочна книга НО, 11 състав за 2014 г. – прономерована, не е 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на  07.01.2014 г. 
 

Срочни книги - въззивни състави 2014 г. 
 
1. Срочна книга НО, I въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 103 листа. Започната на 22.01.2014 г.  
2. Срочна книга НО, II въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 203 страници. Започната на 15.01.2014 г. 
3. Срочна книга НО, VII въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 101 листа, с положени печат 
на съда и подпис на секретар. Започната на 27.01.2014 г. 
4. Срочна книга НО, VIII въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 06.01.2014 г. 
5. Срочна книга НО, IX въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 30.01.2014 г. 
6. Срочна книга НО, XVII въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 101 листа, с положени печат 
на съда и подпис на секретар. Започната на 23.01.2014 г. 
7. Срочна книга НО, XIII въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 27.01.2014 г. 
8. Срочна книга НО, XIV въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на 22.01.2014 г. 
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9. Срочна книга НО, VI въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на 23.01.2014 г. 
10. Срочна книга НО, V въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 13.01.2014 г. 
11. Срочна книга НО, X въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 101 листа. Започната на 03.02.2014 г. 
12. Срочна книга НО, XII въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 17.01.2014 г. 
13. Срочна книга НО, III въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 103 листа. Започната на 28.01.2014 г. 
14. Срочна книга НО, XI въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 05.02.2014 г. 
15. Срочна книга НО, IV въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 20.01.2014 г. 
16.  Срочна книга НО, XV въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, със заверка, че съдържа 102 листа, с положен печат на съда, 
без подпис на секретар. Започната на 15.01.2014 г. 
17.  Срочна книга НО, XVI въззивен състав за 2014 г. – прономерована, 
прошнурована, съдържа 102 листа. Започната на 14.01.2014 г. 
 
1. Описна книга първа инстанция – I част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 03.01.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 10.05.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
2. Описна книга първа инстанция – II част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 10.05.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 24.09.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
3. Описна книга първа инстанция – III част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 24.09.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 28.12.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
4. Описна книга въззивна инстанция – I част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 03.01.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 13.03.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
5. Описна книга въззивна инстанция – II част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 13.03.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 23.05.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
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6. Описна книга въззивна инстанция – III част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 23.05.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 15.08.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
7. Описна книга въззивна инстанция – IV част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 15.08.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 02.11.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
8. Описна книга въззивна инстанция – V част 2012 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 02.11.2012 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 28.12.2012 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
9.  Описна книга първа инстанция – I част 2013 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 04.01.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 18.05.2013 г.  Книгата 
не е приключена по надлежния ред. 
10. Описна книга първа инстанция – II част 2013 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 18.05.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 20.09.2013 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
11. Описна книга първа инстанция – III част 2013 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 20.09.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 30.12.2013 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
12. Описна книга въззивна инстанция – I част 2013 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 03.01.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 19.03.2013 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
13. Описна книга въззивна инстанция – II част 2013 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 19.03.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 13.06.2013 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
14. Описна книга въззивна инстанция – III част 2013 г. – не е прономерована 
и прошнурована, започната на 13.06.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 25.09.2013 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
15. Описна книга въззивна инстанция – IV част 2013 г. – не е прономерована 
и прошнурована, започната на 26.09.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 20.12.2013 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
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16. Описна книга въззивна инстанция – V част 2013 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 20.12.2013 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 30.12.2013 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
17. Описна книга първа инстанция – I част 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 06.01.2014 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 02.04.2014 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
18. Описна книга първа инстанция – II част 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 03.04.2014 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 24.07.2014 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
19. Описна книга първа инстанция – III част 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 27.07.2014 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 06.10.2014 г.  
20. Описна книга въззивна инстанция – I част 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 03.01.2014 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 27.01.2014 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
21. Описна книга въззивна инстанция – II част 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 27.03.2014 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 13.06.2014 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
22. Описна книга въззивна инстанция – III част 2014 г. – не е прономерована 
и прошнурована, започната на 13.06.2014 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 15.09.2014 г. Книгата не 
е приключена по надлежния ред. 
23. Описна книга въззивна инстанция – IV част 2014 г. – не е прономерована 
и прошнурована, започната на 15.09.2014 г., графата „Продължителност на 
разглеждането” не се попълва, последно вписване на 03.10.2014 г.  
24. Книга за закрити и разпоредителни заседания 2012 г. – прономерована и 
прошнурована, със заверка че книгата съдържа 202 листа, с положени печати 
на съда и подпис. Започната на 04.01.2012 г., всички графи се попълват 
надлежно, няма поправки и задрасквания. Последно вписване на 27.12.2012 г. 
на 95 л. Книгата не е приключена по надлежния ред.  
25. Книга за закрити и разпоредителни заседания 2013 г. – прономерована и 
прошнурована, със заверка че книгата съдържа 201 листа, с положени печати 
на съда и подпис на зав. служба. Започната на 02.01.2013 г., всички графи се 
попълват надлежно, няма поправки и задрасквания. Последно вписване на 
06.01.2014 г. на 86 л. Книгата не е приключена по надлежния ред. 
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26. Книга за закрити и разпоредителни заседания 2014 г. – прономерована и 
прошнурована, със заверка че книгата съдържа 197 листа, с положени печати 
на съда и подпис на зав. служба. Започната на 02.01.2014 г., всички графи се 
попълнени надлежно, няма поправки и задрасквания. Последно вписване на 
07.10.2014 г. на 60 л.  
27. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 2012 г. – 
прономерована и прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 210 листа, с 
положени печати на съда и подпис на завеждащ служба. Започната на 
03.02.2012 г. Всички графи са попълнени надлежно, липсват поправки и 
задрасквания. Последно вписване на 26.09.2012 г. на л. 178. Книгата не е 
приключена по надлежния ред. 
28. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 2013 г. – 
прономерована и прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 201 листа, с 
положени печати на съда и подпис на завеждащ служба. Започната на 
26.03.2013 г. Всички графи са попълнени надлежно, липсват поправки и 
задрасквания. Последно вписване на 25.09.2013 г. на л. 146. Книгата не е 
приключена по надлежния ред. 
29. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 2014 г. – 
прономерована и прошнурована, със заверка, че книгата съдържа 201 листа, с 
положени печати на съда и подпис на завеждащ служба. Започната на 
06.01.2014 г. Всички графи са попълнени надлежно, липсват поправки и 
задрасквания. Последно вписване на 19.09.2014 г. на л. 65. 
30. Описна книга на веществени доказателства за 2012 г. – представлява 
папка класьор, съдържаща отделни папки джобове с опис на ВД и съответния 
акт на съда за разпореждане с тях. Към всяка папка джоб е приложена 
таблица с графи, съдържащи информация за датата на получаване на ВД, 
номера на делото, описание на ВД, имената на подсъдимия/обвиняемия, дата 
на изпращане на друга инстанция, дата на получаване от друга инстанция и 
разпоредителни действия с ВД.  
31. Описна книга на веществени доказателства за 2013 г. – представлява 
папка класьор, съдържаща отделни папки джобове с опис на ВД и съответния 
акт на съда за разпореждане с тях. Към всяка папка джоб е приложена 
таблица с графи, съдържащи информация за датата на получаване на ВД, 
номера на делото, описание на ВД, имената на подсъдимия/обвиняемия, дата 
на изпращане на друга инстанция, дата на получаване от друга инстанция и 
разпоредителни действия с ВД. В някои от приложените приемо-
предавателни протоколи липсват имената и съответно длъжностите на лицата 
приели, респ. предали ВД. 
32. Книга за веществени доказателства за 2014 г. – не е прономерована и 
прошнурована, започната на 06.01.2014 г. В книгата са приложени съдебните 
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актове за разпореждане с ВД, както и описи на ВД, приемо-предавателни 
протоколи по съответното дело. Последно вписване от 06.10.2014 г.  
 Към всяка книга за ВД е приложена папка за извършени 
инвентаризации – на полугодието през съответната година, които съдържат  
протокол за инвентаризацията, опис на постъпилите дела в НО на съда през 
съответната година и доклад от експертната комисия за проверка на ВД за 
съответния период. В този доклад са отразени делата, по които ВД са 
унищожени, тези, по които ВД са върнати, както и тези, по които ВД са 
отнети в полза на държавата. 
 Проверени бяха 2 папки за 2012 г., 2 папки за 2013 г. и папка за 
първото полугодие на 2014 г.  
 Следва да се отбележи, че в някои от приемопредавателните протоколи 
липсват имената и длъжностите на лицата приели веществените 
доказателства. Някои от книгите не са прономеровани и прошнуровани (за 
2014 г.). Също така не се съставят протоколи за всяко конкретно 
унищожаване на веществени доказателства със съответните реквизити. 
 От изложеното могат да се направят следните изводи: 
 Повечето срочни и деловодни книги, както и книгите за веществените 
доказателства не се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС (отм.) и 
ПАС. 
 Във връзка с направените констатации, ИВСС прави следните 
препоръки:   

● Срочните и деловодните книги да се прономероват и прошнуроват, 
като се приключват по надлежният ред – с печат на съда и подпис на 
съответното длъжностно лице. 
 ● В книгите за веществените доказателства в приемо-предавателните 
протоколи да се отразяват имената и длъжностите на лицата, приели 
веществените доказателства.  Книгите да сe прономероват и прошнуроват.   
Да се съставят протоколи за всяко конкретно унищожаване на веществени 
доказателства по всяко конкретно дело, със съответните реквизити: 

- Комисията по унищожаване на веществените доказателства; 
- Конкретните веществени доказателства; 
- По кое дело са веществените доказателства; 
- Конкретният начин на унищожаване на веществените доказателства 

(изгаряне, натрошаване и т.н.); 
- Подписите на членовете на комисията за унищожаване на 

веществените доказателства.  
 
 

КНИГИ ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
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1. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
досъдебно деловодство за 2012 г. – том 1  
2. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
досъдебно деловодство за 2012 г. – том 2 
3. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
досъдебно деловодство за 2013 г. – том 1  
4. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
досъдебно деловодство за 2013 г. – том 2  
5. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
досъдебно деловодство за 2014 г. – том 1  
6. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
досъдебно деловодство за 2014 г. – том 2  
7. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
наказателни дела за 2012 г. 
8. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
наказателни дела 2013 г.  
9. Папка класьор, съдържаща протоколи за компютърното разпределение на 
наказателни дела 2014 г. – том 1 
         
 

ІV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА   
 
 1. ВНОХД № 2757/2014 г. – висящо, 14 въззивен с-в, докладчик съдия Вл. 
Янева 
    Образувано на 23.06.2014 г. по жалба на подсъдимия срещу присъда на 
СРС, 102 с-в. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 07.07.2014 г., в което не е посочен вторият член на съдебния 
състав, липсва и неговият подпис, делото е насрочено за 02.10.2014 г. В това 
с.з. не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия, нередовно 
призован и неговия защитник, който е бил в отпуск по майчинство. Делото е 
отложено за 12.11.2014 г. 
 
2. ВНАХД № 3726/2014 г. – висящо, 14 въззивен състав, докладчик съдия К. 
Костадинова. 
    Образувано на 22.08.2014 г. по жалба на защитника на обвиняемата. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
27.08.2014 г., в което липсва посочване на втория член на съдебния състав, 
липсва и неговия подпис, делото е насрочено за 02.10.2014 г. В това с.з. не е 
даден ход на делото, поради неявяване на жалбоподателката и предвид 



28 
 

обстоятелството, че е постъпила молба от нея за оттегляне на жалбата, в 
която се сочат други номера на дела, различни от номера на въззивното дело, 
нейното явяване е наложително с оглед уточняване на тези обстоятелства. За 
призоваване на жалбоподателката делото е отложено за 12.11.2014 г. 
 
 
 

25 с-в, съдия Ани Захариева 
 

1. НОХД № 2288/2013 г. – образувано на 16.05.2013 г. по чл. 199, ал.1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал.1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. Има разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено 
насрочване на делото в срок от три месеца.  
     С разпореждане от 17.05.2013 г. делото е насрочено за предварително 
изслушване на страните за 27.05.2013 г., когато е даден ход на делото по реда 
на чл. 371, т. 2 НПК и е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е 
обжалвана пред САС, където на 01.07.2013 г. е образувано ВНОХД № 
651/2013 г. С решение от 07.10.2013 г. е потвърдена присъдата на СГС. 
2. НОХД № 1339/2014 г. – образувано на 25.03.2014 г. по чл. 244, ал. 1, пр. 3, 
вр. чл. 243, ал. 2 НК. Приложен протокол за избор от същата дата. Има 
разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено насрочване на 
делото в срок от три месеца. С разпореждане от 27.03.2014 г. делото е 
насрочено за 16.04.2014 г., когато е даден ход на делото и е постановена 
осъдителна присъда. Присъдата не е обжалвана. 
3. НОХД № 1790/2014 г. –  образувано на 23.04.2014 г. по чл. 381, вр. чл. 383 
ал.1 НПК за престъпление по чл. 354а, ал.1 НК. Приложен протокол за избор 
на докладчик от същата дата. С разпореждане от 23.04.2014 г. делото е 
насрочено за 28.04.2014 г., когато е даден ход на делото, постигнатото между 
страните споразумение е било одобрено от съда и наказателното 
производство по делото е било прекратено. 
4. НОХД № 2509/2014 г. –  образувано на 10.06.2014 г. по чл. 124, ал. 1, пр. 1 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Има 
разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено насрочване на 
делото в срок от три месеца. С разпореждане от 16.06.2014 г. делото е 
насрочено за 25.06.2014 г., когато не е даден ход на делото, поради късно 
упълномощаване на защитника по делото и невъзможност той да се запознае 
с материалите по него, и е отложено за 26.09.2014 г. В това с.з. е даден ход на 
делото и за събиране на доказателства е отложено за 28.10.2014 г. 
5. НОХД № 1804/2014 г. – образувано на 24.04.2014 г. по чл. 343, ал. 3, пр. 7, 
б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
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същата дата. Има разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е 
разрешено насрочване на делото в срок от три месеца. С разпореждане от 
13.05.2014 г. делото е насрочено за 27.05.2014 г., когато не е даден ход 
поради неявяване на защитника, служебно ангажиран по друго дело и е 
отложено за 18.06.2014 г. В това с.з. е даден ход и за събиране пак на 
доказателства делото е отложено за 25.09.2014 г. В това с.з. е даден ход на 
делото, разпитани са свидетели и е отложено за събиране на доказателства за 
17.11.2014 г. 
 От посоченото е видно, че доказателствените искания и тяхното 
осъществяване е станало в три поредни с.з., без стремеж към изчерпване на 
исканията в едно с.з., което предполага проучване на  спорните въпроси и 
активност на съда по отделяне на спорните от безспорните обстоятелства.  
6. ЧНД № 4333/2013 г. – образувано на 24.09.2013 г. по чл. 43а, т. 2 НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 25.09.2013 г. делото е насрочено за 14.10.2013 г., когато не е даден ход на 
делото и за предоставяне на правна помощ -  назначаване на служебен 
защитник е отложено за 28.10.2013 г. В това с.з. е даден ход и съдът с 
определение е заменил наложеното наказание „пробация” с „лишаване от 
свобода”, като е отложил изпълнението на последното за период от три 
години.  
7. ЧНД № 4057/2013 г. – образувано на 05.09.2013 г. по чл. 43, ал. 2 НК.  
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 16.09.2013 г. делото е насрочено за 14.10.2013 г., когато не е даден ход на 
делото, поради неявяване на осъденото лице. Предоставена му е правна 
помощ -  искане за назначаване на служебен защитник, постановено е 
принудително довеждане и е отложено за 28.10.2013 г. В това с.з. е даден ход 
и съдът с определение е заменил пробационната мярка „поправителен труд” в 
наказанието „пробация” с пробационната мярка „безвъзмезден труд в полза 
на обществото” за определен срок. Определението на СГС е обжалвано пред 
САС, където на 08.11.2013 г. е образувано ВНЧД № 1078/2013 г. С 
определение от 15.11.2013 г. е потвърдено определението на СГС. 
8. ЧНД № 827/2014 г. – образувано по чл. 457 НПК на 20.02.2014 г. по 
предложение на Главния прокурор. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.02.2014 г. делото е 
насрочено за 12.03.2014 г., когато не е даден ход на делото, поради наличие 
на противоречива информация по делото и без която съдът не може да 
определи наказанието, което следва да изтърпи осъденото лице в Р България. 
Делото е отложено за събиране на писмени доказателства за 07.04.2014 г., 
когато  е даден ход на делото и с определение от същата дата е приел за 
изпълнение присъдата, издадена от сръбския съд.  
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24 с-в, съдия Иван Коев 

 
1. НОХД № 3420/2012 г. –  образувано на 12.07.2012 г. по чл. 199, ал.1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал.1, пр. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. Има разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е 
разрешено насрочване на делото в срок от три месеца. С разпореждане от 
18.07.2012 г. делото е насрочено за 29.08.2012 г. за предварително 
изслушване на страните. В това с. з. не е даден ход на делото, поради 
неявяването на защитника на единия от подсъдимите и е отложено за 
11.10.2012 г. В това с.з. отново не е даден ход на делото, поради неявяване на 
защитника на единия подсъдим по здравословни причини. Делото е отложено 
за 20.11.2012 г., когато е даден ход на делото и е одобрено от съда 
постигнатото между страните споразумение (и за двамата подсъдими) и 
производството по делото е прекратено. 
2. НОХД № 3117/2012 г. – образувано на 22.06.2012 г. по чл. 354а, ал. 2, изр. 
2, пр. 3, алт. 1, вр. ал. 1, пр. 4 от НК. По делото има четирима подсъдими. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Има 
разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено насрочване на 
делото в срок от три месеца. С разпореждане от 28.06.2012 г. делото е 
насрочено за 30.08.2012 г., когато не е даден ход на делото, поради неявяване 
на защитника на единия подсъдим, поради заболяване. Делото е отложено за 
18.09.2012 г., когато не е даден ход на делото, поради наличие на 
противоречие между единия защитник и неговия подзащитен. За 
упълномощаване на друг защитник делото е отложено за 04.12.2012 г., когато 
не е даден ход на делото, поради постъпила молба на единия от защитниците 
за отлагане на делото, поради служебен ангажимент и е отложено за 
15.01.2013 г. В това с.з. отново не е даден ход на делото, поради липса на 
защитник на единия от подсъдимите и е отложено за 08.03.2013 г. В това с.з. 
отново не е даден ход на делото, поради заболяване на единия от 
защитниците. Делото е отложено за 08.05.2013 г., когато не е даден ход на 
делото, поради заболяване на един от подсъдимите. Делото е отложено за 
10.06.2013 г., когато отново не е даден ход, поради заболяване на друг 
подсъдим. Делото е отложено за 01.10.2013 г., когато отново не е даден ход, 
поради неявяването на един от защитниците и един от подсъдимите. Делото е 
отложено за 07.11.2013 г., когато не е даден ход, поради заболяване на един 
от подсъдимите и неявяването на един от защитниците. Делото е отложено за 
18.12.2013 г., когато отново не е даден ход на делото, поради неявяване на 
един от защитниците и един от подсъдимите, за които са постъпили молби, 
придружени с болнични листове. Делото е отложено за 26.02.2014 г., когато 



31 
 

отново не е даден ход на делото, поради неявяването на единия от 
защитниците и един от подсъдимите, за които има постъпили молби с 
болнични листове. Делото е отложено за 16.04.2014 г., когато не е даден ход 
на делото, поради неявяване на един от подсъдимите, за когото има 
представен болничен лист. Делото е  отложено за 02.07.2014 г., когато не е 
даден ход на делото, поради неявяване на един от подсъдимите, поради 
постъпване в болница, като за това с.з. няма представени доказателства за 
това обстоятелство. Съдът не е дал ход на делото и е отложил същото за 
15.10.2014 г., като е задължил подсъдимия да представи доказателство най-
късно до 03.07.2014 г. На 03.07.2014 г. е представена молба, ведно с 
болничен лист.  
 От посоченото е видно, че делото е отлагано неколкократно, поради 
последователни заболявания на подсъдимите и техните защитници. 
Характерно е, че заболяването преминавало ту в единия, ту в другия 
защитник. Обстоятелството, че за тези заболявания са представени 
медицински документи не е пречка да се поиска проверка на действителното 
здравословно състояние на същите лица и на изрядността на представените 
медицински документи, каквото по делото не е направено. Поради тези 
причини делото не е приключено повече от 2 години от образуването му.   
3. НОХД № 3002/2014 г. – образувано на 09.07.2014 г. по чл. 343а, б. „б”, вр. 
чл. 343, ал.1, б. „в”, вр. чл. 342 , ал.1, пр.3 НК. Приложен протокол за избор 
на докладчик от същата дата. Има разпореждане от същата дата, на щемпел, с 
което е разрешено насрочване на делото в срок от три месеца. С 
разпореждане от 23.07.2014 г. делото е насрочено за 20.08.2014 г. На 
01.08.2014 г. е постъпило писмо от защитника на подсъдимия, с което същият 
уведомява съда, че в периода 04.08.2014 г. – 05.09.2014 г. ще ползва годишен 
отпуск. За това обстоятелство е приложено удостоверение от Съвета на 
адвокатска колегия – гр. Кюстендил с изх. № 356 от 28.07.2014 г. С 
резолюция делото е отсрочено за 22.10.2014 г.  
4. НАХД № 2303/2014 г. – образувано на 29.05.2014 г. с щемпел, по чл. 248а, 
ал. 2 НК, внесено по чл. 78а НК. Приложен протокол за избор на докладчик 
от същата дата. Липсва разпореждане за насрочване на делото. Датата на 
съдебното заседание е видна от списъка за призоваване на лицата по 
посоченото дело, както и от корицата на делото. На 12.06.2014 г. е даден ход 
на делото и е обявено за решаване. С решение № 783  от  12.06.2014 г. 
обвиняемата е призната за виновна, освободена е от наказателна отговорност 
и й е наложено административно наказание глоба. 
5. НОХД № 3849/2014 г. – образувано на 02.09.2014 г. по чл. 354а, ал. 1 от 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Има 
разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено насрочване на 
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делото в срок от три месеца. Липсва разпореждане за насрочване на делото. 
Датата на съдебното заседание е видна от списъка за призоваване на лицата 
по посоченото дело, както и от корицата на делото. На 04.09.2014 г. е даден 
ход на делото, одобрено е постигнатото между страните споразумение и 
производството по делото е прекратено. 
6. НОХД № 4552/2012 г. – образувано на 25.09.2012 г. по чл. 116, ал.1, т. 6 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Има 
разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено насрочване на 
делото в срок от три месеца. С разпореждане от 29.09.2012 г. делото е 
насрочено за 17.10.2012 г., когато е даден ход на делото и е обявена 
осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана от подсъдимия и от частния 
обвинител пред САС, където на 04.12.2012 г. е образувано ВНОХД № 
1269/2012 г. по описа на съда. Делото е насрочено за 13.02.2013 г., когато е 
даден ход и е обявено за решаване. С решение от 11.03.2013 г. присъдата на 
СГС е изменена, като размерът на наложеното с присъдата наказание  е 
увеличен с 1 г. и 4 месеца. По касационна жалба на подсъдимия и двамата 
частни обвинители е образувано к.д. 1101/2013 г. по описа на ВКС, I н.о. на 
23.05.2013 г. Делото е насрочено за 12.06.2013 г., когато е даден ход и е 
обявено за решаване. С решение № 352 от  25.06.2013 г. е оставено в сила 
решението на САС. 
 Делото е решено в СГС в едно съдебно заседание в срок по-малко от 1 
месец от образуването му, въпреки че обвинението е по чл. 116, ал.1, т. 6 НК. 
Това е едно много добро постижение за тази категория дела, което е решено 
сравнително добре. САС е увеличил размера на наказанието с 1 г. и 4 м., а 
ВКС е потвърдил решението на САС. 
7. НОХД № 4555/2013 г. – образувано на 08.10.2013 г. по чл. 354а, ал.1, пр. 4 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Има 
разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено насрочване на 
делото в срок от три месеца. С разпореждане от 08.10.2013 г. делото е 
насрочено за 29.10.2013 г., когато е представен проект за споразумение 
между страните. Съдът е одобрил постигнатото споразумение и е прекратил 
наказателното производство по делото. 
8. НОХД № 21/2013 г. – образувано на 04.01.2013 г. по чл. 242, ал. 2, пр. 1 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Има 
разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено насрочване на 
делото в срок от три месеца. С разпореждане от 08.01.2013 г. делото е 
насрочено за 24.01.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради 
невъзможност на подсъдимия да разбере в какво точно е обвинен, тъй като 
същият е ирландски гражданин и не владее български език, на какъвто е 
получил обвинителния акт. За организиране на защитата, съдът е отложил 
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делото за 07.02.2013 г.  за предварително изслушване на страните. В това с.з. 
не е даден ход на делото, поради непризовани свидетели и желание на 
подсъдимия делото да се гледа по общия ред и е отложено за 13.03.2013 г. В 
това с.з. не е даден ход на делото, поради неявяване на защитника на 
подсъдимия по лични причини. Делото е отложено за 03.04.2013 г., когато е 
даден ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 19.04.2013 
г. В това с.з. е даден ход, разпитани са свидетели  и е отложено за 08.05.2013 
г. за изслушване на повторно назначена съдебно-оценителна експертиза. В 
следващото с. з. е даден ход, изслушана и приета по делото е назначената 
повторно съдебно-оценителна експертиза и за обявяване на присъдата е 
насрочено за 13.05.2013 г., когато е била обявена осъдителна присъда.  
Присъдата е обжалвана пред САС, където на 12.07.2013 г. е образувано 
ВНОХД № 707/2013 г. и с определение от 28.10.2013 г. е насрочено за 
23.10.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за решаване. С 
решение от 28.10.2013 г. е потвърдена присъдата на СГС. Решението на САС 
е обжалвано пред ВКС, където на 02.12.2013 г. е образувано к.д. № 2274/2013 
г. Делото е насрочено за 17.01.2014 г., когато е даден ход и е обявено за 
решаване. С решение от 06.02.2014 г. е оставено в сила решението на САС. 
9. ЧНД № 1646/2014 г. – образувано на 11.04.2014 г. по чл. 306 НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. Липсва 
разпореждане за насрочване на делото. Датата на съдебното заседание е 
видна от списъка за призоваване на лицата по посоченото дело, както и от 
корицата на делото. На 16.04.2014 г. е даден ход на делото и с определение от 
същата дата е наложил едно общо наказание на осъденото лице.  
10. ЧНД № 2583/2014 г. – образувано на 13.06.2014 г. по чл. 306 НПК по 
предложение на СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. Липсва разпореждане за насрочване на делото. Датата на съдебното 
заседание е видна от списъка за призоваване на лицата по посоченото дело, 
както и от корицата на делото. На 30.06.2014 г. е даден ход на делото и с 
определение е наложил едно общо наказание на осъденото лице. 
11. ЧНД № 3797/2013 г. – образувано на 14.08.2013 г. по чл. 6 от Закона за 
признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или 
отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИРКОРНФС) 
въз основа на отправено искане от компетентните власти на Кралство 
Нидерландия. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата.   
Липсва разпореждане за насрочване на делото. Датата на съдебното 
заседание е видна от списъка за призоваване на лицата по посоченото дело, 
както и от корицата на делото. На 11.09.2013 г. не е даден ход на делото, 
поради нередовна процедура по призоваване на засегнатото лице. Делото е 
отложено за 10.10.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявено за 
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решаване. С Решение от същата дата, съдът е отказал признаване и 
изпълнение на решение за налагане на финансови санкции, издадено от 
компетентните органи на Кралство Нидерландия. Решението е протестирано 
пред САС, където е образувано ВЧНД № 1050/2013 г. на 30.10.2013 г. С 
решение от 02.12.2013 г. е потвърдено решението на СГС. 

Констатира се забавено насрочване от 21 дни, съгласно разпоредбата на 
чл. 16, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС.  
12. ЧНД № 4449/2013 г. – образувано по чл. 6 ЗПИИРКОРНФС на 01.10.2013 
г. Приключено с решение за отказ да се изпълни акта на издаващата държава 
за налагане на финансова санкция (засегнатото лице е платило финансовата 
санкция) на 07.11.2013 г. 
13. ЧНД № 2583/2014 г. – образувано по чл. 306 НПК на 13.06.2014 г. 
Приключено с определение на 30.06.2014 г.  
 

32 с-в, съдия Десислав Любомиров 
 
1. НОХД № 2849/2014 г. – образувано на 27.06.2014 г. по чл. 199, ал.1, т. 1, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата.  С разпореждане от 27.06.2014 г. делото е насрочено за 24.09.2014 г., 
когато не е даден ход на делото, поради несъгласие на подсъдимия да бъде 
защитаван от назначения му на досъдебното производство служебен 
защитник и нееднократното му изявление в тази насока. За определяне на нов 
служебен защитник от същата колегия, делото е отложено за 24.11.2014 г.  
2. НОХД № 2485/2014 г. – образувано на 09.06.2014 г. по чл. 142, ал. 3, т. 1, 
пр. 2, вр. ал. 2 и по чл. 152, ал. 3, т. 1, пр. 2, вр. ал.1, т.2 от НК срещу трима 
обвиняеми. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата.  С 
разпореждане от 11.06.2014 г. делото е насрочено за 18.09.2014 г., когато не е 
даден ход на делото по молба на двама от защитниците да се запознаят с 
материалите по делото. Делото е отложено за 18.11.2014 г.  
3. НОХД № 3242/2013 г. – образувано на 11.07.2013 г. по чл. 248а, ал. 3, вр. 
ал. 2, пр. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 11.07.2013 г. делото е насрочено за 24.09.2013 г., когато не е 
даден ход на делото, поради направено искане от единия от подсъдимите за 
назначаване на служебен защитник за сключване на споразумение. Делото е 
отложено за 30.09.2013 г., когато е даден ход, представено е за одобрение от 
съда постигнатото между страните споразумение. Съдът е одобрил 
споразумението и е прекратил наказателното производство по делото.  
4. ЧНД № 5350/2013 г. – образувано на 26.11.2013 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 26.11.2013 г. делото е насрочено за 02.12.2013 г., когато е 
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даден ход на делото и съдът с решение е отказал да признае и допусне 
решение на Централно бюро Инкасо към Министерство на правосъдието на 
Кралство Нидерландия.   
5. НОХД № 2364/2013 г. – образувано на 18.05.2013 г. по чл. 116, ал. 1, т. 5 и 
6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик 
от същата дата. С разпореждане от 18.05.2013 г., делото е насрочено за 
20.06.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото и е обявена осъдителна 
присъда по чл. 124, ал.1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК. Присъдата е протестирана 
пред САС, където е образувано ВНОХД № 741/2013 г. на 22.07.2013 г. С 
присъда № 44 от 12.11.2013 г. САС отменява изцяло присъдата на СГС и 
постановява нова, с която признава подсъдимия за виновен по повдигнатото 
обвинение от СГП. Присъдата на САС е обжалвана пред ВКС, където е 
образувано к.н.д. № 364/2014 г. на 27.02.2014 г. С решение № 171 от 
25.04.2014 г. е оставена в сила въззивната присъда. 
6. НОХД № 5803/2012 г. – образувано на 03.12.2012 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 04.12.2012 г. делото е насрочено за 16.01.2013 г., 
когато не е даден ход на делото, поради късно връчване на препис от 
обвинителния акт на един от подсъдимите и е отложено за 22.01.2013 г. В 
това с.з. е внесено за одобрение от съда постигнатото между двамата 
подсъдими, техните защитници и представител на СГП споразумение. Съдът 
е одобрил постигнатото споразумение и е прекратил наказателното 
производство по делото. С определение от 31.01.2014 г. съдът е постановил 
получените по делото веществени доказателства да бъдат унищожени, като 
вещи без стойност. По делото липсва протокол за унищожаване на 
веществени доказателства. 
7. НОХД № 4597/2012 г. – образувано на 28.09.2012 г. по чл. 199, ал.1, т. 4 от 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 01.10.2012 г. делото е насрочено за 24.10.2012 г., когато е 
даден ход на делото и е обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана 
пред САС, където на 21.01.2013 г. е образувано ВНОХД № 64/2013 г. С 
решение № 66 от 28.02.2013 г. е потвърдена присъдата на СГС. Решението е 
обжалвано с касационна жалба пред ВКС, където на 09.04.2013 г. е 
образувано к.н.д. № 767/2013 г. С решение № 275 от 07.06.2013 г. е оставено 
в сила въззивното решение. 
8. ЧНД № 3053/2013 г. – образувано на 27.06.2013 г. по молба за 
международна съдебна помощ от Съда в гр. Констанца, Република Румъния. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 27.06.2013 г. делото е насрочено за 04.07.2013 г., когато е даден ход на 
делото и е отложено за събиране на доказателства за 13.09.2013 г. В това с.з. 
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е даден ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 
03.10.2013 г., когато са приети необходимите писмени доказателства и ведно 
с протокола от съдебното заседание съдът е постановил да бъдат изпратени 
на съда в гр. Констанца, Република Румъния. С оглед изпълнението на 
молбата за международна съдебна помощ, съдът е прекратил производството 
по делото. 
 
   33 с-в, съдия Евелина Папазян  
 
1. НОХД № 3624/2012 г. – образувано на 24.07.2012 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 26.07.2012 г. делото е насрочено за 21.08.2012 г., 
когато е даден ход по реда на Глава XXVII от НПК по искане на защитата и е 
обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред САС, където на 
04.10.2012 г. е образувано ВНОХД № 1031/2012 г. с решение № 429 от 
22.11.2012 г. е потвърдена изцяло присъдата на СГС. Решението на САС е 
обжалвано пред ВКС, където на 05.02.2013 г. е образувано к.н.д. № 270/2013 
г. и с решение № 96 от 04.03.2013 г. е оставено в сила решението на САС. 
2. НОХД № 3454/2013 г. – образувано на 23.07.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, пр. 1 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 23.07.2013 г. делото е насрочено за 23.09.2013 г., когато не е 
даден ход на делото, поради направено искане от защитата за постигане на 
споразумение и е дадена възможност за изготвяне на проект за споразумение, 
като делото е отложено за 07.10.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото, 
представен е проект на споразумение, който е одобрен от съда и 
наказателното производство по делото е прекратено. 
3. НОХД № 790/2013 г. – образувано на 15.02.2013 г. по чл.  244, ал. 1, вр. чл. 
243, ал. 2, т. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 25.02.2013 г. делото е насрочено за 21.03.2013 г., когато 
не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия и съдът е 
постановил принудителното му довеждане. Делото е отложено за 19.04.2013 
г., когато е даден ход на делото и е обявена осъдителна присъда. Присъдата е 
обжалвана пред САС, където на 18.06.2013 г. е образувано ВНОХД № 
606/2013 г. С решение от 04.11.2013 г. е изменена присъдата на СГС, като е 
намален размера на наложеното с нея наказание, както и размера на 
наложеното общо най-тежко наказание на осн. чл. 23, ал. 1 от НК, в 
останалата част присъдата е потвърдена. По касационна жалба на 16.12.2013 
г. е образувано к.н.д. № 2376/2013 г. по описа на ВКС. С решение № 37 от 
27.05.2013 г. е оставено в сила решението на САС. 
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4. НОХД № 5273/2012 г. – образувано на 06.11.2012 г. по чл. 199, ал.1, т. 4 от 
НК. Приложен протокол за избор от същата дата. С разпореждане от 
08.11.2012 г. делото е насрочено за 28.11.2012 г., когато е даден ход по реда 
на Глава XXVII НПК и е обявена осъдителна присъда.  
5. НОХД № 3255/2014 г. – образувано на 24.07.2014 г. по чл. 343, ал. 1, б. „в” 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 31.07.2014 г. делото е насрочено за 29.09.2014 г., когато е 
даден ход и за събиране на доказателства е отложено за 27.10.2014 г.  
6. ЧНД № 727/2014 г. – образувано на 13.02.2014 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 17.02.2014 г. делото е насрочено за 21.02.2014 г., когато е 
даден ход на делото и съдът с решение е отказал да признае и допусне 
изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, постановено от 
нидерландската прокуратура Утрехт, Кралство Нидерландия. 
7. ЧНД № 2873/2013 г. – образувано на  18.06.2013 г. по чл. 87, ал. 1 НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 24.06.2013 г. делото е насрочено за 05.07.2013 г., когато е даден ход и за 
събиране на доказателства е отложено за 15.07.2013 г. В това с.з. не е даден 
ход, поради несъответствия и неясноти в представените писмени 
доказателства с оглед характера на производство. С изясняване на 
обстоятелството дали е налице осъждане на молителя по конкретно съдебно 
производство и събиране на допълнителни писмени доказателства, делото е 
отложено за 16.09.2013 г.  В това с.з. не е даден ход на делото, поради 
неизпълнение на разпореждане на съда от страна на началника на 01 РУП-
СДВР и за това, че е по този начин това е станало причина за неколкократно 
отлагане на делото, съдът му е наложил глоба. Делото е отложено за 
02.10.2013 г., когато е даден ход на делото и с определение е допуснал 
съдебна реабилитация на основание чл. 87, ал. 1 от НК по отношение на 
молителя. 
8. НОХД № 3532/2013 г. – образувано на 26.07.2013 г. по чл. 304а, пр. 3, алт. 
5, вр. чл. 304, ал. 1, пр. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 12.09.2013 г. делото е насрочено за 
31.10.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради неявяване на 
назначения служебен защитник, за когото е постъпила информация, че е 
болен и не може да продължи да участва в това производство. За определяне 
на нов служебен защитник, делото е отложено за 29.11.2013 г. В това с.з. не е 
даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваването на 
подсъдимия. На редовно призованите, но неявили се, без уважителни 
причини, свидетели, съдът е наложил глоба. Делото е отложено за 06.01.2014 
г., когато е даден ход, извършени са процесуално-следствени действия и за 
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разпит на свидетели и призоваване на подсъдимия, чрез съдебна поръчка до Р 
Франция, е отложено за следните дати: 31.03.2014 г., 29.04.2014 г. и 
29.05.2014 г. На първата дата не е даден ход, поради нередовно призоваване 
на подсъдимия. Делото е отложено за втората предварително определена дата 
29.04.2014 г. В това с.з. отново не е даден ход на делото, поради 
неизпълнение на съдебната поръчка за призоваване на подсъдимия. Делото е 
отложено за третата предварително определена дата – 29.05.2014 г., когато 
отново не е даден ход, поради неизпълнение на съдебната поръчка за 
призоваване на подсъдимия и определя дати за следващите съдебни 
заседания – 09.09.2014 г., 31.10.2014 г. и 25.11.2014 г. На 09.09.2014 г. не е 
даден ход на делото, поради нередовно призоваване на подсъдимия и е 
наложена глоба на неявил се свидетел, редовно призован. Делото е отложено 
за следващата предварително определена дата – 31.10.2014 г. 
9. НАХД № 1705/2014 г. – образувано на 16.04.2014 г. по внесено 
предложение за образуване по чл. 78а НК за престъпление по чл. 248а, ал. 2 
от НК. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 22.04.2014 г. делото е насрочено за 23.05.2014 г., когато е 
даден ход и обявено за решаване. С решение от същата дата обвиняемата е 
призната за виновна, освободена е от наказателна отговорност и й е наложено 
административно наказание – глоба. 
    
    XIII въззивен състав 
 
1. ВНЧХД № 3033/2014 г. – образувано на 10.07.2014 г. по жалба на частния 
тъжител срещу оправдателна присъда на СРС, НО, 107 с-в по НЧХД № 
3585/2011 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 15.07.2014 г. делото е насрочено за 10.11.2014 г.  
 Констатира се забавяне при насрочването на делото от  2 м. 
2. ВНЧХД № 2754/2014 г. – образувано на 23.06.2014 г. по жалба на 
подсъдимия срещу присъда на СРС, НО, 104 с-в по НЧХД № 1883/2013 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
08.07.2014 г. делото е насрочено за 10.11.2014 г. В определението липсва 
посочване на името на втория член от състава на съда, както и не е положен 
негов подпис. 
 Констатира се забавяне при насрочването на делото от 2 м. и 18 дни. 
3. ВНОХД № 2153/2014 г. – образувано на 20.05.2014 г. по протест срещу 
присъда на СРС, НО, 3 с-в, по НОХД № 4387/2013 г. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С определение от 27.05.2014 г. делото е 
насрочено за 18.06.2014 г. В определението липсва подпис на първия член на 
състава на съда. В с.з., проведено на 18.06.2014 г. не е даден ход на делото по 
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молба на адвокатите на пострадалата за запознаване с делото, тъй като са 
упълномощени в деня на с.з. Делото е отложено за 01.10.2014 г. Поради 
заболяване на докладчика е обявено, че въззивните производства ще бъдат 
преразпределени за друга дата след завръщането му от отпуск по болест. 
4. ВНОХД № 1715/2014 г. – образувано на 16.04.2014 г. по жалба на 
подсъдимия срещу присъда на СРС, 14 с-в по НОХД № 16576/2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
27.05.2014 г. делото е насрочено за 18.06.2014 г. В определението липсва 
подпис на първия член на състава на съда. В това с.з. е даден ход  на делото и 
за събиране на доказателства е отложено за 01.10.2014 г. Поради заболяване 
на докладчика е обявено, че въззивните производства ще бъдат 
преразпределени за друга дата след завръщането му от отпуск по болест.  
5. ВНОХД № 1029/2014 г. – образувано на 06.03.2014 г. по протест на СРП. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
28.04.2014 г. делото е насрочено за 08.05.2014 г. В определението липсва 
подпис на председателя на състава на съда. В с.з. на 08.05.2014 г. не е даден 
ход на делото, поради постъпила молба от защитника на подсъдимия, че не 
може да се яви в съдебно заседание, поради служебен ангажимент по друго 
дело. Делото е отложено за 18.06.2014 г., когато е даден ход и за събиране на 
доказателства е отложено за 01.10.2014 г. В това с.з. не е даден ход, поради 
обстоятелството, че съдебният състав е изменен и с оглед разпоредбата на чл. 
258, ал. 1 НПК за неизменност на състава на съда, делото е отложено за 
18.12.2014 г. 
6. ВНОХД № 957/2014 г. – образувано на 28.02.2014 г. по жалба на 
подсъдимия. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 08.04.2014 г. делото е насрочено за 08.05.2014 г. (в 
определението липсва подпис на председателя на съдебния състав), когато не 
е даден ход, поради неявяване на защитника. Съдът го е задължил да 
представи писмени доказателства за неявяването си в съдебно заседание. 
Делото е отложено за 18.06.2014 г., когато отново не е даден ход, поради 
неявяване на защитника по здравословни причини. Делото е отложено за 
10.11.2014 г. 
7. ВНОХД № 4909/2013 г. – образувано на 23.10.2013 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 903/2012 г. на СРС. НО, 14 с-в. Приложен протокол за 
случаен избор на докладчик от същата дата. С определение от 27.12.2013 г. 
делото е насрочено за 27.01.2014 г., когато не е даден ход, поради нередовно 
призоваване на жалбоподателя и е отложено за 24.03.2014 г. В това с.з. не е 
даден ход на делото, отново поради нередовно призоваване на 
жалбоподателя и делото е отложено за 08.05.2014 г. В това с.з. отново не е 
даден ход на делото, поради нередовно призоваване на жалбоподателя, който 
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междувременно е обявен за общодържавно издирване. Делото е отложено за 
18.06.2014 г., когато отново жалбоподателят не се е явил и в това с.з. е обявен 
за международно издирване. Делото е отложено за 01.10.2014 г., когато 
отново не е даден ход, поради неявяване на жалбоподателя, нередовно 
призован. По делото е постъпило писмо от МВР – дирекция „Международно 
оперативно сътрудничество”, че жалбоподателят е обявен за международно 
издирване. Делото е отложено за 18.12.2014 г.    
8. ВНОХД № 4863/2013 г. – образувано на 25.10.2013 г. по жалба срещу 
присъда на СРС, НО, 95 с-в по НОХД № 170/2011 г. Приложен протокол за 
случаен избор на докладчик от същата дата. С определение от 15.11.2013 г. 
делото е насрочено за 27.01.2014 г., когато не е даден ход на делото, въпреки 
че формално не са били налице процесуални пречки за това, поради 
нередовното призоваване на свидетел. Делото е отложено за 24.03.2014 г., 
когато отново не е даден ход, поради нередовното призоваване на свидетеля 
и неявяване на единия от защитниците. Съдът е указал да се напише писмо 
до началника на сектор „Издирване” СДВР за издирване на свидетеля. 
Делото е отложено за 08.05.2014 г., когато е даден ход, извършени са 
процесуални действия и за изготвяне на назначената пожарна и авто-
техническа експертиза е отложено за 18.06.2014 г. В това с.з. е даден ход, 
изслушана и приета е допуснатата комплексна експертиза и експертиза, за 
изготвянето на която делото е отложено за 01.10.2014 г. В това с.з. не е даден 
ход, поради заболяване на член от състава на съда, започнал разглеждането 
на делото. Делото е отложено за 10.11.2014 г.   
9. ВНАХД № 3648/2014 г. – образувано на 15.08.2014 г. по протест на СРП 
срещу Решение на СРС, НО, 98 състав по НАХД № 5536/2013 г., с което 
обвиняемият е бил признат за невинен. Приложен протокол за случаен избор 
на докладчик. С определение от 28.08.2014 г. делото е насрочено за 
01.10.2014 г., когато не е имало с.з., поради заболяване на докладчика, като е 
обявено, че въззивните производства ще бъдат преразпределени за друга дата 
след завръщането му от отпуск по болест. 
10. ВНАХД № 3877/2014 г. – образувано на 03.09.2014 г. по жалба срещу 
Решение на СРС, НО, 95 с-в по НАХД № 678/2014 г ., с което обвиняемият е 
признат за невинен. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от 
същата дата. С определение от 24.09.2014 г. делото е насрочено за 10.11.2014 
г. 
 

4 с-в, съдия Петя Крънчева 
 
1. НОХД № 793/2013 г. – образувано на 15.02.2013 г. по чл. 116, ал.1, т. 4, пр. 
3 и т. 9, вр. чл. 115 от НК. Приложен протокол за случаен избор на докладчик 
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от същата дата. С разпореждане от 12.04.2013 г. делото е насрочено за 
09.05.2013 г., когато не е даден ход поради неявяване на защитниците по 
уважителни причини. Делото е отложено за 10.06.2013 г., когато е даден ход 
и за събиране на доказателства е отложено за 30.07.2013 г., когато не е даден 
ход, поради неявяване на член съдията от състава, с който е даден ход на 
делото. Делото е отложено за 11.10.2013 г., когато не е даден ход, поради 
неявяване на упълномощените защитници на подсъдимия. По делото са 
постъпили молби, с които същите уведомяват съда за оттегляне на 
пълномощията им от подсъдимия и молят да бъдат освободени от участие в 
това съдебно производство. Делото е отложено за 26.11.2013 г., когато не е 
даден ход поради отсъствието на съдебен заседател от състава на съда. 
Делото е отложено за 30.01.2014 г. В това с.з. съдът е освободил от участие в 
производството по делото единият член от съдебния състав, като е включил 
друг и тъй като е бил даден ход на делото и на съдебното следствие, е бил 
отменен хода на делото, както и хода на съдебното следствие и е даден 
отново ход на делото с новия съдебен състав. За събиране на допълнителни 
доказателства делото е отложено за 26.03.2014 г., когато е даден ход и за 
събиране на доказателства е отложено за 15.05.2014 г., с резервна дата 
20.06.2014 г. На 15.05.2014 г. не е даден ход на делото поради неявяването на 
служебния защитник на подсъдимия и един от поверениците по уважителни 
причини. Делото е отложено за резервната дата 20.06.2014 г., когато е даден 
ход, извършени са процесуални действия и за събиране на доказателства – 
разпит на свидетели, за двама от които е постановено принудително 
довеждане и делото е отложено за 02.10.2014 г. С резолюция от 23.07.2014 г. 
делото е отсрочено за 23.10.2014 г., поради постъпила молба от единия от 
съдебните заседатели за участие в друг съдебен състав по друго дело на тази 
дата.   
2. НОХД № 2485/2013 г. – образувано на 27.05.2013 г. по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 
3, вр. ал. 1 НК и по чл. 220, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Приложен протокол за случаен 
избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 25.07.2013 г. делото е 
насрочено за 07.11.2013 г., когато е даден ход на делото и ход на съдебното 
следствие и за разпит на неявилите се свидетели, делото е отложено за 
28.01.2014 г., като е определена и резервна дата – 27.02.2014 г. За неявилите 
се свидетели, редовно призовани, съдът е постановил принудително 
довеждане и е наложил глоба в размер на по 500.00 лв. на всеки един от тях. 
В следващото с.з. е даден ход на делото, разпитан е принудително 
доведеният свидетел. За разпит на останалите свидетели, делото е отложено 
за 25.03.2014 г. и е определена резервна дата – 29.04.2014 г. В с.з. на 
25.03.2014 г. е даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на 
доказателства е отложено за 29.04.2015 г., като са определени и две резервни 
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дати – 05.06.2014 г. и 08.07.2014 г. В с.з. на 29.04.2013 г. е даден ход на 
делото, разпитани са свидетели и за събиране на доказателства е отложено за 
05.06.2014 г., когато е даден ход, приета е по делото изготвената и приложена 
по ДП тройна комплексна техническо оценителна експертиза и за 
призоваване на вещите лица, участвали в петорната експертиза е отложено за 
27.06.2014 г. В това с.з. е даден ход на делото, приета е депозираната молба 
за отвод на едното вещо лице, дадена е възможност на СГП да изготви в 
писмен вид въпросите към петорната експертиза, както и възможност на 
защитата да изготви молба за прекратяване на наказателното производство в 
пункт 1 от обвинителния акт, за което делото е отложено за 30.09.2014 г. В 
това с.з. е даден ход на делото, докладвана е молбата за частично 
прекратяване на наказателното производство и с определение съдът е 
прекратил частично наказателното производство относно едното повдигнато 
обвинение, назначена е петорна експертиза и за събиране на доказателства 
делото е отложено за 11.12.2014 г.   
 Констатира забавяне при насрочването на делото, съгласно чл.252, ал. 1 
НПК с  5 м. и 11 дни.  
3. НОХД № 822/2014 г. – образувано на 20.02.2014 г. по внесен на 19.02.2014 
г. обвинителен акт за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в”, вр. чл. 342, ал.1, 
пр. 3 НК. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 15.05.2014 г. делото е насрочено за 02.10.2014 г., когато 
не е даден ход поради нередовна процедура по призоваването на подсъдимия. 
В това с.з. му е връчен и обвинителния акт, като му е дадена възможност в 7-
дневен срок да даде отговор, в който да изложи съображенията си, да 
направи нови искания във връзка с така изготвения срещу него обвинителен 
акт. Делото е отложено за 18.11.2014 г.  
 Констатира се забавяне при насрочването на делото, съгласно чл.252, 
ал. 1 НПК  със  7 м. и 12 дни. 

Преди това е образувано НОХД № 359/2013 г. на 23.01.2013 г. С 
разпореждане от 20.03.2013 г. делото е насрочено за 17.05.2013 г., когато не е 
даден ход на делото, поради нередовна процедура по призоваването на 
подсъдимия и това, че не му е връчен препис от обвинителния акт. Поради 
наличие на процесуални пречки не е даден ход на делото и същото е 
отложено за 11.07.2013 г., като е дадена възможност на подсъдимия в 7-
дневен срок да направи възражения и искания по обвинителния акт. На 
22.05.2013 г. по делото е внесен отговор от защитника на подсъдимия на осн. 
чл. 254, ал. 3 НПК. В с.з. от 11.07.2013 г. защитникът е направил изявление, 
че поддържа представената молба и прави искане за прекратяване на 
съдебното производство. Съдът с определение е прекратил съдебното 
производство по делото и е върнал същото на СГП за допуснато съществено 
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процесуално нарушение, съобразно процедурата по реда на чл. 229, ал. 3  
НПК. 
4. НОХД № 497/2014 г. – образувано на 30.01.2014 г.  по чл. 343, ал. 1, б. „в”, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. Приложен протокол за случаен избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 28.02.2014 г. делото е 
насрочено за 09.04.2014 г. е даден ход на делото, конституирани са 
наследниците на пострадалата като частни обвинители и граждански ищци в 
процеса, разпитани са свидетели и за разпит на поемните лица е отложено за 
19.06.2014 г. В това с.з. е даден ход на делото, разпитано е едното поемно 
лице, приети са  СМЕ- зи, представени на ДП, за изслушване на АТЕ и 
разпит на другото поемно лице е отложено за 01.10.2014 г. В това с.з. е даден 
ход, изслушани и приети са СМЕ на труп, приложена по ДП, комплексна 
СМЕ и АТЕ, приложена по ДП, както и Допълнение към комплексна СМЕ и 
АТЕ, приложена към ДП и е разпитано другото поемно лице. За разпит на 
свидетели и събиране на писмени доказателства е отложено за 03.12.2014 г.  
5. НЧД № 726/2014 г. – образувано на 13.02.2014 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от 
същата дата. С резолюция от 13.02.2014 г. делото е насрочено за 20.02.2014 
г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от същата дата е 
признато решение на несъдебен орган на Република Словения, с което е 
наложена финансова санкция на засегнатото лице в размер на 320 евро, с 
левова равностойност 625.87 лв. за извършено нарушение на правилата за 
движение по пътищата и на правилата за моторните превозни средства. 
6. НОХД № 1605/2013 г. – образувано на 01.04.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 4 и пр. 5, алт.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от  дата. С резолюция от 27.05.2013 г. делото е насрочено за 
03.07.2013 г., когато не е даден ход на делото поради изявление на СГП и 
защитата да им бъде дадена възможност да сключат споразумение. Делото е 
отложено за 12.07.2013 г., когато е даден ход и е одобрено от съда 
постигнатото между страните споразумение.  
7. НЧД № 4700/2012 г. – образувано на 03.10.2012 г. по чл. 306 НПК. 
Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция делото е насрочено за 26.02.2013 г., когато е даден ход и е 
уважена молбата на осъденото лице за определяне на едно общо наказание по 
правилата на чл. 25, вр. чл. 23 НК. Определението на СГС е протестирано от 
СГП пред САС, където на 13.08.2013 г. е образувано ВЧНД № 819/2013 г. С 
определение № 311 от 03.09.2013 г. е потвърдено определението на СГС. 
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с  2 м. и 23 дни.  
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8. НЧД № 2628/13 г. – образувано на 31.05.2013 г. по чл. 306 НПК по 
предложение на СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С резолюция от 10.07.2013 г. делото е насрочено за 25.10.2013 г., когато 
е даден ход и за събиране на доказателства е отложено за 21.11.2013 г., 
когато е даден ход и е приключено с определение, с което е наложено на 
осъденото лице едно най-общо наказание. 
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с 2 м. и 25 дни. 
9. НАХД № 1938/2012 г. – образувано на 19.04.2012 г. по внесено 
постановление на СГП с предложение за освобождаване на обвиняемото 
лице от наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК за извършено 
престъпление по чл. 319а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. С разпореждане от 
10.07.2012 г. делото е насрочено за 06.11.2012 г., когато е даден ход на 
делото и за събиране на доказателства е отложено за 23.01.2013 г. В това с.з. 
е даден ход и за събиране на доказателства е отложено за 11.03.2013 г., 
когато е даден ход и за изслушване на вещо лице по изготвена по делото СТЕ 
е отложено за 25.04.2013 г. В това с.з. е даден ход, разпитано е вещо лице, 
приета е по делото изготвената СТЕ и за събиране на писмени доказателства 
е отложено за 02.07.2013 г., когато е даден ход и е обявено решение, с което 
обвиняемият е признат за невинен.  
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с 4 м. и 18 дни. 
 Преди това е било образувано НАХД № 2746/2011 г. на 22.06.2011 г. С 
разпореждане от 09.08.2011 г. делото е насрочено за 15.11.2011 г. В това с.з. 
съдебното производство по делото е прекратено и същото е върнато на СГП 
за отстраняване на допуснато на досъдебна фаза отстранимо съществено 
нарушение на процесуалните правила.    
10. НОХД № 476/2012 г. – образувано на 27.01.2012 г. по чл. 203, вр. чл. 202 
ал. 2 т. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 11.04.2012 г. Делото е насрочено за 01.08.2012 г., когато не е 
даден ход, поради нередовна процедура по призоваването на подсъдимия. 
Делото е отложено за 11.10.2012 г., когато не е даден ход, поради неявяване 
на защитника на подсъдимия, за когото е представена заповед за 
командироване извън страната. Делото е отложено за 14.12.2012 г. С 
резолюция от 14.12.2012 г. делото е отсрочено за 05.02.2013 г., поради 
неотложен служебен ангажимент на съдията-докладчик. В това с.з. е даден 
ход на делото и за разпит на свидетели е отложено за 05.04.2013 г., когато не 
е даден ход на делото, поради неявяване на защитника, за когото е 
депозирана молба, с приложен болничен лист за невъзможност да се яви в 
съдебно заседание. Делото е отложено за 23.05.2013 г. С резолюция делото е 
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отсрочено за 10.07.2013 г., поради неотложен служебен ангажимент на 
съдията-докладчик.  В това с.з. е даден ход, разпитани са свидетели и е 
изменена МНО, като е намален нейният размер. За събиране на доказателства 
делото е отложено за 15.10.2013 г., когато е даден ход и за разпит на 
свидетели е отложено за 20.11.2013 г. В това с.з. е даден ход, разпитани са 
свидетели и за разпит на неявилите се свидетели е отложено за 05.02.2014 г. 
В това с.з. е даден ход, разпитани са явилите се свидетели и за събиране на 
доказателства е отложено за 08.04.2014 г.       
В това с.з. е даден ход, разпитани са свидетели. За събиране на доказателства 
делото е отложено за 06.06.2014 г., като е определена и резервна дата 
02.07.2014 г. На 06.06.2014 г. е даден ход, разпитани са свидетели и е 
отменена наложената на подсъдимия „Забрана за напускане пределите на Р. 
България”.  Срещу определението на СГС е подаден частен протест до САС, 
където на 14.07.2014 г. е образувано ВЧНД №665/2014 г. С определение № 
234 от 21.07.2014 г. САС е отменил определението на СГС, с което е 
отменена мярката за процесуална принуда „Забрана за напускане на 
пределите на Република България” спрямо подсъдимия. Делото е отложено 
за разпит на свидетели за 08.07.2014г. вместо определената резервна дата – 
02.07.2014 г., поради служебен ангажимент на защитата. На 08.07.2014 г. е 
даден ход на делото, разпитани са свидетели и за разпит на неявилите се 
свидетели е отложено за 16.10.2014 г.    
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с  4 м. и 5 дни. 
 
11. НОХД № 1135/2012 г. – образувано на 06.03.2012 г. по чл. 343 , ал. 1, б. 
„в”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 05.06.2012 г. делото е насрочено за 
30.10.2012 г. В това с.з. не е даден ход на делото, поради нередовно 
призоваване на повереника на пострадалите. Делото е отложено за 11.12.2012 
г., когато е даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на доказателства 
е отложено за 06.03.2013 г. В това с.з. е даден ход, разпитани са свидетели и 
за събиране на доказателства е отложено за 26.04.2013 г. , когато не е даден 
ход, поради неявяване на защитника, от когото е постъпила молба, с която 
уведомява съда, че е болен и моли да се отложи делото. Делото е отложено за 
26.06.2013 г., когато е даден ход и за разпит на свидетели и изслушване на 
вещи лица е отложено за 08.10.2013 г.  В това с.з. е даден ход, разпитани са 
свидетели и вещи лица. Допусната е допълнителна АТЕ и делото е отложено 
за 11.12.2013 г. , когато не е даден ход въпреки липсата на формални пречки, 
но поради невъзможност да се извършат процесуални действия – не се явяват 
свидетел и вещи лица, делото е отложено за 04.03.2014 г., когато е даден ход 
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и е приета по делото допуснатата допълнителна АТЕ и за събиране на 
доказателства е отложено за 20.05.2014 г. С резолюция от 16.05.2014 г. 
делото е отсрочено за 24.06.2014 г., поради служебен ангажимент на 
председателя на състава – командирован в чужбина. В следващото с.з. не е 
даден ход на делото, поради неявяване на защитника, служебно ангажиран. 
Делото е отложено за 03.10.2014 г., когато не е даден ход на делото, поради 
нередовна процедура по призоваването на единия от частните обвинители и 
граждански ищци. Делото е отложено за 13.11.2014 г.  
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК – 5 м. и 24 дни, с много повече от 3 месеца,  за което също се иска 
разрешение от председателя на съда. 
    
   3-ти състав, съдия Величка Маринкова 
 
1. НОХД № 1673/2014 г. – образувано на 14.04.2014 г. по чл. 343, ал. 4, вр. ал. 
3, б. „б”, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 2 НК. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 16.04.2014 г. делото е 
насрочено за 15.05.2014 г., когато е даден ход на делото и на съдебното 
следствие, конституирани са частни обвинители и граждански ищци. За 
събиране на доказателства делото е отложено за 04.06.2014 г., когато е даден 
ход   за събиране на доказателства и е отложено за 29.09.2014 г., когато е 
даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на доказателства делото е 
отложено за 05.11.2014 г.  
      Преди това е образувано под № 5239/2013 г. на 21.11.2013 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане № 3657/2013 
г. от 28.11.2013 г. е прекратено съдебното производство и делото е върнато 
на СГП за отстраняване на допуснати съществени нарушения на 
процесуалните правила. 
2. НОХД № 3897/2014 г. – образувано на 04.09.2014 г. по чл. 116, ал. 1, т. 4, 
пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 18 НК и по чл. 144, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1 от НК и по 
чл. 198, ал. 1, пр. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 10.09.2014 г. делото е насрочено за 
01.10.2014 г., когато не е даден ход на делото, (но е конституиран граждански 
ищец и частен обвинител), поради късното упълномощаване на защитниците 
и е дадена възможност да се запознаят с материалите по делото и последното 
е отложено за 16.10.2014 г. 
3. НОХД № 5453/2012 г. – образувано на 19.11.2012 г. по чл. 249, ал. 1 и 2, 
вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик. С 
разпореждане от 20.11.2012 г. делото е насрочено за 07.12.2012 г., когато е 
даден ход и същото е гледано по реда на Гл. XXVII - чл. 371, т.1 НПК. За 
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събиране на доказателства делото е отложено за 05.02.2013 г. В това с.з. е 
даден ход и е обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана от 
подсъдимия пред САС, където на 26.02.2013 г. е образувано ВНОХД № 
194/2013 г. С присъда № 32 от 05.07.2013 г. подсъдимият е признат за 
невинен. 
4. НОХД № 3979/2012 г. – образувано на 13.08.2012 г. по чл. 343, ал.1, б. „в”, 
вр. чл. 342, ал.1, пр. 3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 13.09.2012 г. делото е насрочено за 
05.10.2012 г., когато е даден ход. За събиране на доказателства делото е 
отложено за 05.11.2012 г. В това с.з. е даден ход, допусната е допълнителна 
комплексна медико авто-техническа експертиза и делото е отложено за 
11.12.2012 г., когато е даден ход на делото, продължило е съдебното 
следствие и е обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана от 
подсъдимия и частните обвинители пред САС, където на 25.01.2013 г. е 
образувано ВНОХД № 90/2013 г. С решение № 86 от 26.04.2013 г. е 
потвърдена присъдата на СГС. Решението на САС е протестирано от САП и 
обжалвано от подсъдимия и частните обвинители пред ВКС, където на 
04.07.2013 г. е образувано к.н.д. № 1408/2013 г. и е насрочено за 21.10.2013 г. 
С решение от 26.06.2014 г. е оставено в сила решението на САС.  
5. ЧНД № 2826/2014 г. – образувано на 26.06.2014 г. по предложение на 
главния прокурор по чл. 457, ал. 1 от НПК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 27.06.2014 г. делото е 
насрочено за 08.07.2014 г., когато е даден ход и е отложено за събиране на 
доказателства за 17.07.2014 г. На тази дата е даден ход на делото и е 
постановено определение, с което се приема за изпълнение решението на 
чуждестранния съд. 
6. НОХД № 1026/2014 г. – образувано на 06.03.2014 г. по внесено 
предложение от СГС за одобряване на споразумение по чл. 354а, ал. 1, вр. с 
чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 06.03.2014 г. делото е насрочено за 13.03.2014 г., когато е даден 
ход на делото и споразумението е одобрено.   
7. ЧНД № 4335/2013 г. – образувано на 24.09.2013 г. по предложение на 
главния прокурор по чл. 457, ал. 1 от НПК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 25.09.2013 г. делото е 
насрочено за 24.10.2013 г., когато е даден ход и  е постановено определение, 
с което се приема за изпълнение решението на чуждестранния съд.  
8 . НОХД № 4137/2013 г. – образувано на 13.09.2013 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1, вр. с чл. 29,ал. 1, б.”а” и б. „б” от НК. Приложен протокол 
за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 16.09.2013 г. делото 
е насрочено за 07.10.2013 г., когато   е даден ход на делото и е отложено за 
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07.11.2013 г. за събиране на доказателства. На тази дата е даден ход, 
изслушана е и приета съдебномедицинска експертиза, разпитани са 
свидетели и делото е отложено за 05.12.2013 г., когато е даден ход на делото 
и същото е приключило с осъдителна присъда. По жалба на подсъдимият на 
19.12.2013 г. е образувано ВНОХД на САС, който с решение от 30.01.2014 г. 
е потвърдил присъдата на СГС. По жалба на подсъдимият е образувано КД 
пред ВКС на 25.02.2014 г. и с решение от 22.04.2014 г. е оставено в сила 
решението на САС.   
 
   2 - ри състав, съдия Димитрина Ангелова 
 
1. НОХД № 4181/2013 г. – образувано на 18.09.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 4, алт. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик. С 
разпореждане от 19.09.2013 г. делото е насрочено за 04.11.2013 г. В това с.з.  
даден ход на делото, разпитани са свидетели. За разпит на неявили се 
свидетели, делото е отложено за 10.12.2013 г. В това с резолюция от 
14.12.2012 г. делото е отсрочено за 05.02.2013 г., поради неотложен служебен 
ангажимент на съдията-докладчик. В това с.з. е даден ход, разпитани са 
свидетели и е обявена осъдителна присъда.  
2. НОХД № 3237/2014 г. – образувано на 23.07.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 29.07.2014 г. делото е насрочено за 02.10.2014 г., 
когато не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия по 
здравословни причини. Делото е отложено за 06.11.2014 г.  
 Преди това образувано НОХД № 2141/2014 г. на 20.05.2014 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 21.05.2014 г. съдебното производство по делото е прекратено и делото е 
върнато на прокурора за отстраняване на допуснато нарушение на 
процесуалните правила, водещи до ограничаване правото на защита на 
обвиняемия.  
3. НОХД № 2283/2014 г. – образувано на 27.05.2014 г. по чл. 242, ал. 4, пр. 1, 
вр. ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 03.06.2014 г. делото е насрочено за 02.07.2014 г., когато не е 
даден ход на делото, поради нередовно призоваване на единия от 
подсъдимите. Делото е отложено за 08.10.2014 г., когато не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на единия от подсъдимите. Делото е отложено 
за 10.11.2014 г. 
4. НАХД № 2920/2014 г. – образувано на 03.07.2014 г- по чл. 248 а, ал. 2, вр. 
ал. 1 НК и внесено с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а НК. 
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Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 15.07.2014 г. делото е насрочено за 01.08.2014 г., когато е даден ход и е 
обявено решение, с което обвиняемият е признат за виновен, освободен е от 
наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. 
5. НЧД № 1772/2014 г. – образувано на 22.04.2014 г. по чл. 14, ал. 4,т. 5, чл. 
17, ал. 7 от ЗЕЕЗА и чл. 22 от ЕКЕ по внесено искане от СГП. С 
разпореждане от 23.04.2014 г. делото е насрочено за 28.04.2014 г., когато не е 
даден ход на делото, поради неявяване на защитниците на подсъдимия, като 
единият сочи уважителни причини за неявяването си в молба до съда, а на 
другия, който не се явява и не сочи причини за това, е наложена глоба в 
размер на 800 лв. Делото е отложено за 16.05.2014 г., когато не е даден ход на 
делото, поради оттегляне на пълномощията на осъденото лице от двамата му 
защитници и неявяване на друг адвокат. Делото е отложено за 05.06.2014 г., 
за която дата е поискано от САК определяне на служебен защитник. На 
05.06.2014 г. е даден ход и е постановено решение, с което се отказва 
екстрадиция на исканото лице. Срещу решението на СГС е подаден протест 
до САС, където е образувано ВНЧД №593/2014 г. на 18.06.2014 г. и е 
насрочено за 02.07.2014 г., когато е даден ход и обявено решение № 246. С 
решението си САС потвърждава изцяло решението на СГС, с което е 
оставено без уважение искане на Генерална прокуратура на Руската 
Федерация за предаване и не е допусната екстрадиция на руски гражданин за 
осъществяване на наказателно преследване по образувано срещу него 
наказателно дело. 
6. НОХД № 795/2014 г. – образувано на 19.02.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 
1 и пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Приложен протокол 
за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 20.02.2014 г. делото 
е насрочено за 14.03.2014 г., когато е даден ход и по искане на подсъдимия и 
неговия защитник делото е гледано по реда на чл. 371, т. 2 НПК и е обявена 
осъдителна присъда. 
7. НОХД № 4534/2013 г. – образувано на 07.10.2014 г. по чл. 354а, ал. 1, 
изр.1, пр. 4, алт. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик – съдия 
К. Костадинова 27 с-в. С разпореждане от 14.10.2013 г. делото е насрочено за 
13.11.2013 г., когато е даден ход и защитата е направила изявление за 
сключване на споразумение, било е предложено за одобрение от съда 
постигнатото между страните споразумение и съдът след като е предложил 
корекции на страните на осн. чл. 382, ал. 5 НПК е одобрил постигнатото 
споразумение. Тъй като делото е било образувано срещу две лица, а 
одобреното споразумение е спрямо единия от подсъдимите и с оглед 
наличието на основание за отвеждане на състава на съда, последният се е 
отвел и делото е изпратено на ръководителя на НО при СГС и зам. 
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председател на СГС за определяне на нов съдия-докладчик. След случайно 
проведен избор на докладчик е определен за такъв съдия Д. Ангелова, за 
което е приложен протокол за избор от 18.11.2013 г. С разпореждане от 
20.11.2013 г. делото е насрочено за 04.12.2013 г., когато е даден ход и е 
представен проект на споразумение. Съдът е предложил промени в 
споразумението, които са били приети от страните, било одобрено 
споразумението от съда и прекратено наказателното производство по делото. 
 Преди това образувано НОХД № 2828/2013 г. – образувано на 
14.06.2013 г. С разпореждане от 18.06.2013 г. е прекратено съдебното 
производство по делото и същото е върнато на СГП за отстраняване на 
допуснати процесуални нарушения. 
     
       5 с-в, съдия Снежанка Кьосева 
 
1. НЧД № 3869/2014 г. – образувано на 03.09.2014 г. по чл. 43а, т. 2 НК по 
предложение на СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от м. септември 2014 г., в което не е посочена дата, 
делото е насрочено за 06.10.2014 г., когато не е даден ход на делото, поради 
нередовно призоваване на осъденото лице. Делото е отложено за 12.11.2014 
г. 
2. НОХД № 1501/2014 г. – образувано на 02.04.2014 г. по чл. 302, т. 1 и т. 2, 
вр. чл. 301,, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 06.06.2014 г. делото е насрочено за 03.07.2014 г., когато не е даден ход на 
делото, поради нередовно призоваване на пострадалото лице. Делото е 
отложено за 25.09.2014 г., когато отново не е даден ход, поради нередовно 
призоваване на пострадалия, който живее в чужбина. Делото е отложено за 
14.01.2015 г.  
3. НАХД № 2880/2014 г. – образувано на 01.07.2014 г. по чл. 78а НК за 
извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 НК. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
28.07.2014 г. определеният по делото докладчик се е самоотвел. С резолюция 
от 31.07.2014 г. зам. председателят на СГС, председател на НО е разпоредил 
делото да се преразпредели чрез случайния подбор измежду съдиите от НО. 
С протокол за избор на докладчик от 31.07.2014 г. делото е разпределено на 
съдия Снежанка Кьосева. С разпореждане от м.09.2014 г., без посочване на 
датата, делото е насрочено за 29.09.2014 г., когато е даден ход. За събиране 
на доказателства делото е отложено за 11.11.2014 г.  
4. ЧНД № 4271/2014 г. – образувано на 02.10.2014 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. С разпореждане от 06.10.2014 г., с оглед констатациите на 
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съдията-докладчик, че следва да бъдат установени постоянния и настоящия 
адрес на заинтересованото лице за неговото призоваване, са изискани 
справки от различни институции – СДВР, НОИ, община Пирдоп. Делото към 
момента на проверката не е насрочено. Очевидно е, че ще бъде допуснато 
забавяне при насрочването на делото предвид краткия 7 –дневен срок, 
предвиден в чл. 16, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС. 
5. НОХД № 2142/2014 г. – образувано на 20.05.2014 г. по чл. 116, ал. 1, т. 3, 
пр. 1, вр. чл. 115 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 29.05.2014 г. делото е насрочено за 30.06.2014 г., 
когато не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
пострадалия. Делото е отложено за 17.09.2014 г. и пострадалият е обявен за 
общодържавно издирване с цел да му бъде връчена призовка с указания за 
възможността да се конституира като граждански ищец и частен обвинител. 
В с.з. на 17.09.2014 г. е даден ход на делото, разпитани са явилите се 
свидетели и е отложено за 22.10.2014 г.  
6. НОХД № 5416/2012 г. – образувано на 15.11.2012 г. по чл. 249, ал. 1, пр. 1 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 04.12.2012 г. делото е насрочено за 16.01.2013 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на пострадалата, която е представила болничен 
лист чрез повереника си. Делото е отложено за 07.02.2013 г., когато е даден 
ход, приет е за съвместно разглеждане  в наказателния процес предявеният 
граждански иск срещу двамата подсъдими от пострадалата, която е 
конституирана като граждански ищец и частен обвинител в процеса, 
разпитани са свидетели. За събиране на доказателства делото е отложено за 
20.03.2013 г., когато е даден ход и за събиране на доказателства е отложено 
за 15.04.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото и за събиране на 
доказателства е отложено за 29.05.2013 г. На неявилите се свидетели без 
уважителни причини е наложена глоба от съда в размер на по 500.00 лева и е 
постановено принудителното им довеждане чрез органите на ОЗ „Охрана”. В 
с.з. на 29.05.2013 г. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, допусната 
и назначена от съда е графическа експертиза. За събиране на доказателства 
делото е отложено за 16.07.2013 г., когато не е даден ход, поради неявяване 
на единия подсъдим, който е бил болен и неизготвянето на графичната 
експертиза. Делото е отложено за 15.10.2013 г., когато не е даден ход, поради 
невъзможността да бъдат извършени процесуално-следствени действия, 
предвид несвоевременно представяне на заключението от вещото лице и 
неявяването на свидетел. Делото е отложено за 11.11.2013 г., когато не е 
даден ход поради непълен съдебен състав – липса на единия съдебен 
заседател, с когото е започнало разглеждането на делото, неявяването на 
двамата подсъдими и вещото лице. Делото е отложено за 10.12.2013 г., когато 
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отново не е даден ход, поради нередовно призоваване на единия подсъдим. 
Делото е отложено за 03.02.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване 
на двамата подсъдими, единият – нередовно призован от десет известни по 
делото адреса. Съдът е изменил взетата спрямо него МНО „Парична 
гаранция” в „Задържане под стража”, а паричната гаранция е отнета в полза 
на държавата. На другия подсъдим е дадена възможност да представи 
доказателства за невъзможността да се яви в с.з. Делото е отложено за 
24.03.2014 г. На 10.02.2014 г. е депозирана молба, придружена с болничен 
лист, от който е видна невъзможността на подсъдимата да се яви в 
предходното с.з., поради това че се е намирала в болнично заведение. В с.з. 
на 24.03.2014 г. не е даден ход, поради неявяване на единия подсъдим, 
нередовно призован и неприключването на неговото общодържавно 
издирване и неизпълнението на МНО „Задържане под стража”. Делото е 
отложено за 26.05.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяването на 
подсъдимия, неговия защитник, от когото е постъпила молба за неговата 
ангажираност по друго дело и неявяването на вещо лице. Делото е отложено 
за 14.07.2014 г., когато отново не е даден ход, поради неявяване на единия 
подсъдим, който е обявен за общодържавно издирване и все още не е открит. 
Делото е отложено за 06.10.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване 
на единия подсъдим, за когото издирването продължава и все още не е 
открит и неявяване на единия съдебен заседател, от когото е постъпила молба 
с доказателства. Делото е отложено за 12.11.2014 г. 
 Преди това е било образувано НОХД № 1802/2012 г. на 10.04.2012 г.  
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 18.04.2012 г. е прекратено съдебното производство по НОХД № 1802/2012 
г. и делото е върнато на СГП за отстраняване на допуснатите процесуални 
нарушения. 
7. НОХД № 2296/2013 г. – образувано на 16.05.2013 г. по чл. 354а, ал. 1,изр. 
1, пр. 4, алт. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 07.06.2013 г. делото е насрочено за 16.07.2013 г., когато е 
представено постигнато между страните споразумение за одобрение от съда. 
Даден е ход на делото и с определение е одобрено постигнатото 
споразумение и е прекратено наказателното производство по делото 
8. ЧНД № 3062/2014 г. -  образувано на 11.07.2014 г.  по чл. 14, ал. 4, т. 5 
ЗЕЕЗА по искане на СГП. Приложен протокол за случаен избор на 
докладчик. С разпореждане от 14.07.2014 г. делото е насрочено за 17.07.2014 
г., когато е даден ход и постановено решение, с което е допусната 
екстрадиция на чуждия гражданин. Решението е обжалвано пред САС, 
където е образувано ВЧНД № 721/2014 г. С решение № 301 от 31.07.2014 г. е 
потвърдено решението на СГС, НО, 5 с-в. 
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9. НЧД № 5259/2013 г. – образувано на 22.11.2013 г. по чл. 44, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 22.11.2013 г. делото е насрочено за 27.11.2013 г., когато е 
даден ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 03.12.2013 
г. В това с.з. е даден ход и е постановено решение, с което е отказано 
изпълнение на ЕЗА и е прието да бъде приведено в изпълнение наказанието 
„лишаване от свобода”. 
10. ЧНД № 775/2014 г. – образувано на 18.02.2014 г. по чл. 64, ал. 2 ЗИНЗС. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 18.02.2014 г. делото е насрочено за 05.03.2014 г., когато е даден ход и е 
постановено решение, с което е отменено решението на Комисията по 
изпълнение на наказанията към Затвора – гр. София, в частта, в която е 
отказано на лишеното от свобода лице преместването му от затворническо 
общежитие от „Закрит тип” в затворническо общежитие в „Открит тип”. 
11. НЧД№ 3446/2012 г. – образувано на 16.07.2012 г. по чл. 457 НПК по 
предложение на Главния прокурор. Приложен протокол за случаен избор на 
докладчик от същата дата. Приложен нов протокол за избор на докладчик от 
14.08.2012 г., съгласно Заповед № 2671/13.08.2012 г. на зам. председателя на 
СГС и ръководител на НО – Петя Крънчева. С разпореждане от 10.09.2012 г. 
делото е насрочено за 12.09.2012 г., когато в протокола от с.з. не указано 
дали е даден ход на делото, но е назначен служебен защитник и са направени 
искания за събиране на доказателства. Делото е отложено за 11.10.2012 г., 
когато не е даден ход, поради непостъпване на поисканите доказателства. 
Делото е отложено за 21.11.2012 г., когато е даден ход и е постановено 
определение, с което е приета за изпълнение присъдата на чуждестранния 
съд. Определението на СГС е протестирано пред САС, където е образувано 
ВНЧД № 1280/2012 г. на 05.12.2012 г. С определение от 18.12.2012 г. е 
потвърдил определението на СГС.  

По искане на Главния прокурор за възобновяване на ВНЧД № 
1280/2012 г. на САС е образувано н.д. № 1230/2013 г. на 11.06.2013 г. С 
решение № 426 от 18.10.2013 г. е оставено без уважение искането на Главния 
прокурор за възобновяване на ВНЧД №1280/2012 г. по описа на САС, по 
което е постановено определение, с което е потвърдено определение на СГС.  
          СГП е внесла на 29.01.2013 г. предложение за тълкуване относно 
въпроса за точния размер на реално изработените дни за съответния период, 
съгласно постановеното от него определение. С резолюция делото е 
насрочено в о.с.з. за 05.02.2013 г. и е изискана информация от МП – Сърбия. 
В това с.з. не е даден ход на делото, поради неявяване на служебния 
защитник. Делото е отложено за 18.02.2013 г., когато отново не е даден ход, 
поради неявяване на служебния защитник и неполучаване на исканата 
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информация от МП – Сърбия. Делото е отложено за 14.03.2013 г., когато 
отново не е даден ход, поради неявяване на осъденото лице. Делото е 
отложено без дата, като е указано, че ще бъде определена такава след 
получаване на отговор на подадената молба за правна помощ. Няма данни за 
насрочване на делото. Приложен е протокол от с.з., проведено на 11.04.2013 
г., когато е даден ход и е постановено определение, с което е направено 
тълкуване на Определение № 3723 от 21.11.2012 г. на същия съд. 
12. НОХД № 1737/2012 г. – образувано на 06.04.2012 г. по чл. 142, ал. 2, т. 2, 
пр. 1, вр. ал.1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 26.04.2012 г. делото е насрочено за 18.05.2012 г., 
когато не е даден ход, поради неявяване на пострадалата. Делото е отложено 
за 18.06.2012 г. ,когато е даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на 
доказателства е отложено за 25.07.2012 г. Приложен нов протокол за избор на 
докладчик от 14.08.2012 г., съгласно Заповед № 2671/13.08.2012 г. на зам. 
председателя на СГС и ръководител на НО – Петя Крънчева. С разпореждане 
от 14.09.2012 г. делото е насрочено за 31.10.2012 г., когато не е даден ход, 
поради неявяване на съдебните заседатели и пострадалото лице. Делото е 
отложено за 22.01.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели и за 
разпит на неявилите се свидетели е отложено за 03.04.2013 г. В това с.з. е 
даден ход и за провеждане на допълнителен разпит на свидетели е отложено 
за 15.05.2013 г., когато е даден ход  и е отложено за 27.06.2013 г., като е 
дадена възможност на защитата да се запознае с  материали по делото. В това 
с.з. е даден ход и е постановена осъдителна присъда. По жалба на 
подсъдимия срещу присъдата на СГС в САС е образувано ВНОХД № 
1185/2013 г. и с присъда от 06.02.2014 г.  е отменена присъдата на СГС и 
подсъдимият е признат за невинен. 
13.  НОХД № 1635/2013 г. – образувано на  03.04.2013 г. по чл. 203, ал. 1, вр. 
чл. 202, ал.1, т. 2, вр. чл. 201 от НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 22.04.2013 г. делото е 
насрочено за 03.06.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели. За 
събиране на доказателства делото е отложено за 09.07.2013 г., когато е даден 
ход, разпитани са свидетели. За събиране на доказателства е отложено за 
03.10.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради неявяване на единия от 
подсъдимите, за когото е представен болничен лист. Делото е отложено и 
насрочено за 11.11.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели. За 
събиране на други доказателства,  делото е отложено за 12.12.2013 г., когато 
не е даден ход, поради неявяване на единия от подсъдимите, за когото е 
представен болничен лист. Делото е отложено за 12.02.2014 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на двамата подсъдими, за единия от които е 
представен болничен лист, а другият следва да представи доказателства за 



55 
 

неявяването си в 3-дневен срок. Делото е отложено за 31.03.2014 г., когато е 
даден ход и за събиране на доказателства е отложено за 19.05.2014 г., когато 
не е даден ход, поради невъзможност да бъдат извършвани процесуални 
действия.  Делото е отложено за 18.06.2014 г., когато не е даден ход, поради 
неявяване на единия подсъдим, за когото е представен болничен лист. Делото 
е отложено за 24.09.2014 г., когато е даден ход, прието е заключението на 
банковата експертиза. За разпит на неявилите се свидетели, нередовно 
призовани и събиране на допълнителни доказателства, делото е отложено за 
19.11.2014 г.   
 Преди това е било образувано НОХД № 5801/2012 г. на 03.12.2012 г. С 
разпореждане от 12.12.2012 г., поради допуснати съществени нарушения на 
процесуалните правила, които са отстраними, е прекратено съдебното 
производство по делото и същото е върнато на СГП за отстраняване на 
допуснатите процесуални нарушения. Разпореждането на СГС е 
протестирано от СГП пред САС, където е било образувано ЧНД № 67/2013 г. 
на 22.01.2013 г. С определение от 13.02.2013 г. е потвърдено разпореждането 
на СГС, НО, 5 с-в, постановено по НОХД № 5801/2012 г., с което на осн. чл. 
248, ал. 2, т. 3 от НПК същото е прекратено.      
Проверени още дела: НОХД № 5716/2012 г. – образувано на 28.11.2012 г. по 
чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3, вр. чл. 115 НК.  
    
    VII въззивен състав  
 
1. ВНОХД № 4449/2014 г. – образувано на 14.10.2014 г. по жалба срещу 
присъда на СРС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С определение от 16.10.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 г. – на 
доклад на съдия А. Урумов.  
2. ВНЧД № 3767/2014 г. – образувано на 26.08.2014 г. по жалба срещу 
определение на СРС, 99 с-в по НЧХД № 24349/2011 г. за прекратяване на 
производството, поради неявяване на частния тъжител и неговия повереник. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
01.09.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 г. – на доклад на съдия Н. 
Младенов. 
3. ВНЧХД № 4256/2014 г. – образувано на 01.10.2014 г. по жалба от 
повереника на частния тъжител и жалба от защитника на подсъдимия срещу 
присъда на СРС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С определение от 07.10.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 г. – на 
доклад на съдия Урумов. 
4. ВНОХД № 4303/2014 г. – образувано на 03.10.2014 г. по протест на СРП и 
жалба на подсъдимия срещу присъда на СРС, 115 с-в по НОХД № 8195/2012 
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г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 
от 07.10.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 г. – на доклад на съдия А. 
Урумов.  
5. ВНАХД № 4151/2014 г. – образувано на 23.09.2014 г. по протест на СРП 
срещу Решение на СРС, 10 с-в, с което обвиняемата е призната за виновна, 
освободена е от наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК и  й е наложено 
административно наказание глоба, както и лишаване от право да управлява 
МПС за срок от 1 година. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С определение от 07.10.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 
г. – на доклад на съдия Урумов.  
6. ВНОХД № 4143/2014 г. – образувано на 23.09.2014 г. по протест на СРП 
срещу оправдателна присъда на СРС, 115 с-в, по НОХД № 21655/2011 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
30.09.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 г. 
7. ВНОХД № 3947/2014 г. – образувано на 09.09.2014 г. по протест на СРП 
срещу оправдателна присъда на СРС, 93 с-в, по НОХД № 1893/2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
23.09.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 г.   
8. ВНОХД № 3875/2014 г. – образувано на 03.09.2014 г. по жалба и протест 
срещу оправдателна присъда на СРС, 95 с-в по НОХД № 1382/2014 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
05.09.2014 г. делото е насрочено за 04.12.2014 г.  
  
    18 с-в, съдия Вера Чочкова 
 
1. НОХД № 1806/2014 г. – образувано на 24.04.2014 г. по чл. 354а, ал.2, т. 4 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 09.05.2014 г. делото е насрочено за 16.05.2014 г., когато е 
даден ход по реда на Глава XXVII НПК – чл. 371, ал. 1, т. 2 и е постановена 
осъдителна присъда.  
2. ЧНД № 956/2014 г. – образувано на 28.02.2014 г. по чл. 43а, т.2 от НК по 
внесено предложение от Пробационна служба за замяна на наложено 
наказание пробация с лишаване от свобода. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С резолюция от 04.03.2014 г. делото е насрочено 
за 13.03.2014 г., когато с определение съдът е заменил наложеното наказание 
пробация с наказание лишаване от свобода. 
3. ЧНД № 349/2014 г. – образувано на 24.01.2014 г. по чл. 457 НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от 30.01.2014 г. С резолюция от 
19.02.2014 г. делото е насрочено за 28.02.2014 г., когато е даден ход и съдът с 
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определение е приел за изпълнение присъда на Районен съд в гр. Алингсос, 
Кралство Швеция. 
4. ЧНД № 1167/2014 г. – образувано на 17.03.2014 г. по чл. 306 НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
01.04.2014 г. делото е насрочено за 08.04.2014 г., когато е даден ход и с 
определение съдът е оставил без уважение молбата на осъдения за 
приложение на чл. 25 от НК  по отношение на наложено му с отделни 
присъди наказание. Определението на СГС е обжалвано пред САС, където на 
15.05.2014 г. е образувано ВНЧД № 451/2014 г. С определение от 20.05.2014 
г. делото е насрочено за 09.06.2014 г., когато е даден ход и е обявено за 
решаване в срока по чл. 340 НПК. С определение от 18.06.2014 г. е 
потвърдено определението на СГС, с което е оставено без уважение молбата 
на осъдения за приложение на чл. 25 НК спрямо постановените присъди.  
5. ЧНД № 2584/2014 г. – образувано на 13.06.2014 г. по предложение на СГП 
по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК. С резолюция от 18.06.2014 г. делото е 
насрочено за 26.06.2014 г., когато е даден ход и с определение е наложил на 
осъденото лице на осн. чл. 25, ал. 1, и чл. 23, ал. 1 НК едно общо наказание в 
размер на най-тежкото измежду наложените му с присъда по две дела. 
Оставено е без уважение искането на представителя на СГП за приложение 
на чл. 24, ал. 1 от НК по отношение на извършена кумулация, касаеща 
осъденото лице, като неоснователно. 
6. НОХД № 3749/2013 г. – образувано на 09.08.2013 г. по чл. 242, ал. 1, б. „д”, 
вр. чл. 18, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 12.08.2013 г. делото е насрочено за 08.10.2014 г., 
когато е внесено постигнато между страните споразумение за одобрение от 
съда. Съдът е одобрил постигнатото между страните споразумение и е 
прекратил наказателното производство по делото.  
7. НЧД № 1975/2013 г. – образувано на 22.04.2013 г. по чл. 87 НК. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 30.04.2013 г. 
делото е насрочено за 10.06.2013 г., когато е даден ход и съдът е докладвал 
постъпила молба с искане за допускане на съдебна реабилитация по 
отношение на две осъждания. За събиране на доказателства делото е 
отложено за 21.06.2013 г., когато е даден ход, приети са представените 
писмени доказателства и е даден ход по същество. С определение съдът е 
допуснал съдебна реабилитация спрямо молителя. Определението е 
протестирано от СГП пред САС, където на 12.07.2013 г. е образувано ВНЧД 
№ 706/2013 г. С резолюция от 17.07.2013 г. делото е насрочено за 02.10.2013 
г., когато не е даден ход, макар и формално да не са били налице пречки за 
това. За събиране на доказателства делото е отложено за 13.11.2013 г., когато 
е даден ход и е обявено, че съдът ще се произнесе с решение по реда на чл. 
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340 от НПК. С определение от 25.11.2013 г. съдът е отменил определението 
на СГС, НО, 18 с-в, с което е допусната съдебна реабилитация спрямо 
молителя. Оставил е без разглеждане молбата на молителя, предвид 
настъпила реабилитация по право по чл. 86, ал.1, т. 2 НК. 
8. НЧД № 3564/2013 г. – образувано на 30.07.2013 г. по чл. 43а, т. 2 НК по 
предложение на Председателя на пробационен съвет – София град. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
15.08.2013 г., делото е насрочено за 02.09.2013 г., когато е даден ход на осн. 
чл. 452, ал. 2, вр. чл. 269, ал. 3 НПК и е приключено с определение, с което е 
заменено наложеното наказание пробация на гръцкия гражданин с наказание 
лишаване от свобода.  
9. НОХД № 5640/2012 г. – образувано на 27.11.2012 г. по чл. 343, ал. 1, б. „в”, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр. 1 НК. Приложен е протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 03.12.2012 г. делото е насрочено за 
18.03.2013 г., когато не е даден ход, поради неявяване на защитник на 
подсъдимия. Делото е отложено за 10.04.2013 г., когато е даден ход, 
конституиран по делото е частен обвинител. За събиране на доказателства 
делото е отложено за 16.05.2014 г., когато е обявена осъдителна присъда. 
Присъдата на СГС е обжалвана пред САС, където на 09.10.2013 г. е 
образувано ВНОХД № 98782013 г. С определение от 17.10.2013 г. делото е 
насрочено за 05.12.2013 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 
решение от 12.12.2013 г. е изменена присъдата на СГС, като подсъдимият е 
частично оправдан и  е преквалифицирано деянието, като е изменено 
наложеното с присъдата на СГС наказание. Намален е срокът на наложеното 
наказание лишаване от право да се управлява МПС. 
10. НОХД № 1225/2012 г.  – образувано на 12.03.2012 г. по чл. 199, ал.1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 22.05.2012 
г. (съдия Е. Колева). С резолюция от 23.05.2012 г. делото е насрочено за 
11.07.2012 г., когато е даден ход и са разпитани свидетели. За събиране на 
доказателства делото е отложено за 24.09.2012 г., когато макар и формално 
да не е имало пречки за даване ход на делото, е отложено за 22.10.2012 г., 
като е дадена възможност на страните да постигнат споразумение по желание 
на подсъдимия и неговия защитник и да обсъдят параметрите на 
споразумението. В следващото с.з. не е даден ход, поради отсъствие на ПСД, 
които могат да бъдат извършени. Подсъдимият не е намерил необходимата 
сума, за да възстанови щетите, нанесени от престъплението. Делото е 
отложено за 28.11.2012 г., когато не е даден ход, поради неявяване на един от 
съдебните заседатели, който е постъпил в болница. Делото е отложено за 
23.01.2013 г., когато не е даден ход, поради неявяване на защитника на 
подсъдимия. Делото е отложено за 22.02.2013 г., когато е даден ход и са 



59 
 

разпитани свидетели. За събиране на допълнителни доказателства е отложено 
за 20.03.2013 г., когато е даден ход и е приключено с осъдителна присъда. 
Присъдата е обжалвана пред САС, където на 31.05.2013 г. е образувано 
ВНОХД № 540/2013 г. С определение от 04.06.2013 г. делото е насрочено за 
20.06.2013 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 
27.06.2013 г. е потвърдена присъдата на СГС. Решението на САС е 
обжалвано пред ВКС, където на 07.11.2013 г. е образувано к.н.д. № 2132/2013 
г. Делото е насрочено за 04.12.2013 г., когато е даден ход и е обявено за 
решаване. С Решение № 580 от 22.05.2014 г. ВКС, НК, I отделение е оставил 
в сила въззивното решение. 
 Забавено е разпределянето на делото на докладчик с 2 м. и 10 дни. 
11. НОХД № 5316/2012 г. – образувано на 08.11.2012 г. по чл. 142, ал. 2, т. 3, 
пр. 2, вр. чл. 142, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 12.11.2012 г. делото е насрочено за 
20.12.2012 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели и е допусната 
СППЕ на подсъдимия. За събиране на доказателства делото е отложено за 
20.03.2013г., когато не е даден ход, поради заболяване на защитника. Делото 
е отложено за 14.05.2013 г., когато е даден ход, изслушана и приета е по 
делото назначената СППЕ и е обявена оправдателна присъда. Присъдата е 
протестирана пред САС, където на 24.06.2013 г. е образувано ВНОХД № 
620/2013 г. С определение от 12.07.2013 г. делото е насрочено за 23.10.2013 
г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 31.10.2013 г. е 
потвърдена присъдата на СГС. 
12. НОХД № 2362/2013 г. – образувано на 18.05.2013 г. по чл. 199, ал.1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК.  Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. Има разпореждане от същата дата, на щемпел, с което е разрешено 
насрочване на делото в срок от три месеца. С разпореждане от 28.05.2013 г. 
делото е насрочено за 02.07.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради 
несвоевременно връчване на обвинителния акт на единия от подсъдимите и е 
отложено за 02.10.2013 г. В това с.з. не е даден ход на делото, поради 
неявяване на единия подсъдим. С определение съдът е изменил взетата по 
отношение на него МНО от „Парична гаранция” в „Задържане под стража” и 
е отложил делото за 06.11.2013 г. В това с.з. не е даден ход на делото, поради 
неявяване на подсъдимия, за когото не е изпълнено определението на съда, с 
което по отношение на същия е взета мярка за неотклонение „Задържане под 
стража”. Делото е отложено за 06.12.2013 г., когато по отношение на 
подсъдимия с взетата МНО „Задържане под стража” отново не е изпълнено 
определението на съда и същият не се явява. По делото е даден ход за 
протичане на производството по отношение на другия подсъдим по реда на 
чл. 269, ал. 3 от НПК. Постигнатото между страните споразумение е 
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одобрено и наказателното производство по отношение на него е било 
прекратено. Поради това обстоятелство съдебният състав се е отвел и делото 
е докладвано на председателя на НО при СГС за определяне на нов съдия-
докладчик. На 11.12.2013 г. е проведен нов избор на докладчик – 25 с-в, за 
което е приложен протокол за избор от същата дата. С разпореждане от 
11.12.2013 г. е насрочено предварително изслушване на страните за  
18.12.2013 г., когато е даден ход на делото и по искане на подсъдимия е 
сключено споразумение, същото е било одобрено от съда и производството 
по делото е било прекратено.           
 
       II - ри въззивен състав  
 
1. ВНОХД № 2126/2014 г. – докладчик съдия Кьосева. Образувано на 
19.05.2014 г. по жалба срещу присъда на СРС, НО, 3 с-в по НОХД № 
4424/2013 г. С определение от 22.05.2014 г. делото е насрочено за 02.07.2014 
г., когато не е даден ход, поради неявяване на защитника на подсъдимия, 
който е представил към молбата за отлагане на делото медицинско 
направление. Делото е отложено за 15.10.2014 г., когато отново не е даден 
ход, поради това, че подсъдимият се е отказал от своя защитник и желае да го 
представлява друг адвокат, но все още не е упълномощил такъв. Съдът е 
освободил от участие в производството защитника на подсъдимия, като е 
указал на последния в двуседмичен срок да организира защитата си и 
уведоми за това съда с молба, към която да приложи пълномощно за избран 
защитник. 
2. ВНОХД № 3165/2014 г. – докладчик съдия Кьосева. Образувано на 
17.07.2014 г. по протест на СРП срещу оправдателна присъда на СРС, НО, 
106 с-в по НОХД № 8674/2010 г. С определение от 25.07.2014 г. делото е 
насрочено за 15.10.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяването на 
защитника на подсъдимия, от когото е постъпила молба, ведно с копие от 
болничен лист. Делото е отложено за 24.11.2014 г. 
3. ВНОХД № 2978/2014 г. – докладчик съдия Кьосева. Образувано на 
08.07.2014 г. по жалба срещу присъда на СРС, НО, 12 с-в по НОХД № 
19748/2012 г. С определение от 25.07.2014 г. делото е насрочено за 
15.10.2014 г., когато не е даден ход, поради нередовна процедура по 
призоваването на единия подсъдим. Делото е отложено за 24.11.2014 г. 
  

31 с-в, съдия Христинка Колева 
 

1. НОХД № 2358/2014 г. – образувано на 02.06.2014 г. по чл. 319а, ал. 1, пр. 3 
и 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 319б, ал. 1, пр. 2, алт. 2 НК. Приложен 
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протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
09.06.2014 г. делото е насрочено за 15.07.2014 г., когато е даден ход, 
разпитани са свидетели и вещи лица, прието е заключение по съдебна 
комплексна техническо- компютърна експертиза. За събиране на 
доказателства делото е отложено за 17.10.2014 г., когато е даден ход, 
разпитани са свидетели, приобщени са по делото постъпили справки. За 
събиране на писмени доказателства делото е отложено за 21.11.2014 г.  
2. НОХД № 3258/2012 г. – образувано на 03.07.2012 г. по чл. 257, ал. 1, пр. 1, 
вр. чл. 256 НК. Приложен протокол от същата дата. С разпореждане от 
16.07.2012 г. делото е насрочено за 20.09.2012 г., когато не е даден ход, 
поради неявяване на защитника на подсъдимия, служебно ангажиран по 
друго дело. Делото е отложено за 29.10.2012 г., когато е даден ход, разпитани 
са свидетели. За събиране на доказателства и разпит на неявилите се 
свидетели, делото е отложено за 11.12.2012 г. На редовно призованите, но 
неявили се свидетели, съдът е наложил глоба в размер на по 500 лв. В 
следващото с.з. е даден ход на делото, разпитани са свидетели, приети са 
заключенията по графическата експертиза и допълнителната графическа 
експертиза, съдебно-счетоводната и икономическа експертиза. За разпит на 
свидетели делото е отложено за 29.01.2013 г. На редовно призованите, но 
неявили се свидетели, съдът е наложил глоба в размер на по 500 лв. В 
следващото с.з. е даден ход, разпитани са свидетели и за разпит на нередовно 
призованите свидетели и неявилите се, делото е отложено за 21.03.2013 г., 
когато отново на редовно призованите свидетели, но неявили се без 
уважителни причини, съдът е наложил глоба в размер на по 500 лв. В 
следващото с.з. не е даден ход, макар и формално да е нямало пречки, поради 
невъзможност от извършване на процесуални действия – никой от 
призованите свидетели не се е явил. Съдът е наложил глоба в размер на по 
1000 лв. на редовно призованите и неявили се без уважителни причини 
свидетели. Делото е отложено за 23.04.2013 г., когато е даден ход на делото, 
прочетени са показанията на свидетели, дадени на ДП. За разпит на 
свидетели делото е отложено за 21.06.2013 г., когато е приключило с 
оправдателна присъда. Присъдата е протестирана от СГП пред САС, където 
на 13.08.2013 г. е образувано ВНОХД № 820/2013 г. С решение  № 390 от 
05.11.2013 г. присъдата на СГС е потвърдена. 
3. НЧД № 5068/2013 г. – образувано на 11.11.2013 г. по искане на СГП на 
основание чл. 14, ал. 4, т. 5 от ЗЕЕЗА и чл. 16 и чл. 22 от ЕК за екстрадиция 
на чужд гражданин. С разпореждане от 13.11.2013 г. делото е насрочено за 
21.11.2014 г., когато не е даден ход по искане на защитника, за да може да се 
запознае с материалите по цялата преписка, тъй като е упълномощен късно. 
Съдът е отложил делото за 02.12.2013 г., когато е даден ход и е изменена 
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мярката за неотклонение на исканото лице от „задържане под стража” в 
„подписка”. За събиране на доказателства е отложено за 14.01.2014 г. Срещу 
определението на съда за изменение на МНО на исканото лице е подаден 
протест от СГП пред САС, където на 05.12.2013 г. е образувано ВНЧД № 
1175/2013 г. С определение № 256 от 10.12.2013 г. е отменено протоколно 
определение от 02.12.2013 г. на СГС, НО, 31 състав, с което е изменена 
мярката за неотклонение на чуждия гражданин от „задържане под стража” в 
„подписка” и вместо това е оставил без уважение молбата на защитника на 
исканото лице за изменение на взетата и прилагана по отношение на него до 
приключването на производството по екстрадиция мярка „задържане под 
стража”, и е потвърдил взетата и прилагана по отношение на чуждия 
гражданин мярка „задържане под стража”.  
        В с.з. по НЧД № 5068/2013 г., насрочено за 14.01.2014 г. е даден ход на 
делото и е приключило с решение от същата дата, с което е оставено без 
уважение искането на съдебните власти на Руската федерация за екстрадиция 
на техен гражданин и е отменена взетата МНО „задържане под стража”. 
Решението на СГС е протестирано от СГП пред САС, където на 22.01.2014 г. 
е образувано ВЧД № 66/2014 г. С решение № 8 от 29.01.2014 г. е потвърдено 
решение от 14.01.2014 г.  на СГС, НО, 31 състав.  
4. НОХД № 20/2013 г. – образувано на 04.01.2013 г. по чл. 115 от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 10.01.2013 г., делото е насрочено за 21.02.2013 г., когато е даден ход, 
разпитани са свидетели и вещи лица. За събиране на доказателства, делото е 
отложено за 29.04.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели и вещи 
лица и е обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред САС, 
където на 30.05.2013 г. е образувано ВНОХД № 534/2013 г. С решение № 424 
от 09.12.2013 г. е изменена присъдата на СГС, като преквалифицира деянието 
като такова по чл. 124, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 1 НК, намален е размера на 
наложеното наказание и размера на гражданските искове за неимуществени 
вреди. Решението на САС е обжалвано от гражданския ищец и частен 
обвинител пред ВКС, където на 05.02.2014 г. е образувано к.н.д. № 220/2014 
г. С решение № 114 от 20.03.2014 г. е оставено в сила въззивно решение № 
424 от 09.12.2013 г. на САС.  
5. ЧНД № 3231/2014 г. – образувано на 23.07.2014 г. по чл. 457 НПК по 
предложение на Главния прокурор. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.07.2014 г. делото е 
насрочено за 20.08.2014 г., когато е даден ход и с определение съдът е 
приспособил към българското законодателство присъда, издадена от 
Окръжен съд за наказателни дела – Виена. 
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6. НОХД № 1526/2014 г. – образувано на 03.04.2014 г. по чл. 354а, ал.1, изр. 
1, пр. 4 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 08.04.2014 г. делото е насрочено за 27.05.2014 г., когато не е 
даден ход с оглед изявлението на защитата, че с подсъдимия желаят да 
сключат споразумение със СГП. Делото е отложено за 04.06.2014 г., когато е 
даден ход и е одобрено представеното споразумение, постигнато между 
страните. 
 

XV- ти въззивен състав 
   
1. ВНАХД № 3346/2014 г. – образувано на 28.07.2014 г. по протест срещу 
решение на СРС, НО, 21 с-в по НАХД № 13344/2013 г. Приложен протокол 
за случаен избор на докладчик. С определение от 04.08.2014 г. делото е 
насрочено за 06.10.2014 г., когато е даден ход и за разпит на свидетел е 
отложено за 16.12.2014 г.   
2. ВНАХД № 3134/2014 г. – образувано на 16.07.2014 г. по жалба на 
обвиняемия срещу решение на СРС, НО, 116 състав по НАХД № 10771/2012 
г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 
от 17.07.2014 г. делото е насрочено за 06.10.2014 г., когато е даден ход и за 
разпит на допуснат свидетел и преразпит на разпитани двама свидетели на 
първа инстанция, делото е отложено за 13.11.2014 г.  
3. ВНЧХД № 3323/2014 г. – образувано на 25.07.2014 г. по жалба на 
подсъдимите срещу присъда по НЧХД № 5235/2009 г., с която подсъдимите 
са признати за виновни по едното обвинение (чл. 130, ал.1, вр. чл. 54, ал. 1 
НК) и оправдани по другото (чл. 146, ал. 1, т. 1, вр. чл. 148, ал. 1, т. 1 НК). 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
04.08.2014 г. делото е насрочено за 06.10.2014 г., когато не е даден ход 
поради нередовно призоваване на въззивните жалбоподатели и подсъдимите, 
както и на техния защитник. Делото е отложено за 13.11.2014 г.    
4. ВНЧД № 3625/2014 г. – образувано на 14.08.2014 г. срещу разпореждане на 
зам. председателя на СРС и ръководител на НО по пр. вх. № 38833/25.06.2014 
г. за отказ да образува наказателно дело от частен характер. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 15.08.2014 г. 
докладчикът по делото е указал на жалбоподателя да представи 
доказателство, за това че жалбата е подадена в срок. В противен случай, при 
неизпълнение указанията на съда в 7- дневен срок, жалбата ще бъде оставена 
без разглеждане. С определение от 08.09.2014 г. съдът е оставил жалбата без 
разглеждане, тъй като жалбоподателят не е изпълнил указанията му.  
5. ВНЧХД № 4148/2014 г. – образувано на 23.09.2014 г. по жалба на 
пострадалото лице срещу присъда на СРС, НО, 103 състав по НЧХД № 
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3666/2011 г. С присъда от 31.01.2014 г. подсъдимият е признат за невинен. С 
определение от 26.09.2014 г. делото е насрочено за 13.11.2014 г.   
6. ВНАХД № 4235/2014 г. – образувано на 30.09.2014 г. по жалба на 
обвиняемия срещу решение на СРС, НО, 100 състав по НАХД № 8628/2012 
г., с което е признат за виновен. Приложен протокол за избор на докладчик 
от същата дата. С определение от 06.10.2014 г. делото е насрочено за 
13.11.2014 г.  
  
         IX – ти въззивен състав 
 
1. ВНОХД № 4181/2014 г. – образувано на 25.09.2014 г. по жалба срещу 
осъдителна присъда на СРС, НО, 12 състав по 9396/2014 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 16.10.2014 
г. е прекратено съдебното производство по делото, поради допуснати 
нарушения при неговото администриране от първоинстанционния съд. 
2. ВНОХД № 4439/2014 г. – образувано на 14.10.2014 г. по протест на СРП 
срещу оправдателна присъда на СРС, НО, 14 състав по НОХД № 8766/2011 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
16.10.2014 г. делото е насрочено за 10.12.2014 г. 
3. ВНОХД № 2071/2014 г. – образувано на 15.05.2014 г. по протест на СРП 
срещу оправдателна присъда на СРС, НО, 19 с-в по НОХД № 4122/2010 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
22.05.2014 г. делото е насрочено за 09.06.2014 г., когато не е даден ход, 
поради обстоятелството, че не е постъпила информация относно резултата от 
ОДИ, касаещи издирването на подсъдимия по повод неговото обявяване за 
ОДИ от 31.03.2008г. и невъзможност за прилагане на процедурата по чл. 269, 
ал. 3 от НПК от съда. Делото е отложено за 17.07.2014 г., когато е даден ход 
при условията на чл. 269, ал. 3, т. 2 НПК и е обявено за решаване. С решение 
№ 1017 от 17.10.2014 г. е потвърдена присъдата на СРС. 
4. ВНЧХД № 5187/2013 г. – образувано на 18.11.2013 г. по жалба срещу 
присъда на СРС, НО, 105 състав по НЧХД № 9581/2011 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 19.11.2013 
г. делото е насрочено за 05.12.2013 г., когато не е даден ход, поради 
нередовно призоваване на частния тъжител. Делото е отложено за 30.01.2014 
г., когато не е даден ход, поради неявяване на частния тъжител и граждански 
ищец, както и на повереника на гражданския ответник, които са представили 
молби за отлагане с приложени доказателства за служебна ангажираност на 
първия и болничен за полагане на грижи за малолетно дете на втория. Делото 
е отложено за 11.03.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
повереника на частния тъжител, който е депозирал молба, ведно с 
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медицинска бележка. Съдът й е наложил глоба в размер на 500 лв., тъй като 
не е представен медицински документ съгласно изискванията на Наредбата 
за медицинската експертиза, а именно болничен лист, който да обективира 
състоянието й и нейната невъзможност да се яви в с.з. Делото е отложено за 
29.04.2014 г. , когато отново не е даден ход, поради неявяване на адвоката на 
частния тъжител, който отново е представил медицинска бележка, а не 
болничен лист. Съдът е наложил глоба в размер на 1000 лв. на лекаря, издал 
медицинската бележка и поради неизпълнение на определение на съда за 
изпращане на неин регистър относно времето за провеждане на прегледа на 
адвоката на частния тъжител. Делото е отложено за 06.06.2014 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на частния тъжител по обективни причини, а на 
неговия повереник,  който е редовно призован чрез органите на РПУ по 
местоживеене и отново не се явява, без да сочи причини за това, съдът му е 
наложил глоба в размер на 500 лв. Делото е отложено за 30.10.2014 г. На 
предложената преди това дата от съда – 17.07.2014 г. – защитникът на 
подсъдимата е заявил, че е в отпуск.    
5. ВНЧХД № 3949/2014 г. – образувано на 09.09.2014 г. по жалба на частния 
тъжител срещу оправдателна присъда на СРС, НО, 93 с-в по НЧХД № 
6198/2011 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 15.09.2014 г. делото е насрочено за 30.09.2014 г., когато не е 
даден ход поради неявяване на повереника на частния тъжител (служебно 
ангажиран) и преупълномощения от него адвокат, поради здравословен 
проблем. Делото е отложено за 30.10.2014 г. 
6. ВНЧХД № 1717/2014 г. – образувано на 16.04.2014 г. по жалба на 
подсъдимия срещу присъда на СРС, НО, 106 състав по НЧХД № 19382/2011 
г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 
от 13.05.2014 г. делото е насрочено за 09.06.2014 г., когато не е даден ход на 
делото въпреки липсата на формални процесуални пречки за това. За 
събиране на писмени доказателства делото е отложено за 17.07.2014 г., 
когато не е даден ход, поради неявяване на адвоката на подсъдимия 
(представено по делото медицинско направление за получена хипертонична 
криза). Делото е отложено за 30.10.2014 г. 
7. ВНЧХД № 3809/2014 г. – образувано на 28.08.2014 г. по жалба срещу 
осъдителна присъда на СРС, НО, 105 състав по НЧХД № 13998/2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от 28.08.2014 г. С определение от 
18.10.2014 г. делото е насрочено за 30.10.2014 г. 
        

10 състав, съдия Мина Мумджиева 
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1. НОХД № 5209/2013 г. – образувано на 20.11.2013 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК.  Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 05.12.2014 г. делото е насрочено за 22.01.2014 г., 
когато е даден ход по реда на Глава 27 НПК – чл. 371, т. 2 НПК и е 
приключено с осъдителна присъда 
2. НОХД № 4315/2014 г. – образувано на 06.10.2014 г. по чл. 354а, ал. 1 НК 
по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик. 
Насрочено с резолюция от 06.10.2014 г. за 08.10.2014 г., когато е даден ход, 
одобрено е постигнатото между страните споразумение и е прекратено 
наказателното производство по делото. 
3. НОХД № 1739/2014 г. – образувано на 17.04.2014 г. по чл. 199, ал.1, т.4, чл. 
198, ал.1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 24.04.2014 г. делото е насрочено за 14.05.2014 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на единия от защитниците, служебно ангажиран 
по друго дело. Делото е отложено за 05.06.2014 г., когато е даден ход, 
разпитани са свидетели и за събиране на доказателства е отложено за 
06.10.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване на защитника на 
единия от подсъдимите, за когото е постъпила информация, че е болен. 
Делото е отложено за 10.11.2014 г. 
4. НОХД № 1195/2013 г. – образувано на 11.03.2013 г. по чл. 343а б. „б”, вр. 
чл. 343 ал. 1, б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.03.2013 г. делото е 
насрочено за 08.04.2013 г., когато е даден ход по реда на Глава XXVII – чл. 
371, т. 2 НПК и е приключено с осъдителна присъда. Присъдата на СГС е 
обжалвана пред САС, където на 07.06.2013 е образувано ВНОХД № 565/2013 
г. С решение № 266 от  08.07.2013 г. е изменена присъдата на СГС в 
наказателно осъдителната й част, като е намален размерът на наказанието 
лишаване от свобода и правото да управлява МПС от 1 година на 9 месеца. 
Решението е обжалвано от частните обвинители пред ВКС, където на 
23.09.2013 г. е образувано к.н.д. № 1908/2013г. С решение № 570 от 
17.01.2014 г. ВКС е отменил решението на САС и е върнал делото за ново 
разглеждане от друг състав на същия съд. На 20.01.2014 г. в САС е 
образувано ВНОХД № 52 /2014 г. С решение № 88 от 11.03.2014 г. е 
потвърдена присъдата на СГС.  
         Преди това е образувано НОХД № 303/2013 г. на 21.01.2013 г. С 
разпореждане от  23.01.2013 г. е прекратено съдебното производство по 
делото и е върнато на СГП за отстраняване на допуснати нарушения в 
квалификацията на деянието, които са отстраними с изготвянето на нов 
обвинителен акт. 
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5. НОХД № 2444/2014 г. – образувано на 05.06.2014 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, предл. 5, алт. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 06.06.2014 г. делото е 
насрочено за 26.06.2014 г., когато е даден ход, постигнато е споразумение 
между страните, което е било одобрено от съда и е прекратено наказателното 
производство по делото. 
6. НОХД № 2794/2014 г. – образувано на 25.06.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4 
НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С резолюция от 25.06.2014 г. делото е насрочено за 30.06.2014 
г., когато е даден ход и е одобрено от съда внесеното от страните постигнато 
между тях споразумение, като наказателното производство по делото е 
прекратено.        
7. НОХД № 1800/2012 г. – образувано на 10.04.2012 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б. „а” и б. „б” НК. Приложен протокол 
за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.04.2012 г. делото 
е насрочено за 17.05.2012 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
защитника на подсъдимия, от когото е постъпила молба за служебна 
ангажираност по друго дело. Делото е отложено за 06.06.2012 г., когато е 
даден ход, разпитани са свидетели и е назначена съдебномедицинска 
експертиза на подсъдимия и е отложено за 24.09.2012 г. В това с. з. е даден 
ход, прието е заключението по назначената СМЕ, заключението по 
допълнителната оценителна експертиза и е приключено с осъдителна 
присъда. Присъдата е обжалвана пред САС, където на 10.01.2013 г. е 
образувано ВНОХД № 29/2013 г. С решение № 162 от 25.04.2013 г. е 
потвърдена изцяло присъдата на СГС. Решението на САС е обжалвано пред 
ВКС, където на 08.07.2013 г. е образувано к.н.д. № 1437/2013 г. С решение № 
474 от 02.12.2013 г. е изменено въззивното решение на САС, като е намалено 
наложеното наказание.  
8. НОХД № 3490/2012 г. – образувано на 17.07.2012 г. по чл. 115, вр. чл. 18 и 
по чл. 339, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 06.08.2012 г. делото е насрочено за 10.10.2012г., 
когато е даден ход, разпитани са свидетели и за разпит на неявилите се 
свидетели е отложено за 16.11.2012 г. На редовно призованите, но неявили се 
без уважителни причини свидетели съдът е наложил глоба в размер на по 500 
лв. В следващото с.з. е даден ход на делото, разпитани са свидетели (на 
редовно призованите, но неявили се без уважителни причини е наложена 
глоба от съда в размер на по 1000 лв.) и за събиране на доказателства е 
отложено за 04.02.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели, приети 
са заключение на СМЕ, заключение на СБЕ, заключение на биологична 
експертиза, заключение на физико-химична експертиза, заключение на СТЕ. 
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За събиране на доказателства делото е отложено за 06.03.2013 г., когато е 
даден ход и е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана и 
протестирана пред САС, където на 20.05.2013 г. е образувано ВНОХД № 
498/2013 г. С решение № 436 от 05.12.2013 г. е потвърдена присъдата на 
СГС. Решението на САС е обжалвано и протестирано пред ВКС, където на 
29.05.2014 г. е образувано к.н.д. № 921/2014 г. С решение № 318 от 
03.07.2014 г. е оставено в сила решението на САС.  
9. НЧД № 4714/2013 г. – образувано на 17.10.2013 г. по чл. 6 ЗИИРКОРНФС. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
делото е насрочено за 24.10.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване 
на осъденото лице. Делото е отложено за 04.12.2013 г., когато е даден ход и 
при условията на чл. 16, ал. 3 от  ЗИИРКОРНФС с решение от същата дата 
съдът е признал и допуснал в изпълнение в частта относно финансовите 
санкции, наложени с решение на несъдебен орган на Република Словения. 
Решението е обжалвано пред САС от защитника на осъденото лице, където 
на 06.01.2014 г. е образувано ВНЧД № 8/2014 г.  С решение № 18 от 
05.02.2014 г. е потвърдено изцяло решението на СГС. 
10. ЧНД № 151/2014 г. – образувано на 14.01.2014 г. по предложение на СГП 
по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 03.02.2014 г. делото е насрочено за 
10.02.2014 г., когато не е даден ход на делото, поради неявяване на 
защитника на осъденото лице, от една страна и от друга, поради липса на 
постъпила информация за резултат от постъпило искане за възобновяване на 
дело, което е включено в предложението на прокуратурата по чл. 306, ал. 1, т. 
1 НПК. Делото е отложено за 08.04.2014 г., когато не е даден ход, макар и 
липсата на формални процесуални пречки, но поради налични данни за 
неприключила процедура по възобновяване на наказателно производство, 
относима към едното от наказателните производства, които са предмет на 
искането за групиране на еднородни наказания „лишаване от свобода”. 
Делото е отложено за 05.06.2014 г, когато е даден ход и е приключено с 
определение, с което е извършено групиране на наказанията. Определението 
на СГС е обжалвано пред САС, където на 25.06.2014 г. е образувано ВЧНД 
№ 616/2014 г. С решение №278 от 15.07.2014 г. е потвърдено определението 
на СГС.   
 
    34 с-в, съдия Тони Гетов 
 
1. НОХД № 3196/2014 г. – образувано на 22.07.2014 г. по чл. 206, ал. 4, вр. ал. 
1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 24.07.2014 г. делото е насрочено за 26.09.2014 г., когато е 
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даден ход, разпитани са свидетели и за разпит на неявилите се свидетели, 
нередовно призовани, делото е отложено за 26.11.2014 г.  
2. НОХД № 2531/2012 г. – образувано на 28.05.2012 г. по чл. 342, ал. 3, б. „б”, 
пр. 1, вр. ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 11.06.2012 г. делото е насрочено за 18.07.2012 г., когато 
не е даден ход, поради нередовно призоваване на защитника на подсъдимия, 
на което той се позовава в с.з. и е отложено за 16.10.2012 г. В това с.з. не е 
даден ход, поради неявяване на вещите лица, които е следвало да изготвят 
СПЕ, допусната от съда в предходното с.з. Делото е отложено за 22.11.2012 
г., когато отново не е даден ход, поради неявяване на две от вещите лица, 
участващи в тройната СПЕ. Делото е отложено за 30.11.2012 г., когато е 
даден ход, приета е СПЕ и след изявление на защитата, че не може да даде 
становище по хода на съдебното следствие, съдът с определение „Не дава ход 
на делото” е отложил същото за 18.02.2013 г. В това с.з. не е даден ход, 
поради неявяване на защитника на подсъдимия, от когото е постъпила молба, 
придружена с болничен лист. Делото е отложено за 20.03.2013 г., когато е 
даден ход по реда на  Глава XXVII - чл. 371, т. 2 НПК, конституиран е частен 
обвинител. Делото е отложено за пледоарии за 21.03.2013 г., когато не е 
даден ход, поради отказ на подсъдимия от защитата на неговия адвокат. 
Делото е отложено за 08.04.2013 г. за пледоарии и за когато е дадена 
възможност на подсъдимия да организира защитата си. В следващото с.з. е 
даден ход и е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана 
пред САС, където на 26.04.2013 г. е образувано ВНОХД № 427/2013 г. С 
решение № 245 от 26.06.2013 г. е потвърдена изцяло присъдата на СГС. 
Решението на САС е обжалвано пред ВКС, където на 08.01.2014 г. е 
образувано к.н.д. № 43/2014 г. С Решение № 71 от 27.02.2014 г. ВКС е 
оставил в сила въззивното решение. 
3. НОХД № 5841/2012 г. – образувано на 05.12.2012 г. по чл. 248а, ал. 3, пр. 1, 
вр. ал. 2, пр. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 09.01.2013 г. делото е насрочено за 22.02.2013 г., 
когато е даден ход, изискана е преписка от ДФЗ и за събиране на 
доказателства е отложено за 18.03.2013 г., когато е даден ход, разпитани са 
свидетели и за събиране на писмени доказателства е отложено за 18.04.2013 
г., когато е даден ход, прието е заключението по назначената СТЕ и за 
събиране на доказателства – документи от ДФЗ, е отложено за 20.05.2013 г. В 
това с. з.  е даден ход и е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е 
обжалвана пред САС, където на 03.07.2013 г. е образувано ВНОХД № 
661/2013 г. С решение № 185 от 01.08.2013 г. е потвърдена присъдата на 
СГС. Решението на САС е обжалвано пред ВКС, където на 30.09.2013 г. е 
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образувано к.н.д № 1945/2013 г. С решение № 15 от 28.01.2014 г. на ВКС е 
оставено в сила решението на САС.  
4. НОХД № 894/2013 г. – образувано на 21.02.2013 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. 
чл. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 25.02.2013 г. делото е насрочено за 22.03.2013 г., 
когато не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия, нередовно призован. 
Делото е отложено за 22.04.2013 г., когато е даден ход, разпитани са 
свидетели, прието е заключението по СОЕ и за събиране на доказателства е 
отложено за 30.05.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото и е приключено с 
осъдителна присъда.  Присъдата е обжалвана пред САС, където на 19.06.2013 
г. е образувано ВНОХД № 608/ 2013 г. С решение № 345 от 17.10.2013 г. е 
потвърдена изцяло присъдата на СГС. Решението на САС е обжалвано пред 
ВКС, където на 19.11.2013 г. е образувано к.н.д. № 2192/2013 г. С решение № 
564 от 03.01.2014 г. ВКС е оставил в сила въззивното решение на САС. 
5. НОХД № 1332/2014 г. – образувано на 25.03.2014 г. по чл. 115, вр. чл. 18, 
ал. 1, пр. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 2 НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата.  С разпореждане от 27.03.2014 г. делото е 
насрочено за 16.05.2014 г., когато е даден ход по реда на Глава XXVII НПК – 
чл. 371, т. 2 и е приключено с осъдителна присъда.  
6. ЧНД № 4230/2013 г. – образувано на 20.09.2013 г. по чл. 87 НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
10.10.2013 г. делото е насрочено за 18.11.2013 г., когато е даден ход и с 
определение е постановена съдебна реабилитация на молителя по присъда, 
постановена от национална магистратура на Кралство Испания, потвърдена 
от Върховен Съд на Кралство Испания, наложеното наказание по която е 
прието за изпълнение с определение на СГС. 
7. ЧНД № 245/2014 г. – образувано на 20.01.2014 г. по чл. 4 от Рамково 
решение 2005/214/ПВР на Съвета. Приложен протокол за избор на докладчик 
от същата дата. С резолюция от 21.01.2014 г. делото е насрочено за 
28.01.2014 г., когато не е даден ход поради неявяване на санкционираното 
лице, нередовно призовано и е отложено за 05.02.2014 г. В това с.з. отново не 
е даден ход, поради нередовно призоваване на санкционираното лице. Делото 
е отложено за 17.02.2014 г., когато не е даден ход, поради това, че 
санкционираното лице не е било запознато с материалите по делото и желае 
да се запознае с тях, както и изрично е заявило, че делото, по което й е 
наложена финансова санкция е все още висящо пред немски съд. Делото е 
отложено за 26.02.2014 г., когато е даден ход и за събиране на доказателства 
е отложено за 10.03.2014 г., когато е приключено с решение, с което е 
признато и допуснато решение, с което е наложена финансова санкция на 
санкционираното лице.  
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    XVII –ти въззивен състав 
 
1. ВЧХД № 2832/2014 г. – образувано на 26.06.2014 г. по жалба на частния 
тъжител срещу присъда на СРС, НО, 8 с-в по НЧХД № 10403/2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
03.07.2014 г. делото е насрочено за 09.10.2014 г., когато е даден ход и е 
обявено за решаване. С решение № 1028 от 21.10.2014 г. е потвърдена изцяло 
присъдата на СРС.  
2. ВНЧХД № 3622/2014 г. – образувано на 14.08.2014 г. по жалба на 
подсъдимия срещу присъда на СРС, НО, 23 с-в по НЧХД № 11795/2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
18.08.2014 г. делото е насрочено за 14.10.2014 г., когато не е даден ход, 
поради сигнал за взривно устройство. С резолюция от 14.10.2014 г. делото е 
насрочено за 25.11.2014 г. 
3. ВНАХД № 3786/2014 г. – образувано на 27.08.2014 г. по жалба на 
подсъдимата срещу решение на СРС, НО, 11 с-в по НАХД № 9993/2014 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
19.09.2014 г., делото е насрочено за 19.11.2014 г.  
4. ВНОХД № 1744/2014 г. – образувано на 17.04.2014 г. по жалба на 
подсъдимия срещу присъда на СРС, НО, 105 състав по НОХД № 12440/2013 
г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение 
от 16.05.2014 г. делото е насрочено за 02.07.2014 г., когато не е даден ход, 
поради неявяване и на двамата защитници на подсъдимия, служебно 
ангажирани. Делото е отложено за 09.10.2014 г., когато е даден ход и е 
обявено за решаване. С решение № 1026 от 21.10.2014 г. е потвърдена изцяло 
присъдата на СРС.  
 Преди това образувано ВНОХД № 1335/2013 г. на 19.03.2013 г. по 
жалба на подсъдимия срещу присъда на СРС, НО, 96 състав по НОХД № 
17384/2011 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 01.04.2013 г. делото е насрочено за 08.05.2013 г., когато не е 
даден ход, поради нередовно призоваване на жалбоподателя и неговия 
защитник. Делото е отложено за 17.06.2013 г., когато е даден ход и е обявено 
за решаване. С решение № 911 от 05.07.2013 г. СГС е отменил присъдата на 
СРС и е върнал делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав на 
осн. чл. 348, ал. 3, т. 3 НПК. 
5. ВНОХД № 2695/2014 г. – образувано на 19.06.2014 г. по протест на СРП 
срещу присъда на СРС, НО, 110 състав по НОХД № 2616/2013 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 14.07.2014 
г. делото е насрочено за 09.10.2014 г., когато е даден ход и е обявено за 
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решаване. С решение № 1033 от 21.10.2014 г. е потвърдена изцяло присъдата 
на СРС. 
      
 
 
    12 състав, съдия Ева Пелова 
 
1. НОХД № 794/2014 г. – образувано на 19.02.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. 
чл. 198, ал.1, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. „б” от НК. Приложен протокол 
за случаен избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.02.2014 
г. делото е насрочено за 06.03.2014 г., когато не е даден ход, поради 
нередовно призоваване на пострадалото лице. Делото е отложено за 
10.04.2014 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на 
доказателства е отложено за 08.05.2014 г., когато не е даден ход, макар и 
формално да е нямало пречки за това, но поради невъзможност да се 
извършат каквито и да било процесуални действия, тъй като не се е явил 
свидетел. Делото е отложено за 12.06.2014 г. На редовно призования, но 
неявил се, без уважителни причини свидетел, съдът е наложил глоба в размер 
на 1000 лв. В следващото с.з. отново не е даден ход, макар и формално да е 
нямало пречки за това, но поради невъзможност да се извършат каквито и да 
било процесуални действия, тъй като не се е явил свидетел, на чийто разпит 
защитата държи. Съдът е постановил принудителното му довеждане и 
предупреждение, че ще му бъде наложена още веднъж глоба в размер на 1000 
лв. Делото е отложено за 10.07.2014 г., когато е даден ход, свидетелят, на 
чийто разпит прокуратурата и защитата държат, е обявен за общодържавно 
издирване. За събиране и на други доказателства е отложено за 14.10.2014 г., 
когато не е даден ход, поради неявяване на съдебните заседатели и 
прокурора, доколкото има сигнал за заложено взривно устройство в сградата 
на съда и не се допускат лица в нея. Делото е отложено за 14.11.2014 г. 
2. ЧНД № 1482/2014 г. – образувано на 01.04.2014 г. по чл. 469 НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
03.04.2014 г. делото е насрочено за 10.04.2014 г., когато е даден ход и за 
събиране на писмени доказателства е отложено за 30.06.2014 г., когато не е 
даден ход, поради непостъпила изискана информация от съда от 
Обединеното кралство. Делото е отложено за 13.10.2014 г., когато е отменено 
протоколно определение на съда от 10.04.2014 г., с което е даден ход на 
делото в друг съдебен състав, тъй като член от състава на съда, с участието 
на който е даден ход, не е в състояние да продължи участието си. По искане 
на прокурора за изискване на съдебния акт, с който обвиняемото лице е 
осъдено за престъпление на територията на Обединеното Кралство с оглед 



73 
 

преценка    за прилагане на принципа за двойна изискуемост, делото е 
отложено за събиране на доказателства за 20.11.2014 г. 
3. НЧД № 3258/2014 г. – образувано на 24.07.2014 г. по чл. 43 а, т.2 НК по 
предложение от Председателя на пробационен съвет при сектор „Пробация” 
София – град на ОС „ИН” – София. Приложен протокол за случаен избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 25.07.2014 г. делото е 
насрочено за 01.08.2014 г., когато не е даден ход, поради нередовно 
призоваване на осъденото лице. Делото е отложено за 08.10.2014 г., когато 
поради нередовно призоваване на осъдения и данни, че същият се намира в 
затвор в гр. Виена, не е даден ход и е отложено за 10.11.2014 г., за която дата 
с оглед преценка за наличие на предпоставки за разглеждане на делото по 
реда на чл. 269, ал. 3 НПК съдът е изискал допълнителни справки относно 
местонахождението на осъдения, както и да бъде осигурено явяването на 
служебен защитник. 
4. НЧД №  4884/2013 г. – образувано на 28.10.2013 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 29.10.2013 г. делото е насрочено за 04.11.2013 г., когато е 
даден ход и с решение е отказал признаването и допускането изпълнение на 
наложената финансова санкция спрямо осъденото лице в размер на 
определена сума за превишаване на разрешената скорост на магистрала с 6 
км/ч, санкциониран съгласно Решение от 29.04.2013 г., издадено от Кралство 
Нидерландия. 
5. НЧД № 725/2014 г. – образувано на 13.02.2014 г. по чл. 478 ал. 2 НПК за 
трансфер на наказателно производство. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С определение от 19.02.2014 г. делото е насрочено 
за 28.02.2014 г., когато е даден ход и е обявено решение № 248 от същата 
дата, с което е отказан да бъде допуснат трансфер на наказателното 
производство по наказателно дело на Окръжен съд  в Словен Градец, 
Наказателен отдел, Република Словения, тъй като това противоречи на 
основни принципи на наказателното право и процес, всички доказателства се 
намират в Р Словения, не е установено местонахождението на единия 
обвиняем на територията на Р България на този етап. 
6. НОХД № 4054/2013 г. – образувано на 05.09.2013 г. по чл. 343, ал. 1, б. „в”, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 16.09.2013 г. делото е насрочено за 
10.10.2013 г., когато е даден ход по реда на Глава XXVII НПК – чл. 371, т. 2 
НПК и е обявена осъдителна присъда. 
7. НОХД № 4628/2012 г. – образувано на 01.10.2012 г. по чл. 354а, ал. 2, изр. 
2, пр. 2, вр. ал.1, изр. 1, пр.4, алт. 1 НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 03.10.2012 г. делото е 
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насрочено за 25.10.2012 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели, 
приети са заключения по изготвените експертизи и тъй като единият 
свидетел е поискал да му се даде възможност за консултация с адвокат и 
съдът  на осн. чл. 122, ал. 2 от НПК е дал възможност на свидетеля да си 
осигури адвокатска защита чрез упълномощаване и е отложил делото за 
20.11.2012 г. (първоначално определената дата от съда е била 02.11.2012 г., 
но поради служебен ангажимент на защитника от 30.10.2012 г. до 16.11.2012 
г. делото е отложено за втората дата). В следващото с.з. е даден ход, разпитан 
е свидетелят, поискал адвокатска консултация и е приключено с осъдителна 
присъда.  

Присъдата е обжалвана пред САС, където на 13.12.2012 г. е образувано 
ВНОХД № 1322/2012 г. С решение № 100/22.03.2013 г. е потвърдена 
присъдата на СГС. Решението на САС е обжалвано пред ВКС, където на 
22.05.2013 г. е образувано к.н.д. № 1087/2013 г. С Решение № 366 от 
22.10.2013 г. е изменено решението на САС, като е намалено наказанието от 
5 г. ЛОС на три години и изпълнението на същото е отложено за срок от пет 
години, на осн. чл. 66, ал. 1 НК. На осн. чл. 55, ал. 3 НК е отменено 
наказанието глоба в размер на 20 000 лв. Решението в останалата му част е 
оставено в сила.  
8. НОХД № 1867/2014 г. – образувано на 29.04.2014 г. за престъпление по чл. 
354а, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 08.05.2014 г. делото е насрочено за 
10.06.2014 г., когато е даден ход, представено е постигнато споразумение 
между страните, което съдът е одобрил и е прекратил наказателното 
производство по делото. Липсва подпис на подсъдимия в протокола от с.з., 
под декларацията на същия по чл. 382, ал. 4 НПК. 
9. НОХД № 5176/2013 г. – образувано на 18.11.2013 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 3, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” НК. приложен протокол 
за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.11.2013 г. делото 
е насрочено за 06.12.2013 г., когато е даден ход по реда на чл. 371, т. 2 НПК и 
е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред САС, 
където на 23.01.2014 г. е образувано ВНОХД № 70/2014 г. С решение № 80 от 
06.03.2014 г. е потвърдена присъдата на СГС. Решението на САС е 
обжалвано пред ВКС, където на 04.04.2014 г. е образувано к.н.д. № 612/2014 
г. С решение № 217 от 21.05.2014 г. е оставено в сила решението на САС. 
 
    VI- ти въззивен състав 
 
1. ВНОХД № 650/2014 г. – образувано на 07.02.2014 г. по протест на СРП 
срещу присъда на СРС, НО, 22 състав  по НОХД № 20 647/2011 г. С 
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определение от 14.02.2014 г. делото е насрочено за 06.03.2014 г., когато е 
даден ход и е обявено за решаване. С определение от 13.03.2014 г. съдът е 
констатирал, че след проведеното с.з. – на 10.03.2014 г. в секретно 
деловодство на СГС са постъпили секретни материали, с които въззивният 
съд не е бил запознат. След провеждане на съвещание въззивният състав е 
намерил, че не са налице предпоставки за решаване на делото по същество, а 
са налице такива за отмяна на определението, с което е даден ход на делото и 
на съдебните прения, тъй като въззивната инстанция не е разполагала с 
пълния обем събрани по делото доказателства, което прави недопустимо 
решаването на делото. С определение от същата дата са отменени 
протоколни определения от 06.03.2014 г., с които е даден ход на съдебните 
прения и ход на делото и делото е насрочено за 10.04.2014 г. На тази дата не 
е даден ход, поради неявяване на преводача от една страна и от друга, поради 
факта, че изисканите по служебен почин на съда писмени доказателства не са 
постъпили по делото до настоящия момент. Делото е отложено за 02.06.2014 
г., когато не е даден ход, въпреки че формално е нямало пречка за това, но 
поради липса на възможност да се извършват процесуални действия. Делото 
е отложено за 10.07.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
подсъдимия, който е бил конвоиран в Затвора – Варна във връзка със съдебно 
заседание по  друго наказателно производство. Делото е отложено за 
03.12.2014 г.  
2. ВНЧХД № 3032/2014 г. – образувано на 10.07.2014 г. по жалби от частния 
обвинител и от подсъдимия срещу присъда на СРС, НО, 100 с-в. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 19.08.2014 
г. делото е насрочено за 18.09.2014 г., когато не е даден ход, поради 
неявяване на защитника на подсъдимия, от когото е постъпила молба за 
отлагане, поради служебен ангажимент по друго дело. Делото е отложено за 
03.12.2014 г.  
3. ВЧНД № 4518/2014 г. – образувано на 17.10.2014 г. по частна жалба срещу 
Определение на СРС, НО, 5 състав по НЧХД № 9771/2013 г., с което е 
прекратено наказателното производство на основание чл. 24, ал. 4, т. 5 НПК. 
С определение от 20.10.2014 г. делото е насрочено за 03.12.2014 г.   
4. ВНОХД № 2945/2014 г. – образувано на 04.07.2014 г. по жалби на 
защитниците на подсъдимите срещу присъда на СРС, НО, 15 състав по 
НОХД № 16899/2011 г. С определение от 10.07.2014 г. делото е насрочено за 
18.09.2014 г., когато е даден ход и е обявена присъда, с която е отменена 
присъдата на СРС в осъдителната й част и вместо нея подсъдимите са 
признати за невинни, като в останалата наказателно-оправдателна част е 
потвърдена. По делото е приложен протест на СГП до ВКС срещу 
оправдателната присъда на СГС.  
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5. ВНЧХД № 1049/2014 г. – образувано на 07.03.2014 г. по жалби на и 
гражданския ищец и гражданския ответник срещу присъда на СРС, НО, 21 с-
в по НЧХД № 14 195/2009 г. Приложен протокол за случаен избор на 
докладчик от същата дата. С определение от 11.03.2014 г. делото е насрочено 
за 10.04.2014 г., когато не е даден ход, поради нередовно призоваване на 
гражданския ответник. Делото е отложено за 18.09.2014 г., като са 
определени и резервни дати – 23.10.2014 г. и 03.12.2014 г. В с.з., проведено 
на 18.09.2014 г. е даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение № 
982 от 08.10.2014 г. е отменена изцяло присъдата на СРС и е прекратено 
наказателното производство по делото поради изтекла давност. 
 
   21 състав, съдия Наташа Николова 
 
1. НОХД № 2588/2014 г. – образувано на 13.06.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б”, вр. чл. 18, ал. 2, вр. ал. 1  НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 23.07.2014 г. делото е насрочено за 24.09.2014 г., когато е даден ход, 
разпитан е свидетел, прието е заключението по изготвената СИЕ и за 
събиране на доказателства е отложено за 28.10.2014 г.  
2. НОХД № 3567/2014 г. – образувано на 11.08.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 17.10.2014 г. делото е насрочено за 26.11.2014 г. 
3. ЧНД № 2771/2014 г. – образувано на 24.06.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА  
по искане на СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 24.06.2014 г. делото е насрочено за 27.06.2014 г., като там е 
указано и прилагане на друго ЧНД по описа на същия съд. В с.з. на 
27.06.2014 г. е даден ход, исканото лице е изразило съгласие да бъде 
незабавно предаден на искащата държава и е даден тридневен срок за 
оттегляне на даденото съгласие. С решение от 03.07.2014 г. исканото лице е 
предадено на компетентните власти на ФРГ с цел провеждане на наказателно 
преследване срещу него по ЕЗА, издадена на 22.05.2014 г. от Прокуратурата 
в гр. Франкфурт на Майн, ФРГ. Съдът е взел спрямо исканото лице МНО 
„Задържане под стража” до фактическото му предаване на издаващата 
държава.  
4. ЧНД № 3179/2014 г. – образувано на 18.07.2014 г. по чл. 457 от НПК по 
искане на Главния прокурор. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С определение от 21.07.2014 г. делото е насрочено за 30.07.2014 
г., когато е даден ход и за събиране на писмени доказателства е отложено за 
02.09.2014 г., когато е даден ход и съдът, след като е констатирал, че заседава 
в състав, различен от предходния и в което с.з. е снета самоличността на 



77 
 

осъденото лице е намерил за необходимо да бъдат повторени извършените 
процесуални действия, поради което е отменил определение от 30.07.2014 г., 
с което е даден ход на делото. В това с.з. е приключено делото и е обявено 
публично определението на съда, с което е прието за изпълнение Решението 
на Провинциалния съд на Мадрид. 
5. ЧНД № 2665/2014 г. –  образувано на 18.06.2014 г. по чл. 14, ал. 4, т. 5 от 
ЗЕЕЗА по искане за допълнителна екстрадиция от СГП. Приложен протокол 
за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 20.06.2014 г. делото е 
насрочено за 27.06.2014 г., когато е даден ход и за събиране на доказателства 
е отложено за 02.09.2014 г. В следващото с.з. не е даден ход, поради това, че 
на отправеното запитване от Министерство на правосъдието до Република 
Сърбия не е получен отговор и делото е отложено за 14.10.2014 г. В това с.з. 
отново не е даден отговор, поради непостъпване на отговор от Република 
Сърбия на запитването от страна на МП и делото е отложено за 17.12.2014 г. 
6. НОХД № 2054/2014 г. –  образувано на 15.05.2014 г. по чл. 248а, ал. 3, вр. 
ал. 2, пр. 1 НК. Внесено със споразумение. Приложен протокол за случаен 
избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 16.05.2014 г. делото е 
насрочено за 23.05.2014 г., когато е даден ход, одобрено е постигнатото 
между страните споразумение и наказателното производство по делото е 
прекратено.  
7. НОХД № 3488/2012 г. – (съдия Владимир Астарджиев) – образувано на 
17.07.2012 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, б. „б”, вр. 
чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 30.07.2012 г. делото е насрочено за 25.09.2012 г., когато не е 
даден ход, поради изявлението на подсъдимия, че е на лечение в болницата 
към Затвора и поради лекарствата, които пие не е в състояние да участва в 
процеса. Съдът на основание чл. 144, ал. 2, т. 4 НПК е допуснал СМЕ със 
задача да се определи какво е здравословното състояние на подсъдимия и 
позволява ли същото да участва в наказателния процес и т.н. Делото е 
отложено за 23.10.2012 г., когато след изслушване и приемане на 
заключението на СМЕ, е дал ход на делото, но не е дал ход на съдебното 
следствие, поради изявление на подсъдимия, че се чувства зле. Съдът е 
прекратил съдебното заседание и е назначил комплексна съдебно-
медицинска експертиза, като е разпоредил и принудително вземане на проби 
от кръвта на подсъдимия по реда на чл. 146, ал.1, вр. ал. 3 НПК. Делото е 
отложено за 19.11.2012 г., когато след изслушване на заключението по 
назначената СМЕ и с оглед констатацията по представен от защитата 
протокол от съдебно заседание на 14.11.2012 г. на СРС, 4 състав и 
обстоятелството, че по онова дело се е наложило спиране на наказателното 
производство до настаняване и проследяване състоянието на подсъдимия в 
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специализирано болнично заведение. Доколкото имало и друго 
производство, висящо пред СГС, НО, 7 състав, заседание по което предстои и 
на него ще се вземе решение от съответния съдебен състав дали подсъдимият 
да бъде настанен в болница в затвора, настоящият съдебен състав е преценил 
до решаване на този въпрос да отложи производството по делото, за да не се 
стигне до противоречиви и взаимноизключващи се съдебни решения, за 
17.12.2012 г. С резолюция от 28.11.2012 г. делото е отсрочено за 31.01.2013 
г., поради настаняването на подсъдимия в СБАЛЛС – Затвора Ловеч и за да 
не се прекъсват изследванията и лечението му. В следващото с.з. не е даден 
ход, поради неявяване на защитника на подсъдимия, служебно ангажирана по 
друго дело и неявяване на пострадалите. Съдебното заседание е започнало 
вместо в 9.30ч в 13.30 ч., поради липса на свободни съдебни зали от една 
страна и от друга – председателят на състава е бил е пленарно заседание на 
ВСС. Делото е отложено за 12.02.2013 г., когато е даден ход на осн. чл. 271, 
ал.1, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 НПК и е приключено с осъдителна присъда. 
Присъдата е обжалвана пред САС, където на 07.03.2013 г. е образувано 
ВНОХД № 237/2013 г. С решение № 198 от 10.06.2013 г. е потвърдена 
присъдата на СГС. Решението на САС е обжалвано през ВКС, където на 
16.08.2013 г. е образувано к.н.д. № 1685/2013 г. и с решение № 559 от 
07.01.2014 г. е оставено в сила решението на САС. 
8. НОХД № 5502/2013 г. – (съдия Добромир Андреев) образувано на 
05.12.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 5 и 4, алт. 1 от НК. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
09.12.2013 г. делото е насрочено по реда на Глава 27 НПК за 23.01.2014 г., 
когато е внесено постигнато между страните споразумение, съдът го е 
одобрил и е прекратил наказателното производство по делото. 
9. НОХД № 5208/2013 г. – (съдия Добромир Андреев) образувано на 
20.11.2013 г. по чл. 354а, ал.1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 НК. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 09.12.2013 г. делото е 
насрочено по реда на Глава 27 НПК за 23.01.2014 г., когато е даден ход, 
представено е споразумение, постигнато между страните, което съдът е 
одобрил и е прекратил наказателното производство по делото. 
10. НОХД № 5602/2013 г. – (съдия Добромир Андреев) – образувано на 
13.12.2013 г. за престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 5, алт. 1 от НК 
и по чл. 382 НПК. С резолюция от същата дата, делото е насрочено за 
16.12.2013 г., когато е даден ход, одобрено е от съда постигнатото между 
страните споразумение и наказателното производство по делото е било 
прекратено. 
11. НЧД № 2366/ 2013 г. – (съдия Вл. Астарджиев) образувано на 18.05.2013 
г. по чл. 457  НПК по предложение на Главния прокурор на РБ. Приложен 
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протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 21.05.2013 г. 
делото е насрочено за 03.06.2013 г., когато е даден ход и съдът с определение 
е приел за изпълнение присъда на съдията по предварително разследване на 
Санта Мария Капуа Верде, изменена с решение на Апелативния съд в Неапол 
и потвърдена с решение на ВКС на Република Италия. Определението на 
СГС е обжалвано пред САС, където на 27.06.2014 г. е образувано ВНЧД № 
637/2013 г. С резолюция от същата дата делото е насрочено за 02.07.2014 г. С 
решение № 267 от 10.07.2013 г. е потвърдено определението на СГС. 
 
    XI – ти въззивен състав 
 
1. ВНЧД № 4446/ 2014 г. – образувано на 14.10.2014 г. по жалба срещу 
определение на СРС, НО, 17 с-в по НОХД № 9064/2014 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 14.10.2014 
г. делото е насрочено за 15.12.2014 г. 
2. ВЧНД № 4520/2014 г. – образувано на 17.10.2014 г. по жалба срещу 
определение на СРС, НО, 4 състав по НЧХД № 10940/2013 г. за прекратяване 
на наказателното производство. Приложен протокол за избор на докладчик 
от 17.10.2014 г. С определение от 20.10.2014 г. делото е насрочено за 
15.12.2014 г. 
3. ВНОХД № 4304/2014 г. – образувано на 03.10.2014 г. по жалба срещу 
осъдителна присъда на СРС, НО, 22 с-в по НОХД № 22164/2012 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 17.10.2014 
г. делото е насрочено за 15.12.2014 г.  
 
    16 състав, съдия Емил Дечев 
 
1. ЧНД № 4248/2014 г. – образувано на 01.10.2014 г. по молба за 
реабилитация по чл. 87 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 15.10.2014 г. делото е насрочено за 
04.11.2014 г.  
2. ЧНД № 2261/2014 г. – образувано на 27.05.2014 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 18.06.2014 г. делото е насрочено за 24.06.2014 г., когато 
не е даден ход, поради нередовно призоваване на санкционираното лице и е 
отложено за 03.07.2014 г. В това с.з. е даден ход и е обявено решението на 
съда. С решение № 693 от 03.07.2014 г. е признато решение на Окръжен съд 
Целйе, Република Словения, с което е признат за виновен българският 
гражданин Т.Б.С. по обвинение за извършено административно нарушение 
по Закона за обществените пътища на Република Словения. 
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 Констатира се забавяне при насрочване на делото с 19 дни, съгласно 
разпоредбата на чл. 16, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС. 
3. НЧД № 3566/2013 г. – образувано на 30.07.2013 г. по чл. 43а, т. 2 НК по 
предложение на Председателя на Пробационен съвет София – град. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 31.10.2013 г. делото е насрочено за 10.12.2013 г., когато е даден ход и с 
определение е заменил наказанието „Пробация” с наказание „Лишаване от 
свобода” в размер на шест месеца и два дни, което следва да бъде изтърпяно 
при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от 
закрит тип. Определението на СГС е обжалвано пред САС, където на 
07.01.2014 г. е образувано ВЧНД № 10/2014 г. С определение № 48 от 
14.02.2014 г. е потвърдено определението на СГС. 
 Констатира се забавяне при насрочването на делото, съгласно чл.252, 
ал. 1 НПК с 2 м. и 10 дни. 
4. НОХД № 130/2014 г. – образувано на 13.01.2014 г. по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 
2 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 25.03.2014 г. делото е насрочено за 14.04.2014 г., когато е 
даден ход, представено е постигнато между страните споразумение за 
прекратяване на наказателното производство, което е било одобрено от съда 
и наказателното производство по делото е прекратено.    
5. НОХД № 4970/2013 г. – образувано на 04.11.2013 г. по чл. 354а, ал.1, изр. 
1, пр. 4, алт. 1 от НК срещу двама подсъдими. Приложен протокол за избор 
на докладчик от същата дата. С разпореждане от 25.03.2014 г. делото е 
насрочено за 12.05.2014 г., когато не е даден ход, поради процесуална пречка 
– копие от обвинителния акт не е връчен на единия подсъдим 7 дни преди 
заседанието. Делото е отложено за 04.07.2014 г., когато е даден ход, внесено 
е постигнато между страните споразумение за одобрение от съда. Съдът е 
одобрил постигнатото между страните споразумение и е прекратил 
наказателното производство по делото.  
          Констатира се забавяне при насрочването на делото, съгласно чл.252, 
ал. 1 НПК с  4 м. и 8 дни. 
 Преди това е образувано НОХД № 1404/2013 г. – образувано на 
21.03.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 20.04.2013 г. съдебното производство по делото е  
прекратено, поради допуснати противоречия и липса на прецизност в 
обвинението и делото е върнато на СГП за изпълнение на указанията, дадени 
в разпореждането на съда. 
6. НОХД № 5688/2013 г. – образувано на 19.12.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 4 и пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1 НК по внесено споразумение. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 19.12.2013 г., 
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делото е насрочено за 20.12.2013 г., когато е даден ход, одобрено е 
постигнатото между страните споразумение и е прекратено наказателното 
производство по делото.  
7. НОХД № 2060/2012 г. – образувано на 25.04.2012 г. по чл. 342, ал. 1, пр. 3 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 07.05.2012 г. делото е насрочено за 30.05.2012 г., когато не е 
даден ход, поради обстоятелството, че подсъдимият не е получил препис от 
обвинителния акт 7 дни преди заседанието, а едва предния ден. На редовно 
призованите, но неявили се, без уважителни причини свидетели, съдът е 
наложил глоба в размер на по 300 лв. и  е постановил принудително 
довеждане  Делото е отложено за 25.06.2012 г., когато е даден ход, разпитани 
са свидетели и за събиране на писмени доказателства е отложено за 
02.10.2012 г. и е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана 
пред САС, където на 07.01.2013 г. е образувано ВНОХД № 18/2013 г. С 
решение № 175 от 13.06.2013 г. е изменена присъдата на СГС, като 
подсъдимият е оправдан за това да е нарушил правилата за движение по 
пътищата. В останалата част присъдата  е потвърдена. Решението на САС е 
обжалвано пред ВКС, където на 13.09.2013 г. е образувано к.н.д. № 1855/2013 
г. С решение № 534 от 16.12.2013 г. на ВКС, III н.о. е оставено в сила 
решението на САС.    
8. НОХД № 5419/2012 г. – образувано на 15.11.2012 г. по чл. 249, ал. 2, вр. чл. 
26, ал. 1 НК срещу трима подсъдими. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 04.04.2013 г. делото е 
насрочено за 16.05.2013 г., когато не е даден ход, поради неявяване на единия 
от подсъдимите по здравословни причини. Делото е отложено за 06.06.2013 
г., когато е даден ход, представено е постигнато между страните 
споразумение за прекратяване на наказателното производство и за тримата 
подсъдими. Съдът е одобрил така постигнатото споразумение между 
страните и е прекратил производството по делото.   
      По делото се констатира забавяне при насрочването, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с  4 месеца. 
9. НОХД № 1341/2014 г. – образувано на 25.03.2014 г. по чл. 249, ал.1, вр. чл. 
26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК по внесено споразумение (и за двамата 
подсъдими). Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 03.04.2014 г. делото е насрочено за същата дата. В с.з. на 
03.04.2014 г. е даден ход, одобрено е постигнатото споразумение между 
страните (и за двамата подсъдими) и е прекратено наказателното 
производство по делото. 
10. НОХД № 3705/2014 г. – образувано на 21.08.2014 г. по чл. 115, вр. чл. 18, 
ал. 1 НК и по чл. 330, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 
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докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.10.2014 г. делото е 
насрочено за 08.12.2014 г.  
11. НОХД № 100/2013 г. – образувано на 08.01.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 5 и пр. 4, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.03.2013 г. делото е 
насрочено за 08.05.2013 г., когато е даден ход по реда на чл. 371, т. 2 НПК и е 
обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред САС, където на 
11.10.2013 г. е образувано ВНОХД № 999/2013 г. С решение № 406 от 
08.11.2013 г. е потвърдена изцяло присъдата на СГС. Решението на САС е 
обжалвано пред ВКС, където на 10.01.2014 г. е образувано к.н.д. № 62/2014 г. 
С решение № 130 от 04.03.2014 г. е оставено в сила решението на САС. 
        Констатира се забавяне при насрочването на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с  2 месеца. 
 

14 – ти състав, съдия Ралица Манолова 
 

1. НОХД № 2536/2013 г. – образувано на 28.05.2013 г. по чл. 354а, ал. 2, изр. 
2, пр. 3, алт. 1 от НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор 
на докладчик от същата дата. С резолюция от 29.05.2013 г. делото е 
насрочено за 10.06.2013 г., когато е даден ход и е одобрено постигнатото 
между страните споразумение и е прекратено наказателното производство по 
делото.  
     Преди това е образувано НОХД № 549/2013 г. на 01.02.2013 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
14.03.2013 г. е прекратено съдебното производство по делото, поради 
допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на 
защита на подсъдимия и неотстраними в съдебно заседание, и делото е 
върнато на СГП. Определението на СГС е протестирано от СГП пред САС, 
където е образувано ВНЧД № 308/2013 г. и с Определение № 68 от 
29.03.2013 г. е потвърдено разпореждането на СГС за прекратяване на 
съдебното производство.   
2. НОХД № 3456/2014 г. – образувано на 05.08.2014 г. по чл. 354 а, ал. 1 НК 
по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С резолюция от 11.08.2014 г. делото е насрочено за 12.08.2014 
г., когато е даден ход, одобрено е постигнатото между страните 
споразумение и е прекратено наказателното производство по делото по 
отношение на този обвиняем. Делото е върнато на СГП за продължаване 
разследването по отношение на другия обвиняем.  
3. ЧНД № 2400/2014 г. – образувано на 04.06.2014 г. по предложение на СГП, 
отдел „Изпълнение на наказанията” по реда на чл. 306, ал.1, т. 1 НПК. 
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Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
17.06.2014 г. делото е насрочено за 25.06.2014 г., когато не е даден ход 
въпреки липсата на процесуални пречки, но поради обстоятелството, че не са 
изискани справка за съдимост на осъденото лице, справка за изтърпяната 
част от наложените му наказания с влезли в сила присъди и невъзможност да 
се извършат ПСД е отложено за 01.07.2014 г., когато е даден ход и е 
извършено групиране на наложените наказания по три дела. Поради 
наличието на предпоставки за прилагане на чл. 24 от НК за увеличаване на 
общото най-тежко наказание с две години „Лишаване от свобода”. 
Определението на СГС е обжалвано пред САС, където на 15.07.2014 г. е 
образувано ВНЧД № 669/2014 г. С определение № 309 от 07.10.2014 г. е 
потвърдено определението на СГС, с което е приложен чл. 24 от НК. 
4. НОХД № 3942/2014 г. – образувано на 09.09.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. „б” от НК. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
24.09.2014 г. делото е насрочено за 31.10.2014 г. 
5. НЧД № 3887/2013 г. – образувано на 22.08.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 5 от 
ЗЕЕЗА по искане на СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С резолюция от 26.08.2014 г. делото е насрочено за 28.08.2013 
г., когато е даден ход и с решение е допуснал незабавна екстрадиция за срок 
до 24 часа на македонския гражданин. На осн. чл. 17, ал. 7 от ЗЕЕЗА съдът е 
взел мярка за неотклонение на македонския гражданин „Задържане под 
стража” до фактическото му предаване на молещата държава.  
6. НЧД № 3266/2012 г. – образувано на 03.07.2012 г. по молба на осн. чл. 87 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция 
от 23.07.2012 г. делото е насрочено за 19.09.2012 г., когато е даден ход и с 
определение е реабилитирал на осн. чл. 87 НК молителя за осъждането му по 
съответния номер дело по описа на СГС. 
7. НОХД № 3911/2012 г. – образувано на 07.08.2012 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 5 НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С резолюция от 08.08.2012 г. делото е насрочено 
за 09.08.2012 г., когато е даден, одобрено е постигнатото между страните 
споразумение и е прекратено наказателното производство по делото. 
8. НОХД № 1300/2012 г. – образувано на 15.03.2012 г. по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 
и 5 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 22.03.2012 г. делото е насрочено за 08.05.2012 г., когато е 
даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на доказателства е отложено 
за 19.06.2012 г. В това с.з. е даден ход, разпитани са свидетели, приета е 
Дактилоскопна експертиза и за събиране на доказателства е отложено за 
04.10.2012 г. В това с.з. не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия, 
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който не сочи причини за неявяването си. След преценка на съда за 
процесуалното поведение на подсъдимия, както в хода на ДП, така и в 
съдебното, същият е намерил, че не са налице основания за промяна на 
мярката му неотклонение в по-тежка. Делото е отложено за 30.11.2012 г., 
когато е даден ход, разпитани са свидетели, приета е ДЕ, представено е 
доказателство за неявяването на подсъдимия в предходното с.з. по 
уважителни причини и е обявена осъдителна присъда. Присъдата е 
обжалвана пред САС, където на 05.04.2013 г. е образувано ВНОХД № 
348/2013 г. С решение № 189 от 28.05.2013 г. е изменена присъдата на СГС, 
като е намалено наложеното по реда на чл. 54 от НК наказание  2 г. ЛОС с 
изпитателен срок по чл. 66 от НК от 4 години по реда на чл. 55 ал. 1, т. 1 и ал. 
3 НК -1 г. ЛОС, със същия изпитателен срок, като не налага по-лекото 
наказание глоба. Присъдата в останала й част е потвърдена. Решението на 
САС е обжалвано пред ВКС, където на 20.06.2013 г. е образувано к.н.д. № 
1317/2013 г. С решение № 405 от 13.11.2013 г.  е оставено в сила решението 
на САС. 
9. НОХД № 3263/2012 г. – образувано на 03.07.2012 г. по чл. 199, ал. 1, т. 3, 
пр. 2, вр. чл. 198, ал.1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 10.07.2012 г. делото е насрочено за 
19.09.2012 г., когато не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия, 
редовно призован. Защитникът е представил медицинско направление и е 
обяснил на съда, че тъй като подзащитният му не работи и не е здравно 
осигурен, не може да му бъде издаден болничен лист. Съдът е намерил, че от 
така изложеното от защитника на подсъдимия, е налице уважителна причина 
за неявяването на подсъдимия, поради което не следва да се взема мярка за 
неотклонение. Делото е отложено за 08.11.2012 г., когато е даден ход, 
разпитани са свидетели и е приета СМЕ. За разпита на нередовно 
призованите свидетели, делото е отложено за 17.01.2013 г., когато е даден 
ход, разпитани са свидетели и с оглед необходимостта от изискване на 
справка от МП за двама от свидетелите – от виетнамски произход, съдът е 
отложил делото за по-дълъг период от време, с оглед установяване на 
двамата свидетели. Делото е отложено за 12.03.2013 г. и е определена и 
резервна дата 22.04.2013 г. В с.з. на 12.03.2013 г. не е даден ход, поради 
неявяване на съдебен заседател по уважителни причини – болен и делото е 
отложено за резервната дата - 22.04.2013 г. По делото липсва протокол от 
проведено с.з. на 22.04.2013 г. Има приложен протокол от с.з., проведено на 
23.04.2013 г., за която дата няма данни делото да е пренасрочвано или 
отложено. В това с.з. не е даден ход, поради неявяване на съдебните 
заседатели, без да сочат причина за това, както и защитникът на подсъдимия, 
от когото е постъпила молба за отлагане за заседанието на 22.04.2013 г., 
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поради служебен ангажимент по друго дело. Делото е отложено за 13.06.2013 
г., когато не е даден ход, въпреки липсата на формални пречки за това, но 
поради невъзможност от извършване на ПСД – нито един свидетел не се е 
явил. От двама от свидетелите е постъпила молба, с която уведомяват съда за 
невъзможност да се явят в с.з. и молят да бъдат призовани след 20.06.2013 г., 
поради служебен ангажимент, а един е нередовно призован. Делото е 
отложено за 01.07.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели. За 
разпит на неявилите се свидетели делото е отложено за 26.09.2013 г. На 
редовно призованите, но неявили се свидетели, съдът е наложил глоба в 
размер на по 200 лева. В следващото с.з. е даден ход, разпитани са свидетели. 
Поради продължителност на с.з. и ангажираност на председателя на състава в 
с.з. на VI въззивен състав и невъзможност да продължи днешното с.з., делото 
е отложено за 01.10.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели. За 
разпит на свидетел, на когото защитата държи, делото е отложено за 
22.10.2013 г., когато е даден ход и е приключено с осъдителна присъда. 
Присъдата на СГС е обжалвана и протестирана пред САС, където на 
04.02.2014 г. е образувано ВНОХД № 104/2014 г. С решение от 12.03.2014 г. 
е потвърдена присъдата на СГС.  
 Преди това е образувано НОХД № 523/2012 г. на 31.01.2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 15.02.2012 г. е прекратено съдебното производство по делото и делото е 
върнато на СГП, поради допуснати съществени процесуални нарушения на 
ДП, неотстраними в съдебно заседание – несъответствие на изложените в 
обстоятелствената част на обвинителния акт факти и правната квалификация 
на деянието, както и до ограничаване правото на защита на обвиняемия, 
предвид обстоятелството, че същият не е в състояние да разбере в какво 
точно е обвинен.  
   
    IV – ти въззивен състав 
 
1. ВНОХД № 4445/2014 г. – образувано на 14.10.2014 г. по протест на  
СРП срещу присъда на СРС, НО, 16 състав по НОХД № 4954/2011 г. 
Докладчик - съдия Снежина Колева. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С определение от 22.10.2014 г. делото е насрочено 
за 27.11.2014 г.  
2. ВНЧХД № 2922/2014 г. – образувано на 03.07.2014 г. по жалба на частния 
тъжител срещу оправдателна присъда на СРС, НО, 121 състав по НЧХД № 
23350/2011 г. Докладчик – съдия Евелина Папазян. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С определение от 30.07.2014 г. делото е 
насрочено за 20.10.2014 г., когато не е даден ход, поради наличие на 
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процесуални пречки за разглеждане на делото, предвид обстоятелството, че 
частният тъжител не е изпълнил задължението си за заплащане на държавна 
такса в размер на 6.00 лв., с оглед образуване на производство пред по-горен 
съд. Давайки възможност на частния тъжител, жалбоподател в това 
производство, до следващото с. з. да представи доказателства за внесена 
държавна такса, съдът е отложил делото за 27.11.2014 г.  
      
    
      X – ти въззивен състав 
 
1. ВНЧХД № 2274/2014 г. – образувано на 27.05.2014 г. по жалба на 
подсъдимия срещу осъдителна присъда на СРС, НО, 105 с-в по НЧХД № 
6200/2011 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
Докладчик – съдия Е. Дечев. С определение от 22.08.2014 г. делото е 
насрочено за 17.09.2014 г., когато не е даден ход на делото, поради това, че и 
двете страни са били ангажирани по друго дело в СРС, за което са 
представени доказателства. Делото е отложено за 03.11.2014 г.  
2. ВНАХД № 2688/2014 г. – образувано на 19.06.2014 г. по жалба на 
обвиняемото лице срещу Решение на СРС, НО, 96 състав по НАХД № 
2290/2014 г., с което обвиняемият е бил признат за виновен. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. Докладчик – съдия Е. Дечев. 
С определение от 22.08.2014 г. делото е насрочено за 17.09.2014 г., когато не 
е даден ход, поради неявяване на защитника и постъпила молба от него за 
отлагане на делото, поради служебен ангажимент по друго дело в СпНС. 
Делото е отложено за 03.11.2014 г.    
 
   29 състав, съдия Пенка Велинова 
 
1. ЧНД № 72/2014 г. – образувано на 08.01.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА 
по искане на СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 10.01.2014 г. делото е насрочено за 28.01.2014 г., когато 
не е даден ход на делото, тъй като не са пристигнали исканите документи, 
които са от значение за разглеждане на ЕЗА и е отложено за 24.02.2014 г., за 
когато да се изискат необходимите документи, гаранции по чл. 41, ал. 3 
ЗЕЕЗА, информация по чл. 41, ал. 2 ЗЕЕЗА. В това с.з. е даден ход и е 
обявено решение, с което е допуснато предаване на исканото лице. Предвид 
това, че е допуснато изпълнение на ЕЗА, то съдът е приел, че са налице 
основанията на чл. 44, ал. 7  от ЗЕЕЗА за вземане на МНО „Задържане под 
стража” по отношение на исканото лице до фактическото му предаване на 
издаващата държава. Решението на СГС е обжалвано пред САС, където на 
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10.03.2014 г. е образувано ВНЧД № 207/2014 г. С решение № 96 от 
19.03.2014 г. е потвърдено решението на СГС и е потвърдена взетата спрямо 
българския гражданин МНО „Задържане под стража”.  
       Забавено насрочване на делото, съгласно чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА от 13 дни.  
2. НОХД № 4048/2012 г. – образувано на 16.08.2012 г. по чл. 244, ал. 2, пр. 2, 
вр. чл. 243, ал. 2 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 16.09.2012 г. делото е насрочено за 11.10.2012 г., 
когато е даден ход, разпитани са свидетели и за събиране на доказателства е 
отложено за 27.11.2012 г. В това с. з. е даден ход, разпитани са свидетели и за 
събиране на доказателства и предявяване на ВД е отложено за 22.01.2013 г., 
когато не е даден ход, поради неявяване на един от съдебните заседатели, 
поради болест и съгласно принципа за неизменност на съдебния състав 
делото е отложено за 19.03.2013 г. В това с.з. отново не е даден ход, поради 
неявяване на съдебен заседател, който е представил молба, че участва по 
друго дело и моли да бъде изчакана. Поради неяснота колко време ще 
продължи другото дело, в което е ангажиран съдебният заседател и 
неявяването на свидетеля, за чийто разпит е наказателното производство, 
делото е отложено за 15.05.2014 г. В това с.з. не е даден ход, въпреки липсата 
на формални пречки за това, поради неявяване на свидетеля, от когото е 
постъпила молба, че не може да се яви в това с.з., тъй като е командирован до 
22.05.2014 г. в гр. Бургас. Делото е отложено за 12.06.2014 г., когато е даден 
ход, разпитан е свидетелят и е обявена оправдателна присъда. Присъдата е 
протестирана пред САС, където на 26.03.2014 г. е образувано ВНОХД № 
177/2014 г. С решение № 240 от 01.07.2014 г. е потвърдена присъдата на 
СГС.  
3. НЧД № 956/2013 г. – образувано на 25.02.2013 г. по чл. 306 НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 11.03.2013 г. делото е насрочено за 15.04.2013 г., когато не е даден ход, 
поради обстоятелството, че не е получена справка за съдимост на осъденото 
лице. Делото е отложено за 15.05.2013 г., когато е даден ход и е приключено 
с определение, с което на осн. чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК, с което му е 
наложено общо наказание на осъденото лице измежду наказанията, наложени 
му по две дела, в размер на най-тежкото от тях. Съдебният състав е счел, че 
няма основания за прилагане разпоредбата на чл. 24 от НК. 
4. ЧНД № 1927/2014 г. – образувано на 08.05.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА 
по искане на СГП. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 13.05.2014 г. делото е насрочено за 
26.05.2014 г., когато е даден ход и за събиране на доказателства е отложено 
за 12.06.2014 г., когато отново не е даден ход, поради това, че не е постъпил 
отговор на направеното запитване от италианските власти. Делото е 
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отложено за 03.07.2014 г., когато е даден ход, но поради това, че отговорът от 
италианските власти не е коментирал въпроса с разноските, които съдът 
поставил, по предаването и връщането на исканото лице. Делото е отложено 
за 29.07.2014 г., когато е даден ход и поради обстоятелството, че двама от 
съдиите, участвали в предходния съдебен състав, пред който е даден ход на 
съдебното следствие по делото, не могат да участват, е отменен дадения ход 
на съдебното следствие на 26.05.2014 г. Проверена е самоличността на 
исканото лице, разяснени са му правата, страните са дали становище по 
запитване за искания за отводи. Съдът е констатирал, че при предходното 
разглеждане на делото е разяснил на исканото лице, че има възможност за 
даване съгласие за незабавно предаване, съответно той е дал такова, по което 
съдът вече се е произнесъл, като е постановил, че предвид обстоятелството, 
че срещу лицето има висящо наказателно производство, не може да бъде 
одобрено даденото вече съгласие за незабавно предаване и делото следва да 
се разгледа по общия ред. Предвид това, че не са налице изменени 
обстоятелства и доколкото е налице абсолютна пречка за процедура по 
незабавно предаване на лицето, производството и пред новия съдебен състав 
следва да продължи по реда на чл. 44 от ЗЕЕЗА. Даден е ход на съдебното 
следствие и е обявено решение, с което съдът е допуснал предаване на 
исканото лице, като на осн. чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА е отложил предаването на 
лицето до приключване на воденото срещу него наказателно производство в 
Р България. 
 Забавено насрочване на делото, съгласно чл. 44, ал.1 от ЗЕЕЗА с  11 
дни. 
5. НЧД № 4701/2012 г. – образувано на 03.10.2012 г. по чл. 449 НПК по 
предложение на СГП – отдел „ИН”. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.12.2012 г. делото е 
насрочено за 22.01.2013 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
Началника на затвора – София, за когото липсва отрязък от призовката, чието 
участие  е задължително, съгласно чл. 450, ал. 2 НПК в това производство, 
както и липса на защитник. Делото е отложено за 19.02.2013 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на Началника на затвора – София или негов 
представител, редовно призован. Делото е отложено за 05.03.2013 г. На 
началника на затвора- гр. София е наложена глоба в размер на 200.00 лв. В 
следващото с.з. е даден ход и са разпитани осъденото лице и психолога на 
затвора. За актуално психологическо изследване на осъденото лице, делото е 
отложено за 14.03.2013 г., когато е даден ходи и е приключено с определение, 
с което съдът не е уважил направеното искане на СГП, отдел „ИН”. 
Определението на СГС е обжалвано пред САС, където на 21.03.2013 г. е 
образувано ВНЧД № 286/2013 г. С решение № 187 от 03.06.2013 г. САС е 
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отменил определението на СГС и на осн. чл. 38а, ал. 3 от НК е заменил 
наказанието „Доживотен затвор”, наложено на осъденото лице, с наказанието 
„Лишаване от свобода” за срок от 30 години.  
6. НОХД № 4379/2012 г. – образувано на 17.09.2012 г. по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 
26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 28.09.2012 г. делото е насрочено за 05.11.2012 г., когато е 
даден ход, разпитани са свидетели и за разпит на неявилите се свидетели е 
отложено за 10.01.2013 г. В това с.з. е даден ход, разпитан е свидетел и за 
изглеждане на запис, приложен на магнитен носител в материалите по 
делото, последното е отложено за 21.02.2013 г. В това с.з. е даден ход, 
изгледан е записа, приложен на магнитен носител и е обявена осъдителна 
присъда.  
7. НОХД № 920/2013 г. – образувано на 22.02.2013 г. по чл. 354а, ал.1, пр. 5 
НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 05.03.2013 г. делото е насрочено за 
25.03.2013 г., когато е даден ход, одобрено е постигнатото между страните 
споразумение и е прекратено наказателното производство по делото.  
8. НЧД № 3769/2013 г. – образувано на 13.08.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 5 от 
ЗЕЕЗА по искане на СГП. Приложен протокол за избор на докладчик то 
същата дата. С разпореждане от 14.08.2013 г. делото е насрочено за 
16.08.2013 г., когато не е даден ход, поради обстоятелството, че 
документацията по молбата за екстрадиция не е пълна, съгласно 
изискванията на чл. 9 от ЗЕЕЗА. Делото е отложено за 23.09.2013 г., когато 
отново не е даден ход, поради това, че поисканите от страна на македонските 
власти документи не са пристигнали. Делото е отложено за 22.10.2013 г., 
когато не е даден ход, поради това, че не са пристигнали всички изискани 
документи по делото, а именно във връзка с ревностните срокове и др. 
Делото е отложено за 28.11.2013 г., когато не е даден ход, тъй като не са 
пристигнали изисканите в предходното с.з. материали. Делото е отложено за 
28.01.2014 г., когато отново не е даден ход, поради същите причини. Делото е 
отложено за 24.02.2014 г., когато е даден ход и с решение от същата дата е 
допусната екстрадиция на македонския гражданин по отношение на 
повдигнатото му обвинение по едното дело и е отказал на осн. чл. 17, ал. 7, 
пр. 2, вр. чл. 7, т. 6 ЗЕЕЗА да допусне екстрадиция за провеждане срещу него 
на наказателно производство за престъплението, за което му е повдигнато 
обвинение по друго дело, поради изтекла абсолютна давност за 
наказателното преследване по българския закон. На осн. чл. 18, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА съдът е отложил фактическото предаване на исканото лице, до 
приключване на наказателното производство в Р България.  Решението на 
СГС е обжалвано пред  САС, където на 18.03.2014 г. е образувано ВНЧД № 
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240/2014 г. С решение № 103 от 25.03.2014 г. е потвърдено решението на 
СГС.   
9. НЧД № 4798/2012 г. – образувано на 09.10.2012 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С определение от 11.10.2012 г. делото е насрочено за 22.10.2012 г., когато не 
е даден ход, поради неявяване на засегнатото лице, нередовно призован. 
Делото е отложено за 21.11.2012 г., когато отново не е даден ход, поради 
неявяване на засегнатото лице, нередовно призован. Делото е отложено за 
21.01.2013 г., когато е даден ход в отсъствие на засегнатото лице при 
изпълнение на всички изисквания за това, и е обявено решение, с което съдът 
е признал и допуснал изпълнение на Решение за налагане на финансова 
санкция на Полиция Ротердам- Раймонд – Нидерландия и издаденото въз 
основа на него удостоверение на съответния компетентен орган на 
Нидерландия, с което е била наложена финансова санкция в размер на 22 
евро, с левова равностойност 43,03 лв. и 6 евро съдебни разходи, с левова 
равностойност 11,73 лв. 
 Констатира се забавяне при насрочването на делото, съгласно чл. 16, 
ал.1 от ЗПИИРКОРНФС с 6 дни.  
10. НОХД № 2466/2013 г. – образувано на 27.05.2013 г. по чл. 257, ал. 1, вр. 
чл. 255, ал. 1 НК. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 17.07.2013 г. делото е насрочено за 
17.09.2013 г., когато е даден ход по реда на чл. 371, т.2 НПК и е обявена 
осъдителна присъда.  
 Първоначално е образувано НОХД № 2591/2012 г. на 29.05.2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 25.06.2012 г. делото е насрочено за 27.09.2012 г., когато е даден ход и за 
част от обвиненията, за които е изтекла абсолютната давност съдът с 
определение е прекратил наказателното преследване. С оглед възможността 
от обжалване или протестиране на определението, съдът е отложил делото за 
05.11.2012 г. по реда на Гл. 27 НПК. В това  с. з. е даден ход и съдът е 
констатирал съществено процесуално нарушение в едно от обвиненията по 
делото и е прекратил съдебното производство и е върнал делото на СГП.  
          След внасяне на новия обвинителен акт в съда е образувано НОХД № 
6111/2012 г. на 18.12.2012 г. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 30.01.2013 г. съдът е прекратил  съдебното 
производство по делото, поради допуснати съществени процесуални 
нарушения при описание на фактите в обвинителния акт и е върнал делото на 
СГП. Разпореждането на СГП е протестирано пред САС, където на 
15.02.2013 г. е образувано ВНЧД № 158/2013 г. с определение от 21.02.2013 
г. е потвърдено определението на СГС, с което е прекратено съдебното 
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производство и делото е върнато на СГП за отстраняване на допуснато 
съществено процесуално нарушение.    
11. НОХД № 3673/2012 г. – образувано на 26.07.2012 г. по чл. 206, ал. 4, вр. 
ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 13.09.2012 г. делото е насрочено за 
19.10.2012 г., когато не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия, чието 
участие е задължително, с оглед правната квалификация на деянието, и на 
второ място, с оглед твърдението, че не е изпълнено задължението да бъде 
връчен препис от ОА в 7-дневен срок преди съдебното заседание и 
доказателствата по делото не сочат по категоричен начин, че същият е бил 
получен от подсъдимия. Делото е отложено за 27.11.2012 г., когато не е даден 
ход, поради неявяване на защитника на подсъдимия, от когото е постъпила 
молба за отлагане на делото, поради служебна ангажираност по друго дело. 
Съдът е задължил защитника в срок до следващото с.з. да представи 
доказателства за явяването си по другото дело. Делото е отложено за 
14.01.2013 г., когато е даден ход, разпитан и са свидетели и за разпит на 
непризованите свидетели е отложено за 27.02.2013 г. В това с.з. е даден ход, 
разпитани са свидетели и за разпит на непризованите свидетели е отложено 
за 27.03.2013 г. На редовно призованата, но неявила се  свидетелка, от която е 
постъпила молба до съда да бъде заличена като свидетел по делото, тъй като 
в противен случай би бил нарушен чл. 45 от Закона за адвокатурата, съдът е 
наложил глоба в размер на 100 лв. и е постановил принудителното й 
довеждане. В следващото с.з. е даден ход, разпитани са свидетели и за разпит 
на вещите лица делото е отложено за 17.04.2013 г. В това с.з. не е даден ход, 
макар и при липса на формални пречки за това, поради неявяването на 
вещите лица и съответно липса на действия, които да бъдат извършени. 
Делото е отложено за 23.05.2013 г., когато е даден ход, разпитани са вещите 
лица, приети са заключенията им по съдебно-графическата експертиза, ССЕ 
и допълнителната ССЕ. За разпит на поисканите от защитата и допуснати от 
съда свидетели, делото е отложено за 01.07.2013 г. В това с.з. не е даден ход, 
поради обстоятелството, че подсъдимият, който е гръцки гражданин, е 
заявил, че не разбира някои термини от българския език, въпреки, че досега е 
твърдял че разбира голяма част от показанията на свидетелите. За да бъде 
осигурен преводач, делото е отложено за 30.09.2013 г. С разпореждане от 
30.09.2013 г., вземайки предвид, че съдебното заседание не се е провело, 
поради сигнал за бомба в съда, съдът е отсрочил делото за 19.11.2013 г. В 
това с.з. е даден ход, разпитани са свидетелите на защитата на подсъдимия и 
за събиране на доказателства, делото е отложено за 19.12.2013 г. В това с.з. 
не е даден ход, поради неявяване на поверениците на гражданския ищец, 
които са изложили уважителни причини пред председателя на съдебния 
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състав. Делото е отложено за 21.02.2014 г., когато е даден ход, разпитан е 
свидетел и по искане на прокуратурата за събиране на нови писмени 
доказателства и изготвяне на назначената от съда ССЕ, е отложено за 
25.03.2014 г. С определение от 04.03.2014 г. в з.з. е назначил вещо лице по 
допуснатата ССЕ в о.с.з. на 21.02.2014 г. (съгласно определението му в 
същото с.з., че ще назначи вещо лице в з.з.). В следващото с.з. е даден ход  за 
изслушване исканията на страните и съответно произнасянето по тях от 
страна на съда, приети са писмени доказателства, допуснати са поискани от 
повереника свидетели. По делото е постъпила молба от в.л., че не е могъл да 
изготви експертизата, поради кратките срокове. Делото е отложено за 
21.05.2014 г., когато е даден ход, прието е заключението на ССЕ и за 
събиране на доказателства е отложено за 19.06.2014 г. В това с.з. е даден ход, 
разпитан е свидетел, приети са писмени доказателства и за повторен разпит 
на свидетел и събиране на писмени доказателства – информация от НАП, 
делото е отложено за 19.09.2014 г. В това с.з. е даден ход, извършен е 
повторен разпит на свидетеля, приети са писмени доказателства и за 
събиране на допълнителни писмени доказателства е отложено за 29.10.2014 г. 
С резолюция от 27.10.2014 г. делото е отложено за 17.12.2014 г., поради 
възникнала необходимост председателят на състава спешно да пътува извън 
гр. София.  
 
   28 състав, съдия Атанас Атанасов 
 
1. НОХД № 918/2014 г. – образувано на 26.02.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. 
чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 05.03.2014 г. делото е 
насрочено за 26.03.2014 г., когато не  е даден ход, поради изявление на 
представителя на СГП, че е постигнато принципно съгласие със защитата и 
подсъдимия за решаване на делото със споразумение. С оглед да бъде дадена 
възможност на подсъдимия да възстанови инкриминираните щети и да бъде 
представено на съда споразумение, съдът е отложил делото за 28.04.2014 г. В 
това с.з. не е даден ход, тъй като щетите не са били възстановени, а 
същевременно подсъдимият е желаел приключване на делото с такова и моли 
съда за още една възможност да бъде приключено делото със споразумение, 
след като той възстанови щетите. Делото е отложено за 16.05.2014 г., когато е 
даден ход, одобрено е постигнатото между страните споразумение и е 
прекратено наказателното производство по делото. 
2. НОХД № 1865/2014 г. – образувано на 29.04.2014 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1-во, предл. 4, алт. 1, вр. чл. 26 от НК по внесено споразумение. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 30.04.2014 г. 
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делото е насрочено за 08.05.2014 г., когато е даден ход, одобрено е от съда 
постигнатото между страните споразумение и е прекратено наказателното 
производство по делото.  
3. НОХД № 4058/2014 г. – образувано на 17.09.2014 г. по чл. 246, ал. 3, пр. 2, 
вр. чл. 243, ал. 2 НК с трима подсъдими. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 09.10.2014 г. делото е 
насрочено за 18.11.2014 г.  
4. ЧНД № 3399/2014 г. – образувано на 31.07.2014 г. по чл. 43 а, т. 2 НК по 
предложение на председателя на Пробационен съвет – офис „Векилски” 2 
към сектор пробация – София град при ОС „ИН” – София. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 08.08.2014 г. 
делото е насрочено за 16.09.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване 
на осъденото лице и доколкото няма данни по делото дали същият е 
уведомен за с.з. Делото е отложено за 30.09.2014 г., когато отново не е даден 
ход, поради неявяването на осъденото лице  и неяснота дали същото е 
уведомено за съдебното заседание, дали пребивава в Гърция или в България, 
доколкото последното е относимо към това дали следва да се пристъпи към 
замяна на наказанието „Пробация” с наказание „Лишаване от свобода” или 
може да се ползва предвидената правна възможност по закона за взаимно 
признаване на решения за налагане на „Пробация” за изпращане за 
изпълнение на наложеното наказание „Пробация” на осъдения в Гърция, ако 
същият пребивава там. За изясняване на това обстоятелство делото е 
отложено за 20.10.2014 г., когато отново не е даден ход, поради неявяването 
на осъденото лице. Не е налице призовка, в качеството на свидетел (въпреки 
указанията на съда), за лицето приело призовката за осъденото лице и 
заявило, че може да я предаде на Б. след завръщането му от Гърция и чийто 
показания могат да допринесат за уточняване на местоживеенето на 
осъдения. За изпълнение указанията на съда делото е отложено за 18.11.2014 
г., като е постановено призовките до свидетелката и осъденото лице да бъдат 
връчени чрез ОЗ „Охрана” – гр. София. 
5. ЧНД № 2958/2014 г. – образувано на 07.07.2014 г. по чл. 457 НПК по 
предложение на Главния прокурор. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С резолюция от 07.07.2014 г. делото е насрочено 
за 16.07.2014 г., когато е даден ход и съдът с определение е приел на 
основание чл. 457, ал. 3 НПК за изпълнение присъда  от 09.12.2013 г. по дело 
на Областния съд на Глоструп, Кралство Дания. 
6. НОХД № 6061/2012 г. – образувано на 15.12.2012 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 18, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” 
НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С резолюция от 17.12.2012 г. делото е насрочено за 19.12.2012 
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г., когато е даден ход, одобрено е постигнатото между страните 
споразумение и е приключено наказателното производство по делото.  
7. НОХД № 180/2013 г. – образувано на 11.01.2013 г. по чл. 354 а, ал. 1, изр. 
1, пр. 5 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 05.02.2013 г. делото е насрочено за 20.02.2013 г., когато е 
даден ход, приети са заключенията по СИЕ, СПЕ и ДЕ, разпитани са 
свидетели. За събиране на доказателства делото е отложено за 28.03.2013 г., 
когато не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия и неговия 
защитник, както и призованите свидетели. Същите не се явяват, поради това, 
че съдебната палата е била затворена по сигнал за взривно устройство. 
Делото е отложено за 18.04.2013 г., когато не е даден ход, поради 
обстоятелството, че съдебният секретар грешно е посочила във всички 
призовки вместо 9.30 ч. – 13.30 ч. и с оглед обстоятелството, че защитникът 
на подсъдимия е била ангажирана по друго дело в 24 състав на СГС и по 
което има за разпит седем свидетели и не се знае дали ще приключи в 
рамките на работното време, съдът е отложил делото за 22.05.2013 г. в това 
с.з. е даден ход и е приключено с оправдателна присъда. Присъдата е 
протестирана от СГП пред САС, където на 21.08.2013 г. е образувано 
ВНОХД № 846/2013 г. С решение № 447 от 28.11.2013 г. е потвърдена изцяло 
присъдата на СГС. Решението е протестирано пред ВКС, където на 
30.01.2014 г. е образувано к.н.д. № 189/2014 г. С решение № 104 от 
05.03.2014 г.  на ВКС, II н.о. е оставено в сила решението на САС. 
8. НЧД № 4140/2013 г. – образувано на 13.09.2013 г. по чл. 306  НПК. 
Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 18.09.2013 г. делото е насрочено за 30.09.2013 г., когато е даден 
ход и с определение е наложено на осъденото лице едно общо наказание 
измежду наложените му наказания по 4 дела, като на осн. чл. 24 НК е 
увеличен размера на така определеното общо наказание с 6 месеца. 
Определението на СГС е обжалвано пред САС, където на 23.10.2013 г. е 
образувано ВНЧД № 1030/2013 г. С решение № 399 от 14.11.2013 г. е 
потвърдено определението на СГС. 
9. НОХД № 724/2013 г. – образувано на 12.02.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, 
пр. 4, алт. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 05.03.2013 г. делото е насрочено за 26.03.2013 г., когато не е 
даден ход, поради невръчване на препис от ОА в 7-дневен срок преди 
съдебното заседание. Делото е отложено за 22.04.2013 г., когато е даден ход и 
е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред САС, 
където на 23.08.2013 г. е образувано ВНОХД № 849/2013 г. С решение № 483 
от 21.01.2014 г. е потвърдена присъдата на СГС. Решението на САС е 
обжалвано пред ВКС, където на 29.04.2014 г. е образувано к.н.д. № 760/2014 
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г. С решение № 268 от 19.06.2014 г. е изменено решението на САС, като е 
намалено наказанието на подсъдимия, чрез отмяна на наложената му глоба от 
2 500 лв. на осн. чл. 55, ал. 3 НК.  
 
 

23 състав, съдия Андрей Ангелов 
 
1. НОХД № 4135/2014 г. – образувано на 23.09.2014 г. по чл. 342, ал. 1, пр. 3 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 30.09.2014 г. делото е насрочено за 31.10.2014 г.  
2. НЧД № 2367/2013 г. – образувано на 18.05.2013 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 20.05.2013 г. делото е насрочено за 03.06.2013 г., когато е 
даден ход и с решение от същата дата съдът е признал решение, постановено 
на 02.10.2010 г. и влязло в сила на 12.10.2010 г. на несъдебен орган на 
Република Словения, с което на българския гражданин е наложено 
административно наказание „глоба” в размер на 300 евро с левова 
равностойност 586,75 лева за нарушение на Закона за движение по пътищата, 
съгласно нейния национален закон. Решението на СГС е обжалвано пред 
САС, където на 24.06.2013 г. е образувано ВНЧД № 614/2013 г. С решение № 
290 от 31.07.2013 г. е потвърдено решението на СГС. 
 Констатира се забавяне при насрочването на делото с 9 дни, съгласно 
разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС.  
3. ЧНД № 3260/2014 г. – образувано на 24.07.2013 г. по чл. 43а, т. 2 НК по 
предложение на председателя на Пробационен съвет при сектор „Пробация „ 
София - град при ОС „ИН” – София. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 25.07.2013 г. делото е 
насрочено за 19.09.2013 г., когато не е даден ход, поради липсата на 
защитник. Делото е отложено за 07.10.2013 г., за когато са изискани и 
писмени доказателства от сектор „Пробация „ София - град при ОС „ИН” – 
София, както и от ГД „ИН” и СДВР. В това с.з. е даден ход и е приключено с 
определение, с което е оставено без уважение предложението на 
Председателя на Пробационния съвет при сектор „Пробация „ София - град 
за замяна отчасти на наложеното на осъденото лице наказание „Пробация”.  
4. НОХД № 1672/2014 г. – образувано на 14.04.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 15.04.2014 г. делото е насрочено за 19.05.2014 г., 
когато е даден ход, постигнато е споразумение между страните за 
прекратяване на наказателното производство, което е одобрено от съда и 
наказателното производство по делото е прекратено.  
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5. НОХД № 1089/2014 г. – образувано на 11.03.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 3, 
пр. 2, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
12.03.2014 г. делото е насрочено за 27.03.2014 г.,  когато е даден ход, 
постигнато е споразумение между страните за прекратяване на наказателното 
производство, което е одобрено от съда и е прекратено наказателното 
производство по делото.  
6. НОХД № 2408/2012 г. – образувано на 17.05.2012 г. по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 
1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 22.05.2012 г. делото е 
насрочено за 05.07.2012 г., когато е даден ход по реда на Глава 27 по чл. 371, 
т. 2 НПК. За събиране на писмени доказателства делото е отложено за 
27.09.2012 г., когато е даден ход и е приключено с осъдителна присъда. 
7. НЧД № 4260/2012 г. – образувано на 05.09.2012 г. по чл. 457 НПК по 
предложение на Главния прокурор на Р България. С резолюция от 20.09.2012 
г. делото е насрочено за 26.09.2012 г., когато не е даден ход, въпреки липсата 
на процесуални пречки за това, но предвид обстоятелството, че липсва 
заверен превод на решението на испанските съдебни власти, а има само 
превод на резюмето на присъдата. Делото е отложено за 01.10.2012 г., когато 
е даден ход и с определение от същата дата е приета за изпълнение присъдата 
на Окръжен съд – Мадрид, с която е осъден български гражданин за 
престъпление срещу общественото здраве. Определението на СГС е 
обжалвано пред САС, където на 22.10.2012 г. е образувано ВЧНД № 
1096/2012 г. С определение № 404 от 12.11.2012 г.  е потвърдено 
определението на СГС.  
 С молба от 07.12.2012 г. до ВКС е поискано възобновяване на 
наказателното дело на осн. чл. 419, ал. 1, пр. 2 НПК, вр. чл. 341, ал.1, пр. 2, 
НПК, чл. 422, ал.1, т. 5 НПК, вр. чл. 457, ал. 3, 6 и 7 НПК и чл. 424, ал. 1 
НПК, във вр. чл. 425, ал. 1, т. 1 НПК. На 21.12.2012 г. е образувано н.д. № 
2344/2012 г. С решение № 41 от 04.07.2013 г. е оставено в сила по реда на 
възобновяване на наказателните дела определение № 404 от 12.11.2012 г. на 
САС по ВНЧД № 1096/2012 г. 
8. НОХД № 2406/2012 г. – образувано на 17.05.2012 г. по чл. 354а, ал. 1,    
изр. 1, пр. 4, алт. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 22.05.2012 г. делото е насрочено за 02.07.2012 г., 
когато е даден ход по реда на чл. 269, ал. 3, т. 2 от НПК и е обявена 
осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана от служебния защитник на 
подсъдимия пред САС, където на 23.07.2012 г. е образувано ВНОХД № 
756/2012 г. С решение № 323 от 14.11.2012 г. присъдата на СГС е 
потвърдена. Решението на САС е обжалвано от служебния защитник пред 
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ВКС, където на 21.12.2012 г. е образувано к.н.д. № 2346/2012 г. С решение № 
46 от 21.02.2013 г. е оставено в сила решението на САС. 
9. НОХД № 1059/2013 г. – образувано на 01.03.2013 г. по чл. 354а, ал. 1, изр. 
1,пр. 4, алт. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 04.03.2013 г. делото е насрочено за 29.03.2013 г., 
когато е даден ход и е постигнато споразумение между страните, което е 
одобрено от съда и наказателното производство по делото е прекратено.  
10. НОХД № 360/2013 г. – образувано на 23.01.2013 г. по чл. 343, ал. 1, б. „в”, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 24.01.2013 г. делото е насрочено за 
25.02.2013 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели, приети са 
експертизи. За събиране на доказателства делото е отложено за 19.03.2013 г., 
когато е даден ход и е обявена осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана 
от защитата и частното обвинение пред САС, където на 23.04.2013 г. е 
образувано ВНОХД № 404/2013 г. С решение № 372 от 28.11.2013 г. е 
потвърдена присъдата на СГС. Решението на САС е обжалвано от 
подсъдимия и частните обвинители пред ВКС, където на 27.02.2014 г. е 
образувано к.н.д. № 362/2014 г. С решение № 205 от 10.04.2014 г. е оставено 
в сила въззивното решение.  
 

XII – ти въззивен състав 
 
1. ВЧНД № 4221/2014 г. – образувано на 29.03.2014 г. по жалба срещу 
Определение на СРС, НО, 11-ти състав по НЧД № 15 871/2014 г., в частта, в 
която съдът служебно е приложил чл. 24 от НК, като е увеличил с 4 месеца 
определеното общо наказание от 10 месеца ЛОС. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С определение от 17.10.2014 г. делото е 
насрочено за 17.12.2014 г. 
2. ВНЧХД № 2409/2014 г. – образувано на 04.06.2014 г. по жалба срещу 
оправдателна присъда на СРС, НО, 22 състав по НЧХД № 7384/2012 г. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
04.07.2014 г. делото е насрочено за 29.09.2014 г., когато е даден ход и за 
разпит на допуснати свидетели на тъжителката е отложено за 14.10.2014 г. В 
това с.з. е даден ход, разпитани са свидетели и за разпит на редовно призован 
свидетел, който не се е явил без да сочи уважителни причини и за което му е 
наложена глоба от съда в размер на 300 лв., делото е отложено за 06.11.2014 
г. 
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І –ви  въззивен състав 
 
1. ВНОХД № 3700/2014 г. – образувано на 20.08.2014 г. по протест на 
прокурор при СГП срещу постановената по НОХД № 3200/12 г. на СРС, НО, 
121 с-в присъда, с която подсъдимия Тончо Желязков Караджов е признат за 
невинен и е оправдан по повдигнатото срещу него обвинение за извършено 
престъпление по чл. 220, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор 
на докладчик от същата дата. С определение от 27.08.2014 г. делото е 
насрочено за 04.11.2014 г.    
2. ВНЧХД № 2888/2014 г. – образувано на 01.07.2014 г. по жалби на двамата 
частни обвинители и граждански ищци срещу присъда от 22.01.2014 г. и 
допълнителна присъда от 07.02.2014 г. по НЧХД № 15184/2012 г. на СРС, 
НО, 14 с-в за извършено срещу тях престъпление по чл.131, ал. 2, т. 4, вр. с 
чл. 130, ал. 1 и 2 от НК . Приложен протокол за случаен избор на докладчик 
от същата дата. С определение от 09.07.2014 г. делото е насрочено за 
22.10.2014 г.   
 Констатира се забавяне при насрочването на делото от 1 м. и 21 дни. 
3. ВНОХД № 3831/2014 г.-образувано на 01.09.2014 г. по въззивна жалба от 
частния обвинител и граждански ищец срещу присъда от 11.12.2013 г. по 
НОХД №  14759/2013 г. на СРС, НК, 97 с-в, с която подсъдимия е признат за 
виновен за извършено престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. с чл.195, ал.1, 
т.3, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” НК, вр. с чл.373, ал. 2 НПК, като 
искат увеличаване на срока на наложеното наказание „лишаване от свобода”. 
Приложен протокол за случаен избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 24.09.2014 г. делото е насрочено за 22.10.2014 г.    
4. ВЧНД № 3166/2014 г. – образувано на 17.07.2014 г. по въззивна частна 
жалба на осъдения Тонев срещу определение от 09.04.2014 г. постановено по 
ЧНД № 1370/2014 г. на СРС, НК, 122 с-в, с което  на основание чл. 25, ал. 1 
от НК му е определено едно общо наказание измежду наказанията, наложени 
му по НОХД № 4541/2013 г. по описа на РС-Бургас и НОХД № 2170/2013 г. 
по описа на СРС, НО, 122 с-в .  Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С определение от 14.08.2014 г. делото е насрочено за 22.10.2014 
г.   
  
   1 с-в, съдия Даниела Борисова 
 
1. НАХД № 1770/2014 г. – образувано на 22.04.2014 г. по внесено 
предложение за образуване по чл. 78а НК за престъпление по чл. 248а, ал. 2, 
вр. с ал. 1 от НК. Приложен протокол за случаен избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 19.05.2014 г. делото е насрочено за 
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10.06.2014 г., когато е даден ход и обявено за решаване. С решение от същата 
дата обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна 
отговорност и му е наложено административно наказание – глоба. 
2. НОХД № 2722/2013 г.-образувано на 06.06.2013 г. по чл. 199, ал.1,т. 4, вр. с 
чл.198,ал. 1, пр.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б.”а” от НК. Приложен протокол за избор 
на докладчик от същата дата. С разпореждане от 07.06.2013 г. делото е 
насрочено за 02.07.2013 г., когато е даден ход на делото и то е продължило 
по реда на глава 29 от НПК за постигане на споразумение, което е одобрено 
от съда и производството по делото е прекратено. 
3. ЧНД № 1416/2014 г. – образувано на 27.03.2014 г. по предложение на 
главния прокурор по чл. 457, ал. 1 от НПК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 28.03.2014 г. делото е 
насрочено за 14.04.2014 г., когато е даден ход и  е постановено определение, 
с което се приема за изпълнение присъдата на чуждестранният съд.  
4. ЧНД № 84/2014 г. – образувано на 10.01.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА 
по искане от СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 13.01.2014 г. делото е насрочено за 20.01.2014 г., когато 
не е даден ход и  то е отложено за 06.02.2014 г. за събиране на доказателства. 
На това заседание е даден ход на делото и  е постановено определение, с 
което се дава възможност на исканото лице да оттегли съгласието си в 
тридневен срок. С решение от 11.02.2014 г. съдът е предал исканото лице на 
компетентните съдебни власти на Република Австрия. 
5.НОХД № 2161/2013 г. - образувано на 08.05.2013 г. по чл. 249, ал.1,пр. 1 от 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 10.05.2013 г. делото е насрочено за 03.06.2013 г., когато е 
даден ход на делото, извършени са съдебно-следствени действия и е 
отложено за събиране на доказателства за 02.07.2013 г. На тази дата е даден 
ход на делото и то е отложено за събиране на нови доказателства за 
01.10.2013 г., когато е даден ход на делото и е обявена осъдителна присъда. 
По жалба на подсъдимата на 12.12.2013 г. е образувано ВНОХД № 1197/2013 
г. на САС, който с решение от 28.01.2014 г. е потвърдил присъдата на СГС. 
По жалба на подсъдимата на 07.03.2014 г. е образувано КД № 420/2014 г. на 
ВКС, който с решение от 23.04.2014 г. е оставил в сила решението на САС.  
6. НОХД № 1005/2014 г.-образувано на 05.03.2014 г. по чл. 343, ал. 1, б.”в”, 
вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата  дата. С разпореждане от 19.05.2014 г. делото е насрочено 23.06.2014 
г. С резолюция от 27.05.2014 г. делото е пренасрочено за 25.06.2014 г., когато 
е даден ход, извършени са съдебно-следствени действия и е отложено за 
събиране на доказателства за 15.10.2014 г. 
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7. ЧНД № 2330/2014 г. – образувано на 30.05.2014 г. по чл. 14, ал. 4, т. 5 от 
ЗЕЕЗА по искане от СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 02.06.2014 г. делото е насрочено за 
10.06.2014 г. С резолюция от 09.06.2014 г., по молба на адвоката на исканото 
лице, делото е пренасрочено за 20.06.2014 г., когато  е даден ход и  то е 
отложено за 18.07.2014 г. за събиране на доказателства. На това заседание е 
даден ход на делото и  е отложено за събиране на доказателства за 23.07.2014 
г. На тази дата е даден ход и е постановено решение, с което се отказва 
екстрадиция. По протест на СГП на 13.08.2014 г. е образувано ВЧНД № 
778/2014 г. по описа на САС, който с решение от 19.08.2014 г. е потвърдил 
решението на СГС.   
8. НОХД № 1955/2014 г.-образувано на 09.05.2014 г. по внесен проект за 
споразумение по реда на чл. 381 НПК за извършено престъпление по чл. 199, 
ал.1, т. 4, вр. с чл. 198, ал.1, пр.1, вр. с чл. 29, ал. 1, б.”а” и б.”б” от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
12.05.2014 г. делото е насрочено за 13.05.2014 г., когато е даден ход на 
делото и е одобрено споразумението.   
9. НОХД № 1473/2013 г. - образувано на 01.04.2014 г. по чл. 244, ал.2,  вр . с 
ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 19.05.2014 г. съдебното производство е прекратено и делото 
е върнато на СГП за отстраняване на допуснати съществени отстраними 
процесуални нарушения. По частен протест от  СГП е образувано ЧНД № 
506/2014 г. на САС и с определение от 06.06.2014г. разпореждането за 
прекратяване на съдебното производство е отменено. С разпореждане от 
11.06.2014 г делото е насрочено за 07.07.2014 г., когато е даден ход на 
делото, извършени са съдебно-следствени действия и е отложено за събиране 
на доказателства за 03.10.2014 г. На тази дата е даден ход на делото и то е 
отложено за събиране на нови доказателства за 01.12.2014 г.    
10. ЧНД № 230/2013 г. – образувано на 16.01.2013 г. по предложение на 
главния прокурор по чл. 457, ал. 1 от НПК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 21.01.2013 г. делото е 
насрочено за 06.02.2013 г., когато не е даден ход и то е отложено за 
21.03.2013 г. за изискване на доказателства от чуждестранния съд. На тази 
дата е даден ход на делото, и то е   отложено за 05.04.2013 за събиране на 
доказателства, когато е даден хода на делото и същото е отложено за 
07.05.2013 г. за получаване на материалите от чуждата страна. На тази дата 
делото е отложено по същата причина и е насрочено за 23.05.2013 г., когато е 
даден ход на делото и е постановено определение, с което се приема за 
изпълнение присъдата на чуждестранния съд.  
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11. ЧНД № 355/2014 г. – образувано на 24.01.2014 г. по предложение на СГП 
по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 27.01.2014 г. делото е 
насрочено за 13.02.2014 г., когато е даден ход и е постановено определение, с 
което e определeно едно общо най-тежко наказание „Лишаване от свобода”.   
12. НОХД № 3342/2012 г. - образувано на 10.07.2012 г. по чл. 343, ал.1, б.”в”, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 17.07.2012 г. делото е насрочено за 
01.10.2012 г., когато е даден ход и е произнесена осъдителна присъда. По 
жалба на подсъдимия на 26.06.2013 г. е образувано ВНОХД № 629/2013 г. по 
описа на САС, който с решение от 08.10.2013 г. е потвърдил присъдата на 
СГС. По жалба на частния обвинител  на 25.11.2013 г. е образувано КД № 
2230/2013 г. по описа на ВКС, който с решение от 11.03.2014 г. е оставил в 
сила решението на САС.   
13. НОХД № 1637/2012 г. - образувано на 03.04.2012 г. по чл. 354а, ал.1, пр. 4 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 05.04.2012 г. делото е насрочено за 02.05.2012 г., когато е 
даден ход, извършени са съдебно-следствени действия и е отложено за 
събиране на доказателства за 04.06.2012 г. На тази дата е даден ход на 
делото, извършени са съдебно-процесуални действия и  е отложено за 
събиране на нови доказателства за 09.07.2012 г. Двама свидетели са обявени 
за общодържавно издирване. На 09.07.2012 г. е  даден ход на делото, приета е 
експертиза и е отложено за 01.10.2012 г., за двама свидетели е постановено 
принудително довеждане. На 01.10.2012 г. е даден ход на делото и е 
отложено за 08.11.2012 г., като е постановено принудително довеждане на 
неявилите се свидетели. На 08.11.2012 г. е даден ход на делото и е обявена 
осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия на 23.01.2013 г. е образувано 
ВНОХД № 80/2013 г. по описа на САС, който с решение от 20.06.2013 г. е 
потвърдил присъдата на СГС. По жалба на подсъдимия на 20.10.2013 г. е 
образувано КД № 2080/2013 г. по описа на ВКС, който с решение от 
24.01.2014 г. е оставил в сила решението на САС.  
 
    6 състав, съдия Антон Урумов 
 
1.ЧНД № 1926/2014 г. - образувано на 08.05.2014 г. по чл. 478, ал. 2, вр. ал. 1, 
т. 2 от НПК по искане на СГП за трансфер на съдебно производство от 
Окръжния съд на гр. Любляна, Р. Словения. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С резолюция от 22.05.2014 г. делото е насрочено 
за 09.06.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване на лицето, спрямо 
което се иска трансфера и то е отложено за 14.07.2014 г. С резолюция от 



102 
 

01.07.2014 г. делото е пренасрочено за 07.07.2014 г., когато е даден ход и с 
определение  е постановено, че не се приема трансфера на наказателното 
производство. 
2. ЧНД № 629/2014 г. - образувано на 07.02.2014 г. по чл. 87 от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
11.02.2014 г. делото е насрочено за 19.02.2014 г., когато е даден ход и с 
определение е постановена съдебна реабилитация. 
3. НОХД № 3123/2013 г. - образувано на 03.07.2013 г. по чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал. 2, изр.1, ал.2, изр.1, пр.3, вр. с ал. 1, изр.1, пр. 4, алт.1, вр. с 
чл.26,ал.1 НК с внесен по чл. 382, ал. 1 НПК проект за споразумение. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
04.07.2013 г. делото е насрочено за 08.07.2013 г., когато е одобрено 
споразумението и наказателното производство е прекратено. 
4. НОХД № 3735/2012 г. - образувано на 31.07.2012 г. по  чл. 343, ал. 1, б.”в”, 
вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 23.08.2012 г. делото е насрочено за 
12.10.2012 г., когато е отложено, като е дадена възможност на защитата да 
предложи някое от диференцираните производства по НПК за 02.11.2012 г. 
На тази дата не е даден ход на делото, поради неявяване на съдебните 
заседатели и е отложено за 04.12.2012 г., когато е даден ход на делото, 
извършени са съдебно 
-следствени действия и е отложено за събиране на доказателства за 
04.02.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото, приета е АТЕ и е отложено за 
допълнителна задача на АТЕ за 06.03.2013 г., когато е даден ход на делото и 
е произнесена осъдителна присъда.  
5. НОХД № 2773/2014 г. - образувано на 24.06.2014 г. по  чл. 301 ал. 1 НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 30.06.2014 г. делото е насрочено за 10.07.2012 г., когато не е даден ход и е 
отложено, поради неявяване на подсъдимия, който е бил болен, за 08.10.2014 
г. В това с.з. не е даден ход на делото, поради неявяване на подсъдимия по 
болест  и е отложено за 04.11.2014 г., като е назначена СМЕ, без да е даден 
ход.  
7 . НОХД № 2357/2014 г. - образувано на 02.06.2014 г. по  чл. 244 ал. 1, пр. 3, 
вр. с чл. 243, ал. 2  НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 30.06.2014 г. съдебното производство е прекратено и 
делото е върнато на СГП за отстраняване на допуснати съществени 
процесуални нарушения. По частен протест срещу разпореждането за 
прекратяване на 25.09.2014 г. е образувано ЧНД № 896/2014 г. по описа на 
САС, който с определение от 01.10.2014 г. е отменил разпореждането на 
СГС. С разпореждане от 09.10.2014 г. делото е насрочено за 04.11.2014 г.  
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                               7 състав, съдия Виолета Магдалинчева 
 
1. НОХД № 1028/2014 г. - образувано на 06.03.2014 г. по  чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал. 1 НК по внесен проект за споразумение от СГП.  Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С  резолюция от 07.03.2014 г. 
делото е насрочено за 11.03.2014 г., когато е даден ход на делото и е 
одобрено внесеното споразумение.  
2. НОХД № 228/2014 г.  (18-ти с-в) - образувано на 17.01.2014 г. по  чл. 354а, 
ал. 2, изр. 2, предл. 2, т. 4, вр. с ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и б. „б” от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 23.01.2014 г. делото е насрочено за 05.02.2014 г., когато е даден ход и не е 
одобрен проекта за споразумение, а съдебният състав се е отвел от по - 
нататъшно участие по делото. Приложен е нов протокол за избор на 
докладчик от 06.02.2014 г. С разпореждане от 19.02.2014 г. на съдия Чочкова 
делото е насрочено за 12.03.2014 г., когато е даден ход и е одобрено 
внесеното споразумение.  
3. ЧНД № 502/2014 г. – образувано на 30.01.2014 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от  31.01.2014 г. делото е насрочено за 13.02.2014 г., когато е 
даден ход на делото и е обявено решение, с което се отказва признаването на 
решението на чуждестранния несъдебен орган. 
 Констатира се забавено насрочване на делото от 7 дни. 
4. ЧНД № 1187/2014 г. – образувано на 18.03.2014 г. по чл. 457 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от  19.03.2014 г. делото е насрочено за 27.03.2014 г., когато е даден ход и е 
обявено определение, с което е прието за  изпълнение решението  на 
чуждестранния съдебен орган. 
5.  НОХД № 2116/2013 г. - образувано на 30.04.2013 г. по  чл. 354а, ал. 1  НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 08.05.2013 г. делото е насрочено за 03.06.2013 г., когато е даден ход и е 
отложено за събиране на доказателства за 11.07.2013 г. На тази дата е даден 
ход на делото и е отложено за събиране на доказателства за 09.10.2013 г., 
когато е даден ход и е отложено за 19.11.2013 г. В това с.з. е даден ход и е 
отложено за събиране на доказателства за 16.12.2013 г., когато е даден ход и 
е постановена оправдателна присъда. По протест на СГП е образувано 
ВНОХД № 93 по описа на САС на 30.01.2014 г., който с присъда от 
24.02.2014 г. е отменил присъдата на СГС и е признал подсъдимия за 
виновен. По жалба на подсъдимия е образувано НД № 674 по описа на ВКС 
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на 11.04.2014 г., който с решение от 11.07.2014 г. е оставил в сила въззивната 
присъда на САС.  
6. ЧНД № 3535/2013 г. – образувано на 26.07.2013 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 17.09.2013 г. делото е насрочено за 03.10.2013 г., когато е даден ход на 
делото и е постановено определение, с което е определено едно общо най-
тежко наказание. 
7. ЧНД № 4091/2013 г. – образувано на 10.09.2013 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от  19.09.2014 г. делото е насрочено за 04.10.2013 г., когато 
не  е даден ход на делото и то е прекратено поради смърт на лицето.  
 Констатира се забавено насрочване на делото от 17 дни, съгласно 
разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС. 
8.  НОХД №  1906/2013 г. - образувано на 18.04.2013 г. по  чл. 255, ал. 1, пр. 1 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 30.04.2013 г. делото е насрочено за 03.07.2013г. , когато е 
даден ход на делото и е отложено за 03.10.2013 г. С резолюция от 18.09.2013 
г. делото е пренасрочено за 07.10.2013 г., когато е даден ход и е отложено за 
05.11.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е отложено за 13.12.2013 г. 
за събиране на доказателства. На тази дата е даден ход на делото и е 
постановена осъдителна присъда. 
9. НОХД № 4215/2012 г. - образувано на 31.08.2012 г. по  чл. 116,ал.1, т. 6, 
пр. 2 и 3, вр. с чл. 115 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 21.09.2012 г. делото е насрочено за 
15.10.2012 г. за предварително изслушване на страните., когато не е даден 
ход. За изясняване кои страни ще участвуват в процеса е отложено за 
01.11.2012 г., когато е даден ход на делото и е отложено за разпит на 
свидетел за 03.12.2012 г. На тази дата не е даден ход поради неявяване на 
защитник и е отложено за 20.12.2012 г. На тази дата пак не е даден ход на 
делото, поради неявяване на защитник, който отсъства от страната и е 
отложено за   21.01.2013 г., когато не е даден ход поради неявяване на 
защитник по уважителни причини /смърт в семейството/ и делото е отложено 
за 31.01.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е отложено за 15.02.2013 
г., когато е отложено за експертиза за 13.03.2013 г. На тази дата е даден ход и 
е отложено за експертиза за 05.04.2013 г. С определение от 02.04.2013 г. 
делото е пренасрочено за  29.04.2013 г., когато не е даден ход на делото 
поради неизготвена експертиза и е отложено за 05.06.2013 г., когато е даден 
ход на  делото и е постановена осъдителна присъда. 
10.  НОХД № 4794/2012 г. - образувано на 09.10.2012 г. по  чл. 343, ал. 1, 
б.”в”, вр. чл. 342, ал.1, пр. 3 от НК. Приложен протокол за избор на 
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докладчик от същата дата. С разпореждане от 15.10.2012 г. делото е 
насрочено за 01.11.2012 г., когато е даден ход и е отложено за събиране на 
доказателства за 11.12.2012 г. На тази дата е даден ход на делото и за 
събиране на доказателства е отложено за 01.02.2013 г., когато е даден ход на 
делото и е отложено за 11.03.2013 г. В това с.з. не е даден ход на делото 
поради отсъствие на защитника на подсъдимия и е отложено за 28.03.2013 г. 
На тази дата не е даден ход на делото, поради отсъствието на подсъдимия и 
неговият защитник по уважителни причини и е отложено за 25.04.2013 г. В 
това с.з. е даден ход на делото и е постановена осъдителна присъда. По жалба 
на подсъдимия и на частния обвинител е образувано на 27.06.2013 г. ВНОХД 
№ 638/2013 г. и с решение от 15.11.2013 г. е изменена присъдата на СГС в 
частта относно размера на присъденото обезщетение, като същото е 
увеличено. По жалба на подсъдимия е образувано на 13.03.2014 г. НД № 
449/2014 г. на ВКС и с решение от 25.07.2014 г. е оставено в сила решението 
на САС. 
 
          19 с-в, съдия Иво Хинов 
 
1.НОХД № 1581/2014 г. - образувано на 07.04.2014 г. по  чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал.2, т. 4, вр. с ал. 1 от НК по внесено споразумение от СГП. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
08.04.2012 г. делото е насрочено за 10.04.2014 г., когато не е даден ход, 
поради това, че обвиняемият не е доведен от следствените арести и е 
отложено за 11.04.2014 г. В това с.з. е даден ход на делото, одобрено е 
споразумението и е прекратено наказателното производство.   
2. НОХД № 814/2013 г. - образувано на 18.02.2013 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 3, 
пр.2, вр. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 01.03.2013 г. делото е насрочено за 
25.03.2013 г., когато е даден ход и за събиране на доказателства е отложено 
за 19.04.2013 г. С разпореждане от 25.03.2013 г. делото е пренасрочено за 
23.04.2013 г., поради служебен ангажимент на председателя на състава на 
19.04.2013 г. На 23.04.2013 г. не е даден ход на делото, поради неявяването 
на повереника на пострадалата и е отложено за 21.05.2013 г., когато не е 
даден ход, поради отсъствие на пострадалата, която е болна и е отложено за 
27.06.2013 г. На тази дата  е даден ход на делото, извършени са съдебно-
следствени действия и е отложено за събиране на доказателства за 03.07.2013 
г., когато е даден ход и е постановена осъдителна присъда. По жалби на 
подсъдимия и на гражданския ищец е образувано на 28.08.2013 г. ВНОХД № 
869/2013 г. на САС и с решение от 13.01.2013 г. е потвърдена присъдата на 
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СГС.  По жалба на подсъдимия е образувано на 27.03.2014 г. НД № 565/2014 
г. на ВКС и с решение от 19.06.2014 г. е оставено в сила решението на САС. 
 3.  НОХД № 3583/2012 г. - образувано на 20.07.2012 г. по  чл. 199, ал. 2, т.1, 
пр. 1, вр. чл. 199, ал.1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 07.08.2012 г. делото е насрочено за 
25.09.2012 г., когато е даден ход и е отложено за събиране на доказателства 
за 19.11.2012 г. На тази дата е даден ход на делото и за събиране на 
доказателства е отложено за 15.01.2013 г., когато е даден ход на делото и  е 
постановена оправдателна присъда. По протест на СГС  е образувано на 
05.02.2013 г. ВНОХД № 118/2013 г. и с решение от 31.05.2013 г. е потвърдена 
присъдата на СГС. По протест на САП е образувано на 13.08.2013 г. НД № 
1660/2013 г. на ВКС и с решение от 17.03.2013 г. е оставено в сила решението 
на САС. 
4.  НОХД № 1128/2014 г. - образувано на 13.03.2014 г. по  чл. 255, ал.1  от 
НК. Приложен протокол за избор от същата дата. С разпореждане от 
18.03.2014 г. наказателното производство е прекратено. По частна жалба от 
МФ е образувано на 15.05.2014 г. ЧНД № 447/2014 г. на САС и с решение от 
18.07.2014 г. разпореждането на СГС е отменено и делото върнато за ново 
разглеждане. С разпореждане от 24.07.2014 г. делото е насрочено за 
23.09.2014 г. С ново разпореждане от 16.10.2014 г. делото е насрочено за 
31.10.2014 г. 
5.  НОХД № 2716/2012 г. - образувано на 04.06.2012 г. по  чл. 212, ал. 5, вр. с 
ал.1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 06.06.2012 г. делото е насрочено за 27.06.2012 г. С 
резолюция от 27.06.2012 г. делото е пренасрочено за 13.07.2012 г., когато не е 
даден ход, поради заболяване на подсъдимия и е отложено за 25.09.2012 г. На 
тази дата не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
подсъдимия и е отложено за 19.11.2012 г. В това с.з. не е даден ход, поради 
нередовно призоваване на подсъдимия от затвора и е отложено за 22.11.2012 
г. На тази дата е даден ход и  за събиране на доказателства е отложено за 
21.01.2013 г., когато е даден ход на делото и е отложено за 27.02.2013 г., На 
тази дата е даден ход на делото и е постановена осъдителна присъда.     
6. ЧНД № 4823/2013 г. – образувано на 23.10.2013 г. по предложение на 
главния прокурор по чл. 457, ал. 1 от НПК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 30.10.2013 г. делото е 
насрочено за 19.11.2013 г., когато  е даден ход и то е отложено за 19.02.2014 
г. за изискване на доказателства от чуждестранния съд. С резолюция от 
18.02.2014 г. делото е пренасрочено за 17.04.2014 г. по молба на защитника 
на осъдения. На тази дата е даден ход на делото и за събиране на 
доказателства е отложено за 17.09.2014. С резолюция от 22.07.2014 г., поради 
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ангажименти на председателя на състава, делото е пренасрочено за 
18.09.2014 г., когато е даден ход на делото и същото е отложено за събиране 
на доказателства за 25.11.2014 г . 
7. ЧНД № 85/2014 г. – образувано на 10.01.2014 г. по предложение на главния 
прокурор по чл. 457, ал. 1 от НПК. Приложен протокол за избор на докладчик 
от същата дата. С разпореждане от 13.01.2014 г. делото е насрочено за 
10.04.2014 г., когато  е даден ход и е постановено определение, с което се 
приема за изпълнение присъдата на чуждестранният съд.  
8. Прегледано е и НОХД № 5064/2013 г. 
 
 
                          30 с-в, съдия Петър Гунчев 
 
1. ЧНД № 5065/2013 г. – образувано на 11.11.2013 г. по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА 
по искане от СГП. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 11.11.2014 г. делото е насрочено за 18.11.2014 г., когато  е 
даден ход и  с решение от 11.11.2013 г. съдът е предал исканото лице на 
компетентните съдебни власти на Федерална Република Германия. 
2. НОХД № 5274/2012 г. - образувано на 06.11.2012 г. по  чл. 343, ал.3, пр. 1 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 08.11.2012 г. делото е насрочено за 28.11.2012 г. С 
резолюция без дата  делото е пренасрочено за 16.01.2013 г., когато  е даден 
ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 20.02.2013 г. На 
тази дата е даден ход на делото и е отложено за 16.04.2013 г. за изслушване 
на СМЕ, когато е даден ход и е постановена осъдителна присъда. По жалба 
на подсъдимия е образувано на 30.05.2013 г. ВНОХД № 535/2013 г. на САС и 
с решение от 04.07.2013 г. е потвърдена присъдата на СГС. С жалба на 
подсъдимия е образувано на 14.10.2013 г. НД № 20292013 г. на ВКС и с 
решение от 18.12.2013 г. е изменено решението на САС, като е намалено 
наложеното наказание лишаване от свобода на две години и оставено в сила в 
останалата част. 
3.НОХД № 2003/2013 г. - образувано на 24.04.2012 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 3, 
пр. 2, вр. чл. 198, ал.1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 26.04.2013 г. делото е насрочено за 
16.05.2012 г., когато не е даден ход и то е отложено за 20.06.2013 г. На тази 
дата е даден ход и е отложено за 09.09.2013 г. Делото се гледа на 23.09.2013 
г., когато е даден ход и е постановена осъдителна присъда. По жалба на 
подсъдимите е образувано на 19.11.2013 г. ВНОХД № 1121/2013 г. и с 
решение от 29.01.2014 г. е потвърдена присъдата на СГС. С жалба на 
подсъдимите е образувано на 01.04.2014 г. НД № 582/2014 г. на ВКС и с 
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Решение от 13.06.2014 г. е изменено решението на САС, като е намалено 
наказанието на единия подсъдим и размера на присъденото обезщетение. 
4.  НОХД № 1369/2014 г. - образувано на 26.03.2014 г. по  чл. 354а, ал. 2, изр. 
2, пр. 3, вр. с ал. 1, пр. 3 и пр. 4 от НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 28.04.2014 г. делото е 
насрочено за 28.05.2014 г., когато е отложено за 19.06.2014 г. за постигане на 
споразумение. На тази дата е даден ход, одобрено е споразумението, 
постигнато между страните и наказателното производство е прекратено.    
5. НОХД № 2481/2013 г. - образувано на 27.05.2013 г. по  чл. 116, ал. 1, т. 6, 
пр. 2, вр. с чл. 115 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 10.06.2013 г. делото е насрочено за 
26.06.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради заболяване на 
подсъдимия и е отложено за 26.09.2013 г. На тази дата е даден ход, 
извършени са съдебно-следствени действия и за събиране на доказателства е 
отложено за 30.10.2013 г., когато е даден ход на делото и е отложено за 
16.12.2013 г. В това с.з. е даден ход и е отложено за 20.02.2014 г., когато не е 
даден ход на делото, поради отсъствие на подсъдимия по уважителни 
причини и е насрочено за 28.03.2014 г. На тази дата не е даден ход на делото, 
поради нередовно призоваване на подсъдимия и е отложено за 28.04.2014 г. В 
това с.з. не е даден ход на делото и е наложена глоба на неявил се свидетел. 
Делото е отложено за 20.06.2014 г., когато е даден ход и е отложено за 
24.09.2014 г. На тази дата е даден ход на делото и е отложено за 19.11.2014 г.     
6. ЧНД № 2651/2014 г. – образувано на 17.06.2014 г. по чл. 14, ал. 4, т. 5 от 
ЗЕЕЗА и чл. 22 от ЕКЕ по искане на СГС за екстрадиция на чуждестранен 
гражданин. С разпореждане от 18.06.2014 г. делото е насрочено за 25.06.2014 
г., когато е даден ход и с решение е допусната екстрадицията. 
 
       17 с-в, съдия Владимира Янева 
 
1.  НОХД № 2595/2013 г. - образувано на 30.05.2013 г. по  чл. 257, вр. чл. 256 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 30.09.2013 г. делото е насрочено за 22.10.2013 г., когато  е 
даден ход, извършени са съдебно-следствени действия и за събиране на 
доказателства е отложено за 20.11.2013 г. На тази дата е даден ход на делото, 
извършени са съдебно-следствени действия и за събиране на доказателства е 
отложено за 22.01.2014 г. С резолюция от 02.12.2014 г. делото е 
пренасрочено за 31.01.2014 г., поради съвпадение на датите за разглеждане 
на въззивни дела. На тази дата е даден ход на делото извършени са съдебно-
следствени действия и е отложено за събиране на доказателства за 11.03.2014 
г., когато е даден ход и е отложено за събиране на доказателства за  
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29.04.2014 г. В това с.з. е даден ход и за събиране на доказателства е 
отложено за 02.06.2014 г. С резолюция от 03.06.2014 г. делото е 
пренасрочено за 02.07.2014 г. На тази дата е отменено протоколно 
определение от 22.10.2013 г., с което е даден ход на делото, поради смяна на 
съдебен заседател и разглеждането на делото е започнало отначало, 
извършени са съдебно-следствени действия и е отложено за 30.09.2014 г., 
когато  наказателното производство е прекратено и делото е върнато на СГП 
за отстраняване на допуснати на ДП отстраними нарушения. 
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с  2 м. и 22 дни. 
2.  НОХД № 2688/2013 г. - образувано на 05.06.2013 г. по  чл. 116, ал. 1, т. 6, 
пр. 2 и 3, т. 7, вр. с чл. 115 от НК, чл. 196, ал.1, т. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
15.06.2013 г. делото е насрочено за 29.07.2013 г., когато  е даден ход на 
делото, извършени са съдебно-следствени действия и за събиране на 
доказателства е отложено за 18.09.2013 г. На тази дата е даден ход на делото, 
извършени са съдебно-следствени действия и за събиране на доказателства е 
отложено за 25.09.2013 г., когато е даден ход на делото и е постановена 
осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия е образувано на 14.01.2014 г. 
ВНОХД № 30/2014 г. на САС и с решение от 04.03.2014 г. присъдата на СГС 
е изменена в гражданско-правната й част.    
3.  НОХД № 3768/2013 г. - образувано на 13.08.2013 г. по  чл. 343, ал. 3, пр. 3, 
вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 06.12.2013 г. делото е насрочено за 
17.12.2013 г., когато  е даден ход и е постановена осъдителна присъда.  
 Констатира се забавяне при насрочване на делото с 2 м. и 4 дни.  
4. НОХД № 2292/2013 г. - образувано на 16.05.2013 г. по  чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 5 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 22.07.2013 г. делото е насрочено за 29.07.2013 г., когато не е 
даден ход, поради неполучаване в срок на обвинителния акт и е отложено за 
01.10.2013 г. На тази дата не е даден ход на делото, поради неявяване на 
подсъдимия по здравословни причини  и е отложено за събиране на 
доказателства за 24.10.2013 г., когато е даден ход и е одобрено внесеното 
споразумение, постигнато  между страните и наказателното производство е 
прекратено.    
5. ЧНД № 2369/2013 г. – образувано на 18.05.2014 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 23.05.2013 г. делото е насрочено за 28.05.2013 г., когато не е 
даден ход, поради нередовно призоваване на засегнатото лице и е отложено 
за 24.06.2013 г., когато е даден ход на делото и за събиране на доказателства 
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е отложено за 18.07.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е обявено 
решение, с което е допуснато признаването на решението на чуждестранния 
несъдебен орган. 
 Делото не е насрочено в 7-дневния срок, предвиден в чл.16, ал. 1от 
ЗПИИРКОРНФС. 
6. ЧНД № 774/2014 г. – образувано на 18.02.2013 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
17.02.2014 г. делото е насрочено за 25.02.2014 г., когато не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на подсъдимия и е отложено за 06.03.2014 г., 
когато е постановено определение, с което е оставена без уважение молбата 
за определяне на  едно общо най-тежко наказание. 
7. ЧНД № 132/2014 г. – образувано на 13.01.2014 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от  
17.02.2014 г. делото е насрочено за 25.02.2014 г., когато е даден ход и е 
отложено за 05.03.2014 г. На тази дата е даден ход на делото и е постановено 
определение, с което е уважено искането за налагане на едно общо най-тежко 
наказание. 
 8. ЧНД № 2665/2012 г. – образувано на 31.05.2012 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от  
30.05.2012 г. делото е насрочено за 11.06.2012 г., когато е даден ход и е 
постановено определение, с което е уважена молбата за налагане на едно 
общо най-тежко наказание.  
9. ЧНД № 1607/2012 г. – образувано на 30.03.2012 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от  
02.05.2012 г. делото е насрочено за 11.05.2013 г., когато е даден ход и е 
постановено определение, с което е уважена молбата за налагане на едно 
общо най-тежко наказание. 
 
        9 с-в, съдия Весислава Иванова 
 
1. НОХД № 1414/2014 г. - образувано на 27.03.2013 г. по  чл. 343, ал. 1, б.”в”, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик  от 
същата дата. С разпореждане от 09.04.2013 г. делото е насрочено за 
13.05.2014 г. С резолюция от 08.05.2014 г., по молба на адвокат, служебно 
възпрепятстван за датата на насроченото с.з., делото е пренасрочено за 
03.06.2014 г., когато е даден ход и по искане на защитата делото е гледано по  
реда на  Глава 27 - чл. 371, т. 2 НПК и е постановена осъдителна присъда.            
2. НОХД № 3782/2012 г. - образувано на 01.08.2012 г. по  чл. 219, ал. 3, вр. с 
ал. 2 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 16.08.2012 г. делото е насрочено за 29, 30, 31.10.2012 г. и 1 и 
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2.11.2012 г. На 29.10.2012 г. е даден ход, извършени са съдебно-следствени 
действия и е отложено за 30.10.2012 г. На тази дата е даден ход на делото, 
извършени са съдебно-следствени действия и е отложено за 31.10.2012 г., 
когато е даден ход и е отложено за 01.11.2012 г. В това с.з. е даден ход и за 
събиране на доказателства е отложено за 20.12.2012 г. На тази дата е даден 
ход и е продължен хода на съдебното следствие и за събиране на 
доказателства е отложено за 09.01.2013 г. когато съдебното следствие е 
продължило и за събиране на доказателства и за съдебните прения делото е 
отложено за 22.01.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото и на съдебните 
прения, съдебният състав се е оттеглил за съвещание и за прочитане на 
присъдата е отложено за 23.01.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е 
постановена оправдателна присъда за тримата подсъдими. По протест на 
СГП е образувано ВНОХД № 539/2013 г. на 31.05.2013 г. и с решение от 
22.07.2013 г. е потвърдена присъдата на СГС.   
3. НОХД № 3264/2012 г. - образувано на 03.07.2012 г. по  чл. 343, ал. 4, вр. с 
ал.3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 19.07.2012 г. делото е насрочено за 20.09.2012 г., когато  е 
даден ход и е започнало съдебното следствие, като делото е отложено за 
следващия ден за събиране на доказателства. На 21.09.2012 г. е даден ход на 
делото и е продължено съдебното следствие и е отложено за 15.10.2012 г. за 
събиране на доказателства, когато е даден ход и отново за събиране на 
доказателства е отложено за 05.12.2012 г. На тази дата е даден ход и е 
отложено за 05.12.2012 г., когато не е даден ход на делото поради 
непредставяне на експертиза и е отложено за 05.02.2013 г. С резолюция от 
28.01.2013 г. е отложено за 01.03.2013 г. за изготвяне на експертизата. На 
тази дата не е даден ход, поради непредставяне на експертизата и е отложено 
за 15.04.2013 г., когато е даден ход на делото, изслушана е експертизата и за 
събиране на доказателства е отложено за 16.05.2013 г. С разпореждане от 
16.05.2013 г. делото е отложено, поради заболяване на председателя на 
състава за 28.05.2013 г., когато е даден ход и е отложено за 29.05.2013 г. На 
тази дата е даден ход и е постановена осъдителна присъда. По протест и 
жалба е образувано ВНОХД № 807/2013 г. на САС и с решение от 18.11.2013 
г. е изменена присъдата в частта за лишаване от право за управление на МПС 
и относно разноските по делото. По жалба на подсъдимия и частния 
обвинител е образувано на 15.01.2014 г. НД № 101 на ВКС и с решение от 
15.04.2014 г. е изменено въззивното решение, като е отменена частта по 
отношение на лишаване от правото на управление на МПС.                           
4. НОХД № 1281/2013 г. - образувано на 15.03.2013 г. по  чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 4 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 20.03.2013 г. делото е насрочено за 07.05.2013 г. С 
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резолюция е насрочено заседание за 02.04.2013 г. за разглеждане на молбата 
на подсъдимия за изменение на мярката му за неотклонение,  когато е даден 
ход и с определение е оставено без уважение искането за изменяне на 
мярката за неотклонение. На 07.05.2013 г. е даден ход на делото, по искане на 
страните, по реда на Глава 27 от НПК и е отложено за събиране на 
доказателства за 20.05.2013 г.,  когато  е даден ход и е постановена 
осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия е образувано на 04.07.2013 г. 
ВНОХД № 670/2013 г. и с решение от 29.07.2013 г. присъдата на СГС е 
потвърдена.    
5. НОХД № 2140/2014 г. - образувано на 20.05.2014 г. по  чл. 199,ал. 1, т.4, вр. 
с чл. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 02.06.2014 г. делото е насрочено за 15.07.2014 г., 
когато не е даден ход, като е предоставена възможност на страните за 
постигане на споразумение. Делото е отложено за 23.09.2014 г., когато не е 
даден ход, поради отсъствие на адвоката на подсъдимия и е отложено  за 
следващия ден. Поради изявление на прокурора, че желае делото да се 
продължи по общия ред, не е даден ход на делото и е отложено за 03.11.2014 
г. 
6. ЧНД № 4714/2013 г. – образувано на 17.10.2013 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане без дата делото е насрочено за 24.10.2013 г., когато не е 
даден ход, поради неявяването на осъдения и неговият защитник и делото е 
отложено за 04.12.2013 г. В това с.з. е даден ход и е постановено решение, с 
което е признато решението на чуждестранния несъдебен орган. По жалба на 
осъденото лице е образувано на 06.01.2014 г. ВЧНД  № 8/2014 г. на САС, 
който с решение от 05.02.2014 г. е потвърдил решението на СГС. 
7. ЧНД № 4173/2014 г. – образувано на 25.09.2014 г. по чл. 43а, т. 2 от НК и 
чл. 6 от ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С резолюция от 30.09.2014 г. делото е насрочено на 
неопределена дата. На 15.10.2014 г. не е даден ход на делото, поради 
неявяване на осъдената и е отложено за 11.11.2014 г.   
8. ЧНД № 3452/2014 г. – образувано на 05.08.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 06.08.2014 г. делото е насрочено за 08.08.2014 г., когато  е 
даден ход и поради необходимостта да се изискат гаранции от Република 
Франция, делото е отложено за 14.08.2014 г. На тази дата не е даден ход, 
поради неполучени гаранции и е отложено за 21.08.2014 г. С резолюция от 
15.08.2014 г. делото е пренасрочено, поради отпуск на докладчика за 
09.09.2014 г., когато е даден ход и е постановено решение, с което се допуска 
изпълнение на европейска заповед за арест.   
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9. ЧНД № 2223/2013 г. – образувано на 13.05.2013 г. по чл. 457 от НПК по 
предложение от главния прокурор за приспособяване на присъда на 
чуждестранен съд. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 17.05.2013 г. делото е насрочено за 23.05.2013 г., когато е 
даден ход и е отложено за 27.06.2013 г. На тази дата не е даден ход на делото 
и е отложено за 01.08.2013 г., когато е отложено за 19.09.2013 г. В това с.з. 
отново не е даден ход на делото поради неполучена справка от 
чуждестранния съд и е отложено за 02.10.2013 г., когато е даден ход на 
делото и е постановено определение, с което се приема за изпълнение 
присъдата на чуждестранния съд. 
 
  VІІІ-ми въззивен състав, съдия Мина Мумджиева 
 
1. ВНЧХД № 2798/2014 г. - образувано на 25.06.2014 г. по въззивна жалба от 
частния тъжител срещу присъда на СРС по НЧХД № 12491/2013 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 30.06.2014 
г. делото е насрочено за 30.09.2014 г., когато не е даден ход поради искане на 
страните да им бъде дадена възможност да постигнат споразумение. Делото е 
отложено за 08.12.2014 г.                                                                                                                      
2. ВНЧХД №3859/2014 г. - образувано на 02.09.2014 г. по въззивна жалба от 
частния тъжител срещу присъда на СРС по НЧХД № 19070/2013 г. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 08.09.2014 
г. делото е насрочено за 29.10.2014 г.   
3. ВНОХД № 3463/2014 г. - образувано на 05.08.2014 г. по протест от СРП 
срещу присъда по НОХД № 22648/2014 г. на СРС. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С определение от 01.09.2014 г. делото е 
насрочено за 29.10.2014 г. 
4. ВНОХД № 4264/2014 г.- образувано на 01.10.2014 г. по въззивна жалба 
срещу присъда по НОХД № 15960/2010 г. на СРС. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С определение от 15.10.2014 г. делото е 
насрочено за 29.10.2014 г. 
 
                   35 с-в, съдия Светла Букова 
 
1. НОХД № 2586/2014 г. - образувано на 13.06.2014 г. по  чл. 343, ал. 3, пр. 
последно, б.”б”, вр. с ал. 1, б.”в”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
11.07.2014 г. делото е насрочено за 15.09.2014 г., когато е даден ход и е 
постановена осъдителна присъда. 
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2. НОХД № 5109/2013 г. - образувано на 13.11.2013 г. по  чл. 354а, ал. 1, вр. с 
чл. 26, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 29.11.2013 г. делото е насрочено за 27.01.2014 г., 
когато е даден ход, извършени са процесуално- следствени действия и делото 
е отложено за събиране на доказателства за 25.02.2014 г. На тази дата е даден 
ход и е отложено за 27.03.2014 г. В това с.з. е даден ход на делото и е 
отложено за събиране на нови доказателства за 23.05.2014 г. В това с.з. не е 
даден ход, за да бъдат разпитани свидетелите в едно заседание, по искане на 
защитата, и делото е отложено за 07.07.2014 г., когато е даден ход и е 
отложено за събиране на писмени доказателства за 29.09.2014 г. В това с.з. е 
даден ход на делото и по искане на защитата за събиране на писмени 
доказателства е отложено за 25.11.2014 г. 
3. НОХД № 2180/2012 г. - образувано на 24.04.2014 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. чл. 198, ал. 3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. Делото първоначално е разпределено на 12-ти с-в, съдия Карамфила 
Тодорова. С разпореждане от 07.05.2012 г. /погрешно записано 2010 г./ 
делото е насрочено за 15.05.2012 г. Без изрично пренасрочване, от списъка на 
лицата за призоваване, се вижда,  че делото е пренасрочено за 22.05.2012 г, 
когато не е даден ход поради даване на възможност за постигане на 
споразумение по искане на страните и е отложено за 13.06.2012 г. На тази 
дата е даден ход на делото, приет е за разглеждане проекта на постигнатото 
между страните споразумение и тъй като не е одобрен от съда, последният се 
е отвел от разглеждането на делото, тъй като е взел отношение по съществото 
на делото.  
 С нов протокол за избор от 18.06.2012 г. е определен 35-ти с-в, съдия - 
докладчик Светла Букова. С разпореждане от 26.06.2012 г. делото е 
насрочено за 06.07.2012 г., когато е даден ход и по искане на защитата делото 
е разгледано по реда на по Глава 27 от НПК - чл. 372, ал. 4 НПК и е 
постановена осъдителна присъда.  
 По жалба на подсъдимия на 27.07.2012 г. е образувано ВНОХД № 
785/2012 г. по описа на САС и с решение от 28.12.2012 г. присъдата на СГС е 
потвърдена. По жалба на подсъдимия на 05.02.2013 г. е образувано НД № 
271/2013 г. по описа на ВКС, който  с решение от 05.03.2013 г. е потвърдил 
решението на САС. 
4.  НОХД № 380/2013 г. - образувано на 25.01.2013 г. по  чл. 115, вр. с чл. 18, 
ал. 2, вр. с ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 04.02.2013 г. делото е насрочено за 21.03.2013 г., 
когато не е даден ход, с цел осигуряване на служебен защитник на 
пострадалия и е отложено за 17.04.2013 г. На тази дата, първо е конституиран 
пострадалият като частен обвинител и граждански ищец и след това е даден 
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ход на делото, извършени са процесуално-следствени действия и за събиране 
на доказателства делото е отложено за 31.05.2013 г., когато е даден ход и е 
отложено за 19.06.2013 г. отново за събиране на доказателства, като са 
наложени  глоби на неявилите се свидетели, редовно призовани. На 
19.06.2013 г. е даден ход и е отложено за 16.07.2013 г. В това с.з. е даден ход 
и е отложено за 23.09.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е отложено 
за 31.10.2013 г., когато е отложено за 06.11.2013 г.  В това с.з. е даден ход на 
делото и съдът е обявил, че ще се произнесе с присъда на 07.11.2013 г., 
когато в с. з., без да е даден ход на делото,  подсъдимият е признат за 
виновен, но на основание чл.119, вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл. 12, ал. 2 и 4  НК не 
е наказан. По протест на СГП е образувано на 19.12.2013 г. ВНОХД № 
1223/2013 г. по описа на САС, който с решение от 10.03.2014 г. е потвърдил 
присъдата на СГС.    
5. ЧНД № 4204/2013 г. – образувано на 04.08.2014 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 06.08.2013 г. делото е насрочено за 11.08.2014 г., когато не е 
даден ход, за да се даде възможност на засегнатото лице да упълномощи 
защитник и делото е отложено за 13.08.2014 г. На тази дата е даден ход и е 
обявено решение, с което е допуснато  признаването на решението на 
чуждестранния съдебен орган. 
 

11 с-в, съдия Мариета Райкова 
 
1. НОХД № 1224/2014 г. - образувано на 19.03.2014 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 26.03.2014 г. делото е насрочено за 
12.05.2014 г. за предварително изслушване на страните, когато е даден ход, 
проведено е съдебно следствие и е отложено за събиране на доказателства за 
17.06.2014 г. На тази дата е даден ход на делото и е отложено за събиране на 
доказателства за 26.09.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
един съдебен заседател и е отложено за 07.11.2014 г.  
2. НОХД № 1509/2013 г. - образувано на 27.03.2013 г. по  чл. 354а, ал. 1, пр. 4 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата (съдия 
Мариян Марков). С разпореждане от 04.11.2013 г. делото е насрочено за 
13.12.2013 г. за предварително изслушване на страните, когато не е даден 
ход, тъй като подсъдимият е поискал делото да продължи по общия ред и е 
отложено за 25.02.2014 г. На тази дата не е даден ход, поради неявяване на 
защитника на подсъдимия и е отложено за 15.04.2014 г., когато е даден ход 
на делото и на съдебно следствие, и е отложено за събиране на доказателства 
за 09.05.2014 г. В това с.з. е даден ход на делото и е отложено за събиране на 
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доказателства за 17.06.2014 г., като е наложена глоба на редовно призования, 
но неявил се свидетел. На 17.06.2014 г. не е даден ход на делото, поради 
неявяване на свидетелите и е отложено за 19.09.2014 г., когато отново не е 
даден ход, поради неявяване на свидетелите. Делото е отложено за 17.11.2014 
г.   
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с  6м. и 16 дни.  
 * Първоначално докладчик по делото е съдия Мариян Марков. След 
наложеното му дисциплинарно наказание – понижаване в длъжност и 
преместването му в СРС, съставът е поет от съдия Мариета Райкова, считано 
от 23.09.2013 г. 
 
3. НОХД № 1736/2012 г. - образувано на 06.04.2012 г. по  чл. 124, ал. 1, пр. 3 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 22.03.2013 г. делото е насрочено за 09.05.2013 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на защитника и на повереника, и е отложено за 
05.07.2013 г. На тази дата не е даден ход на делото, поради неявяване на 
защитника, на когото е наложена глоба и е отложено за събиране на 
доказателства за 15.10.2013 г. С разпореждане от  17.11.2013 г., поради 
болест на председателя, делото е отсрочено за 13.12.2013 г., когато не е даден 
ход, поради неявяване на защитника, на когото отново му е наложена глоба и 
делото е отложено за 17.02.2014 г. Без да има данни за пренасрочване, делото 
е гледано на 20.02.2014 г., когато е даден ход, проведено е съдебно следствие 
и е отложено за събиране на доказателства за 09.04.2014 г. На тази дата е 
даден ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 03.06.2014 
г. В това с.з. е даден ход на делото и за събиране на доказателства е отложено 
за 11.07.2014 г., когато е даден ход и е отложено за 01.10.2014 г. На тази дата 
е даден ход на делото и е отложено за 13.11.2014 г.    
 4. НОХД № 618/2014 г. - образувано на 06.02.2014 г. по  чл. 249, ал. 1, пр. 2 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 07.03.2014 г. (явно се касае за техническа грешка и се е 
имало предвид 07.02.2014 г.) е насрочено за 04.03.2014 г. за предварително 
изслушване на страните, когато е даден ход на делото,  одобрено е внесеното 
споразумение и наказателното производство е прекратено. 
5. НОХД № 1138/2013 г. - образувано на 07.03.2013 г. по  чл. 343, ал. 1, б.”в”, 
вр. чл. 342, ал. 1, пр.3 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 04.11.2013 г., което е постановено осем 
месеца след образуване на делото, то е насрочено за 09.01.2014 г., когато  е  
даден ход по реда на Глава XXVII НПК и е постановена осъдителна присъда. 
По жалба на подсъдимия е образувано на 07.03.2014 г. ВНОХД № 203/2014 г. 
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по описа на САС, който с решение от 28.04.2014 г. е  изменил присъдата на 
СГС, като е намалено наказанието лишаване от свобода и срока на  лишаване 
от правоуправление  на МПС.  
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с 11 м. Забавянето е допуснато от страна на съдия Мариян Марков.  
 
6. НОХД № 2291/2013 г. - образувано на 16.05.2013 г. по  чл. 249, ал. 1, пр. 1 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 04.11.2014 г., което е пет месеца и половина след образуване 
на делото, то е насрочено за 13.12.2013 г., когато не е даден ход, за да се даде 
възможност на страните да подготвят споразумение и е отложено за 
13.02.2014 г. На тази дата е даден ход на делото и е одобрено внесеното 
споразумение, като наказателното производство е прекратено.   
 Констатира се забавяне при насрочването на делото, съгласно чл.252, 
ал. 1 НПК с 5 м. Забавянето е допуснато от страна на съдия Мариян Марков.  
7.  ЧНД № 49/2013 г. – образувано на 30.10.2013 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от  
04.11.2013 г. делото е насрочено за 03.12.2013 г., когато е даден ход и е 
постановено определение, с което е определено едно общо най-тежко 
наказание. По протест на СГП е образувано на 09.01.2014 г. ВЧНД № 21/2014 
г. по описа на САС, който с определение от 05.021.2014 г. е потвърдил 
определението на СГС. 
8. ЧНД № 576/2013 г. – образувано на 01.02.2012 г. по чл. 457 от НПК по 
предложение от главния прокурор за приспособяване на присъда на 
чуждестранен съд. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
Видно от списъка на лицата за призоваване (без разпореждане) делото е 
насрочено за 17.05.2012 г.,  когато е даден ход и е постановено определение, 
с което се приема за изпълнение присъдата на чуждестранния съд. 
  
               11 с-в, съдия Мариян Марков  
 
1 . НОХД № 3586/2012 г. - образувано на 20.07.2012 г. по  чл. 304, ал. 1 от 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 07.03.2013 г. (седем месеца след образуването) е насрочено 
за 07.05.2013 г. (девет месеца след образуването на делото), когато не е даден 
ход на делото поради заболяване на защитника и е отложено за 01.07.2013 г. 
На тази дата е даден ход на делото по реда на Глава 27 НПК и е постановена 
осъдителна присъда.   
 Констатира се забавяне при насрочване на делото, съгласно чл.252, ал. 
1 НПК с  7м. и 17 дни. 
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                22 с-в, съдия Николай Младенов 
 
1. НОХД № 1178/2014 г. - образувано на 17.03.2014 г. по  чл. 354а, ал. 1, пр. 4 
от НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор на докладчик 
от същата дата. С резолюция, в нарушение на чл. 32, ал. 2 НПК, на гърба на 
титулната корица на делото е насрочено за 24.03.2014 г., в нарушение   на чл. 
32, ал. 1 от НПК, когато е даден ход, одобрено е постигнатото между 
страните споразумение и наказателното производство е прекратено. 
2. НОХД № 1671/2014 г. - образувано на 14.03.2014 г. по  чл. 354а, ал. 1, пр. 4 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 15.04.2014 г. делото е насрочено за 20.05.2014 г., когато е 
даден ход, одобрено е внесеното споразумение и  наказателното 
производство е прекратено.       
3. НОХД № 1733/2013 г. - образувано на 10.04.2013 г. по  чл. 249, ал. 1, пр.2 
от НК и по чл. 249, ал. 4, вр. с ал. 3 от НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 26.04.2013 г. делото е 
насрочено за 30.05.2013 г. С резолюция от 30.05.2013 г., поради сигнал за 
поставена бомба в сградата на Съдебната палата, делото е пренасрочено за 
26.06.2013 г., когато не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия и 
защитника и делото е отложено за 24.09.2013 г. На тази дата не е даден ход 
на делото, пак по същите причини и е отложено за 24.10.2013 г., когато е 
даден ход, извършени са процесуално-следствени действия и за събиране на 
доказателства делото е отложено за 28.11.2013 г. На тази дата не е даден ход, 
поради отсъствие на съдебен заседател и е отложено за 18.12.2013 г. В това 
с.з. не е даден ход, поради неявяването на подсъдимия и неговия защитник и 
е отложено за 24.01.2014 г. На тази дата, поради неявяване на защитника, на 
когото е наложена глоба, не е даден ход на делото и то е отложено за 
20.02.2014 г. В това с.з. е даден ход на делото и за събиране на доказателства 
е отложено за 20.03.2014 г. В това с.з. е даден ход на делото, извършени са 
процесуално-следствени действия и е отложено за 22.04.2014 г., когато не е 
даден ход,  поради неявяване на свидетел и за събиране на доказателства е 
отложено за 22.05.2014 г. На тази дата е даден ход на делото и за събиране на 
доказателства е отложено за 18.06.2014 г., когато е даден ход и е отложено за 
доказателства за 24.09.2014 г. В това с.з. е даден ход и за провеждане на очна 
ставка е отложено за 20.11.2014 г.    
4. НОХД № 3533/2013 г. - образувано на 26.07.2013 г. по  чл. 203, ал. 1, вр. с 
чл. 201, вр. с чл. 26, ал. 1 НК и чл. 316 от НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 27.09.2013 г. делото е 
насрочено за 18.11.2013 г., когато не е даден ход на делото, поради неявяване 
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на защитника по уважителни причини и е отложено за 22.01.2014 г. На тази 
дата не е даден ход,  поради неявяване на подсъдимия, поради заболяване и 
делото е отложено за 20.03.2014 г. В това с.з. не е даден ход, поради 
заболяване на защитника и делото е отложено за 26.03.2014 г., когато не е 
даден ход поради непризоваване на свидетели и е отложено за 16.05.2014 г. 
На тази дата е даден ход на делото и на съдебното следствие и за събиране на 
доказателства е отложено за 18.06.2014 г. В това с.з. е даден ход и за 
доказателства е отложено за 18.09.2014 г.  На тази дата е даден ход на делото 
и е отложено за 18.11.2014 г.     
5. НОХД № 2417/2013 г. - образувано на 21.05.2013 г. по  чл. 354а, ал. 1, пр. 4 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 30.05.2013 г. делото е насрочено за 28.06.2013 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на защитник и е отложено за 26.09.2013 г. На 
тази дата не е даден ход на делото поради отсъствие на защитника по 
уважителни причини и е отложено за 30.10.2013 г. В това с.з. е даден ход, 
одобрено е внесеното споразумение и   наказателното производство е 
прекратено.    
6. НОХД № 5012/2012 г. - образувано на 22.10.2012 г. по  чл. 249, ал. 1, пр. 1, 
вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 25.10.2012 г. делото е насрочено за 28.11.2012 г., 
когато е даден ход, извършени са процесуално-следствени действия и е 
отложено за 22.01.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е обявена 
осъдителна присъда.   
7. НОХД № 3437/2012 г. - образувано на 16.07.2012 г. по  чл. 342, ал. 1, пр. 3 
от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 10.09.2012 г. (1 м. и 25 дни след образуването) делото е 
насрочено за 26.10.2012 г., когато е даден ход на делото и на съдебното 
следствие и е отложено за събиране на доказателства за 28.11.2012 г. На тази 
дата е даден ход и е отложено за доказателства за 22.01.2013 г., когато е 
даден ход и е отложено за 28.02.2013 г. На тази дата не е даден ход, поради 
заболяване на защитника и е отложено за 16.04.2013 г., когато е даден ход и е 
постановена осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия на 24.06.2013 г. е 
образувано ВНОХД № 615/2013 г. по описа на САС, който с решение от 
15.07.2013 г. е потвърдил присъдата на СГС.    
8. ЧНД № 3748/2014 г. – образувано на 25.08.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА. Протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
25.08.2014 г. делото е насрочено за 02.09.2014 г., когато  е даден ход и е 
отложено за доказателства за 17.09.2014 г. На тази дата  е даден ход и е 
постановено решение, с което се допуска изпълнение на европейската 
заповед за арест.   
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9. ЧНД № 477/2014 г. – образувано на 29.01.2014 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от  
04.02.2014 г., в нарушение на чл. 32, ал. 1 от НПК, на гърба на титулната 
корица на делото, то е насрочено за 27.02.2014 г., когато е даден ход и е 
постановено определение, с което е определено едно общо най-тежко 
наказание. По протест на СГП на 17.03.2014 г. е образувано ВЧНД № 
225/2014 г. по описа на САС, който с решение от 07.04.2014 г. е потвърдил 
определението на СГС. 
10. ЧНД № 4417/2014 г. – образувано на 13.10.2014 г. по чл. 306 от НПК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
16.10.2014 г. на гърба на предната корица на делото, то е насрочено за 
24.11.2014 г.   
11. ЧНД № 4717/2013 г. – образувано на 17.10.2013 г. по чл. 6 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 18.10.2013 г. на гърба на предната корица на делото, то е 
насрочено за 24.10.2013 г., когато  е даден ход и е обявено решение, с което 
се допуска признаването на решението на чуждестранния съдебен орган. 
 
            13 с-в, съдия Александра Йорданова 
 
1. НОХД № 620/2014 г. - образувано на 06.02.2014 г. по  чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4 НК по внесено споразумение. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. Липсва насрочване на делото. От списъка 
на лицата за призоваване става ясно, че делото е насрочено на 10.02.2014 г., 
когато е даден ход, одобрено е споразумението и наказателното производство 
е прекратено. 
2. НОХД № 4229/2014 г. - образувано на 30.09.2014 г. по  чл. 354а, ал. 1 от 
НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 30.09.2014 г. делото е насрочено за 21.10.2014 г., когато е 
даден ход, одобрено е внесеното споразумение и наказателното производство 
е прекратено.   
3. НОХД № 2794/2013 г. - образувано на 12.06.2013 г. по  чл. 257, ал. 1, вр. с 
чл. 255, ал. 1, пр. 2 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 01.07.2013 г. делото е насрочено за 
30.09.2013 г., когато не  е даден ход, наложени са глоби на неявилите се 
свидетели и е постановено принудителното им довеждане. Делото е 
отложено за 15.10.2013 г.,  когато е даден ход по реда на Глава XVII НПК 
- чл. 371, т. 2 от НПК по искане на защитата и е обявена осъдителна присъда.   
4. НОХД № 102/2013 г. - образувано на 08.01.2013 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. 
чл. 198 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
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разпореждане от 23.01.2012 г. делото е насрочено за 22.02.2012 г., когато е 
даден ход на делото, извършени са процесуално-следствени действия и е 
обявена осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия на 07.05.2013 г. е 
образувано ВНОХД № 440/2013 г. по описа на САС, който с решение от 
26.07.2013 г. е потвърдил присъдата на СГС. По жалба на подсъдимия на 
23.10.2013 г. е образувано НД № 2061/2013 г. по описа на ВКС, който с 
решение от 10.02.2014 г. е оставил в сила решението на САС.   
5. НОХД № 1607/2013 г. - образувано на 01.04.2013 г. по  чл. 304а от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 27.05.2013 г. делото е насрочено за 17.06.2013 г., когато е даден ход по 
реда на Глава 27 НПК – чл. 371, т. 1 НПК по искане на защитата, извършени 
са процесуално-следствени действия и  е обявена осъдителна присъда.   
6. НОХД № 564/2012 г. - образувано на 01.02.2012 г. по  чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал.1, пр. 5 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик  от същата 
дата. По делото няма данни за насрочването му. В съдебно заседание на 
07.02.2012 г. е одобрено внесеното споразумение и е прекратено 
наказателното производство.    
7. НОХД № 5672/2012 г. - образувано на 27.11.2012 г. по  чл. 278, ал. 6 и чл. 
278а, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 23.01.2013 г. делото е насрочено за 22.02.2013 г., когато 
не е даден ход, поради заболяване на защитника и делото е отложено за 
12.03.2013 г. На тази дата е даден ход, одобрено е внесеното споразумение и 
е прекратено наказателното производство.    
8. ЧНД № 3618/2014 г. – образувано на 14.08.2014 г. по чл. 457 от НПК по 
предложение от главния прокурор за приспособяване на решение на 
чуждестранен съд. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С определение от 08.09.2014 г. делото е насрочено за 10.09.2014 г., когато е 
даден ход и е отложено за събиране на доказателства за 30.09.2014 г. На тази 
дата е даден ход на делото и постановено определение, с което се приема за 
изпълнение присъдата на чуждестранния съд. 
9. ЧНД № 5396/2013 г. – образувано на 28.11.2013 г. по чл. 223, т. 1 от 
ЗИНЗС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 28.11.2013 г. делото е насрочено за 04.12.2013 г.,  когато е 
даден ход и с определение е заменена наложената пробационна мярка с друга 
такава.  
10. ЧНД № 5496/2012 г. – образувано на 20.11.2012 г. по чл. 32, ал. 1 от 
ЗПИИРКОРНФС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С определение от 21.11.2012 г. делото е насрочено за 22.11.2012 г., когато не 
е даден ход, поради нередовно призоваване на засегнатото лице и е отложено 
за 21.01.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е обявено решение, с 
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което се допуска признаването на решението на чуждестранния съдебен 
орган. 
                      
                                         III-ти въззивен състав 
 
1. ВНЧХД № 2367/2014 г.- образувано на 02.06.2014 г. по жалба на частния 
тъжител и граждански ищец срещу присъда по НЧХД № 14777/2010 г. на 
СРС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
определение от 04.06.2014 г. делото е насрочено за 03.07.2014 г., когато не е 
даден ход, поради нередовно призоваване на частния тъжител и е отложено 
за 16.10.2014 г. На тази дата не е даден ход на делото, поради заболяване на 
частният тъжител и е отложено за 26.11.2014 г. 
2. ВНОХД № 4140/2014 г.- образувано на 23.09.2014 г. по протест на СГП 
срещу присъда по НОХД № 19734/2012 г. на СРС. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С определение от 24.09.2014 г. делото е 
насрочено за 16.10.2014 г., когато не е даден ход, поради заболяване на 
подсъдимия и е отложено за 26.11.2014 г. 
 

15 състав, съдия Петя Колева, съдия Николай Николов и  
съдия Мирослава Тодорова 

 
1. НОХД № 2179/2012 г. - образувано на 04.05.2012 г. по  чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 5 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 07.05.2012 г. на съдия Петя Колева, делото е насрочено за 
23.05.2013 г., когато е даден ход, одобрено е внесеното споразумение и е 
прекратено наказателното производство. 
2. НОХД № 3528/2013 г. - образувано на 26.07.2013 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 05.08.2013 г. на съдия Мирослава Тодорова, 
делото е насрочено за 19.09.2013 г., когато е даден ход и е отложено за 
събиране на доказателства за 10.10.2013 г. На тази дата е даден ход на делото 
и е отложено за 05.11.2013 г., когато не е даден ход на делото и е отложено за 
изслушване на експертиза за 29.11.2013 г. На тази дата не е даден ход, поради 
заболяване на подсъдимия и е отложено за 05.12.2013 г., когато е даден ход и 
е одобрено внесеното споразумение.   
3. НОХД № 16 07/2013 г. - образувано на 01.04.2013 г. по  чл. 304а от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 27.05.2013 г. делото е насрочено за 17.06.2013 г.,  когато е даден ход по 
реда на Глава 27 НПК по искане на защитата, проведени са процесуално-
следствени действия и е обявена осъдителна присъда.   
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4. НОХД № 3457/2014 г. - образувано на 05.08.2014 г. по  чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С разпореждане от 18.08.2014 г. на съдия Николов, делото е насрочено за 
21.08.2014 г., когато е даден ход, одобрено е внесеното споразумение и 
наказателното производство е прекратено.   
5. ЧНД № 4416/2014 г. – образувано на 13.10.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 14.10.2014 г. на съдия Николов делото е насрочено за 
17.10.2014 г., когато  е даден ход и е постановено решение, с което се 
допуска изпълнение на европейска заповед за арест.   
 
               27 състав, съдия Костадинка Костадинова 
 
1. НОХД № 5379/2012 г. - образувано на 13.11.2012 г. по  чл. 343, ал. 1, б.„в”, 
вр. с чл. 342, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 19.11.2012 г. делото е насрочено за 
21.01.2013 г., когато е даден ход и е постановена осъдителна присъда.   
2. НОХД № 4087/2014 г. - образувано на 19.09.2014 г. по  чл. 304а, вр. с чл. 
304 ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 24.09.2014 г. делото е насрочено за 21.10.2014 г., когато е 
даден ход, извършени са процесуално-следствени действия и е отложено за 
събиране на доказателства за 17.11.2014 г.   
3. НОХД № 5485/2013 г. - образувано на 04.12.2013 г. по  чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 4 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 08.01.2014 г. делото е насрочено за 19.02.2014 г., когато не е 
даден ход, поради неявяване на подсъдимия и е отложено за 15.04.2014 г. На 
тази дата е даден ход на делото и е постановена осъдителна присъда. По 
жалба на подсъдимия, на 27.05.2014 г. е образувано ВНОХД № 496/2014 г. по 
описа на САС, който с решение от 23.07.2014 г. е потвърдил присъдата на 
СГС.   
4. НОХД № 1999/2013 г. - образувано на 24.04.2013 г. по  чл. 199, ал. 1, т.4, 
вр. с чл.198, ал. 1, пр. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 25.04.2013 г. делото е насрочено за 
29.05.2013 г., когато не е даден ход, назначена е СППЕ относно вменяемостта 
на подсъдимия и делото е отложено за 27.06.2013 г. На тази дата е даден ход, 
извършени са процесуално-следствени действия и е отложено за събиране на 
доказателства за  23.07.2013 г., когато е даден ход на делото и отново е 
отложено за 20.09.2013 г. На тази дата е даден ход на делото и е отложено за 
30.09.2013 г., когато е постановена осъдителна присъда. По жалба на 
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подсъдимия, на 17.10.2013 г. е образувано ВНОХД № 1014/2013 г. по описа 
на САС, който с решение от 16.12.2013 г. е потвърдил присъдата на СГС.   
5. НОХД № 1172/2012 г. - образувано на 07.03.2012 г. по  чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 4, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК. Приложен протокол за избор на 
докладчик от същата дата. С разпореждане от 26.03.2012 г. делото е 
насрочено за 17.05.2012 г., когато е даден ход, извършени са процесуално-
следствени действия и за събиране на доказателства е отложено за 28.06.2012 
г. На тази дата е даден ход на делото и е постановена осъдителна присъда. По 
жалба на подсъдимия е образувано на 10.09.2012 г. ВНОХД № 925/2012 г. по 
описа на САС, който с решение от 10.12.2012 г. е потвърдил присъдата на 
СГС. По жалба на подсъдимия е образувано на 05.02.2013 г. НД № 255/2013 
г. по описа на ВКС, който с решение от 26.03.2013 г. е оставил в сила 
решението на САС.   
6. НОХД № 2714/2012 г. - образувано на 04.06.2012 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 07.06.2012 г. делото е насрочено за 
06.07.2012 г., когато е даден ход и е постановена осъдителна присъда. По 
жалба на подсъдимия е образувано на 19.09.2012 г. ВНОХД № 964/2012 г. по 
описа на САС, който с решение от 17.01.2013 г. е потвърдил присъдата на 
СГС. По жалба на подсъдимия е образувано на 08.04.2013 г. НД № 747/2013 
г. по описа на ВКС, който с решение от 11.06.2013 г. е оставил в сила 
решението на САС.   
7. НОХД № 4317/2014 г. - образувано на 06.10.2014 г. по  чл. 382 НПК и 
чл.,354а, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С резолюция от 09.10.2014 г. делото е насрочено за 13.10.2014 г., когато 
е даден ход, одобрено е постъпилото споразумение и наказателното 
производство е прекратено.    
8. НОХД № 3391/2014 г. - образувано на 31.07.2014 г. по  чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал. 1от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 31.07.2014 г. делото е насрочено за 04.08.2014 г., когато не е 
даден ход и е отложено за 05.08.2014 г. поради неявяване на подсъдимата. На 
05.08.2014 г. е  даден ход на делото, одобрено е внесеното споразумение и 
наказателното производство е прекратено.   
9. ЧНД № 524/2012 г. – образувано на 31.01.2012 г. по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 06.02.2012 г. делото е насрочено за 08.02.2012 г., когато не е даден ход, 
поради заболяване на защитника и е отложено за 21.02.2012 г. На тази дата е 
даден ход и е постановено решение, с което е отказано да се изпълни 
европейска заповед за арест.    
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10. ЧНД № 213/2012 г. – образувано на 16.01.2012 г. по чл. 44, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 20.01.2012 г. делото е насрочено за 25.01.2012 г., когато е 
даден ход и е отложено за 15.02.2012 г. На тази дата не е даден ход, поради 
изискването за неизменност на състава и е отложено за 26.03.2012 г., когато е 
даден ход на делото и е отложено за събиране на доказателства за 10.05.2012 
г. На тази дата е даден ход и е отложено за 31.05.2012 г., когато е даден ход 
на делото и е отложено за 19.06.2012 г. С резолюция от 13.06.2012 г. делото е 
пренасрочено за 21.06.2012 г. поради служебна ангажираност на 
председателя на състава. На 21.06.2012 г. е даден ход на делото и е отложено 
за 02.07.2012 г. На тази дата е даден ход и е постановено решение, с което се 
допуска изпълнение на европейска заповед за арест.   
11. ЧНД № 1109/2014 г. – образувано на 12.03.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 13.03.2014 г. делото е насрочено за 17.03.2014 г., когато е 
даден ход и за събиране на доказателства е отложено за 28.03.2014 г. На тази 
дата е даден ход и е постановено решение, с което се допуска изпълнение на 
европейска заповед за арест.   
12. ЧНД № 1709/2014 г. – образувано на 16.04.2014 г. по чл. 44, ал. 1 от 
ЗЕЕЗА. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 17.04.2014 г. делото е насрочено за 28.04.2014 г., когато е 
даден ход и за събиране на доказателства е отложено за 12.05.2014 г. На тази 
дата е даден ход на делото и за събиране на доказателства е отложено за 
28.05.2014 г., когато е даден ход на делото и е отложено за 02.06.2014 г. На 
тази дата е даден ход и е постановено решение, с което се допуска 
изпълнение на европейска заповед за арест.   
 Делото е насрочено извън предвидения в чл. 16, ал.1 от ЗЕЕЗА срок. 
13. ЧНД № 3266/2013 г. – образувано на 12.07.2013 г. по чл. 306, ал. 1, т. 3 от 
НПК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 15.07.2013 г. делото е насрочено за 18.07.2013 г., когато е даден 
ход и с определение е приведено в изпълнение наложеното на подсъдимия 
наказание „лишаване от свобода”. По жалба на осъдения е образувано на 
07.08.2013 г. ВНЧД № 806/2013 г. по описа на САС, който с определение от 
12.08.2013 г. е потвърдил определението на СГС. По жалба на осъдения е 
образувано на 03.10.2013 г. НД № 1964/2013 г. по описа на ВКС, който с 
решение от 20.02.2014 г. е оставил без уважение искането на осъдения за 
възобновяване на делата на СГС и САС.   
14. ЧНД № 5348/2013 г. – образувано на 26.11.2013 г. по чл. 43а, т. 2 от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 27.11.2013 г. делото е насрочено за 16.01.2014 г., когато не е даден ход на 
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делото, поради нередовно призоваване на осъдения и е отложено за 
14.02.2014 г. На тази дата е даден ход на делото в отсъствие на осъденото 
лице, в присъствието на назначения му служебен защитник и е постановено 
определение, с което се заменя остатъка от наложеното наказание пробация с 
наказанието лишаване от свобода за срок от 3 месеца. По жалба на 
служебния защитник е образувано на 06.03.2014 г. ВЧНД № 199/2014 г. по 
описа на САС, който с определение от 29.05.2014 г. е потвърдил 
определението на СГС.   
  
               26 с-в, съдия Величка Цанова 
 
1. НОХД № 2035/2012 г. - образувано на 25.04.2014 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 09.05.2012 г. делото е насрочено за 
22.06.2012 г., когато е даден ход и по искане на защитата производството е 
продължило по реда на чл. 370 и сл. от Глава 27 НПК и е постановена 
осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия е образувано на 12.09.2012 г. 
ВНОХД № 944/2012 г. по описа на САС, който с решение от 30.09.2012 г. е 
потвърдил присъдата на СГС. По жалба на подсъдимия е образувано на 
10.12.2012 г. НД № 2265/2012 г. по описа на ВКС, който с решение от 
21.02.2013 г. е изменил въззивното решение, като е намалил наложеното 
наказание лишаване от свобода от 6 години и четири месеца на пет години.   
2. НОХД № 4502/2014 г. - образувано на 17.10.2014 г. по  чл. 249, ал. 1 от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане 
от 22.10.2014 г. делото е насрочено за предварително изслушване на 
25.11.2014 г.    
3. НОХД № 299/2014 г. - образувано на 22.01.2014 г. по  чл. 382 НПК и чл. 
354а, ал. 1от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. 
С резолюция от 23.01.2014 г. делото е насрочено за 29.01.2014 г., когато е 
даден ход, одобрено е внесеното споразумение и наказателното производство 
е прекратено.    
3. НОХД № 1524/2014 г. - образувано на 03.04.2014 г. по  чл. 354а, ал. 1, изр. 
1, пр. 4 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 08.04.2014 г. делото е насрочено за предварително 
изслушване на 19.05.2014 г., когато е даден ход по реда на чл.370 и сл. от 
Глава 27 НПК и е постановена осъдителна присъда.  
4. НОХД № 3152/2013 г. - образувано на 05.07.2013 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане  от 12.09.2013 г. делото е насрочено за 
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20.11.2014 г., когато е даден ход на делото и е постановена осъдителна 
присъда.  
 Констатира се забава при насрочването, съгласно чл.252, ал. 1 НПК с 2 
м. и половина.  
5. НОХД № 5344/2013 г. - образувано на 26.11.2013 г. по  чл. 249, ал. 1 от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С  разпореждане 
от 29.11.2013 г. делото е насрочено за предварително изслушване на 
30.01.2014 г. (неправилно записано 2013 г.), когато е даден ход и за постигане 
на споразумение е отложено за 05.02.2014 г. На тази дата е даден ход и е 
одобрено внесеното споразумение.    
 6. ЧНД № 4744/2013 г. – образувано на 18.10.2013 г. по чл. 306, ал. 1, т. 1 от 
НПК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 23.10.2013 г. делото е насрочено за 08.11.2013 г., когато е даден 
ход и с определение искането за определяне на общо наказание е оставено 
без уважение.  
7. ЧНД № 4393/2014 г. – образувано на 10.10.2014 г. по чл. 306, ал. 1, т. 3 от 
НПК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 17.10.2014 г. делото е насрочено за 20.11.2014 г.    
8. ЧНД № 1771/2014 г. – образувано на 22.04.2014 г. по чл. 43а, т. 2 от НК. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 
30.04.2014 г. делото е насрочено за 19.05.2014 г., когато не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на осъдения и е отложено за 17.06.2014 г. На 
тази дата не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
подсъдимия и е отложено за 03.07.2014 г., когато не е даден ход отново, 
поради нередовно призоваване на подсъдимия и делото е отложено за 
02.09.2014 г. На тази дата не е даден ход за пореден път, поради нередовно 
призоваване на подсъдимия и е отложено за 23.09.2014 г., когато е даден ход 
на делото в отсъствие на подсъдимия и е постановено определение, с което е 
заменен остатъка от наложеното  наказание пробация с наказание лишаване 
от свобода за срок от 6 месеца и 3 дни.  

 
ХVІ- ти въззивен състав, 

съдии Христинка Колева, Николай Николов и Румена Георгиева 
 
1. ВНОХД № 4234/2014 г.- образувано на 30.09.2014 г. по жалба на 
защитника на подсъдимата срещу присъда по НОХД № 14067/2013 г. на СРС. 
Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С определение от 
02.10.2014 г. делото е насрочено за 17.11.2014 г.    
2. ВНОХД № 4215/2014 г.- образувано на 29.09.2014 г. по жалба на 
защитника на подсъдимата срещу присъда по НОХД № 6878/2013 г. на СРС. 
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Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане  
от 02.10.2014 г. делото е насрочено за 17.11.2014 г.    
 
        20 с-в, съдия Даниела Стоичкова 
 
1. НОХД № 5975/2012 г. - образувано на 12.12.2012 г. по  чл. 330, ал. 2, т. 2, 
вр. ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 04.01.2013 г. делото е насрочено за предварително 
изслушване на 21.01.2013 г., когато е даден ход на делото, одобрено е 
внесеното споразумение, постигнато между страните и наказателното 
производство е прекратено.  
2. НОХД № 5874/2012 г. - образувано на 06.12.2012 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. с чл. 29, ал. 1, б.”а” от НК . Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 
04.01.2013 г. делото е насрочено за 20.02.2013 г., когато е даден ход, 
извършени са процесуално-следствени действия и е отложено за 18.03.2013 г. 
На тази дата  е даден ход на делото и на съдебното следствие и за събиране 
на доказателства е отложено за 13.05.2013 г. В това с.з. не е даден ход на 
делото, поради неявяване на свидетели и неполучени писмени доказателства 
и е отложено за 27.06.2013 г. На тази дата е даден ход, назначена е 
експертиза и е отложено за 30.10.2013 г., когато е даден ход и е отложено за 
12.11.2013 г. Делото е гледано на 19.11.2013 г., без да има данни за 
отсрочване. На тази дата е даден ход на делото и е постановена осъдителна 
присъда. По жалба на подсъдимия е образувано на 24.02.2014 г. ВНОХД № 
168/2014 г. по описа на САС, който с решение от 09.04.2014 г. е потвърдил 
присъдата на СГС. По жалба на подсъдимия е образувано на 27.05.2014 г. НД 
№ 911/2014 г. по описа на ВКС, който с решение от 11.07.2014 г. е оставил в 
сила решението на САС.   
3. НОХД № 4833/2013 г. - образувано на 24.10.2013 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл. 198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
същата дата. С разпореждане от 26.11.2013 г. делото е насрочено за 
05.12.2013 г., когато не е даден ход, като е дадена възможност за постигане 
на споразумение между страните и е отложено за 11.12.2013 г. На тази дата 
не е даден ход, поради неявяване на пострадалия, на когото е наложена глоба 
и делото е отложено за 08.01.2014 г. В това с.з. не е даден ход, дадена е 
възможност за постигане на споразумение и делото е отложено за 31.01.2014 
г. На тази дата е даден ход на делото, одобрено е внесеното споразумение и 
наказателното производство е прекратено.  
4. НОХД № 2049/2014 г. - образувано на 15.05.2014 г. по  чл. 199, ал. 1, т. 4, 
вр. с чл.198, ал. 1 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от 
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същата дата. С разпореждане от 26.05.2014 г. делото е насрочено за  
23.06.2014 г., когато не е даден ход, поради отсъствие на прокурор и е 
отложено за 16.10.2014 г. На тази дата е даден ход на делото, извършени са 
процесуално-следствени действия и за събиране на доказателства е отложено 
за 26.11.2014 г.  
5. НОХД № 2459/2014 г. - образувано на 06.06.2014 г. по  чл. 382 от НПК и 
чл. 244, ал. 1 от НК по внесено споразумение. Приложен протокол за избор 
на докладчик от същата дата. С резолюция от 10.06.2014 г. делото е 
насрочено за 13.06.2014 г., когато е даден ход,  одобрено е споразумението и 
наказателното производство е прекратено.  
6. НОХД № 307/2013 г. - образувано на 21.01.2013 г. по  чл. 124, ал. 1,  пр. 1, 
вр. с чл. 128 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. С разпореждане от 23.01.2013 г. делото е насрочено за  22.02.2013 г., 
когато е даден ход по реда на чл. 370 и сл. от Глава 27 НПК и е постановена 
осъдителна присъда. По жалба на подсъдимия е образувано на 07.05.2013 г. 
ВНОХД № 435/2013 г. по описа на САС, който с решение от 27.06.2013 г. е 
потвърдил присъдата на СГС. По жалба на подсъдимия е образувано на 
16.08.2013 г. НД № 1686/2013 г. по описа на ВКС, който с решение от 
28.11.2013 г. е оставил в сила решението на САС.  
7.  ЧНД № 1953/2014 г. – образувано на 09.05.2014 г. по чл. 74, ал. 2, вр. с ал. 
1 от ЗИНЗС. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 12.05.2014 г. делото е насрочено за 16.05.2014 г.,  когато е 
даден ход и с определение е потвърдил решението на Комисията по чл. 73 от 
ЗИНСЗ към Затвора - гр. София, с което е заменен режима на изтърпяване на 
наказанието на лишения от свобода от „лек” в „общ”.  
8.  ЧНД № 1755/2013 г. – образувано на 10.04.2013 г. по чл. 306, ал. 1, т. 1 от 
НПК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
резолюция от 18.07.2013 г. делото е насрочено за 06.08.2014 г. (четири 
месеца след образуването), когато не е даден ход, поради неявяването на 
служебен защитник и е отложено за 27.08.2013 г. На тази дата е даден ход на 
делото и с определение са групирани наказанията, наложени на осъдения. По 
жалба на осъденото лице е образувано на 20.09.2013 г. ВЧНД № 931/2013 г. 
по описа на САС, който с решение от 07.10.2013 г. е потвърдил 
определението на СГС. 
 Констатира се забавяне при насрочването на делото, съгласно чл. 252, 
ал. 1 НПК с  1м. и 26 дни. 
 При насрочването на делата от общ характер се наблюдава нарушение 
на срока, предвиден в чл. 252, ал. 1 НПК, като забавянето в някои случаи е 
драстично  -  6,5 м(НОХД № 1509/2013 г.); 6 м (НОХД № 2291/2013 г.); 7 м и 
половина (НОХД № 3586/2012 г.); 7 м (НОХД № 1138/2013 г.). Следва да се 
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отбележи, че цитираните дела са на 11 с-в на НО с председател съдия М. 
Марков до 23.09.2013 г. и съдия Мариета Райкова от 23.09.2013 г.  
Забавянето е допуснато в периода, в който председател на състава е бил 
съдия Мариян Марков.  
 Други големи забавяния се констатираха по делата на 4 с-в с 
председател съдия Петя Крънчева – над 4 м. (НОХД № 1938/2012 г., НОХД 
№ 476/2012 г.); над 5м. (НОХД № 2485/2013 г. и НОХД № 1135/2012 г.); над 
7 м. (НОХД № 822/2014 г.). Констатираха се забавяния по насрочването на 
ЧН дела над 2 м. (ЧНД № 2628/2013 г. и ЧНД № 4700/2012 г.) 
 В останалите констатирани случаи забавянето е между 1 м. и 2 м. При 
отлагането на делата не бяха констатирани нарушения – повечето се отлагат 
регулярно, като при някои състави се наблюдава насрочване на отложените 
НОХ делата ежемесечно.   
 Констатираха се известни забавяния при насрочванията по частните 
наказателни дела по ЗЕЕЗА, извън срока по чл. 16, ал. 1 от същия закон (ЧНД 
№ 1709/2014 г.), извън срока по чл. 44, ал. 1 (ЧНД №1927/2014 г.); по 
ЗПИИРКОРНФС, извън срока по чл. 16, ал. 1 (ЧНД № 4091/2013 г.; ЧНД № 
2367/2013 г.; ЧНД № 4798/2012 г.; ЧНД № 2261/2014 г.; ЧНД № 3797/2013 
г.).    

Във връзка с направените констатации по въззивните наказателни дела, 
могат да се направят следните препоръки: 

• стриктно да се съблюдава изискването да се отразяват в протоколите  
от съдебно заседание членовете на състава на съда, както и всички членове 
на съдебния състав да полагат подписите си след приключването на 
протокола; 

• да се изготвя разпореждане за насрочване на делото; 
• делата да се насрочват в определените в НПК срокове. 
 

          СПРЕНИ ДЕЛА 
 

1. НОХД № 637/1999 г., 9 състав – образувано на 11.05.1999 г. по чл. 256, ал. 
2, вр. чл. 199, ал. 2, т. 2, предл. 1 и по чл. 297, ал. 2, вр. ал. 1 НК. С 
разпореждане от 31.05.1999 г. делото е насрочено за 26 и 27.10.1999 г. На 
26.10.1999г. не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия и тъй като 
приложената справка за резултатите от издирването на подсъдимия е с 
давност от преди 9 месеца и по делото не е представена нова актуализирана за 
мероприятията по издирването на същия и резултатите от него.  На това 
основание делото е отложено за 17 и 18.04.2000 г. На 17.04.2000 г. не е даден 
ход. Съдът е счел, че са налице основанията за спиране на наказателното 
производство, тъй като от доказателствата, събрани по делото и за изясняване 
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на обективната истина е необходимо в съдебно заседание да присъства и 
участва и подсъдимият. На основание чл. 22 НПК съдът е спрял 
наказателното производство по делото.  
 С писмо изх. № 637/1999 г. от 04.09.2000 г. до сектор „Издирване” при 
ДНП, председателят на 9 с-в, НК при СГС е поискал да бъде уведомен за 
работата и резултатите по издирването на подсъдимия. На 27.10.2000 г. е 
постъпило писмо в СГС, с което зам. директорът на НС „Полиция” е 
уведомил съда, че подсъдимият, като беглец от МЛС, продължава да се 
издирва и че след издирването и задържането на лицето ще уведомят съда. С 
резолюция от 03.04.2001 г. делото е насрочено за 14.06.2001 г., като е дадено 
указание да се напише ново писмо до сектор „Издирване” за резултатите от 
издирването, считано към 14.06.2001 г.  С писмо изх. № 637/1999 г. от 
05.04.2001 г. до сектор „Издирване” при ДНП, председателят на 9 с-в, НК при 
СГС е поискал да бъде уведомен за работата и резултатите по издирването на 
подсъдимия, обявен с бюлетин на СДВР за местно издирване и с бюлетин на 
ДНП за общодържавно издирване. С писмо изх. № 8351 от 25.04.2001 г. до 
СГС, началникът на сектор „Издирване” – СДВР е уведомил съда, че до 
момента местонахождението на подсъдимия не е установено и че работата по 
издирването продължава. В с. з. на 14.06.2001 г. съдът е счел, че не са налице 
процесуалните предпоставки за възобновяване на спряното дело и 
разглеждането му в с.з. Също така е счел, че така, както е посочил в 
определението си от 17.04.2000 г., че за изясняване на обективната истина по 
делото е необходимо участието в с.з. на подсъдимия. Поради това, съдът е 
намерил, че следва да остави спряно производството по делото. С 
определение съдът не е допуснал възобновяване на спряното производство по 
делото към този момент.  
 С резолюция от 31.08.2004 г. съдът е указал да се изискат справки за 
подсъдимия от СДВР „Адресна регистрация”, ГДИН, НСлС, СДВР – сектор 
„Издирване”.   
 На 09.09.2004 г. е постъпил отговор от СДВР – сектор „Документи за 
самоличност и чужденци” е постъпил отговор, че подсъдимият няма нови 
документи за самоличност.  
 С писмо рег. № И – 55223/13.09.2004 г. е постъпил отговор от НСлС, че 
към момента няма данни подсъдимият да се намира в следствените арести на 
страната.    
 С писмо № 18169/15.09.2004 г. е постъпил отговор от СДВР – сектор 
„Български документи за самоличност” е постъпил отговор, че в АИФ 
„Граничен контрол” е било установено, че подсъдимият няма регистрирани 
данни за пътувания зад граница за периода 01.01.1993 г. – 14.09.2004 г., като е 
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направено уточнение, че пълнотата на информация за задграничните 
пътувания до 31.03.1998 г. не е гарантирана.  
 От МП, ГД „Изпълнение на наказанията” с писмо рег. № И – 10162 от 
13.09.2004 г. е постъпил отговор, че подсъдимият към момента не пребивава в 
затворите на страната и в следствените арести на територията на гр. София.  
 С писмо рег. № 31527 от 02.11.2004 г. е постъпил отговор от МВР, 
СДВР – сектор „Издирване”, че подсъдимият е обявен за местно издирване с 
бюлетин на СДВР и за общодържавно издирване с телеграма на ДНСП и че 
при неговото задържане, съдът ще бъде своевременно уведомен.  
 През м. юни 2006 г. отново е била изискана информация от сектор 
„Издирване” – СДП, от МП, ГД „ИН”, от НСлС, от СДВР – сектор „Български 
документи за самоличност” за подсъдимия.  
 С резолюция от 12.02.2008 г. съдията – докладчик е разпоредил делото 
да му бъде докладвано незабавно след получаване на отговор от сектор 
„Издирване”. 
 От постъпилите писма-отговор съответно от:  
 - ССлС от 22.02.2008 г. звено „Информационно обслужване” се 
установява, че подсъдимият не се намира в следствените арести на 
територията на страната;  
 - СДП от 28.02.2008г., че от проведените до момента ОИМ 
подсъдимият не е установен и че при задържането и привеждането му в СЦЗ, 
съдът ще бъде уведомен;   
          -  МП, ГД „ИН” от 20.02.2008 г., че водят на отчет подсъдимия, който е 
постъпил в затвора – София на 17.04.1991 г. като обвиняем и като подсъдим, 
като са посочени съответните номера дела, и е в бягство от 16.03.1994 г. 
 С резолюция от 18.03.2008 г. съдът е установил, че не е отпаднало 
основанието за спиране на делото. Новият докладчик, след запознаване  с 
материалите по делото, на свой ред е намерил, че разглеждането на делото в 
отсъствие на подсъдимия е невъзможно и в този смисъл няма основания за 
възобновяване на производството. Разпоредил е да се изготви ново 
напомнително писмо до СДП, в което да се отрази, че делото е спряно. След 
постъпване на резултатите делото незабавно да бъде докладвано, като ако 
няма положителен резултат от издирването, делото да бъде докладвано след 
срок от 6 месеца.  
 С писмо от 02.04.2008 г. от СДП е постъпил отговор, че до момента от 
проведените ОИМ подсъдимият не е установен. В писмото са отразени 
подробно всички ОИМ.   
  С писмо от МРРБ от 01.04.2008 г. съдът е уведомен, че съгласно 
Национална база данни „Население” няма данни подсъдимият да е починал.      
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 С резолюция от 07.08.2009 г. докладчикът е разпоредил да бъдат 
изготвени актуални справки и делото да се докладва.  
          С писмо от 16.09.2009 г. от СДВР са уведомили съда, че до момента 
подсъдимият не е установен. От направените в масивите на МВР справки е 
установено, че лицето не е напускало територията на Р България и не е 
задържан в други места за лишаване от свобода или следствени арести в 
страната. 
 С писмо от 10.09.2009 г. от МРРБ, ГД „ГРАО” са уведомили съда, че 
няма данни лицето да е починало. 
 С писмо от 14.09.2009 г. от НОИ, ГД „Информационни системи” са 
уведомили съда, че липсват данни в Регистър на осигурените лица на НОИ 
относно осигуряване и осигурител на подсъдимия за периода от 01.01.2005 г. 
до момента. 
 С писма от НСлС и ГД „ИН” – ОС „ИН” гр. София – сектор „Арести” 
съдът е уведомен, че няма данни за задържане и престой в арестите съответно 
на гр. София и на ОС „ИН” – София. 
 С резолюция от 25.09.2009 г. съдът с цел преценка на обстоятелството 
налице ли са основания за възобновяване на производството е насрочил о.с.з. 
за разглеждане на поставения въпрос на 15.10.2009 г. В това с.з. отново не е 
възобновено производството по делото, тъй като съдебният състав е счел, че 
разкриването на обективната истина по делото в отсъствието на подсъдимия е 
невъзможно.  

С резолюция от 20.04.2010 г. съдът е указал да се изготвят актуални 
справки за обстоятелството установено ли е местонахождението на 
подсъдимия.  
 По делото са постъпили идентични отговори с предишните от всички 
места, че лицето не е установено до момента и че не се намира в никой от 
арестите на страната. 
 С резолюция от 22.06.2010 г. съдът е разпоредил след изтичане на 
тримесечния срок да се изготви ново запитване до сектор „Издирване” – 
СДВР, в случай че дотогава не е постъпила информация. 
 С резолюция от 08.09.2010 г. съдът е разпоредил да се изготвят отново 
справки за подсъдимия и след връщане на отговорите, делото да се докладва.   
 С резолюция от 15.03.2011 г. съдът е разпоредил да се изготвят 
актуални справки за подсъдимия и след връщане на отговорите, делото да се 
докладва. 
 С резолюция от 10.05.2011 г. съдът е разпоредил да се изготвят отново 
справки за подсъдимия и след връщане на отговорите, делото да се докладва. 
 С резолюция от 27.09.2011 г. съдът е разпоредил да се изготвят отново 
актуални справки. 
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 С резолюции от 05.01.2012 г., 25.06.2012 г., 13.08.2012 г., 10.01.2013 г., 
31.07.2013 г., 02.01.2014 г., 15.05.2014 г. и 25.09.2014 г. съдът е разпореждал 
регулярно изготвянето на актуални справки за подсъдимия. 
2. НЧД № 2130/2011 г. (11 –ти състав) – образувано на 18.05.2011 г. по чл. 
465, ал. 1 НПК по повод писмо на МП относно искане на Република Турция 
за признаване и изпълнение на влязла в сила присъда на турски съд срещу 
български гражданин. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
дата. Делото е насрочено за 20.02.2013 г., като липсва разпореждане или 
резолюция за насрочването. В с.з. на 20.02.2013 г. не е даден ход на делото, 
поради неявяване на осъденото лице. По делото са получени справки, че 
същото не се намира в затворите и арестите на странат, както и справка, че е 
напуснал пределите на страната на 06.03.2012 г. Съдът, по искане на 
защитата, е счел, че следва да се направи още един опит за призоваване на 
осъденото лице, както и да бъде изискано НЧД № 1766/2011 г. по описа на 
СРС, НО, 104 състав, не е дал ход на делото и е отложил същото за 12.03.2013 
г. В това с.з. не е даден ход, поради объркване на номера на делото, което е 
следвало да бъде изискано от СРС и изпратеното дело не касае настоящия 
процес. Това е наложило делото да бъде отложено за 25.03.2013 г., когато не е 
даден ход, тъй като осъденото лице не е могло да бъде открито за 
призоваване. То не е могло да бъде открито и за връчване на книжата при 
второто разглеждане на делото от турския съд, с което е постановена 
окончателната присъда, за която се иска изпълнение. Поради това съдът е 
счел, че производството по делото следва да бъде спряно за шест месеца, а 
осъденият бъде обявен за общодържавно издирване с цел връчване на 
призовка по настоящото дело. С определение съдът не е дал ход на делото и е 
спрял производството по същото. С резолюция от 11.11.2013 г. съдът е 
разпоредил да се изиска актуална справка от СДВР досежно резултатите по 
издирването на осъденото лице. Върху екземпляр от писмото на съда до 
СДВР, сектор „Издирване” с резолюция от 07.04.2014 г. съдът е разпоредил 
да се изготви напомнително писмо до СДВР. На 07.04.2014 г. е изготвено 
напомнително писмо до СДВР, сектор „Издирване”, с което се изисква 
информация за резултата от ОИМ по отношение на осъденото лице, както и 
данни за номерата на телеграмата и бюлетина за издирването му. До момента 
по делото няма отговор нито на първоначалното писмо, нито на 
напомнителното такова. 
3. НОХД № 2857/2011 г. – образувано на 28.06.2011 г. по чл. 152, ал. 4, т. 1, 
вр. ал. 1 НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 
разпореждане от 21.03.2013 г. делото е насрочено за 05.06.2013 г., когато не е 
даден ход, поради нередовно призоваване на пострадалото лице и е отложено 
за 01.10.2013 г., като няма протокол от това с.з. по делото, както и данни да е 
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пренасрочено. С разпореждане от 11.11.2013 г. съдия М. Райкова е отсрочила 
делото за 15.01.2014 г. В това с.з. не е даден ход, поради изявлението на 
подсъдимия, че не е получил препис от обвинителния акт, което е абсолютна 
процесуална пречка по смисъла на чл. 254 НПК. Съдът е отложил делото за 
07.03.2014 г., когато не е даден ход, поради заболяване на подсъдимия, който 
е представил медицински документ. Делото е отложено за 15.05.2014 г. Съдът 
е назначил и СМЕ, вещото лице по която да се запознае с приложеното 
медицинско удостоверение, както и да извърши проверка в медицинската 
практика на „Вигор” ООД и да отговори на въпроса какви прегледи са 
извършени и на коя дата на подсъдимия, диагнозата, която му е поставена и 
какво лечение му е предписано. Дали наличната здравословна причина се 
явява пречка за участието на подсъдимия в съдебното заседание на 07.03.2014 
г. В с.з. на 15.05.2014 г. не е даден ход, въпреки липсата на формална пречка 
за това, но поради неявяването на вещите лица и свидетелите е била налице 
невъзможност за извършване на ПСД. Делото е отложено за 07.07.2014 г., 
когато не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия. Защитникът е 
направил изявление, че подзащитният му се е обадил на 24.06.2014 г., че е 
задържан в Хамбург. Съдът е разпоредли да се направи запитване чрез 
българския представител в Евроджъст  дали подсъдимият е задържан в 
Германия и при положителен отговор – при какви обстоятелства, във връзка с 
какво престъпление и какъв е прогнозният срок за неговото задържане.  
Делото е отложено за 13.10.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване 
на подсъдимия, нередовно призован и защитника, редовно призован. От 
Дирекция МОС при МВР не е постъпил отговор. Постъпил е отговор от 
Евроджъст, в който е посочено, че не биха могли да отговорят дали 
подсъдимият е задържан в Германия. Делото е отложено за 05.12.2014 г. За 
редовно призованите, но неявили се свидетели без уважителни причини, 
съдът е постановил принудителното им довеждане чрез органите на ГД 
„Охрана”. Спрямо подсъдимия съдът е взел МНО „Задържане под стража”. 
На 16.10.2014 г. е постъпила молба от адвоката на подсъдимия, с която е 
уведомил съда за причините за неявяване в съдебно заседание.  С молба от 
13.10.2014 г. до председателя на съдебния състав подсъдимият е представил 
доказателство за задържането си в Германия за съответния период, както и за 
това, че е уведомен лично в деловодството на съда за следващото с.з. С 
определение от 20.10.2014 г. в з.з. съдът е отменил определението си от 
13.10.2014 г., с което е била взета МНО „Задържане под стража” на 
подсъдимия.        
4. НОХД № 1644/2014 г. – 11-ти състав (делото срещу Волен Сидеров) 
образувано на 10.04.2014 г. за престъпление по чл. 131, ал. 2, пр. 4 НК и по 
чл. 325, ал. 2 от НК. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 
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дата. С разпореждане от 17.06.2014 г. делото е насрочено за 21.07.2014 г., 
когато не е даден ход, поради това, че не е спазен 7-дневния срок за връчване 
на обвинителния акт, предвиден в чл. 254, ал. 3 НПК. Друга процесуална 
пречка за даване ход на делото е била и нередовната процедура за 
призоваване на пострадалото лице. Делото е отложено за 15.10.2014 г., когато 
е докладвана постъпила молба от адвоката на подсъдимия за спиране на 
наказателното производство на осн. чл. 290, ал. 1, вр. чл. 25, т. 3 НПК. Съдът 
с определение е спрял производството по делото, като е указал, че при 
постъпване на позитивни данни от Народното събрание за проведена 
процедура по чл. 70 от Конституцията, делото да се докладва за последващо 
възобновяване. 

Изводи: 
Като цяло, по спрените дела докладчиците упражняват периодичен 

контрол по тяхната годност за възобновяване и разглеждане в о.с.з., като 
дават необходимите разпореждания. По някои от делата се констатираха 
следните пропуски: 

По НОХД № 637/1999 г. първоначалното насрочване на делото е 
станало със закъснение от 2 м. и половина. В деня на с.з., тъй като 
подсъдимият не се е явил, докладчикът е констатирал, че приложената 
справка за резултатите от издирването на подсъдимия е с давност от преди 9 
месеца и по делото не е представена нова актуализирана справка за 
мероприятията по издирването на същия и резултатите от него и на отва 
основание делото е било отложено.  

● В следващото с.з., проведено 6 м. по-късно (17.04.2000 г.), съдът е 
спрял наказателното производство. С писмо от 04.09.2000 г. до сектор 
„Издирване”, съдът е поискал да бъде уведомен за работата и резултатите по 
издирването на подсъдимия. Два месеца по-късно е постъпил отговор от зам. 
директора на НС „Полиция”, с който е уведомил съда, че издирването 
продължава.  

● Следващото писмо до сектор „Издирване” е изпратено на 05.04.2001 
г. Отговорът е постъпил на 25.04.2001 г., с което съдът е бил уведомен, че 
издирването продължава. В с.з., насрочено за 14.06.2001г., съдът е счел, че не 
са налице предпоставки за възобновяване на делото и разглеждането му в с.з., 
както и това, че за изясняване на обективната истина по делото е необходимо 
участието в с.з. на подсъдимия. Поради това, съдът е намерил, че следва да 
остави спряно производството по делото.  

● С резолюция от 31.08.2004 г. (три години и половина по-късно) съдът 
е указал да се изискат нови справки за проведените мероприятия по 
издирването на подсъдимия и резултатите от тях. 
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● Следващата резолюция на съда, указваща изискване на нова справка 
за местонахождението и издирването на подсъдимия е от 12.02.2008 г. 
(отново след три години и половина). 

● С резолюция от 18.03.2008 г. съдът е установил, че не е отпаднало 
основанието за спиране на делото. Новият докладчик, след запознаване с 
материалите по делото, на свой ред е намерил, че разглеждането на делото в 
отсъствие на подсъдимия е невъзможно, поради което няма основания за 
възобновяване на производството. С разпореждане е указано да бъдат 
изготвени нови писма за информация до СДП и делото да се докладва след 
получаване на отговорите. 

● С резолюция от 07.08.2009 г. докладчикът е разпоредил да се изискат 
нови справки и делото да се докладва.  

● С резолюция от 25.09.2009 г. докладчикът, с цел преценка на 
обстоятелството налице ли са основания за възобновяване на производството 
е насрочил делото в о.с.з. на 15.10.2009 г. В това с.з. отново производството 
по делото не е било възобновено, тъй като съдът отново е счел, че 
разкриването на обективната истина по делото в отсъствието на подсъдимия 
е невъзможно. 

● Следващите резолюции на новия докладчик по делото за изпращане 
на писма за изискване на актуални справки относно издирването на 
подсъдимия са регулярни през 2-3 месеца, най-много 5, което е показател за 
подобрената работа на състава на съда по отношение на спрените дела. 

 
Във връзка с констатациите по движението на това дело се налагат 

изводите, че няма практика, възприета от съда по отношение на спрените 
дела и интервалите от време, през които трябва да се изисква информация за 
предприетите мерки от съответните органи и резултатите от издирването на 
лицата – било то подсъдими, или свидетели, по спрените дела.  

ИВСС прави препоръка този въпрос да се обсъди на ОС на съдиите от 
НО при СГС относно интервалите от време, през които следва да се изисква 
информация от сектор „Издирване” – СДВР и другите компетентни органи, с 
цел установяване на лицата и възобновяване на спрените дела, като по този 
начин се избегне риска от погасяване на наказателното преследване по 
давност. Препоръчително е този срок да бъде не по-дълъг от 3 месеца. 

 
 Драстично нарушение се констатира и по движението на НОХД № 

2857/2011 г. на 11 с-в, НО, (съдия М. Марков, първоначален докладчик), 
което е образувано на 28.06.2011 г., а е насрочено с разпореждане от 
21.03.2013г. (1 г. и 9 м. по-късно) за 05.06.2013 г., т.е. налице е забава при 
насрочването с 1 г. и 10 м. По делото има 9 насрочени с.з., за едно от които 
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няма протокол от проведено с.з., нито данни за неговото отсрочване. В нито 
едно с.з., проведено до момента на проверката не е даден ход, поради 
различни причини, но най-вече неявяването на подсъдимия.  

 
             V. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА  
    НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА  
 
 1. Дела за разглеждане през периода по видове и брой. Качество на 
съдебните актове. 

Образуваните първоинстанционни наказателни дела за проверявания 
период са общо 8350 бр., от които: 

НОХД – 1565 бр. ( 2012 г. – 634 бр., 2013 г. – 596 бр., първото 
шестмесечие на 2014 г. - 335 бр. ), които съставляват 18,7% от общия брой 
наказателни дела; 

АНД (чл. 78а НК) –30 бр.(2012 г. – 14 бр., 2013 г. - 8бр., първото 
шестмесечие на 2014 г. - 8 бр.), които съставляват 0,35% от общия брой 
наказателни дела; 

ЧНД – 6755 бр.(2012 г. – 2716 бр., 2013 г. – 2668 бр., първото 
шестмесечие на 2014 г. - 1371 бр.), които съставляват 81% от всички 
наказателни дела. 

От посочените данни е видно, че НОХД съставляват 18,7%, т.е. по-
малко от 1/5 от всички образувани наказателни дела. Относително най-голям 
е делът на образуваните ЧНД  – 6755, което възлиза на 81 %. 

Общият брой на останалите първоинстанционни дела от предишни 
периоди е :  

● за 2012 г. –  369 , от които НОХД – 300 , АНД – 10 , ЧНД – 59 ; 
● за 2013г. – 338 , от които НОХД – 271 , АНД – 7 , ЧНД – 60 ; 
● за първото шестмесечие на 2014 г. – 284 , от които НОХД – 232 , 

АНД – 3 , ЧНД – 49 .  
Средногодишните постъпления НОХД за проверявания период са 633.   

Останали несвършени НОХД за 2012 г. от предходни периоди са 300 или 
това прави 47,4% от средногодишните постъпления. 

При средно месечно постъпили около 53 НОХ дела, останалите 
несвършени в края на 2011 г. – 300 дела е прекомерно голям, тъй като 
съставлява 47,4% от средногодишните постъпления и няколко пъти повече от 
средномесечните постъпления (5,6 пъти). Оптималното положение, което 
осигурява ритмичност в дейността на съда е броят на свършените дела да не 
е по-малък от броя на постъпващите за всеки съответен период. Този 
проблем е най-силно изразен при движението на НОХ делата и то в неговото 
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начало, постепенно през следващите години тази аномалия е преодоляна, 
като останалите несвършени НОХД в края на проверявания период са 
станали от 300 на 232, който също е голям. Препоръчително е броят на 
останалите несвършени дела в края на годината да не е много по-голям от 
броя на свършените дела за последния месец на годината, за да има 
ритмичност и ликвидност в работата на съда. 

● За проверявания период са разгледани общо 8719 
първоинстанционни наказателни дела, които се разпределят както следва: 
НОХД – 1865 ( 2012 г. – 934 , 2013 г. – 867 , първо шестмесечие на 2014 г. – 
567 ) или 21.4 %; АНД – 40  ( 2012 г. – 24 , 2013 г. – 15 , първо шестмесечие 
на 2014 г. – 11 ) или  0.5 %;  ЧНД – 6814  ( 2012 г. – 2775 , 2013 г. – 2728 , 
първо шестмесечие на 2014 г. – 1420 ) или 78 %.  

● За проверявания период са свършени общо 8417 първоинстанционни 
наказателни дела, които се разпределят както следва: НОХД –  1621 ( 2012 г. 
– 663 , в т.ч. прекратени 367 ; 2013 г. – 635 , в т.ч. прекратени 356 ,първо 
шестмесечие на 2014 г. – 323 , в т.ч. прекратени 177 ) или  19 %; АНД – 34        
( 2012 г. –  17 , в т.ч. прекратени 7 ; 2013 г. – 12 ,( пр. 2 ) първо шестмесечие 
на 2014 г. – 5 , в т.ч. прекратени няма ) или 0,4 %;  ЧНД –  6762 ( 2012 г. – 
2715 , в т.ч. прекратени 36 ; 2013 г. – 2679 , в т.ч. прекратени 53, първо 
шестмесечие на 2014 г. –1368 , в т.ч. прекратени 33 ) или 80%.  

● От общо свършените 8417 първоинстанционни наказателни дела 
(2012г. – 3395 , 2013 г. – 3326 , първо шестмесечие на 2014 г. – 1696 ), 
прекратените са  1031 (2012 г. – 410 , 2013 г. – 411 , първо шестмесечие на 
2014 г. – 210 ) или това прави 12.24 % от наказателните дела. 

● По отделните видове наказателни дела относителния дял на 
прекратените дела е както следва: 

НОХД – 1621 свършени дела, от тях прекратени 900 бр. – 55,8%; 
АНХД – 34 свършени дела, от тях прекратените са 9 бр. – 26%; 
ЧНД – 6762 свършени дела, от тях прекратените са 12 бр. – 1, 8%. 
От анализа на  съответните свършени и прекратени наказателни дела се 

вижда, че най-голям е относителният дял на прекратените НОХ дела – 55,8%, 
т.е. повече от половината от НОХД не приключват с присъда и мотиви, което 
е добра предпоставка за подобряване бързината и качеството на 
правораздаването по тази категория дела. 

През проверявания период решените със съдебен акт 
първоинстанционни наказателни дела от общ характер, заедно с 
прекратените, са 1621, което представлява 1, 36 средно месечно на съдия. 
НАХД са 34, което представлява 0,03 средно месечно на съдия и ЧНД са 
6762, което представлява 5,64 средно месечно на съдия, или общо 
средномесечно всеки съдия е приключвал по 7,03 дела.   
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● За проверявания период общо 336 дела (за 2012 г. – 134, за 2013 г. - 
132, първо шестмесечие на 2014 г. – 70 ) са върнати на прокурора с 
указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 
производство.  

С разпореждане на съдия – докладчик са върнати 252 дела, а от 
съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК – 84 дела. Като за 2012 г. – 104 
дела са върнати с разпореждане по чл. 249 НПК, а с определение по чл. 288, 
т.1 НПК – 30. За 2013 г. има 96 дела, върнати с разпореждане и 36 - с 
определение по чл. 288, т.1 НПК. За първото шестмесечие на 2014 г. има 52 
дела, върнати с разпореждане и 18 - с определение по чл. 288, т.1 НПК. 
  Преобладаващият брой върнати дела  на ДП е с разпореждане на 
съдията-докладчик и това е добър показател, който следва да се запази и 
подобри. 
 Останали несвършени наказателни дела І инстанция в началото и 
края на периода по видове и брой. 

Броят на несвършените първоинстанционни дела в края на  
проверявания период общо е  302 , като за съответните години е както 
следва:  

● за 2012 г. –  338 , от които НОХД – 271 , АНД – 7 , ЧНД – 60 ; 
● за 2013г. – 284, от които НОХД – 232 , АНД – 3 , ЧНД – 49 ; 
● за първото шестмесечие на 2014 г. – 302 , от които НОХД – 244 , 

АНД – 6 , ЧНД – 52 .  
 Налице е добра тенденция за постепенно намаляване на останалите 

несвършени дела в края на всеки отчетен период. Препоръчително е тази 
тенденция да продължи. 

 
 2. Насрочване на делата. Разпореждане за насрочване. Брой на 

делата насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя и над 
този срок без разрешение по чл. 252 НПК. Отлагане на делата – чл. 271, 
ал. 10 НПК.  
 А) Насрочване на делата. Разпореждане за насрочване. 
 По правило насрочването на наказателните дела става с 
разпореждането за предаване на съд (чл. 252, ал. 2 НПК). 

Разпорежданията са конкретни, обосновани, относими и 
законосъобразни и това е масовата практика на СГС. Те съдържат на първо 
място резултатите от извършената съдебна проверка върху ДП или 
досъдебната фаза на производството с констатацията, че не са допуснати 
нарушения на закона и не е ограничено правото на защита на обвиняемия, 
правата на неговия защитник и пострадалия. Същевременно се прави 
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констатация, че са налице всички условия за разглеждане на делото в с.з., без 
да са налице причини за прекратяване или спиране на делото.   

На следващо място с разпореждането се създава организация и 
подготовка на предстоящото съдебно заседание, като се посочват лицата за 
призоваване, необходимостта от назначаването на задължителна защита, 
запасен съдия или резервен защитник и др.  

Така, на практика се осъществява ефективен и пълноценен 
подготвителен стадий спрямо съдебното заседание, а именно предаването на 
обвиняемия на съд. 

Следва да се посочи, че разпореждане за насрочване на делото, с 
обсъждане на близки до горепосочените въпроси, следва да се прави за ЧНД 
и ВНЧХ делата по силата на чл. 2, ал.1 НПК, съгласно който наказателно-
процесуалният кодекс се прилага за всички образувани на територията на РБ 
наказателни дела. 

За АНД и по УБДХ се прилага също НПК, с препращаща норма на чл. 
84 ЗАНН, когато в този закон няма специални правила за съответните 
процесуални действия или производства.  

С препращаща норма на чл. 7 УБДХ контролът на ОС по решенията на 
РС по чл. 1 УБДХ се осъществява като касационно производство, след като 
се сочат касационните основания за проверка по чл. 348 НПК. 

Има констатирани изключения от начина на насрочване на 
наказателните дела, които се разпределят в следните групи: 

1. Насрочване на делото, вместо с разпореждане, съгласно чл. 252, ал. 1 
НПК, със саморъчно изписана резолюция. 

 ● По НОХД № 1026/2014 г., 3-ти с-в, съдия В. Магдалинчева, 
насрочването е станало със саморъчно изписана резолюция от докладчика. 
Първата бележка е, че във видовете съдебни актове по чл. 32 НПК, 
резолюцията не е посочена като възможен съдебен акт, от което следва, че 
такъв акт е недопустим, най-малкото защото обективно не отговаря на 
всички изисквания за съдебен акт, посочен в чл. 32 НПК. Втората бележка е, 
че по делото не е ясно дали е упражнен задължителният съдебен контрол по 
въпросите, посочени в чл. 248, ал. 2 НПК и какъв е резултата от този контрол, 
т.е. липсва задължителната съдебна констатация, че са налице условията за 
разглеждане на делото в с.з., от което следва, че стадият на съдебното 
производство „Предаване на съд” – чл. 247 – чл. 252 НПК не е документиран 
по предвидения начин в закона и поради това много трудно може да се 
приеме, че е осъществен. 

● По идентичен начин е процедирано и при насрочването на НОХД № 
1225/2012 г., 18 –ти с-в, съдия Е. Колев; НОХД № 1341/2014 г., 16 с-в, съдия 
Емил Дечев, по което предварително е депозиран проект за решаване на 
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делото със споразумение, също няма разпореждане за насрочване на делото, 
въпреки че това е наказателно дело от общ характер и по отношение на 
споразумението, което е предварително представено, е задължително да се 
извърши прецизен последващ съдебен контрол относно: а) спазване 
процесуалните изисквания за провеждане на ДП по начин, осигуряващ 
изясняване на обстоятелствата от задължителния предмет на доказване и 
осигуряване правото на защита на подсъдимия и пострадалия; б) преценка 
относно наличието на специалните материално-правни и процесуално-правни 
изисквания за решаване на делото със споразумение; в) липсата на основания 
за прекратяване или спиране на делото или за връщането му на ДП. 

Без тази проверка на посочените въпроси не е възможно успешното 
разглеждане и решаване на делото в с.з. със споразумение. От това следва, че 
по делата, които се решават по Глава XXIX НПК изискванията за 
предварителна проверка и контрол върху годността на ДП да бъде внесено, 
разгледано и решено в открито съдебно заседание, обективно не са по-малки 
отколкото спрямо делата, които се решават по Глава XX НПК.       

● По същия начин са насрочени още: НОХД № 6061/ 2012 г., 28 с-в, 
както и ЧНД № 4312/2013 г., ЧНД № 629/2014 г., съдия Урумов и др. 

Общо за тази категория нарушения следва да се отбележи, че липсата 
на част от съдебното производство, със съответно необходимият му съдебен 
акт, означава, че е налице неупражнена съдебна компетентност, предвидена 
по закон, а това е възможно най-тежкото процесуално нарушение. 
Препоръката е тази практика да бъде изоставена.    

2. Разпореждане за насрочване на делото, по което има упражнена 
съдебна компетентност, непредвидена по закон.  

По една значителна част от разпорежданията за насрочване на делото 
по чл. 252 НПК има произнасяне, освен по законоустановените въпроси в чл. 
248, ал. 2 НПК, още и по мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия, 
без съдът да е сезиран по предвидения ред и от оправомощените процесуални 
субекти. По действащия НПК (2005 г.), за разлика от предходния 
процесуален закон (НПК - 1974 г.), не е предвидено служебно произнасяне на 
съдията – докладчик по взетата мярка за неотклонение на ДП. Въпреки това, 
значителна част от съдиите, вероятно по силата на една инерция продължават 
да се произнасят и по мярката за неотклонение, без да са надлежно сезирани 
за това, съгласно чл. 256, ал.1, т. 2 и ал. 3 и 4 НПК. 

Пак по силата на същата инерция в разпорежданията, в които има 
произнасяне по мярката за неотклонение от ДП има и диспозитив, че 
разпореждането в частта относно мярката за неотклонение може да бъде 
обжалвано и протестирано в 7 –дневен срок от получаване на съобщението 
пред въззивната инстанция. Така, поради допуснато едно нарушение на 
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процесуалния закон (чл. 248, ал. 2, вр. чл. 256, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4 НПК) 
възниква автоматично и следващо процесуално нарушение, с което се 
обявява за възможно едно производство пред въззивната инстанция, което чл. 
252 във вр. с чл. 248 НПК не допуска.  

Такива разпореждания са постановени по НОХД № 4797/2010 г. 7-ми с-
в, с-я В. Магдалинчева; по НОХД № 242/2014 г. 12 с-в, с-я Ева Пелова; по 
НОХД № 4684/2013 г.25 с-в, с-я Ани Захариева; НОХД № 3980/2004 г. 21 с-в, 
с-я Владимир Астарджиев; НОХД № 3583/2012 г., с-я Иво Хинов; НОХД № 
1564/2011 г. 13 с-в, с-я Александра Йорданова; НОХД № 4229/2014 г. на 
същия състав и на същия докладчик; НОХД № 5663/2011 г. 20 с-в, съдия 
Даниела Стоичкова; НОХД № 5361/2010 г., НОХД № 5874/2012 г. и НОХД 
№ 307/2013 г. на същия състав и докладчик; НОХД № 4271/2009 г. 11 с-в, с-я 
Мариан Марков, НОХД № 1103/2010 г. и НОХД № 3582/2012 г. на същия 
състав и докладчик и др. 

Тази категория нарушения по предаването обвиняемия на съд и 
изготвянето на разпореждането по чл. 252 НПК, са най-многобройни и се 
допускат почти масово. Трябва да се подчертае още веднъж, че съдебната 
компетентност по НПК е ясно установена за всеки етап от съдебното 
производство. Тази компетентност поради това е винаги императивна, от 
което следва, че не може по принцип, нито да се разширява, нито да се 
стеснява, а да се прилага винаги адекватно и точно в законоустановените ѝ 
параметри. Допуснато нарушение на процесуалния закон може да се 
отстрани много лесно, като практиката на съда се приведе в съответствие с 
изискванията на закона.                        

3. Разпореждания, които съдържат дословно възпроизвеждане на 
законови текстове, вместо същите норми да бъдат обяснени на понятен език 
за подсъдимите.     

В някои от разпорежданията по чл. 252 НПК е изписано, че делото 
може да бъде разгледано в отсъствие на подсъдимия, когато са налице 
основанията на чл. 269, ал. 3 НПК , след което е направено дословно 
възпроизвеждане съдържанието на същата разпоредба, което не може да се 
приеме за разясняване на правата на подсъдимия, каквото съдът дължи по чл. 
15, ал. 3 НПК: Разпореждане по НОХД № 4049/2012 г. 29 с-в, с-я П. 
Велинова; НОХД № 5261/2010 г. 34 с-в, с. Бисерка Цанева; НОХД № 
1999/2013 г. 27 с-в, съдия К. Костадинова; НОХД № 4087/2014 г. на същия 
състав и докладчик и др.  

Разясняването на процесуалните права на подсъдимия в случаите по чл. 
269, ал. 3 НПК би следвало да се разбира като задължение на съда да посочи 
на подсъдимия хипотезите, при които делото може да бъде разгледано  и в 
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негово отсъствие и предвидените условия за това на разбираем и достъпен 
език (без юридическа или др. специална терминология).  

4. Други бележки по изписването на разпореждането. 
Актовете на съда следва да използват само утвърдените в закона 

термини и понятия, актуални за времето на разглеждане на делото. Съгласно 
действащия НПК (2005 г.) наименованието на предсъдебната фаза като 
„предварително производство” е изоставено и на негово място е въведено 
наименование за същата фаза „досъдебно производство”. Понеже НПК (2005 
г.) не си служи с понятието предварително производство, използването на 
същото понятие в съдебните актове е нежелателно. Такова несъответно 
терминологично използване е констатирано в няколко разпореждания на 9 с-
в, съдия Весислава Иванова (НОХД № 3782/12 г., НОХД № 1281/13 г., НОХД 
№ 4920/2012 г., НОХД № 5639/2012 г.). 

5. Законосъобразно изготвени разпореждания за предаване обвиняемия 
на съд.    

Тези разпореждания са съобразени с всички изисквания на закона. По –
специално следва непременно да се отбележи, че тези разпореждания 
съдържат констатации и отношение относно: 

● квалификацията на повдигнатото обвинение; 
● подсъдността на делото; 
● има ли основания за прекратяване или спиране на наказателното 

производство; 
● има ли допуснати съществени процесуални нарушения на ДП; 
● отговаря ли ОА на изискванията на чл. 246 НПК; 
● налага ли се привличането на запасен съдия или съдебен заседател 

(това е необходимо особено по делата с фактическа и правна сложност с по-
голяма продължителност на разглеждане); 

● има ли основание за разглеждане на делото по някои от 
диференцираните производства (Глава XXV – XXIX НПК). 

В тази връзка следва да се отбележи, че по някои от разпорежданията 
докладчикът се въздържа да изпише правната квалификация на деянието по 
повдигнатото обвинение, като се препраща към квалификацията по ОА. 
Очевидно така се цели показването на една необвързаност към правната 
квалификация на повдигнатото обвинение, вероятно по съображения да се  

изключи съмнение за предубеденост и конкретно изразено отношение 
към обвинението. Тези опасения са несъстоятелни. Вярно е, че в чл. 248, ал. 2 
НПК не е предвидено изрично непосредствен директен контрол върху 
приложението на материалния закон. Този контрол обаче не е изключен, а 
обратното – той е наложителен по силата на разпоредби от НПК и КРБ, които 
съставляват основни начала на процеса. Така по силата на чл. 117, ал. 2 КРБ, 
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съдът няма как да обезпечи своята независимост и подчиненост само на 
закона, ако той не упражни контрол върху неговото правилно приложение; 
не е възможен по никакъв друг начин да се обезпечи принципът за равенство 
на гражданите пред закона, съгласно чл. 6, ал. 2 КРБ, ако съдът не провери 
дали материалният закон е приложен правилно спрямо подсъдимия, така 
както е прилаган по отношение и на други лица; не може да има никакво 
съмнение в приоритетното значение на посочените разпоредби на КРБ пред 
чл. 248, ал. 2 НПК и положението, че същите конституционни норми, 
съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ имат непосредствено действие и поради това не 
само могат, но и трябва да се прилагат от всички органи на съдебната власт, 
т.е. задължението за контрол върху правилното приложение на материалния 
закон от органите на ДП е конституционно задължение на съда и не подлежи 
на оспорване и отричане. 

До същите изводи се стига и при анализ на нормите от НПК с 
отношение към разглеждания въпрос: 

● Съгласно чл. 1, ал. 1 НПК една от задачите на наказателно-
процесуалния кодекс е да се осигури правилно прилагане на закона. Като се 
има предвид ръководната роля на съда (чл. 27 НПК) и мястото на съдебното 
производство в наказателния процес (чл. 7 НПК) не може да има никакво 
съмнение, че с цялостната си дейност, съдът е гаранция за правилното и 
точното прилагане на законите спрямо всички граждани. 

● по силата на чл. 10, пр. 2 НПК подчинеността и на съда само на 
закона предполага постоянен контрол за неговото спазване и точно 
прилагане от всички органи и лица, включително и от органите на ДП; 

● съгласно чл. 11, ал. 1 НПК съдът, прокурорът и разследващите 
органи прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани. Това по 
необходимост предполага за съда задължение за последващ контрол върху 
приложението на материалния закон на ДП, както и задължение за самия съд 
сам да вземе мерки и да приложи правилно закона във всички случаи. 

Разгледаните по-горе процесуални разпоредби са включени в Глава 
втора „Основни начала” и като  норми с принципно значение имат приоритет 
към останалите норми, включително и спрямо тази по чл. 248, ал. 2 НПК. 

Съгласно чл. 246, ал. 3 НПК в заключителната част на ОА се посочват 
наред с другото, още и правната квалификация на деянието.  

В разпореждането за предаване обвиняемия на съд, съдията-докладчик 
не може да се абстрахира от посочената в ОА правна квалификация, тъй като 
от нея зависи предметната (материална) подсъдност на делото, състава на 
съда, компетентен да разгледа делото в съответния съд, реда за разглеждане 
на делото – по общия или по някоя от диференцираните процедури. 
Въпросът за квалификацията на извършеното деяние е въпрос и за 
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гарантиране отговорността на подсъдимия по вид и обем, т.е. че подсъдимият 
ще носи отговорност  само за това престъпление, което действително е 
извършил. Така съдебният контрол относно правилното приложение на 
материалния закон гарантира в максимална степен правата и интересите на 
подсъдимия. В английското наказателно-процесуално право тази защита на 
подсъдимия се нарича материално-правна.  

При проверката се констатира, че преобладаващо разпорежданията по 
чл. 252 НПК са законосъобразни, пълни, точни и адекватни. В това 
отношение могат да се посочат  като много добри разпорежданията по НОХД 
№ 1089/2014 г. 23 с-в, с-я Андрей Ангелов, по НОХД № 724/2013 г. на същия 
докладчик, по НОХД № 3277/2010 г. 28 с-в, с-ъ Атанас Атанасов, по НОХД 
№ 4048/2012 г. 29 с-в, с-я П. Велинова, по НОХД № 6137/2011 г. 6 с-в, с-я 
Иван Стойчев, по НОХД № 5684/2011 г. 32 с-в, с-я Десислав Любомиров, по 
НОХД № 5802/2011 г. и по НОХД № 70/2013 г. на същия докладчик, по 
НОХД № 128/2014 г. 14 с-в, с-я Ралица Манолова, по НОХД № 1034/2010 г. и 
НОХД № 2590/2007г., по НОХД № 1278/2013 г. и по НОХД № 5207/2012 г.  
на същия докладчик, по НОХД № 102/2013 г. 2013 г. 13 с-в, с-я Александра 
Йорданова, по НОХД № 3781/2012 г., НОХД № 5336/2011 г. и НОХД № 
3781/2012 г. – всички на 15 с-в, с-я Петя Колева и др.  

С оглед единство и безпротиворечивост на съдебната практика по чл. 
252, вр. с чл. 248, ал. 2 НПК е препоръчително отделните състави да 
постигнат съгласие и единство по формата и съдържанието на 
разпореждането за предаване на съд, с което се поставят обективните и 
субективните предели на съдебния наказателен процес.       

 
Б) Брой на делата, насрочени в тримесечен срок с разрешение на 

председателя и над този срок без разрешение по чл. 252 НПК. Отлагане 
на делата – чл. 271, ал. 10 НПК.  

● Делата насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя са 
167 бр., а над този срок без разрешение са 142 бр.  

● Отложените дела в нарушение на чл. 271, ал. 10 от НПК са 103 бр. 
НОХД, 1 бр. НАХД и 9 бр. ЧНД. 
 
 3. Движение на наказателните дела.   
 
 а) От свършените наказателни общ характер дела първа инстанция за 
целия период решени   в едно заседание са 146 бр. или 9%   (2012 г.-69 бр., 
2013 г. – 54 бр. и първо шестмесечие на 2014 г. – 23 бр.) 
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 б)  От свършените наказателни общ характер дела първа инстанция за 
целия период  решени  в три заседания са 166 бр. или 10%  ( 2012 г. – 67 бр., 
2013 г. 63 бр. и първо шестмесечие на 2014 г. – 36 бр.)  

 в) От свършените наказателни общ характер дела първа инстанция за 
целия период, приключили с повече от три съдебни заседания са общо 334 
дела или 20,6% като за 2012 г. – 126 дела, за 2013г. – 145, за първото 
шестмесечие на 2014г. – 63.  

 По съдии, приключилите дела в над три съдебни заседания,  са както 
следва: 

● За 2012 г. съответно на  
съдия Александра Йорданова НОХД № 1564/2011, НОХД № 3811/2011, 

НОХД № 4054/2011, НОХД № 1242/2012, НОХД С-320/2011; 
съдия Андрей Ангелов НОХД № 3165/2011, НОХД № 4838/2011, 

НОХД № 932/2012; НОХД С-203/2009; НОХД С-876/2011;    
съдия Антон Урумов НОХД № 5931/2011;  
съдия Атанас Атанасов НОХД № 3277/2010, НОХД № 3278/2010, 

НОХД № 4866/2010, НОХД № 3813/2011, НОХД № 5833/2011, НОХД № 
6201/2011, НОХД № 6228/2011;    

съдия Величка Цанова НОХД № 3680/2008, НОХД № 3734/2010, 
НОХД № 2538/2011;    

съдия Величка Маринкова НОХД № 2859/2011, НОХД № 4053/2011; 
съдия Весела Дончева НОХД № 2833/2011;   
съдия Весислава Иванова НОХД № 2533/2008, НОХД № 3810/2011, 

НОХД № 4568/2011, НОХД  № 5335/2011;  
съдия Виолета Магдалинчева НОХД № 4529/2010, НОХД № 4663/2011, 

439/2012,НОХД С-1/2012 ;  
съдия Владимир Астарджиев НОХД № 3967/2006, НОХД № 4130/2007, 

НОХД № 387/2011, НОХД № 1581/2011, НОХД С-356/211;   
съдия Владимира Янева НОХД № 5649/2009, НОХД № 1540/2011,   
съдия Даниела Борисова – НОХД № 2856/2011;  
съдия Даниела Стоичкова НОХД № 5361/2010 ; 
съдия Десислав Любомиров НОХД № 4343/2011, НОХД № 5802/2011; 

съдия Емилия Колева НОХД № 1191/2007, НОХД № 2751/2011, НОХД № 
3238/2011, НОХД С-27.2012;  

съдия Иван Коев НОХД № 2440/2010, НОХД № 4048/2010, НОХД № 
3420/2012, НОХД № 3734/2012, НОХД С-56/2011; 

съдия Иван Стойчев НОХД № 2614/2011, НОХД № 3666/2011; НОХД 
С-35/2009; 

съдия Иво Хинов НОХД № 1824/2011, НОХД № 5181/2011;   
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съдия Карамфила Тодорова НОХД № 2560/2010, НОХД № 1117/2012, 
НОХД № 4694/2012;   

съдия Костадинка Костадинова НОХД № 813/2011, НОХД № 
2062/2012, НОХД № 5553/2011, НОХД С-199/2011;  

съдия Мариян Марков НОХД № 3262/2007, НОХД № 3467/2008, 
НОХД № 3041/2009, НОХД № 4271/2009, НОХД № 2470/2011, НОХД № 
3444/2011; НОХД С-32/2011; 

съдия Мими Петрова НОХД № 2513/2010, НОХД № 5258/2010, НОХД 
№ 5678/2010, НОХД № 756/2011, НОХД № 1961/2011, НОХД № 2544/2011, 
НОХД № 1171/2012, НОХД № 2039/2012;  

съдия Мина Мумджиева НОХД № 5365/2009, НОХД № 883/2011, 
НОХД № 2113/2011;  

съдия Мирослава Тодорова НОХД № 2536/2011;  
съдия Николай Младенов НОХД № 2999/2009, НОХД № 5109/2010, 

НОХД № 1462/2011, НОХД № 2085/2011, НОХД № 4976/2011; НОХД С-
475/2010;  

съдия Петър Гунчев НОХД № 2184/2010, НОХД № 1574/2011, НОХД 
№ 4892/2011;  НОХД С-1053/2010; 

съдия Петя Крънчева НОХД № 140/2008, НОХД № 2081/2010, НОХД 
№ 3350/2010, НОХД № 4545/2010, НОХД  № 1126/2011, НОХД № 2542/2011,    

съдия Петя Колева НОХД № 4257/2011, НОХД № 1208/2012, НОХД № 
6151/2011, НОХД № 812/2012;  

съдия Ралица Манолова НОХД № 3629/2008, НОХД № 3172/2010, 
НОХД № 437/2011, НОХД № 865/2011, НОХД № 4977/2011;  

съдия Румяна Ченалова НОХД № 3484/2009;  
съдия Светла Букова НОХД № 362/2011, НОХД № 2834/2011, НОХД 

№ 162/ 2012;   
съдия Снежанка Кьосева НОХД № 1855/2011, НОХД № 2449/2011, 

НОХД № 4539/2011, НОХД №  5115/2011, НОХД № 5798/2011;   
съдия Тони Гетов НОХД № 2473/2011, НОХД № 3646/2011, НОХД № 

4229/2011, НОХД № 2881/2012;  
съдия Христинка Колева НОХД № 5070/2010, НОХД № 2591/2011, 

НОХД № 3239/2011, НОХД С-348/2010; НОХД С-69/2011;   
● За 2013 година наказателни от общ характер дела приключили с 

повече от три съдебни заседания са съответно на  
съдия Антон Урумов  НОХД № 1447/2013, НОХД № 1578/2013, НОХД 

№ 294/2012, НОХД № 2987/2012, НОХД № 3735/2012, НОХД № 4969/2012, 
НОХД  № 5842/2012, НОХД № 6072/2011, НОХД № 6134/2011, НОХД № 
760/2013;   

съдия Андрей Ангелов, НОХД С-380/2009 ;   
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съдия Атанас Атанасов НОХД № 2468/2013,  ;  
съдия Величка Цанова НОХД № 1404/2012, НОХД № 2530/2012, 

НОХД № 3821/2011;  
съдия Величка Маринкова НОХД № 4826/2012, ВНЧХД № 2115/2012; 

съдия Вера Чочкова НОХД № 2388/2012, НОХД № 3741/2012;  
съдия Весислава Иванова  НОХД № 3264/2012, НОХД № 3491/2012, 

НОХД № 3782/2012, НОХД № 5451/2012, НОХД № 606/2013; 
съдия Виолета Магдалинчева  НОХД № 2116/2013, НОХД № 

2207/2012, НОХД № 4215/2012, НОХД № 4446/2012, НОХД № 4794/2012, 
НОХД № 4797/2012;  

съдия Владимир Астарджиев НОХД № 3488/2012, НОХД № 4076/2011, 
НОХД № 4507/2012;  

съдия Владимира Янева НОХД № 342/2010;  
съдия Даниела Борисова НОХД № 2590/2012, НОХД № 762/2013;  
съдия Даниела Стоичкова НОХД № 1055/2011, НОХД № 1737/2001, 

НОХД № 1979/2012, НОХД № 2243/2007, НОХД № 2256/2012, НОХД № 
451/2010, НОХД № 5663/2011, НОХД № 5874/2012, НОХД С-181/2012;   

съдия Десислав Любомиров НОХД № 1905/2013, НОХД № 5938/2012,  
НОХД С-252/2012;   

съдия Димитрина Ангелова НОХД № 1638/2013, НОХД № 269/2009;  
съдия Евелина Папазян НОХД № 1713/2013, НОХД № 5715/2012;   
съдия Емил Дечев НОХД № 1272/2012, НОХД № 4444/2012;  
съдия Емилия Колева НОХД № 1225/2012, НОХД № 475/2012, НОХД 

№ 797/2012, НОХД С-891/2011;  
съдия Иван Коев НОХД № 1279/2012,  НОХД №  1831/2013, НОХД № 

21/2013, НОХД № 2695/2008, НОХД № 4234/2012, НОХД № 5415/2012, 
НОХД № 918/2013;  

съдия Иво Хинов НОХД № 178/2013, НОХД № 2716/2013, НОХД № 
4380/2012, НОХД № 5536/2012, НОХД № 814/2013, НОХД С-49/;  

съдия Карамфила Тодорова НОХД № 2829/2013, НОХД № 3598/2012;   
съдия Костадинка Костадинова НОХД № 1030/2010, НОХД № 

1350/2011, НОХД № 1999/2013, НОХД № 2004/2013, НОХД № 2692/2011, 
НОХД № 2804/2011, НОХД № 4213/2011;   

съдия Мариян Марков НОХД № 2181/2010, НОХД № 2518/2007, 
НОХД № 2919/2012, НОХД № 2985/2012, НОХД № 5260/2010, НОХД № 
5319/2010;   

съдия Мими Петрова НОХД № 2946/2011, НОХД № 3322/2011, НОХД 
№ 5452/2012, НОХД № 5884/2012;  

съдия Мина Мумджиева НОХД № 5241/2012, НОХД № 973/2012;  
съдия Мирослава Тодорова НОХД № 3528/2013;  
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съдия Николай Младенов НОХД № 1366/2013, НОХД № 251/2010, 
НОХД № 2559/2010, НОХД № 2988/2012, НОХД № 3437/2012, НОХД № 
4383/2012,  НОХД № 4663/2013,  НОХД № 4719/2012,  НОХД № 5071/2009,    
НОХД С-6/2011;    

съдия Пенка Велинова НОХД № 1980/2012, НОХД № 2056/2012, 
НОХД № 3739/2012, НОХД № 4048/2012, НОХД № 4049/2012, НОХД № 
6112/2012;   

съдия Петър Гунчев НОХД № 1510/2013, НОХД № 2869/2013, НОХД 
№ 3292/2012, НОХД № 338/2012, НОХД № 966/2013, НОХД С-108/2012;   

съдия Петя Крънчева НОХД № 285/2004, НОХД № 4337/2009, НОХД 
№ 5680/2009, НОХД № 5877/2011; 

съдия Петя Колева НОХД № 1258/2013, НОХД № 1909/2012, НОХД № 
3781/2012;  

съдия Ралица Манолова НОХД № 2281/2011, НОХД № 2590/2007, 
НОХД № 3263/2012, НОХД № 4169/2009, НОХД № 5207/2012, НОХД № 
966/2011;  

съдия Румяна Ченалова НОХД № 1596/2010, НОХД № 2493/2011;  
съдия Светла Букова НОХД  2633/2012, НОХД № 380/2013, НОХД № 

4550/2012, НОХД С-208/2012; 
съдия Снежанка Кьосева НОХД 1737/2012, НОХД № 3834/2012, НОХД 

№ 4671/2012;  
съдия Тони Гетов НОХД № 2531/2012, НОХД № 4230/2011, НОХД № 

4942/2012, НОХД № 699/2012; 
съдия Христинка Колева НОХД № 1683/2012, НОХД № 3258/2012, 

НОХД № 5184/2011, НОХД № 5774/2012, НОХД № 6283/2011;   
 
● За първото шестмесечие на 2014 г. наказателни общ характер дела 

приключили с повече от три съдебни заседания са на  
съдия Александра Йорданова НОХД № 5675/2013;  
съдия Антон Урумов   НОХД № 3865/2013;  
съдия Андрей Ангелов НОХД № 2791/2013; НОХД № 599/2014;  
съдия Ани Захариева НОХД № 1139/2013, НОХД № 4684/2013, НОХД 

№ 584/2013; НОХД С-99/2013;  
съдия Величка Цанова НОХД №  1926/2010, НОХД № 227/2013, НОХД 

№ 4308/2013;  
съдия Величка Маринкова НОХД № 1541/2013, НОХД № 2258/2013, 

НОХД № 5132/2013, НОХД № 5454/2013;  
съдия Вера Чочкова НОХД № 2947/2013;  
съдия Весислава Иванова НОХД № 3029/2013, НОХД № 4053/2013, 

НОХД № 726/2013;  
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съдия Виолета Магдалинчева НОХД 2765/2013;   
съдия Даниела Борисова НОХД № 3657/2013, НОХД № 5598/2013;  
съдия Даниела Стоичкова НОХД С-963/2011;  
съдия Десислав Любомиров НОХД № 3494/2013, НОХД № 3720/2013, 

НОХД № 4821/2013, НОХД № 5063/2013, НОХД С-49/2014;  
съдия Димитрина Ангелова НОХД № 2793/2013;  
съдия Евелина Папазян НОХД № 2591/2013, НОХД  № 3171/2013;   
съдия Емил Дечев НОХД № 4820/2013;  
съдия Иван Коев НОХД 2289/2013, НОХД № 3095/2013, НОХД № 

5601/2013, НОХД № 5873/2013;   
съдия Карамфила Тодорова НОХД  № 3585/2012;  
съдия Костадинка Костадинова НОХД № 1997/2013, НОХД № 

4674/2012, НОХД № 5614/2011; 
съдия Мариета Райкова- Пашова НОХД № 5492/2012;  
съдия Мариян Марков – НОХД С-721/2011;  
съдия Мими Петрова НОХД № 947/2012;  
съдия Мина Мумджиева НОХД № 1737/2013,  НОХД № 3896/2012;  
съдия Мирослава Тодорова НОХД № 4130/2013, НОХД № 4778/2013;  
съдия Николай Младенов НОХД № 2641/2013, НОХД № 3533/2013; 
съдия Пенка Велинова НОХД № 1659/2013, НОХД № 1835/2013, 

НОХД № 3235/2013, НОХД № 324/2014, НОХД № 3530/2013;   
съдия Петя Колева НАХД № 5799/2011;  
съдия Петя Крънчева НАХД № 1938/2012;  
съдия Ралица Манолова НОХД № 1226/2014, НОХД № 4445/2012, 

НОХД № 4498/2013;   
съдия Румяна Ченалова НОХД № 2450/2011; съдия Светла Букова 

НОХД № 2790/2013, НОХД № 2815/2013, ВНОХД № 2245/2013, НАХД № 
1792/2011;  

съдия Тони Гетов НОХД № 2283/2012, НОХД С-155/2013;  
съдия Христинка Колева НОХД № 5456/2013, НОХД № 656/2012.     

 Налице е тенденция за намаляване броя на делата, решени в повече от 
три заседания, което обективно подобрява бързината на правораздаването. 
 
 г) срочност на разглеждане на наказателните дела (първа и въззивна 
инстанция). 
 ● до 1 м. - 10591 бр.  –  67.7% 
 ● до 3 м. - 2516 бр.  -    16.09 % 
 ● до 6 м. – 1743 бр.  -   11.14% 
 ● до 1 г. - 778бр.     -      4.97% 

● над 1 г. – 282 бр.  -     1,8 %  
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● над 2 г. – 30 бр.    -     0.19% 
От данните е видно, че преобладаващо делата приключват до 1 месец. 

 
 4. Брой на  първоинстанционните наказателни състави. 

Пъроинстанционните наказателни състави в СГС са 35. 
 

 5. Брой на съдебните заседания месечно.   
 ● За 2012 г. са проведени 3966 съдебни заседания. В този брой са 
включени и младшите съдии, които са провели 635 съдебни заседания. От 
общо проведените  3966  през януари и февруари са разгледани 654 бр.общо, 
през март 352 бр., през април 350 бр., през май 421 бр., през юни 350 бр., през 
юли, август и септември общо 758 бр., през октомври 474 бр., през ноември 
366 бр. и през декември 280 бр. 
 Тридесет и петте състава са провели през годината общо 3331 съдебни 
заседания. Средно месечно на състав се падат по 7,93 броя съдебни 
заседания. 
 Най много съдебни заседания е провел 27 състав, съдия К.Костадинова 
– 139 бр. през годината или средно месечно 11,58 бр, а най малко 17 състав, 
съдия В. Янева – 31 бр. или средно месечно 2, 58 бр, която е обаче с намален 
процент на натовареност. 
 ● За 2013 г. са проведени 4088 съдебни заседания, от които през януари 
и февруари 693 бр.общо, през март 386 бр., през април 366 бр., през май 375 
бр., през юни 400 бр., през юли, август и септември общо 692 бр., през 
октомври 404 бр., през ноември 356 бр. и през декември 416 бр. 
 ● За първото шестмесечие на 2014 г. са проведени 1452 съдебни 
заседания, от които през януари 286 бр, през февруари 294 бр., през март 300 
бр., през април 302 бр., през май 270 бр. и през юни 311бр.   

6.  За проверявания период в СГС има 14 спрени дела, част от които 
бяха посочени и анализирани по-горе.  

● За 2012 година спрените дела по съдии са: 
съдия Николай Младенов  НОХД № 5071/2009;  
съдия Емилия Колева НОХД № 4666/2011;  
съдия Емил Дечев НОХД № 2103/2012. 
● За 2013 година спрените дела по съдии са:     
съдия Николай Младенов  НОХД № 745/2012;  
съдия Виолета Магдалинчева НОХД № 5237/2012;  
съдия Мариета Райкова НОХД № 1944/2013;  
съдия Величка Цанова НОХД № 1639/2013.   
● За първото шестмесечие на 2014 година спрените дела по съдии 

са:    
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съдия Ани Захариева НОХД №  3414/2010; 
съдия Величка Цанова НОХД № 1639/2013;  
съдия Иво Хинов НОХД  5064/2013;  
съдия Ева Пелова- Трифонова НОХД № 242/2014;  
съдия Мариян Марков НЧД по чл. 465 НПК № 2130/2011;  
съдия Иван Коев ЧНД по чл. 44 НПК № 3615/2011;  
съдия Весислава Иванова НОХД № 637/1999- заварено дело. 
 
7. Прекратени наказателни производства по давност.  
За проверявания период общият брой на делата,  прекратени поради 

изтекла давност е 6.   
● Прекратени дела по давност 2012година: 
НОХД № 3280/10 с докладчик съдия Мирослава Тодорова. 
● Прекратени дела по давност 2013 година: 
НОХД № 2055/05 с докладчик Мирослава Тодорова 
НОХД № 1602/08 с докладчик съдия Петя Крънчева; 
НАХД № 1936/13 с докладчик съдия Петър Гунчев; 
● Прекратени дело по давност за първото шестмесечие на 

          2014година: 
НОХД № 2440/10 с докладчик съдия Иван Коев; 
НАХД № 2441/10 с докладчик съдия Владимира Янева.  
 
8.  За проверявания период общо 336 дела (за 2012 г. – 134, за 2013 г. - 

132, първо шестмесечие на 2014 г. – 70 ) са върнати на прокурора с 
указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 
производство.  

Спрямо общо образуваните 1565 НОХД относителния дял на 
прекратените и върнати на ДП – 336 съставляват 21,4%, показател 
сравнително устойчив за целия период. 

С разпореждане на съдия – докладчик са върнати 252 дела, а от 
съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от НПК – 84 дела. Като за 2012 г. – 104 
дела са върнати с разпореждане по чл. 249 НПК, а с определение по чл. 288, 
т.1 НПК – 30 . За 2013 г. има 96 дела, върнати с разпореждане и с 
определение по чл. 288, т.1 НПК –  36 . За първото шестмесечие на 2014 г. 
има 52 дела, върнати с разпореждане и с определение по чл. 288, т.1 НПК –  
18 дела.  

Съотношението между върнатите дела от разпоредително заседание и 
съдебно заседание е 75% към 25% и това е добър усреднен показател за 
качеството на предварителната подготовка на делата за целия период. С 
незначителни отклонения това съотношение между върнатите дела от 
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разпоредително заседание и съдебно заседание се запазва. Препоръчително е 
този показател да се подобрява за което са налице необходимите обективни и 
субективни предпоставки.   

 9. Възобновените наказателни производства на първа инстанция за 
целия период са 16 броя.  

 По съдии са както следва: 
 За 2012 година съдия Ралица Манолова кумулация 2286/2011; съдия 

Мими Петрова екзекватура 2949/2011; съдия Николай Младенов екзекватура 
4668/2011, съдия Тони Гетов кумулация 1555/2012.  

 За 2013 година са на съдия Иво Хинов НОХД № 3672/2012; съдия 
Даниела Борисова НОХД № 3053/2012; съдия Снежанка Кьосева екзекватура 
231/2013; съдия Вера Чочкова кумулация № 5095/2012; съдия Иво Хинов 
кумулация 3493/2012; съдия Андрей Ангелов кумулация № 3600/2012; съдия 
Петя Крънчева кумулация № 2638/2012;съдия Светла Букова кумулация № 
4766/2012; съдия Даниела Стоичкова екзекватура № 1426/2012. 

 За първото шестмесечие на 2014 година възобновените наказателни 
производства са на съдия Тони Гетов НОХД № 4108/2013, кумулация 
4499/2013. 

10. През проверявания период няма първоинстанционни дела с 
възобновено съдебно следствие.  

11. За проверявания период 2012 – 2014 г.( І-во полугодие) са влезли в 
сила общо 1172 присъди, от които 1054 осъдителни и 118 бр. оправдателни. 
Относителният дял на оправдателните присъди общо за целия период спрямо 
постановените присъди възлиза на 10%, а спрямо осъдителните присъди на 
11,2%., като за отделните периоди данните са следните: 

● За 2012 г., влезлите в сила присъди са 496, от които 448 са 
осъдителни и 48 оправдателни. Съотношението на оправдателните присъди 
спрямо всички влезли в сила присъди е 9,7%, а спрямо осъдителните е 10,7%. 

● За 2013 г., влезлите в сила присъди са 452, от които 402 са 
осъдителни и 50 са оправдателни. Относителният дял на оправдателните 
присъди спрямо всички влезли в сила присъди е 11%, а спрямо осъдителните 
е 12,5%. 

● За  първото полугодие на 2014 г., влезлите в сила присъди са 224, от 
които 204 са осъдителни и 20 са оправдателни. Съотношението на 
оправдателните присъди спрямо всички влезли в сила присъди е 8,9%, а 
спрямо осъдителните е 9,8%. 

От анализа на тези данни се налага извода, че постановените 
оправдателни присъди и техния относителен дял спрямо осъдителните 
присъди постепенно, но видимо намалява и е препоръчително тенденцията да 
продължи. Тук е мястото да се отбележи, че оправдателните присъди не са 
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винаги абсолютен брак в дейността на съда, особено когато са изчерпани 
всички възможности за попълване на делото с доказателства, но е желателно 
техния относителен дял да не надвишава достигнатото положение в 
дейността на СГС. Това е така защото: 1) оправдателните присъди са 
критерий за качеството на предварителното проучване на делото и ефективно 
изпълнение на правомощията на съдия – докладчика при предаване на 
обвиняемия на съд, както и в съдебно заседание и 2) обезщетенията за 
неоснователното и незаконосъобразното получаване на качеството на 
обвиняем/подсъдим се заплащат от общия бюджет на органите на съдебната 
власт, независимо къде са допуснати нарушенията. 

Забележка: 
 1) Има разлика между годишните доклади и шестмесечната справка за 

2014 г. 
 2) В акта са възприети данните от 6-месечната справка за 2014 г. като 

по-пълни и съответстващи на действителното положение по отношение на 
влезлите в сила присъди. 

 
           Общият брой на оправдателните присъди се разпределя по съдии, 
както следва:   

съдия Александра Йорданова – 2 бр.( НОХД № 1564/2011, НОХД № С 
– 320/2011) ; 

съдия А.Захариева – 3 бр.( НОХД № 3885/2013 г., НОХД № 4684/2013 
г., НОХД № С-99/2013 г.); 

съдия Андрей Ангелов- 3 бр.( НОХД № С- 203/2009 г., НОХД № С-
380/2009 г., НОХД № 3049/2013 г.);   

съдия Антон Урумов – 6 бр.( НОХД № 4599/2012, НОХД № 3674/ 2012 
г., НОХД № 6134/2011 г., НОХД № 2987/2012 г., НОХД № 6072/2011 г., 
НОХД № С-963/2011 г.) ;  

съдия Атанас Атанасов – 2 бр.(5875/2011 г., НОХД № 18/2010);   
съдия Величка Цанова – 5 бр.( НОХД № 1607/2011г., НОХД № 

1404/2012 г., НОХД № 5052/2012 г, НОХД № 4672/2012 г., НОХД № 
1926/2010 г.); 

съдия Величка Маринкова – 3 бр.( НОХД № 6246/2012, НОХД № 
4826/2012, НОХД № 5132/2013 г.;  

съдия Весислава Иванова – 6 бр.( НОХД № 4920/2012, НОХД № 
3491/2012, НОХД № 3782/2012, НОХД  № 5639/2012, НОХД № 726/2013 г., 
НОХД № 4635/13 г.);  

съдия Виолета Магдалинчева – 7 бр.(НОХД № 439/2012, НОХД № 
440/2012, НОХД № 1174/2011, НОХД № 4797/2010 г., НОХД № 1832/2013 г., 
НОХД № 2207/2012 г., НОХД № 2116/2013 г.);     
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съдия Владимир Астарджиев – 3 бр.(НОХД № 3967/2006, НОХД № 
4130/2007, НОХД № 4076/2011);     

съдия Владимира Янева – 1 бр.( НОХД № 269/2009 г.);   
съдия Вера Чочкова – 2 бр.( НОХД № С-27/2012 г., НОХД № 5316/2012 

г.); 
съдия Даниела Борисова – 3 бр.(НОХД № 4/2012, НОХД № 2590/2012 

г., НОХД № 3657/ 2013 г.);  
съдия Даниела Стоичкова – 2 бр.( НОХД № 5663/2011 г., НОХД № 

5361/2010 г.);      
          съдия Десислав Любомиров – 6 бр.( НОХД № 5555/2011, НОХД № 
5684/2011 г., НОХД № 5802/2011 г., НОХД № 70/2013 г., НОХД № С-49/2014 
г., НОХД № 4821/2013 г.);  
 съдия Д.Ангелова – 2 бр.( НОХД № 269/2009 г., НОХД № 1638/2013 
г.);  

съдия Иван Коев –5 бр.( НОХД № 3095/2013, НОХД № 4048/2010,   
НОХД № 3734/2012 г., НОХД № 5873/2012 г., НОХД № 5601/2013 г.);   

съдия Иван Стойчев – 1 бр.( НОХД № 2614/2011 г.);   
съдия И.Дечев – 1 бр.( НОХД № 2343/2012 г.); 
съдия Е.Папазян – 1 бр.( НОХД № 3171/2013 г., НОХД № 2591/2013 г.); 
съдия Иво Хинов – 4 бр.( НОХД № 3583/2012, НОХД № 4598/2012,  

НОХД № 5536/2012 г., НОХД № 4380/12 г.); 
съдия Карамфила Тодорова – 2 бр.(  НОХД № 3598/2012, НОХД № 

4694/2012);    
съдия Костадинка Костадинова – 4 бр.( НОХД № 813/2011, НОХД № 

1350/2011, НОХД № 2804/2011, НОХД № С-580/2010 г.);   
съдия Мариян Марков – 7 бр.( НОХД № 2518/2007, НОХД № 

3467/2008, НОХД № 3582/2012, НОХД № 4271/2009, НОХД № С-61/2012 г., 
НОХД № 3444/2011, НОХД № С-721/2011 г.); 

съдия Мими Петрова – 2 бр.(  НОХД № 2513/2010, НОХД № 
4113/2012);   

съдия Мина Мумджиева – 4 бр.( НОХД № 5365/2009, НОХД № 
883/2011, НОХД № 3456/2013,  НОХД № 5241/2012 г.); 

съдия М.Райкова-Пашова – 1 бр.( НОХД № 5492/2012 г);  
съдия Николай Младенов – 3 бр.(  НОХД № 2999/2009, НОХД № 

5109/2010, НОХД № 2085/2011);  
съдия Петър Гунчев – 3 бр.( НОХД № 6071/2011, НОХД № 1510/2013, 

НОХД № 107/2012);   
съдия Петя Крънчева – 2 бр.(  НОХД № 3350/2010, НОХД № 285/2004 

г.);   
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съдия Петя Колева –2 бр.( НОХД № 5336/2011г., НОХД № 3781/2012 
г.);   

съдия Ралица Манолова – 10 бр.( НОХД № 437/2011 г., НОХД № 
3629/2008, НОХД № 2281/2011, НОХД № 4451/2013, НОХД № 2590/2007, 
НОХД № 4169/2009,  НОХД № 5207/2012 г., НОХД № 4445/2012 г., НОХД № 
3895/2012 г., НОХД № 4977/2011 г.); 

съдия Румяна Ченалова – 1 бр.( НОХД № 3484/2009 г.); 
съдия П.Велинова –6 бр.( НОХД № 4049/2012 г., НОХД № 3739/2012 

г., НОХД № 4048/2012 г., НОХД № 6112/2012 г., НОХД № 1659/2013 г., 
НОХД № 324/2013 г.);  

съдия Светла Букова – 6 бр.( НОХД № 362/2011, НОХД № 5556/2011, 
НОХД № 162/ 2012,  НОХД № 5686/2011 г., НОХД № 6322/2011 г., НОХД № 
4550/2012 г.); 

съдия Снежанка Кьосева- 2 бр. ( НОХД № 2449/2011, НОХД № 
4539/2011);   

съдия Тони Гетов – 5 бр.( НОХД № 566/2012, НОХД № 4695/2012, 
НОХД № 69/2013, НОХД № 3580/2012,  НОХД № 2283/2012 г.); 

съдия Христинка Колева – 10 бр.( НОХД № 4627/2011 г., НОХД № С-
69/2011 г., НОХД № 1527/2012 г., НОХД № 1683/2012, НОХД № 2591/2011, 
НОХД № 1787/2013,  НОХД № 6283/2011 г., НОХД № 656/2012 г., НОХД № 
4781/2013 г., НОХД № 3558/2012 г.) 

 
12.  Резултати от обжалвани актове на СГС като първа инстанция.  
а)  От постановените за периода 721 присъди са обжалвани 626 

присъди или 87%.   
● За  2012 г. от постановени 296 присъди са обжалвани 262 или 88%.   

 ● За 2013 г. от постановените 279 присъди са обжалвани 224 или 80%.    
● За първо полугодие на 2014 г. от постановените 146 са обжалвани 

140 или 96%. 
б) Потвърдените присъди са 323 или 52% от обжалваните 626 ( 2012 г. 

– 145 или 55% от обжалваните 262, 2013 г. – 112 или 50% от обжалваните 224 
и първото полугодие на 2014 г. – 66 или 47% от обжалваните 140). 

в) Отменените присъди са 101или 16% от обжалваните 626 ( 2012 г. – 
28 или 11% от обжалваните 261, 2013 г. – 35 или 16% от обжалваните 224   и 
първото полугодие на 2014 г. – 38 или 27% от обжалваните 140 бр.). 

г) Изменените присъди са 202 или 32% от обжалваните 626  ( 2012 г. – 
89 или 34% от обжалваните 261  бр., 2013 г. – 77 или 34% от обжалваните 224 
бр. и първото полугодие на 2014 г. – 36 или 2% от обжалваните 140 бр.). 

д) Обжалвани пред САС: 



158 
 

 ● От обжалваните пред САС общо 367 присъди 196 са потвърдени или 
53%, 78 са отменени или 21% и 93 са изменени или 25%. 

 ●От обжалваните общо 1359 определения пред САС 1009 са 
потвърдени или 74%, 241 са отменени или 18% и 109 са изменени или 8%. 

е) Обжалвани пред ВКС  
От обжалваните пред ВКС общо 259 присъди 127 са потвърдени или 

49%, 23 са отменени или 9% и 109 са изменени или 42%. 
 
13. Дела с висок обществен интерес.   
През проверявания период са решени 52 наказателни дела с висок 

обществен интерес. От тях прекратени са 15. 
Насрочените дела с висок обществен интерес към 11.01.2015 г. са  21. 

Спрени са 4.   
   
14. Дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен. 
● През 2102 г. са разгледани 32 дела, по които подсъдимият е бил 

непълнолетен. От предадените на съд 39 лица са осъдени 26 лица. 
● През 2013 г. са разгледани 19 дела, по които подсъдимият е бил 

непълнолетен. От предадените на съд 28 лица са осъдени 16 лица. 
● През първото шестмесечие на 2014 г. са разгледани 15 дела, по които 

подсъдимият е бил непълнолетен. От предадените на съд 18 лица са осъдени 
11 лица. 

 
15. Общ брой ЧНД по чл. 64 и чл. 65 НПК. Спазване на срока по чл. 64,  

ал. 3 НПК и чл. 65, ал. 3 НПК.   
● Общият  брой постъпили ЧНД с правно основание чл.64 от 

НПК е  500 дела. Разпределението им по години е както следва : 
- 2012 г. – 208 дела 
- 2013 г. – 195 дела 
- Първо шестмесечие на 2014 г.  – 97 дела 

През 2012 година  само  по едно дело  не е спазен срока, предвиден по  
чл.64, ал.3 НПК, поради назначаване на СМЕ. 

През 2013 г. две дела са разгледани на следващия ден след 
постъпването им, а едно е разгледано в 5 - дневен срок, поради заболяване на 
обвиняемия. 

През първото шестмесечие на 2014 г. едно ЧНД е разгледано на 
следващия ден след образуването му. 

          ●  Общият брой  постъпили ЧНД с правно основание чл.65 от 
НПК е  691  дела, разпределени по години както следва : 

- 2012 г. – 338 дела 
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- 2013 г. – 267 дела 
- Първо шестмесечие на 2014 г.  – 86 дела                                               

          През 2012 година по 115 дела  не е спазен 3 - дневният срок по чл.65, 
ал.3 НПК.  
   През 2013 година по 53 дела  не е спазен  3 - дневният срок по чл.65, 
ал.3 НПК.  
          През първото шестмесечие на 2014 г. по 19 дела е нарушен срока  
 по чл.65,ал.3 НПК.  

16.  През 2012 година  едно дело по чл.64 НПК  е  приключило в две 
съдебни заседания, а  39 дела по чл.65 НПК са приключили  с повече от едно 
съдебно заседание. 

През 2013 година и през първото шестмесечие на 2014 г. всички дела 
по чл.64 от НПК  са приключили в едно съдебно заседание.  

По  чл.65 от НПК през 2013г. не е спазен срока по  29 дела. 
През първо шестмесечие на 2014 година 9 дела по чл.65 от НПК са  

приключили с повече от едно съдебно заседание.  
 

17. През периода на проверката  са образувани  274  ЧНД по чл. 243 
НПК.  Над  седемдневния срок по чл. 243, ал. 4 от НПК са приключили  143 
дела, което възлиза на 58,8 %. 
  -  2012 г. – 123 дела / над 7 дневния срок  - 66  дела/ 
  -  2013 г. – 119 дела / над 7 дневния срок  - 62 дела/ 
  -  През първо шестмесечие  на 2014 г. – 32 дела / над 7 дневния 
срок  - 15 дела.    

 
18. Дела по ЗЕЕЗА.   
От приключилите общо за периода на проверката  82 дела, задържани 

са 59 лица  по  чл. 43 ЗЕЕЗА. 
-  2012г. – Приключени 37 дела. По тях са задържани  29 лица. За 

2 лица е взета мярка за неотклонение домашен арест, за 5 лица  – 
подписка , за 1 лице  производството е прекратено. 

  -  2013 г.-  Приключени 20 дела. По тях задържани са 11 лица. За 
6 лица е взета мярка за неотклонение домашен арест, за 1 лице – подписка , 
за двама искането е оставено без уважение. 
  - шестмесечие на 2014 г. - Приключени 25 дела. По тях 
задържани са 19 лица. За  4 лица е взета мярка за неотклонение домашен 
арест, за  2  лица е определена парична гаранция. 

За периода на проверката са образувани  92 дела за екстрадиции по чл. 
44 ЗЕЕЗА . 
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  -  през 2012 г. са образувани 31 дела. По 30 от тях е допусната 
екстрадиция. По 1 дело е отказано предаване на лицето. 
  - през  2013 г. са образувани 23 дела. Допуснати са 15 
екстрадиции, по 2 е отказана такава, По  6 производството е прекратено.  
  -  първо шестмесечие на 2014 г. -  Образувани са 38 дела по 
чл.44 ЗЕЕЗА. Допуснати са екстрадиции по 27 дела. Допуснати с отложено 
предаване – по 3 дела. Отказани са екстрадиции по 3 от делата. По 2 
производства делата са прекратени. Останали несвършени  3 дела по чл.44 
ЗЕЕЗА. 
 На всяко шестмесечие се прави отчет на съда, като във форма „os-pr-1” 
по образец на ВСС и с наименование „Отчет за работата на окръжен съд” в 
карето „Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС ) ” се отразява броят 
на издадените разрешения.Тази форма се прилага към годишния доклад на 
председателя на съда.  
  

19. Образувани ЧНД по искане на органите на ДП. Издадени от СГС 
разрешения за използване на СРС. 

А) За проверявания период са постъпили общо 5301 ЧНД по искане на  
органите на ДП, от които по различните норми са както следва: 

 
146, ал.3 НПК 3 
402, ал.1 ГПК 3 

чл.111 ал.3 НПК 121 
чл.12 ЗМИП 4 
чл.13 ЗЕЕЗА 2 
чл.14 ЗЕЕЗА 5 

чл.158 ал.3 НПК 18 
чл.161 НПК 1893 

чл.164, ал.2 НПК 685 
чл.165, ал.2 НПК 47 

чл.19/1т2 ЗПИПАОИД 1 
чл.222 НПК 28 
чл.223 НПК 512 
чл.234 НПК 18 
чл.243 НПК 273 
чл.244 НПК 19 
чл.368 НПК 60 

чл.43 ЗЕЕЗА 116 
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чл.6 ЗПИПАОИД 1 
чл.61 ал.3 НПК 94 
чл.61 ал.5 НПК 66 
чл.62, ал.2 НПК 14 

чл.64 НПК 499 
чл.65 НПК 689 

чл.68, ал.3 НПК 30 
чл.69 НПК 1 
чл.70 НПК 11 
чл.72 НПК 73 
чл.73 НПК 4 

чл.8 ЗПИПАОИД 8 
чл.80-88 НК 2 

чл.9 от РР 2003/577/ПВРот 
25.7.2003г. 

1 

ОБЩО: 5301 
   

 
Б) Броят на издадените от СГС разрешения за използване на СРС за 

проверявания период са 10 139 бр. ( за 2012 г. – 5 556 бр., 2013 г – 4 304 бр.и 
първо полугодие на 2014 г. – 279 бр), което сочи на рязко намаляване в пъти 
спрямо предходните две години, което е добър показател при използване на 
СРС. 

20. Дела, разгледани по Глава 24 от НПК „Бързо производство”.   
За проверявания период няма постъпили НОХД по реда на глава 24 от 

НПК”Бързо производство” .  
За проверявания период са разгледани общо 5288 ЧНД бързи 

производства, в това число секретни - 672 броя. 
● За 2012 г. са разгледани 2183 ЧНД бързи производста, в това число и 

275 секретни. 
● За 2013 г. са разгледани 2072 ЧНД бързи производста, в това число и 

253 секретни. 
● За първото шестмесечие на 2014 г. са разгледани 1033 ЧНД бързи 

производства, в това число и 144 секретни.  
 
 21. Дела, разгледани по Глава 25 от НПК „Незабавно производство”.   
За проверявания период няма постъпили НОХД по реда на Глава 25 

„Незабавно производство.   
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22. Дела, разгледани по Глава 26 от НПК (13.08.2013 г.) по искане на 

обвиняемия.   
През проверявания период са разгледани по Глава 26 от НПК 

(13.08.2013 г.) по искане на обвиняемия общо 54 дела, от които през 2013 г. – 
27 и първото шестмесечие на 2014 г. – 27 дела.  
 23. Дела, разгледани по Глава 27 от НПК „Съкратено съдебно 
следствие”.   
 През проверявания период са разгледани общо 221 дела по Глава 27 от 
НПК „Съкратено съдебно следствие” на първа инстанция, от които през 2012 
г. - 102 дела, през 2013 г. - 80 дела и пред първото шестмесечие на 2014 г. - 39 
дела.   
 24. Дела, разгледани по Глава 28 от НПК „Освобождаване от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание”.   

Общият брой разгледани дела е  50 ( 2012 г. – 24 , 2013 г. – 15 , първо 
шестмесечие на 2014 г. – 11 ). 

От делата по Гл. ХХVIII  НПК “Освобождаване от наказателна 
отговорност с налагане на  административно наказание “  24 броя са 
насрочени след едномесечния срок .     

 25.   Дела, разгледани по Глава 29 от НПК „Споразумение”. Общ брой 
и неодобрени споразумения по докладчици.   

За проверявания период по Глава 29 от НПК „Споразумение” са 
разгледани общо 522 дела, от които през 2012 г. - 208 дела, през 2013 г. - 215 
дела и през първото шестмесечие на 2014 г. - 99 дела. 

От общия брой дела, 30 са приключили без одобрено споразумение, от 
които през 2013 г. - 9 дела, през 2013 г. - 13 дела и през първото шестмесечие 
на 2014 г. - 8 дела.  

От постъпилите с предложение за споразумение от прокуратурата през 
проверявания период  общо 255 дела,  по реда на Гл. ХХIХ НПК “Решаване 
на делото със споразумене “  78 са насрочени след седемдневния срок .  
 -  2012 г. - постъпили  са 91 дела.  Насрочени над 7 дневния срок  - 35  
дела. 
 По съдии са както следва: 

съдия Александра Йорданова – НОХД № 52/2012 г. насрочено в срок 
от 13 дни.    

съдия Антон Урумов –  НОХД № 3236/2012 г. насрочено в срок от 16 
дни.   

съдия Атанас Атанасов –  НОХД № 1686/2012 г. насрочено в срок от 12 
дни.   
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съдия Величка Цанова –  НОХД № 2040/2012 г. насрочено в срок от 14 
дни.   

съдия Величка Цанова - НОХД № 3265/2012 г. насрочено в срок от 9 
дни.    

съдия Весела С.Дончева -  НОХД № 386/2012 г. насрочено в срок от 21 
дни.   

съдия Весела С.Дончева -  НОХД № 441/2012 г. насрочено в срок от 27 
дни.    

съдия Виолета Магдалинчева –  НОХД № 3440/2012 г. насрочено в 
срок от 8 дни.  

съдия Владимир Астарджиев –  НОХД № 3056/2012 г. насрочено в срок 
от 8 дни.    

съдия Даниела Борисова  -  НОХД № 5557/2012 г. насрочено в срок от 8 
дни.   

съдия Даниела Стоичкова –  НОХД № 2856/2012 г. насрочено в срок от 
13 дни.   

съдия Даниела Стоичкова –  НОХД № 2920/2012 г. насрочено в срок от 
8 дни.   

 съдия Десислав Любомиров –   НОХД № 2063/2012 г. насрочено в срок 
от 8 дни.    

съдия Иван Коев –  НОХД № 2128/2012 г. насрочено в срок от 9 дни.   
съдия Е.Дечев – НОХД № 248/2012 г. насрочено в срок от 13 дни.  
съдия Е.Дечев – НОХД № 2061/2012 г. насрочено в срок от 28 дни.  
съдия Е.Дечев – НОХД № 4151/2012 г. насрочено в срок от 14 дни.  
съдия Емилия Колева - НОХД № 3783/2012 г. насрочено в срок от 15 

дни.   
съдия Е.Папазян –  НОХД № 3599/2012 г. насрочено в срок от 8 дни.  
съдия Карамфила Тодорова –  НОХД № 3326/2012 г. насрочено в срок 

от 11 дни.   
съдия Костадинка Костадинова –  НОХД № 2502/2012 г. насрочено в 

срок от 9 дни.   
съдия Мариян Марков –  НОХД № 1244/2012 г. насрочено в срок от 27 

дни.   
съдия Мариян Марков –  НОХД № 3085/2012 г. насрочено в срок от 

254 дни.   
съдия Мариян Марков –  НОХД № 3775/2012 г. насрочено в срок от 96 

дни.   
съдия Мими Петрова –  НОХД № 929/2012 г. насрочено в срок от 21 

дни.   
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съдия Мина Мумджиева –  НОХД № 5206/2012 г. насрочено в срок от 
12 дни.    

съдия Николай Младенов –  НОХД № 2794/2012 г. насрочено в срок от 
12 дни.   

съдия Николай Младенов - НОХД № 3086/2012 г. насрочено в срок от 8 
дни.   

съдия Николай Младенов - НОХД № 3235/2012 г. насрочено в срок от 
10 дни.   

съдия Петър Стоицев - НОХД № 2285/2012 г. насрочено в срок от 11 
дни.    

съдия Ралица Манолова –  НОХД № 2503/2012 г. насрочено в срок от 
13 дни.   

съдия Ралица Манолова –  НОХД № 2532/2012 г. насрочено в срок от 8 
дни.   

съдия Ралица Манолова –  НОХД № 5014/2012 г. насрочено в срок от 8 
дни.    

съдия Пенка Велинова –  НОХД № 5204/2012 г. насрочено в срок от 13 
дни.   

съдия Христинка Колева –  НОХД № 4158/2012 г. насрочено в срок от 
14 дни.   

 
Най-голямо забавяне при насрочването на делата се наблюдава при 

съдия Мариян Марков, а именно повече от три месеца по едното дело, а по 
другото повече от осем месеца. 

 
 -  2013 г. – постъпили  110 дела, от които насрочени над 7 дневния срок  
- 27 дела. 

По съдии са както следва: 
съдия Александра Йорданова –  НОХД № 1091/2013 г. насрочено в 

срок от 8 дни.   
съдия Ани Захариева –  НОХД № 3349/2013 г. насрочено в срок от 12 

дни.   
съдия Ани Захариева –  НОХД № 4476/2013 г. насрочено в срок от 12 

дни.     
съдия Виолета Магдалинчева –  НОХД № 4798/2013 г. насрочено в 

срок от 8 дни.   
съдия Виолета Магдалинчева –  НОХД № 5135/2013 г. насрочено в 

срок от 8 дни.    
съдия Величка Маринкова -  НОХД № 5177/2013 г. насрочено в срок от 

7  дни.   
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 съдия Десислав Любомиров –   НОХД № 1219/2013 г. насрочено в срок 
от 8 дни.   

съдия Величка Цанова –   НОХД № 1608/2013 г. насрочено в срок от 10 
дни.    

съдия Виолета Магдалинчева –   НОХД № 817/2013 г. насрочено в срок 
от 10 дни.   

съдия Даниела Стоичкова –  НОХД № 5671/2013 г. насрочено в срок от 
23 дни.     

съдия Е.Дечев –   НОХД № 1885/2013 г. насрочено в срок от 8 дни.   
съдия Емил Дечев - НОХД № 2120/2013 г. насрочено в срок от 13 дни.   
съдия Ева Пелова -  НОХД № 5392/2013 г. насрочено в срок от 8 дни.  
съдия Карамфила Тодорова  - НОХД № 2668/2013 г. насрочено в срок 

от 8 дни.    
съдия Мирослава Тодорова - НОХД № 4173/2013 г. насрочено в срок от 

20 дни.   
съдия М.Райкова-Пашова –  НОХД № 5701/2013 г. насрочено в срок от 

25 дни.    
съдия Ралица Манолова –   НОХД № 228/2013 г. насрочено в срок от 13 

дни.   
съдия Ралица Манолова - НОХД № 895/2013 г. насрочено в срок от 12 

дни.   
съдия Ралица Манолова - НОХД № 2118/2013 г. насрочено в срок от 15 

дни.   
съдия Ралица Манолова - НОХД № 2447/2013 г. насрочено в срок от 19 

дни.   
съдия Ралица Манолова - НОХД № 2536/2013 г. насрочено в срок от 

13дни.    
съдия Пенка Велинова –   НОХД № 920/2013 г. насрочено в срок от 31 

дни.   
съдия Пенка Велинова - НОХД № 2297/2013 г. насрочено в срок от 28 

дни.   
съдия Пенка Велинова - НОХД № 3265/2013 г. насрочено в срок от 10 

дни.   
съдия Пенка Велинова - НОХД № 4153/2013 г. насрочено в срок от 

24дни.    
съдия Тони Гетов –  НОХД № 1609/2013 г. насрочено в срок от 23 дни.   
съдия Христинка Колева –   НОХД № 2332/2013 г. насрочено в срок от 

10 дни.   
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-  през първо шестмесечие  на 2014 г. – постъпили са 54 дела, от които 
насрочени над 7 дневния срок са 16 дела. 
 По съдии са както следва:   

съдия Антон Урумов –   НОХД № 2263/2014 г. насрочено в срок от 10 
дни.    

съдия Атанас Атанасов –   НОХД № 282/2014 г. насрочено в срок от 9 
дни.     

съдия Владимира Янева - НОХД № 1316/2014 г. насрочено в срок от 15 
дни.          

съдия Величка Цанова –    НОХД № 1803/2014 г. насрочено в срок от 
25 дни.       

съдия Даниела Стоичкова –   НОХД № 1027/2014 г. насрочено в срок от 
27 дни.    

съдия Иван Коев - НОХД № 1244/2014 г. насрочено в срок от 19 дни.   
съдия Емил Дечев  - НОХД № 1341/2014 г. насрочено в срок от 9 дни.  
съдия Мариета Х.Райкова –  НОХД № 280/2014 г. насрочено в срок от 

10 дни.    
 съдия Мариета Х. Райкова - НОХД № 984/2014 г. насрочено в срок от 

9 дни. 
съдия Мариета Х. Райкова - НОХД № 2628/2014 г. насрочено в срок от 

14 дни.     
съдия Ралица Манолова -  НОХД №  С-55/2014 г. насрочено в срок от 

28 дни.    
съдия Ралица Манолова -  НОХД № 843/2014 г. насрочено в срок от 13 

дни.    
съдия Пенка Велинова –    НОХД № 1368/2014 г. насрочено в срок от 

14 дни.     
съдия Пенка Велинова -  НОХД № 929/2014 г. насрочено в срок от 20 

дни.    
съдия Петър Гунчев - НОХД № 1870/2014 г. насрочено в срок от 10 

дни.    
Съдия Петя Крънчева- НОХД № С-72/2014 г. насрочено в срок от 111 

дни.    
Най-голямо забавяне при насрочването на делата се наблюдава при 

съдия Петя Крънчева, което е почти четири месеца.    
 
●    Делата с неодобрено споразумение се разпределят по съдии както 

следва: 
Съдия Даниела Борисова – 5 бр. 
Съдия Костадинка Костадинова – 1 бр. 
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Съдия Даниела Стоичкова – 5 бр. 
Съдия Атанас Атанасов – 1 бр. 
Съдия Карамфила Тодорова – 2 бр. 
Съдия Димитрина Ангелова – 3 бр. 
Съдия Светла Букова – 2 бр. 
Съдия Пенка Велинова – 1 бр. 
Съдия Николай Младенов – 1 бр. 
Съдия Снежанка Кьосева – 1 бр. 
Съдия Евелина Папазян – 2 бр. 
Съдия Виолета Магдалинчева – 1 бр. 
Съдия Иво Хинов – 1 бр. 
Съдия Ралица Манолова – 2 бр. 
Съдия Вела Чочкова – 1 бр. 
Съдия Мариета Райкова – 1 бр. 
 
26. Дела, разгледани по Глава 34 от НПК „Принудителни медицински 

мерки”.   
Няма постъпили първоинстанционни дела по Гл. ХХХIV 

„Принудителни медицински мерки “. 
През периода на проверката са образувани  148 въззивни дела за 

принудителни медицински мерки. От тях  23 по чл.89 НК  и  125  по чл.154 и 
чл. 157  от  ЗЗ.  

  
 27.  Дела, разгледани по Глава 35 от НПК „ Производства във връзка с 

изпълнение на наказанията”.   
Общият брой на делата, разгледани по Глава 35 от НПК „ Производства 

във връзка с изпълнение на наказанията”  през проверявания период е 565 бр. 
(2012 г. – 266 бр., 2013 г. – 299 бр. и първото шестмесечие на 2014 г. – 170 
бр.).  

  
28. По спазването на чл. 308 НПК. 
● НОХ дела 
За проверявания период мотивите по 407 НОХД  са изготвени в 

едномесечен срок ( 2012 г. – 165 бр., 2013 г. - 154 бр. и първо шестмесечие на 
2014 г. 88 бр.). В срок до 3 месеца са изготвени мотивите по 184 НОХД ( 2012 
г. - 61 бр., 2013 г. – 70 бр. и първото шестмесечие на 2014 г. 53 бр.). В срок до 
6 месеца са изготвени мотивите по 76 НОХД (2012 г. - 21бр., 2013 г. – 29 бр. 
и първото шестмесечие на 2014 г. - 26 бр.) . В срок до 1 година  са изготвени 
мотивите по 14 НОХД ( 2012 г. - 3 бр., 2013 г. – 8 бр. и първото шестмесечие 
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на 2014 г. 3бр.). В срок до 2 години са изготвени мотивите по 1 НОХД през 
2014 г.  

Делата с просрочени мотиви за проверявания период по съдии са както 
следва: 

съдия Александра Йорданова  - 1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен 
срок. 

съдия Андрей Ангелов  - няма дела с изготвени мотиви над 
едномесечен срок. 

съдия Ани Захариева – 1 дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 
2014 г. и 2 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 2014 г. 

съдия Антон Урумов – има 10 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок ( 1 за 2012 г., 8 за 2013 г. и 1 за 2014 г.).   

съдия Атанас Атанасов  - 11 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
(4 -2012 г., 2 – 2013 г. и 5 – 2014 г.), 9 дела с изготвени мотиви в 6 месечен 
срок ( 5 – 2012 г., 3 – 2013 г. и 1 – 2014 г.), 2 дела с изготвени мотиви в срок 
до 1 година( 1 -2013 г. и 1 2014 г). 

съдия Величка Цанова  -  13 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
(5 -2012 г., 4 – 2013 г. и 4 – 2014 г.) и 1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен 
срок за 2013 г. 

съдия Величка Маринкова - 1 дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
за 2013 г.   

съдия Вера Чочкова - 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 
2013 г.    

съдия Весислава Иванова  - 11 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок (2 – 2012 г., 3 – 2013 г. и 6 – 2014 г.). 

съдия Виолета Магдалинчева - 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок (1 -2012 г.  и 1 – 2014 г.).      

съдия Владимир Астарджиев - 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок за 2013 г., 2 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок ( 1 – 2012 г. и 1 – 
2014 г.), 3 дела с изготвени мотиви в срок до 1 година( 2 -2013 г. и 1 - 2014 г) 
и 1 дело с изготвени мотиви в срок до 2 години. 

съдия Владимира Янева  - има едно дело с изготвени мотиви до 6 
месеца за 2013 г.  

съдия Георги Ушев - 1 дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 
2012 г.   

съдия Даниела Борисова - 7 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
(1 -2012 г., 6 – 2013 г. ), 1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 2013 г.  

съдия Даниела Стоичкова - 7 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
(3 -2012 г. 2 – 2013 г. и 2 – 2014 г.), 6 дела с изготвени мотиви в 6 месечен 
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срок ( 4 – 2013 г. и 2 – 2014 г.), 1 дела с изготвени мотиви в срок до 1 година 
за 2013 г.  

съдия Десислав Любомиров  - 5 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок (1 -2012 г., 1 – 2013 г. и 3 – 2014 г.).     

съдия Димитрина Ангелова - 4 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок ( 1 – 2013 г. и 3 – 2014 г.), 5 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок (  
1 – 2013 г. и 4 – 2014 г.).   

съдия Емил Дечев - 1 дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 2012 
г.    

съдия Емилия Колева  - 5 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок (2 -
2012 г., 3 – 2013 г.  ), 2 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 2013 г.    

съдия Евелина Папазян - 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок ( 1 
– 2013 г. и 1 – 2014 г.).   

съдия Иван Коев - 7 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок (3 -2012 
г., 1 – 2013 г. и 3 – 2014 г.), 6 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок ( 1 – 
2012 г. и 5 – 2014 г.), 1 дело с изготвени мотиви в срок до 1 година за 2013 г.     

съдия Иван Стойчев  - 3 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  за 
2012 г., 2 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 2012 г.    

съдия Иво Хинов – няма дела с изготвени мотиви над срок от 1 месец.       
съдия Карамфила Тодорова  - 3 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 

срок (1 -2012 г. и 2 – 2013 г. ). 
съдия Костадинка Костадинова  - 11 дела с изготвени мотиви в 3 

месечен срок (2 -2012 г., 5 – 2013 г. и 4 – 2014 г.), 4 дела с изготвени мотиви в 
6 месечен срок ( 2 – 2013 г. и 2 – 2014 г.).     

съдия Мариян Марков - 5 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок (1 -
2012 г. и 4 – 2013 г. ), 7 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок ( 5 – 2012 
г.,  – 2013 г.) и 1 дело с изготвени мотиви в срок до 1 година за 2013 г.  

съдия Мариета Райкова - 1 дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 
2014 г.      

съдия Мими Петрова  -  1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 
2013 г. и   1 дело с изготвени мотиви в срок до 1 година за 2013 г.    

съдия Мина Мумджиева  - 11 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
(6 -2012 г., 3 – 2013 г. и 2 – 2014 г.).     

съдия Мирослава Тодорова  - 4 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок за 2012 г. и  2 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок ( 1 – 2012 г. и 1 
– 2014 г.).      

съдия Николай Младенов - 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
за 2013 г.      



170 
 

съдия Пенка Велинова - 3 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок ( 2 
– 2013 г. и 1 – 2014 г.), 6 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок (  2 – 2013 
г. и 4 – 2014 г.).      

съдия Петър Гунчев - 5 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок (3 -
2012 г., 1 – 2013 г. и 1 – 2014 г.), 1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен срок 
за 2012 г.         

съдия Петя Крънчева -  3 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок  ( 2 
– 2013 г. и 1 – 2014 г.), 1 дело с изготвени мотиви в срок до 1 година за 2013 
г.       

съдия Петя Колева -  1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 
2012 г.       

съдия Ралица Манолова  - 9 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок ( 
7 – 2013 г. и 2 – 2014 г.), 7 дела с изготвени мотиви в 6 месечен срок ( 2 – 
2012 г., 3 – 2013 г. и 2 – 2014 г.).       

съдия Румяна Ченалова - 1 дело с изготвени мотиви в срок до 1 година 
за 2014 г.    

съдия Светла Букова  - 12 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок (5 -
2012 г., 5 – 2013 г. и 2 – 2014 г.).     

съдия Снежанка Кьосева - 7 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
(4 -2012 г., 2 – 2013 г. и 1 – 2014 г.).     

съдия Тони Гетов - 4 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок (1 -2012 
г., 2 – 2013 г. и 1 – 2014 г.).     

съдия Христинка Колева  - 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
за 2012 г.     

 
● НАХ дела   
За проверявания период мотивите по 13 НАХД  са изготвени в 

едномесечен срок ( 2012 г. – 5 бр., 2013 г. 5 бр. и първо шестмесечие на 2014 
г. 3 бр.). В срок до 3 месеца са изготвени мотивите по 3 НАХД ( 2012 г. - 1 бр. 
и първото шестмесечие на 2014 г. 2 бр.). В срок до 6 месеца са изготвени 
мотивите по 2 НАХД за 2012 г.  В срок  до 1 година  са изготвени мотивите 
по 3 НАХД ( 2013 г. – 1 бр. и първото шестмесечие на 2014 г. 2 бр.). В срок 
над 2 години са изготвени мотивите по 3 НАХД през 2013 г.  

 
● Делата с просрочени мотиви по НАХД за проверявания период по 

съдии са както следва:   
съдия Атанас Атанасов  -  1 дело с изготвени мотиви в срок до 1 година 

за 2013 г.   
съдия Величка Цанова  -  1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 

2012 г.             
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съдия Иван Коев - 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  за 2014 
г.       

съдия Мариян Марков -  1 дело с изготвени мотиви в срок над 2 години 
за 2013 г.   

съдия Мими Петрова  -  2 дела с изготвени мотиви в срок над 2 години 
за 2013 г.    

съдия Мирослава Тодорова  - 1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен 
срок  за2012 г. и 1 дело с изготвени мотиви до 1 година.       

съдия Петя Крънчева -   1 дело с изготвени мотиви в срок до 1 година 
за 2014 г.       

съдия Петя Колева -  1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен срок за 
2012 г.         

съдия Светла Букова  - 1 дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 
2012 г.        

  
● Частни наказателни дела 
За проверявания период от решените 2746 ЧНД в едномесечен срок са 

изготвени актовете по 2712 дела, до 3 месеца са изготвени актовете по 25 
дела, до 6 месеца са изготвени актовете по 16 дела и до 2 години по 1 дело.   

● ЧНД с обявени актове в срок над един месец  за проверявания период 
по съдии са както следва:    

съдия Ани Захариева – 1 дело в срок до 3 месеца за 2014 г.  
съдия Даниела Стоичкова – 1 дело в срок до 3 месеца за 2012 г.   
съдия Добромир Андреев – 1 дело в срок до 3 месеца за 2014 г.  
съдия Емил Дечев  – 3 дела в срок до 3 месеца (1 за 2013 г. и 2 за 2014 

г.).     
съдия Мариян Марков  – 2 дела в срок до 3 месеца за 2013 г. и 1 дело в 

срок до 6 месеца за 2013 г.     
съдия Мими Петрова  – 3 дела в срок до 3 месеца за 2013 г., 1 дело в 

срок до 6 месеца за 2012 г. и 1 дело в срок до 2 години  за 2012 г.    
съдия Мирослава Тодорова   – 9 дела в срок до 3 месеца (1 за 2012 г., 4 

за 2013 г и 4 за 2014 г.) и 1 дело в срок до 6 месеца за 2014 г.     
съдия Петя Крънчева   – 4 дела в срок до 3 месеца (2 за 2013 г. и 2 за 

2014 г.) и 5 дела в срок до 6 месеца( 3 дела за 2012 г, 1 за 2013 г. и 1 за 2014 
г.)      

съдия Ралица Манолова  – 1 дело в срок до 3 месеца за 2012 г.   
 
29. Натовареност на съдиите от Наказателно отделение. 
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● Средномесечно постъпление за проверявания период в наказателното 
отделение на СГС по съдии е както следва: 

съдия Александра Йорданова – общо за периода 12,8 бр., за 2012 г. – 
13,5 бр., за 2013 г. – 11,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13,5 бр.;   

съдия Андрей Ангелов – общо за периода 15,4 бр., за 2012 г. – 14,4 бр., 
за 2013 г. – 16,9 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,3 бр.;   

съдия Антон Урумов – общо за периода 17,6 бр., за 2012 г. – 21,3 бр., за 
2013 г. – 16,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15,2 бр.;   

съдия Ани Захариева – общо за периода 15,7 бр., за 2012 г. – няма, за 
2013 г. – 17,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 11,8 бр.;   

съдия Атанас Атанасов – общо за периода 18,5 бр., за 2012 г. – 17,3 бр., 
за 2013 г. – 20,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16,2 бр.;   

съдия Величка Цанова – общо за периода 14,4 бр., за 2012 г. – 15,7 бр., 
за 2013 г. – 13,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,2 бр.;   

съдия Величка Маринкова – общо за периода 15,9 бр., за 2012 г. – 15,9 
бр., за 2013 г. – 16,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15,5 бр.;   

съдия Вера Чочкова – общо за периода 16,1 бр., за 2012 г. – 34,3 бр., за 
2013 г. – 12,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15 бр.;  

съдия Весела Дончева – общо за периода 22,3 бр., за 2012 г. – 22,3 бр., 
за 2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Весислава Иванова – общо за периода 14  бр., за 2012 г. – 15,8 
бр., за 2013 г. – 11,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15 бр.;   

съдия Виолета Магдалинчева – общо за периода 16,2 бр., за 2012 г. – 
17,8 бр., за 2013 г. – 12,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 20,7 бр.;   

съдия Владимир Астарджиев – общо за периода 17,9 бр., за 2012 г. – 
18,6 бр., за 2013 г. 16,7бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Владимира Янева – общо за периода 1 бр., за 2012 г. – 0,4 бр., за 
2013 г. – 1,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 1,5 бр.;   

съдия Даниела Борисова – общо за периода 14,8 бр., за 2012 г. – 17,7 
бр., за 2013 г. – 12,5 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13,5 бр.;  

съдия Димитрина Ангелова – общо за периода 17,2 бр., за 2012 г. – 
няма, за 2013 г. – 17,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16,3 бр.;  

съдия Даниела Стоичкова – общо за периода 17,1 бр., за 2012 г. – 18,7 
бр., за 2013 г. – 15,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 17,2 бр.;   

 съдия Десислав Любомиров – общо за периода 14,6 бр., за 2012 г. – 
17,3 бр., за 2013 г. – 12,1 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,3 бр.;   

съдия Добромир Андреев – общо за периода 19,3 бр., за 2012 г. – няма, 
за 2013 г. – 34,5 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 11,8 бр.;  

съдия Емил Дечев – общо за периода 15,8 бр., за 2012 г. – 15,6 бр., за 
2013 г. – 16,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15,7 бр.;  
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 съдия Емилия Колева – общо за периода 16,4 бр., за 2012 г. – 16,4 бр., 
за 2013 г. – няма бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

 съдия Ева Пелова – общо за периода 19,7 бр., за 2012 г. – няма., за 2013 
г. – 34,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 12,2 бр.;  

съдия Евелина Папазян – общо за периода 16,7 бр., за 2012 г. – 22,8 бр., 
за 2013 г. – 15,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 12,3 бр.;  

съдия Ива Стефанова – общо за периода 7,7 бр., за 2012 г. – 7,7 бр., за 
2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;  

съдия Иван Коев – общо за периода 17,8 бр., за 2012 г. – 21,1 бр., за 
2013 г. – 15,4 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15,8 бр.;   

съдия Иван Стойчев – общо за периода 5,8 бр., за 2012 г. – 5,8 бр., за 
2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Иво Хинов – общо за периода 17,8 бр., за 2012 г. – 23 бр., за 2013 
г. – 14,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 18,8 бр.;   

съдия Карамфила Тодорова – общо за периода 18,2 бр., за 2012 г. – 20,3 
бр., за 2013 г. – 15,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма бр.;   

съдия Костадинка Костадинова – общо за периода 15 бр., за 2012 г. – 
15,9 бр., за 2013 г. – 12,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 17,8 бр.;   

съдия Мариета Райкова – общо за периода 18,1 бр., за 2012 г. – няма 
бр., за 2013 г. – 26 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,2 бр.;  

съдия Мариян Марков – общо за периода 15,1 бр., за 2012 г. – 16,2 бр., 
за 2013 г. – 13,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Мими Петрова – общо за периода 10,2 бр., за 2012 г. – 11,3 бр., за 
2013 г. – 8,9 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Мина Мумджиева – общо за периода 15,6 бр., за 2012 г. – 17,8бр., 
за 2013 г. – 13,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16,2 бр.;   

съдия Мирослава Тодорова – общо за периода 15,8 бр., за 2012 г. – 13,9 
бр., за 2013 г. – 18 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16 бр.;   

съдия Наташа Николова – общо за периода 35,5 бр., за 2012 г. – няма, 
за 2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – 35,5 бр.;  

съдия Николай Младенов – общо за периода 16,2 бр., за 2012 г. – 16,2 
бр., за 2013 г. – 16,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15,5 бр.;   

съдия Пенка Велинова – общо за периода 18,4 бр., за 2012 г. – 23,7 бр., 
за 2013 г. – 16,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16,5 бр.;  

съдия Петър Гунчев – общо за периода 15,2 бр., за 2012 г. – 17,9 бр., за 
2013 г. – 3,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13,7 бр.;   

съдия Петър Стоицев – общо за периода 1,9 бр., за 2012 г. – 1,9 бр., за 
2013 г. – няма бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;  

съдия Петя Крънчева – общо за периода 2,9 бр., за 2012 г. – 3,6 бр., за 
2013 г. – 2,4 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 2,7 бр.;   
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съдия Петя Колева – общо за периода 13,9 бр., за 2012 г. – 15,2 бр., за 
2013 г. – 10 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Ралица Манолова – общо за периода 15,7 бр., за 2012 г. – 15,9 
бр., за 2013 г. – 14,9 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16,8 бр.;   

съдия Румяна Ченалова – общо за периода 10 бр., за 2012 г. – 10 бр., за 
2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Светла Букова – общо за периода 15,6 бр., за 2012 г. – 18,7 бр., за 
2013 г. – 13,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13,2бр.;   

съдия Снежанка Кьосева – общо за периода 15,7 бр., за 2012 г. – 17,3 
бр., за 2013 г. – 15,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13,3 бр.;   

съдия Тони Гетов – общо за периода 15,1 бр., за 2012 г. – 15,4 бр., за 
2013 г. – 15,9 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13  бр.;   

съдия Христинка Колева – общо за периода 14,3 бр., за 2012 г. – 14,5 
бр., за 2013 г. – 12,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 17 бр.;  

Най - много постъпили дела  за решаване са имали съдиите ( при 
постъпления и за трите години) : Атанас Атанасов – 18,5 бр., Пенка Велинова 
– 18,4 бр. и Владимир Астарджиев – 17,9 бр. 

Най- малко постъпили дела за решаване са имали съдиите ( при 
постъпления и за трите години): Владимира Янева – 1 бр., Петя Крънчева – 
2,9 бр. и Александра Йорданова – 12,8 бр. 

 
● Средномесечно свършени дела за проверявания период в 

наказателното отделение на СГС по съдии е както следва:  
съдия Александра Йорданова – общо за периода 12,6 бр., за 2012 г. – 

13,1 бр., за 2013 г. – 11,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13,2 бр.;   
съдия Андрей Ангелов – общо за периода 14,8 бр., за 2012 г. – 14,3 бр., 

за 2013 г. – 16,4 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 12,7 бр.;   
съдия Антон Урумов – общо за периода 15,2 бр., за 2012 г. – 14 бр., за 

2013 г. – 17,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 12 бр.;   
съдия Ани Захариева – общо за периода 13,8 бр., за 2012 г. – няма, за 

2013 г. – 15,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 10,2 бр.;   
съдия Атанас Атанасов – общо за периода 17,8 бр., за 2012 г. – 16,4 бр., 

за 2013 г. – 20,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,7 бр.;   
съдия Величка Цанова – общо за периода 13,5 бр., за 2012 г. – 15,3 бр., 

за 2013 г. – 12,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 12,5 бр.;   
съдия Величка Маринкова – общо за периода 15,3 бр., за 2012 г. – 15,5 

бр., за 2013 г. – 15,5 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,3 бр.;   
съдия Вера Чочкова – общо за периода 14,1 бр., за 2012 г. – 18,3 бр., за 

2013 г. – 12,6 и за първото полугодие на 2014 г. – 15.;  
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съдия Весела Дончева – общо за периода 24,3 бр., за 2012 г. – 24,3 бр., 
за 2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Весислава Иванова – общо за периода 13,4  бр., за 2012 г. – 15 
бр., за 2013 г. – 11  бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,8 бр.;   

съдия Виолета Магдалинчева – общо за периода 15,5 бр., за 2012 г. – 
16,3 бр., за 2013 г. – 12,4 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 19,8 бр.;   

съдия Владимир Астарджиев – общо за периода 17,4 бр., за 2012 г. – 
17,3 бр., за 2013 г. 17,4 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Владимира Янева – общо за периода 1,3 бр., за 2012 г. – 1,7 бр., 
за 2013 г. – 1 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 1 бр.;   

съдия Даниела Борисова – общо за периода 13,6 бр., за 2012 г. – 15,8 
бр., за 2013 г. – 12,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 11,8 бр.;  

съдия Димитрина Ангелова – общо за периода 15,7 бр., за 2012 г. – 
няма, за 2013 г. – 16,4 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,2 бр.;  

съдия Даниела Стоичкова – общо за периода 16,6 бр., за 2012 г. – 18 
бр., за 2013 г. – 16,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,7 бр.;   

 съдия Десислав Любомиров – общо за периода 14,3 бр., за 2012 г. – 
17,3 бр., за 2013 г. – 11,5 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14  бр.;   

съдия Добромир Андреев – общо за периода 15,3 бр., за 2012 г. – няма, 
за 2013 г. – 17 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,5 бр.;  

съдия Емил Дечев – общо за периода 13,4 бр., за 2012 г. – 10,8 бр., за 
2013 г. – 16,8бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 11,8 бр.;  

 съдия Емилия Колева – общо за периода 17,1 бр., за 2012 г. – 16,6 бр., 
за 2013 г. – няма   и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

 съдия Ева Пелова – общо за периода 17 бр., за 2012 г. – няма., за 2013 
г. – 23 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14 бр.;  

съдия Евелина Папазян – общо за периода 14,6 бр., за 2012 г. – 14 бр., 
за 2013 г. – 16,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 10,8 бр.;  

съдия Ива Стефанова – общо за периода 8 бр., за 2012 г. – 8 бр., за 2013 
г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;  

съдия Иван Коев – общо за периода 16,9 бр., за 2012 г. – 20,3 бр., за 
2013 г. – 15  бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14 бр.;   

съдия Иван Стойчев – общо за периода 9 бр., за 2012 г. – 9 бр., за 2013 
г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Иво Хинов – общо за периода 17,1 бр., за 2012 г. – 18,1 бр., за 
2013 г. – 15,5 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 19 бр.;   

съдия Карамфила Тодорова – общо за периода 10,8 бр., за 2012 г. – 18,8 
бр., за 2013 г. – 17 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Костадинка Костадинова – общо за периода 14,2 бр., за 2012 г. – 
15,1 бр., за 2013 г. – 12,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16,2 бр.;   
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съдия Мариета Райкова – общо за периода 13,7 бр., за 2012 г. – няма., 
за 2013 г. – 11,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,8 бр.;  

съдия Мариян Марков – общо за периода 16,3 бр., за 2012 г. – 14,8 бр., 
за 2013 г. – 18,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Мими Петрова – общо за периода 10,4 бр., за 2012 г. – 12 бр., за 
2013 г. – 8,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Мина Мумджиева – общо за периода 15,2 бр., за 2012 г. – 17,8 
бр., за 2013 г. – 12,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15 бр.;   

съдия Мирослава Тодорова – общо за периода 22,3 бр., за 2012 г. – 
няма бр., за 2013 г. – 9,5 бр. и за първото полугодие на 2014 г. 17,7 бр.;   

съдия Наташа Николова – общо за периода 22,5 бр., за 2012 г. – няма, 
за 2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – 22,5 бр.;  

съдия Николай Младенов – общо за периода 16,3 бр., за 2012 г. – 15,6 
бр., за 2013 г. – 17,7 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,8 бр.;   

съдия Пенка Велинова – общо за периода 16,2 бр., за 2012 г. – 17,1 бр., 
за 2013 г. – 16,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 14,2 бр.;  

съдия Петър Гунчев – общо за периода 14,2 бр., за 2012 г. – 15,7 бр., за 
2013 г. – 13 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 13,5 бр.;   

съдия Петър Стоицев – общо за периода 2 бр., за 2012 г. – 1,7 бр., за 
2013 г. – няма   и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;  

съдия Петя Крънчева – общо за периода 3,4 бр., за 2012 г. – 4,9 бр., за 
2013 г. – 2,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 1,8 бр.;   

съдия Петя Колева – общо за периода 17,9 бр., за 2012 г. – 13,9 бр., за 
2013 г. – 12,3 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Ралица Манолова – общо за периода 15,3 бр., за 2012 г. – 15,6 
бр., за 2013 г. – 14,9 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 15,5 бр.;   

съдия Румяна Ченалова – общо за периода 24 бр., за 2012 г. – 21 бр., за 
2013 г. – няма и за първото полугодие на 2014 г. – няма.;   

съдия Светла Букова – общо за периода 15,1 бр., за 2012 г. – 18,3 бр., за 
2013 г. – 13,4 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 12,3 бр.;   

съдия Снежанка Кьосева – общо за периода 14,7 бр., за 2012 г. – 16,9 
бр., за 2013 г. – 14,6 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 10,3 бр.;   

съдия Тони Гетов – общо за периода 14,4 бр., за 2012 г. – 14,5 бр., за 
2013 г. – 16,2 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 10,8  бр.;   

съдия Христинка Колева – общо за периода 13,9 бр., за 2012 г. – 13,7 
бр., за 2013 г. – 12,8 бр. и за първото полугодие на 2014 г. – 16,5 бр.;  

Най- много свършени дела средно месечно имат съдиите (при 
постъпления и за трите години): Атанас Атанасов – 17,8 бр., Иво Хинов – 
17,1 бр. и Даниела Стоичкова – 16,6 бр. 
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Най – малко свършени дела месечно имат съдиите (при постъпления и 
за трите години): Владимира Янева – 1,3 бр., Петя Крънчева – 3,4 бр.,   
Весислава Иванова – 13 ,4 бр. и Емил Дечев – 14,4 бр. 

  
● Натовареност по видове наказателни дела в наказателното отделение 

на СГС през проверявания период по съдии. 
 
а) за 2012 г. 
съдия Александра Йорданова – разгледани 172 ( НОХД – 29, ВНОХД - 

25, ВНЧХД - 2, АНД – 2, ВНАХД - 4, ЧНД- 69, ВЧНД- 41), от които решени   
157 ( НОХД - 26, ВНОХД - 19, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 4, ЧНД - 67, 
ВЧНД - 39), и останали висящи 15 ( НОХД - 3, ВНОХД - 6, ВНЧХД - 1, АНД 
– 1, ВНАХД - няма, ЧНД - 2, ВЧНД - 2) ;    

съдия Андрей Ангелов – разгледани 182 ( НОХД – 27, ВНОХД - 31, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 5, ЧНД- 66, ВЧНД- 51), от които решени   172 ( НОХД 
- 24, ВНОХД - 27, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 5, ЧНД - 66, ВЧНД - 48), и останали 
висящи 10 ( НОХД - 3, ВНОХД - 4, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 0, ЧНД - 0, ВЧНД - 
3) ;    

съдия Антон Урумов - разгледани 149 ( НОХД – 23, ВНОХД - 33, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 41, ВЧНД- 45), от които решени   98 ( НОХД - 
13, ВНОХД - 11, ВНЧХД - 1, ВНАХД - няма, ЧНД - 40, ВЧНД - 33), и 
останали висящи 51 ( НОХД - 10, ВНОХД - 22, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 4, ЧНД 
- 1, ВЧНД - 12) ;     

съдия Атанас Атанасов – разгледани 223 ( НОХД – 31, ВНОХД - 32, 
ВНЧХД - 7, АНД – 2, ВНАХД - 9, ЧНД- 95, ВЧНД- 47), от които решени   197 
( НОХД - 30, ВНОХД - 16, ВНЧХД - 5, АНД – 2, ВНАХД - 7, ЧНД - 94, 
ВЧНД - 43), и останали висящи 26 ( НОХД - 1, ВНОХД - 16, ВНЧХД - 2, 
АНД – 0, ВНАХД - 2, ЧНД - 1, ВЧНД - 4) ;    

съдия Величка Цанова – разгледани 211 ( НОХД – 28, ВНОХД - 45, 
ВНЧХД - 4, АНД – 2, ВНАХД - 8, ЧНД- 77, ВЧНД- 47), от които решени   184 
( НОХД - 19, ВНОХД - 34, ВНЧХД - 1, АНД – 2, ВНАХД - 7, ЧНД - 76, 
ВЧНД - 45), и останали висящи 27 ( НОХД - 9, ВНОХД - 11, ВНЧХД - 3, 
АНД – 0, ВНАХД - 1, ЧНД - 1, ВЧНД - 2) ;    

съдия Величка Маринкова – разгледани 197( НОХД – 23, ВНОХД -38, 
ВНЧХД- 3, АНД- 1,ВНАХД- 4, ЧНД- 85, ВЧНД- 43), от които решени- 186 ( 
НОХД- 20, ВНОХД-32, ВНЧХД-3, АНД-1, ВНАХД- 3, ЧНД- 67, ВЧНД- 43), 
и останали висящи 11( НОХД- 3, ВНОХД- 6, ВНЧХД- 1, ВНАХД- 1, ЧНД- 
няма, ВЧНД- няма) ;   

съдия Вера Чочкова – разгледани 93 ( НОХД – 18, ВНОХД - 27, 
ВНЧХД - 2, АНД –1, ВНАХД - 4, ЧНД- 29, ВЧНД- 12), от които решени   55( 
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НОХД - 10, ВНОХД - 8, ВНЧХД - 2, АНД –няма, ВНАХД - 1, ЧНД - 25, 
ВЧНД - 9), и останали висящи 38 ( НОХД - 8, ВНОХД - 19, ВНЧХД - няма, 
АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 4, ВЧНД - 3) ;    

съдия Весела Дончева – разгледани 100 ( НОХД – 7, ВНОХД - 15, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД- 59, ВЧНД- 13), от които решени   97 ( НОХД - 
7, ВНОХД - 14, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 59, ВЧНД - 13), и останали 
висящи 3 ( НОХД - няма, ВНОХД - 1, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - няма, 
ВЧНД - няма) ;     

съдия Весислава Иванова - разгледани 195 ( НОХД – 29, ВНОХД - 29, 
ВНЧХД - 5, АНД – 1, ВНАХД - 2, ЧНД- 89, ВЧНД- 40), от които решени   180 
( НОХД - 23, ВНОХД - 24, ВНЧХД - 3, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 88, 
ВЧНД - 40), и останали висящи 15 ( НОХД - 6, ВНОХД - 5, ВНЧХД - 2, АНД 
– няма, ВНАХД - 1, ЧНД - 1, ВЧНД - няма) ;    

съдия Виолета Магдалинчева - разгледани 219 ( НОХД – 22, ВНОХД - 
33, ВНЧХД - 4, АНД – 2, ВНАХД - 3, ЧНД- 99, ВЧНД- 56), от които решени   
196 ( НОХД - 13, ВНОХД - 26, ВНЧХД - 3, АНД – 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 99, 
ВЧНД - 51), и останали висящи 23( НОХД - 9, ВНОХД - 7, ВНЧХД - 1, АНД 
– няма, ВНАХД - 1, ЧНД - няма, ВЧНД - 5) ;    

съдия Владимир Астарджиев – разгледани 227 ( НОХД – 23, ВНОХД - 
42, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 114, ВЧНД- 41), от които решени   208 ( 
НОХД - 17, ВНОХД - 33, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 4, ЧНД - 113, ВЧНД - 40), и 
останали висящи 19 (НОХД - 6, ВНОХД - 9, ВНЧХД - 2, ЧНД - 1, ВЧНД - 1) ;    

съдия Владимира Янева – разгледани 21 ( НОХД – 4, ВНОХД - 9, 
ВНЧХД - 1, ЧНД- 2 , ВЧНД- 4 и 1 гражданско дело), от които решени   20 ( 
НОХД - 3, ВНОХД - 9, ВНЧХД - 1, ЧНД - 2, ВЧНД – 4 и 1 гр.дело), и 
останали висящи 1 ( НОХД – 1) ;    

съдия Даниела Борисова – разгледани 217( НОХД – 32, ВНОХД -48, 
ВНЧХД- 8, ВНАХД- 7, ЧНД- 67, ВЧНД- 55), от които решени- 190( НОХД- 
28, ВНОХД-32, ВНЧХД-4, ВНАХД- 5, ЧНД- 67, ВЧНД- 54), и останали 
висящи 27( НОХД- 4, ВНОХД- 16, ВНЧХД- 4, ВНАХД- 2, ЧНД- няма, 
ВЧНД- 1) ;  

съдия Димитрина Ангелова– разгледани 3( НОХД –  2, ВНОХД -1, ), от 
които решени- няма  и останали висящи 3( НОХД- 2, ВНОХД- 1) ;   

съдия Даниела Стоичкова – разгледани 262( НОХД – 29, ВНОХД - 48, 
ВНЧХД - 4, ВНАХД - 4, ЧНД- 137, ВЧНД- 40), от които решени   216 ( 
НОХД - 15, ВНОХД - 25, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД - 135, ВЧНД - 35), и 
останали висящи 46 ( НОХД - 14, ВНОХД - 23, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД 
- 2, ВЧНД - 5) ;    

 съдия Десислав Любомиров – разгледани 222( НОХД – 30, ВНОХД - 
34, ВНЧХД - 4, ВНАХД - 6, ЧНД-77, ВЧНД- 71), от които решени   208 ( 
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НОХД - 27, ВНОХД - 28, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 5, ЧНД - 76, ВЧНД - 69), и 
останали висящи 14( НОХД - 3, ВНОХД - 6, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 
1, ВЧНД - 2) ;     

съдия Емил Дечев – разгледани 188 ( НОХД – 17, ВНОХД - 27, ВНЧХД 
- 7, ВНАХД - 9, ЧНД- 78, ВЧНД- 50), от които решени   129 ( НОХД - 9, 
ВНОХД - 13, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 4, ЧНД - 72, ВЧНД - 30), и останали 
висящи 59 ( НОХД - 8, ВНОХД - 14, ВНЧХД - 6, ВНАХД - 5, ЧНД -6, ВЧНД - 
20) ;    

 съдия Емилия Колева – разгледани 155 ( НОХД – 15, ВНОХД - 19, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - няма, ЧНД- 75, ВЧНД- 38), от които решени   149 ( 
НОХД - 15, ВНОХД - 19, ВНЧХД - 2, ВНАХД - няма, ЧНД - 75, ВЧНД - 38), 
и останали висящи 6 ( НОХД - 5, ВНОХД – 1) ;     

съдия Евелина Папазян – разгледани 133 ( НОХД – 19, ВНОХД - 45, 
ВНЧХД - 5, ВНАХД -4, ЧНД- 33, ВЧНД27), от които решени   84 ( НОХД - 
15, ВНОХД - 10, ВНЧХД - 4, ВНАХД - 1, ЧНД - 33, ВЧНД - 21), и останали 
висящи 49 ( НОХД - 4, ВНОХД - 35, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 0, ВЧНД 
- 6) ;    

съдия Ива Стефанова – разгледани 24 ( НОХД – 1, ВНОХД - 1, ЧНД- 
11, ВЧНД- 11), от които решени   24 ( НОХД – 1 , ВНОХД -  1, ЧНД - 11, 
ВЧНД - 11), и останали висящи няма.  

съдия Иван Коев – разгледани 266 ( НОХД – 28, ВНОХД - 31, ВНЧХД - 
4, ВНАХД - 2, ЧНД- 122, ВЧНД- 79), от които решени   244 ( НОХД - 21, 
ВНОХД - 25, ВНЧХД - 4, ВНАХД - 2, ЧНД - 120, ВЧНД - 72), и останали 
висящи 22 ( НОХД - 7, ВНОХД - 6, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 0, ЧНД - 2, ВЧНД - 
7) ;    

съдия Иван Стойчев – разгледани 54 ( НОХД – 7, ВНОХД - 14, ВНЧХД 
- 3, ВНАХД - 3, ЧНД- 18, ВЧНД- 9), от които решени   54 ( НОХД - 7, 
ВНОХД - 14, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД - 18, ВЧНД - 5), и останали 
висящи няма;    

съдия Иво Хинов – разгледани 161 ( НОХД – 23, ВНОХД - 37, ВНЧХД 
- 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 56, ВЧНД- 38), от които решени   127 ( НОХД - 16, 
ВНОХД - 20, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 51, ВЧНД - 38), и останали 
висящи 34 ( НОХД - 7, ВНОХД - 17, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 3, ЧНД - 5, ВЧНД 
- няма) ;    

съдия Карамфила Тодорова – разгледани 251 ( НОХД – 24, ВНОХД - 
43, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 8, ЧНД- 127, ВЧНД- 47), от които решени   225 ( 
НОХД - 17, ВНОХД - 29, ВНЧХД - 1, ВНАХД – 6, ЧНД - 126, ВЧНД - 46), и 
останали висящи 26 ( НОХД - 7, ВНОХД - 14, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 2, ЧНД - 
1, ВЧНД - 1) ;    
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съдия Костадинка Костадинова – разгледани 204 ( НОХД – 31, ВНОХД 
– 37, ВНЧХД - 2, АНД – 1, ВНАХД - 5, ЧНД- 80, ВЧНД- 48), от които решени   
181( НОХД - 21, ВНОХД - 27, ВНЧХД - 2, АНД –0, ВНАХД - 4, ЧНД - 80, 
ВЧНД - 47), и останали висящи 23 ( НОХД - 10, ВНОХД - 10, ВНЧХД - 0, 
АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД -0, ВЧНД - 1) ;     

съдия Мариян Марков - разгледани 243 ( НОХД – 42, ВНОХД - 37, 
ВНЧХД - 3, АНД – 2, ВНАХД - 3, ЧНД- 86, ВЧНД- 70), от които решени   178 
( НОХД - 13, ВНОХД - 20, ВНЧХД - 2, АНД – няма, ВНАХД - 2, ЧНД - 76, 
ВЧНД - 65), и останали висящи 65 ( НОХД - 29, ВНОХД - 17, ВНЧХД - 1, 
АНД – 2, ВНАХД - 1, ЧНД - 10, ВЧНД - 5) ;    

съдия Мими Петрова – разгледани 155 ( НОХД – 32, ВНОХД – няма, 
ВНЧХД - няма, АНД – 2, ВНАХД - няма, ЧНД- 115, ВЧНД- 6), от които 
решени -  144 ( НОХД - 23, ВНОХД няма, ВНЧХД - няма, АНД – няма, 
ВНАХД - няма, ЧНД - 115, ВЧНД - 6), и останали висящи 11 ( НОХД - 9, 
ВНОХД - няма, ВНЧХД - няма, АНД – 2, ВНАХД - няма, ЧНД -няма, ВЧНД - 
няма) ;    

съдия Мина Мумджиева – разгледани 230 ( НОХД – 28, ВНОХД - 37, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 100, ВЧНД - 58), от които решени   214 ( 
НОХД - 23, ВНОХД - 31, ВНЧХД - 2,   ВНАХД - 3, ЧНД - 99, ВЧНД - 56), и 
останали висящи 16 ( НОХД - 5, ВНОХД - 6, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 
1, ВЧНД - 2) ;     

съдия Мирослава Тодорова – разгледани 91 ( НОХД – 10, ВНОХД - 14, 
ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД- 36, ВЧНД- 28), от които решени   91 
( НОХД - 10, ВНОХД - 14, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 36, 
ВЧНД - 28), и останали висящи 0 ;   

съдия Николай Младенов – разгледани 232 ( НОХД – 41, ВНОХД - 51, 
ВНЧХД -6, ВНАХД -7, ЧНД- 66, ВЧНД- 61), от които решени   187 ( НОХД - 
25, ВНОХД - 37, ВНЧХД - 6, ВНАХД - 7, ЧНД - 63, ВЧНД - 49), и останали 
висящи 45 ( НОХД - 16, ВНОХД - 14, ВНЧХД - няма, ВНАХД - няма, ЧНД - 
3, ВЧНД - 12) ;    

съдия Пенка Велинова – разгледани 160 ( НОХД – 14, ВНОХД - 29, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 0, ЧНД- 77, ВЧНД - 38), от които решени   120 ( НОХД 
- 4, ВНОХД - 9, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 0, ЧНД - 73, ВЧНД - 34), и останали 
висящи 40 ( НОХД - 10, ВНОХД - 20, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 0, ЧНД - 4, 
ВЧНД - 4) ;     

съдия Петър Гунчев – разгледани 223 ( НОХД – 28, ВНОХД - 43, 
ВНЧХД - 4, ВНАХД - 8, ЧНД- 80, ВЧНД- 60), от които решени   188 ( НОХД 
- 23, ВНОХД - 24, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 7, ЧНД - 79, ВЧНД - 54), и останали 
висящи 35 ( НОХД - 5, ВНОХД - 19, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 1, ЧНД - 1, ВЧНД 
- 6) ;     
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съдия Петър Стоицев – разгледани 14 ( НОХД – 1, ВНОХД – 2, ЧНД- 7, 
ВЧНД- 4), от които решени   12( НОХД – 1, ВНОХД - 0,  ЧНД - 7, ВЧНД - 4), 
и останали висящи 2  ( НОХД - 0, ВНОХД - 2) ;    

съдия Петя Крънчева – разгледани 86( НОХД – 28, ВНОХД -26, 
ВНЧХД- 3, АНД – 2, ВНАХД- 2, ЧНД- 20, ВЧНД- 5), от които решени- 59 ( 
НОХД- 14, ВНОХД-21, ВНЧХД-2, АНД – 1, ВНАХД- няма, ЧНД- 16, ВЧНД- 
5), и останали висящи 27( НОХД- 14, ВНОХД- 5, ВНЧХД- 1, АНД – 1, 
ВНАХД- 2, ЧНД- 4, ВЧНД- няма) ;   

съдия Петя Колева – разгледани 190 ( НОХД – 25, ВНОХД - 41, 
ВНЧХД - 5, АНД – 2, ВНАХД -9, ЧНД- 65, ВЧНД- 43), от които решени   167 
( НОХД - 21, ВНОХД - 33, ВНЧХД - 3, АНД – 1, ВНАХД - 6, ЧНД - 63, 
ВЧНД - 40), и останали висящи 23 ( НОХД - 4, ВНОХД - 8, ВНЧХД - 2, АНД 
– 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 2, ВЧНД - 3) ;    

съдия Ралица Манолова – разгледани 223 ( НОХД – 35, ВНОХД - 46, 
ВНЧХД - 4, ВНАХД - 2, ЧНД- 80, ВЧНД- 56), от които решени   187 ( НОХД 
- 24, ВНОХД - 33, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 1, ЧНД - 79, ВЧНД - 47), и останали 
висящи 36( НОХД - 11, ВНОХД - 13, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 1, ВЧНД 
- 9) ;    

съдия Румяна Ченалова – разгледани 26 ( НОХД – 6, ВНОХД - 7, 
ВНЧХД - 0, АНД – 0, ВНАХД - 1, ЧНД- 6, ВЧНД- 6), от които решени   21 ( 
НОХД - 2, ВНОХД - 6, ВНЧХД - 0, АНД - 0, ВНАХД - 1, ЧНД - 6, ВЧНД - 6), 
и останали висящи 5 ( НОХД - 4, ВНОХД – 1 ) ;     

съдия Светла Букова – разгледани 246 ( НОХД – 27, ВНОХД - 49, 
ВНЧХД - 4, АНД – 2, ВНАХД - 5, ЧНД- 106, ВЧНД- 53), от които решени   
219 ( НОХД - 21, ВНОХД - 32, ВНЧХД - 3, АНД – 2, ВНАХД - 5, ЧНД - 105, 
ВЧНД - 51), и останали висящи 27 ( НОХД - 6, ВНОХД - 17, ВНЧХД - 1, 
АНД – 0, ВНАХД - 0, ЧНД - 1, ВЧНД - 2) ;    

съдия Снежанка Кьосева – разгледани 222 ( НОХД – 27, ВНОХД -38, 
ВНЧХД- 4, ВНАХД - 6, ЧНД - 88, ВЧНД- 59), от които решени - 59 ( НОХД- 
18, ВНОХД - 31, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 5, ЧНД - 88, ВЧНД - 58), и останали 
висящи 19 ( НОХД - 9, ВНОХД - 7, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - няма, 
ВЧНД - 1) ;    

съдия Тони Гетов – разгледани 198( НОХД – 29, ВНОХД - 34, ВНЧХД 
- 3, ВНАХД - 5, ЧНД- 82, ВЧНД- 45), от които решени   174 ( НОХД - 19, 
ВНОХД - 26, ВНЧХД - 3, ВНАХД -4, ЧНД - 80, ВЧНД - 42), и останали 
висящи 24 ( НОХД - 10, ВНОХД - 8, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 1, ЧНД - 2, ВЧНД 
- 3) ;    

съдия Христинка Колева – разгледани 187( НОХД – 32, ВНОХД - 29, 
ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 4, ЧНД- 55, ВЧНД- 65), от които решени   164 
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( НОХД - 23, ВНОХД - 20 ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 4, ЧНД - 54, ВЧНД 
- 61), и останали висящи 23 ( НОХД - 9, ВНОХД - 9,  ЧНД - 1, ВЧНД - 4) ;  

  
б)  за 2013 г. 
съдия Александра Йорданова – разгледани 152 ( НОХД – 24, ВНОХД - 

25, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД- 67, ВЧНД- 31), от които решени   
142 ( НОХД - 19, ВНОХД – 23, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 66, ВЧНД - 
30), и останали висящи 10 ( НОХД - 5, ВНОХД - 2, ВНЧХД – 0, АНД – 1, 
ВНАХД-0, ЧНД - 1, ВЧНД - 1) ;      

съдия Андрей Ангелов – разгледани 206 ( НОХД – 20, ВНОХД - 28, 
ВНЧХД - 5,  ВНАХД - 5, ЧНД - 106, ВЧНД- 42), от които решени   197 ( 
НОХД -  16, ВНОХД –24, ВНЧХД - 5, ВНАХД - 4, ЧНД - 106, ВЧНД - 42), и 
останали висящи 9 ( НОХД - 4, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 0, ВНАХД-1, ЧНД - 0, 
ВЧНД - 0) ;      

съдия Антон Урумов – разгледани 223 ( НОХД – 33, ВНОХД - 41, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 5, ЧНД- 106, ВЧНД- 36), от които решени   211 ( 
НОХД - 27, ВНОХД – 38, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 5, ЧНД – 104, ВЧНД - 35), и 
останали висящи 12 ( НОХД - 6, ВНОХД -3, ВНЧХД – 0, ВНАХД- 0, ЧНД - 2, 
ВЧНД - 1) ;     

съдия Ани Захариева – разгледани 203 ( НОХД – 20, ВНОХД - 30, 
ВНЧХД - 1, ВНАХД - 3, ЧНД- 106, ВЧНД- 43), от които решени   188 ( 
НОХД - 13, ВНОХД – 26, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 2, ЧНД - 105, ВЧНД - 42), и 
останали висящи 15 ( НОХД - 7, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 1, ВНАХД-1, ЧНД - 1, 
ВЧНД - 1) ;      

съдия Атанас Атанасов – разгледани 263 ( НОХД – 23, ВНОХД - 36, 
ВНЧХД - 5,  ВНАХД - 6, ЧНД- 143, ВЧНД- 50), от които решени   249 ( 
НОХД - 20, ВНОХД – 27, ВНЧХД - 4,  ВНАХД - 6, ЧНД - 143, ВЧНД - 49), и 
останали висящи 14 ( НОХД - 3, ВНОХД - 9, ВНЧХД – 1, ВНАХД-0, ЧНД - 0, 
ВЧНД -1) ;       

съдия Величка Цанова – разгледани 169 ( НОХД – 28, ВНОХД - 22, 
ВНЧХД - 7,  ВНАХД - 5, ЧНД- 60, ВЧНД- 47), от които решени   147 ( НОХД 
- 16, ВНОХД – 20, ВНЧХД - 7,  ВНАХД - 2, ЧНД - 57, ВЧНД - 45), и останали 
висящи 22 ( НОХД - 12, ВНОХД - 2, ВНЧХД – 0, ВНАХД-3, ЧНД - 3, ВЧНД -
2) ;      

съдия Величка Маринкова – разгледани 194 ( НОХД – 21, ВНОХД - 26, 
ВНЧХД – 6, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД- 99, ВЧНД- 40), от които решени   
186 ( НОХД - 17, ВНОХД – 23, ВНЧХД - 6, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 99, 
ВЧНД - 39), и останали висящи 8 ( НОХД - 4, ВНОХД - 3, ВНЧХД – 0, 
ВНАХД- 0, ЧНД - 0, ВЧНД - 1) ;     
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съдия Вера Чочкова – разгледани 167 ( НОХД – 23, ВНОХД - 38, 
ВНЧХД -1, АНД – 1, ВНАХД - 4, ЧНД- 68, ВЧНД- 32), от които решени   151 
( НОХД - 19, ВНОХД – 32, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 65, 
ВЧНД - 30), и останали висящи 16 ( НОХД - 4, ВНОХД - 6, ВНЧХД – 0, 
ВНАХД-1, ЧНД -3, ВЧНД -2) ;      

съдия Весела Дончева – има само 6 ( 3 НОХД и 3 ВНОХД) висящи дела 
от предишен период, които не са свършени през 2013 г.    

съдия Весислава Иванова – разгледани 146 ( НОХД – 24, ВНОХД - 25, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 44, ВЧНД- 46), от които решени   132 ( НОХД 
- 17, ВНОХД – 22, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД - 42, ВЧНД - 45), и останали 
висящи 14 ( НОХД - 7, ВНОХД - 3, ВНЧХД –0, ВНАХД- 1, ЧНД - 2, ВЧНД - 
1) ;     

съдия Виолета Магдалинчева – разгледани 160 ( НОХД – 31, ВНОХД - 
27, ВНЧХД - 2, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД- 54, ВЧНД- 42), от които решени   
149 ( НОХД - 27, ВНОХД – 23, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 54, 
ВЧНД - 40), и останали висящи 11 ( НОХД - 4, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 1, 
ВНАХД- 0, ЧНД - 0, ВЧНД - 2) ;     

съдия Владимир Астарджиев – разгледани 124 ( НОХД – 13, ВНОХД - 
18, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 3, ЧНД- 53, ВЧНД- 35), от които решени   122 ( 
НОХД - 11, ВНОХД – 18, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 3, ЧНД - 53, ВЧНД - 35), и 
останали висящи 2 ( НОХД – 2  ) ;      

съдия Владимира Янева – разгледани 16 ( НОХД – 5, ВНОХД - 5,   
ЧНД- 2, ВЧНД- 4), от които решени   12 ( НОХД - 4, ВНОХД – 3,  ЧНД - 2, 
ВЧНД - 3), и останали висящи 4 ( НОХД – 1 , ВНОХД - 2, ЧНД - 0, ВЧНД - 
1);     

съдия Даниела Борисова – разгледани 170 ( НОХД – 21, ВНОХД - 47, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 58, ВЧНД- 37), от които решени   147 ( НОХД 
- 15, ВНОХД – 37, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 2, ЧНД - 54, ВЧНД - 36), и останали 
висящи 23 ( НОХД - 6, ВНОХД - 10, ВНАХД- 2, ЧНД - 4, ВЧНД - 1) ;   

съдия Димитрина Ангелова – разгледани 208 ( НОХД – 20, ВНОХД - 
18, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД- 111, ВЧНД- 53), от които решени   197 ( 
НОХД - 16, ВНОХД – 18, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 110, ВЧНД - 49), и 
останали висящи 11 ( НОХД - 4, ВНОХД - 0, ВНЧХД – 1, ВНАХД- 1, ЧНД - 
1, ВЧНД - 4) ;    

съдия Даниела Стоичкова – разгледани 227 ( НОХД – 31, ВНОХД - 38, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 7, ЧНД- 98, ВЧНД- 50), от които решени   195( НОХД - 
24, ВНОХД – 28, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 5, ЧНД - 98, ВЧНД - 39), и останали 
висящи 32 ( НОХД - 7, ВНОХД - 10, ВНЧХД – 2, ВНАХД-2, ЧНД - 0, ВЧНД -
11) ;      
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 съдия Десислав Любомиров – разгледани 151( НОХД – 21, ВНОХД - 
28, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 67, ВЧНД- 28), от които решени   138 ( 
НОХД - 15, ВНОХД – 22, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 4, ЧНД - 67, ВЧНД - 28), и 
останали висящи 13( НОХД - 6, ВНОХД - 6, ВНЧХД – 1, ВНАХД-0, ЧНД - 0, 
ВЧНД -0) ;      

съдия Добромир Андреев – разгледани 66( НОХД – 9, ВНОХД - 18, 
ВНЧХД - 5, ВНАХД - 1, ЧНД- 10, ВЧНД- 23), от които решени   34 ( НОХД - 
5, ВНОХД – 2, ВНЧХД - 2,  ВНАХД -0, ЧНД - 10, ВЧНД - 15), и останали 
висящи 32 ( НОХД - 4, ВНОХД -16, ВНЧХД –3, ВНАХД-1, ЧНД - 0, ВЧНД -
8) ;      

съдия Емил Дечев – разгледани 242 ( НОХД – 27, ВНОХД - 39, ВНЧХД 
- 7, ВНАХД - 10, ЧНД- 98, ВЧНД- 61), от които решени   201 ( НОХД - 19, 
ВНОХД – 20, ВНЧХД – 6, ВНАХД - 8, ЧНД - 97, ВЧНД - 51), и останали 
висящи 41 ( НОХД - 8, ВНОХД - 19, ВНЧХД – 1, ВНАХД - 2, ЧНД - 1, ВЧНД 
- 10) ;      

 съдия Емилия Колева – разгледани 5 ( НОХД – 4, ВНОХД - 1,), от 
които решени   5 ( НОХД - 4, ВНОХД – 1 ), и останали висящи 0  ;     

 съдия Ева Пелова – разгледани 102 ( НОХД – 14, ВНОХД - 27, ВНЧХД 
- 5, ВНАХД - 3, ЧНД- 35, ВЧНД- 18), от които решени   69 ( НОХД - 10, 
ВНОХД – 6, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 1, ЧНД - 34, ВЧНД - 15), и останали 
висящи 33 ( НОХД - 4, ВНОХД - 21, ВНЧХД – 2, ВНАХД- 2, ЧНД - 1, ВЧНД 
- 3) ;     

съдия Евелина Папазян – разгледани 215( НОХД – 20, ВНОХД - 48, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 4, ЧНД- 99, ВЧНД- 42), от които решени   201 ( НОХД 
- 16, ВНОХД – 41, ВНЧХД - 2,  ВНАХД - 4, ЧНД - 99, ВЧНД - 39), и останали 
висящи 14( НОХД - 4, ВНОХД - 7, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, ЧНД - 0, ВЧНД - 
3) ;       

съдия Иван Коев – разгледани 198 ( НОХД – 24, ВНОХД - 25, ВНЧХД - 
3, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 84, ВЧНД - 58), от които решени   180 ( НОХД 
- 14, ВНОХД – 21, ВНЧХД - 3, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 81, ВЧНД - 57), и 
останали висящи 18 ( НОХД - 10, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, ЧНД - 
0, ВЧНД - 1) ;      

съдия Иво Хинов – разгледани 200 ( НОХД – 23, ВНОХД - 47, ВНЧХД 
- 5, АНД – 1, ВНАХД - 5, ЧНД- 78, ВЧНД- 41), от които решени   186 ( НОХД 
- 20, ВНОХД – 39, ВНЧХД - 5, АНД – 1, ВНАХД - 5, ЧНД - 76, ВЧНД - 40), и 
останали висящи 14 ( НОХД - 3, ВНОХД - 8, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, ЧНД - 2, 
ВЧНД -1) ;       

съдия Карамфила Тодорова – разгледани 154( НОХД – 17, ВНОХД - 27, 
ВНЧХД - 0, ВНАХД - 7, ЧНД- 71, ВЧНД- 32), от които решени   153 ( НОХД 



185 
 

- 16, ВНОХД – 27, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 7, ЧНД - 71, ВЧНД - 32), и останали 
висящи 1  ( НОХД - 1,) ;     

съдия Костадинка Костадинова – разгледани 162 ( НОХД – 25, ВНОХД 
- 37, ВНЧХД - 2,  ВНАХД - 1, ЧНД- 64, ВЧНД- 33), от които решени   147 ( 
НОХД - 20, ВНОХД – 30, ВНЧХД - 2,  ВНАХД - 1, ЧНД - 63, ВЧНД - 31), и 
останали висящи 15 ( НОХД - 5, ВНОХД - 7, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, ЧНД - 1, 
ВЧНД -2) ;      

съдия Мариета Райкова – разгледани 80 ( НОХД – 14, ВНОХД - 21, 
ВНЧХД - 1, ВНАХД - 4, ЧНД- 23, ВЧНД- 17), от които решени   34 ( НОХД - 
2, ВНОХД – 3, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 16, ВЧНД - 11), и останали 
висящи 46 ( НОХД - 12, ВНОХД - 18, ВНЧХД – 0, ВНАХД- 3, ЧНД - 7, 
ВЧНД - 6) ;      

съдия Мариян Марков – разгледани 142 ( НОХД – 28, ВНОХД - 23, 
ВНЧХД - 1, АНД – 2, ВНАХД - 4, ЧНД- 58, ВЧНД- 26), от които решени   130 
( НОХД - 20, ВНОХД – 23, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 4, ЧНД - 55, 
ВЧНД - 26), и останали висящи 12 ( НОХД - 8, ВНОХД - 0, ВНЧХД – 0, АНД 
– 1, ВНАХД- 0, ЧНД - 3, ВЧНД - 0) ;      

съдия Мими Петрова – разгледани 109 ( НОХД – 12, ВНОХД - 0, 
ВНЧХД - 0, ВНАХД - 0, АНД – 2, ЧНД- 78, ВЧНД- 17), от които решени   95 
( НОХД - 1, ВНОХД – 0, ВНЧХД - 0, ВНАХД – 0, АНД - 2 ЧНД - 75, ВЧНД - 
17), и останали висящи 14 ( НОХД - 11,ЧНД – 3 ) ;     

съдия Мина Мумджиева – разгледани 163 ( НОХД – 23, ВНОХД - 23, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД- 60, ВЧНД- 51), от които решени   152 ( НОХД 
- 19, ВНОХД – 19, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 59, ВЧНД - 51), и останали 
висящи 11 ( НОХД - 4, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 1, ВНАХД- 1, ЧНД - 1, ВЧНД - 
0) ;     

съдия Мирослава Тодорова – разгледани 99 ( НОХД – 12, ВНОХД - 25, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 2, ЧНД- 36, ВЧНД- 21), от които решени   57 ( НОХД - 
8, ВНОХД –4, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 0, ЧНД - 36, ВЧНД - 9), и останали 
висящи 42 ( НОХД - 4, ВНОХД - 21, ВНЧХД – 3, ВНАХД-2, ЧНД - 0, ВЧНД - 
12) ;        

съдия Николай Младенов – разгледани 232 ( НОХД – 34, ВНОХД - 41, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 5, ЧНД- 112, ВЧНД- 38), от които решени   212 ( 
НОХД - 26, ВНОХД – 31, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 4, ЧНД - 111, ВЧНД - 38), и 
останали висящи 20 ( НОХД - 8, ВНОХД - 10, ВНЧХД – 0, ВНАХД-1, ЧНД - 
1, ВЧНД -0) ;      

съдия Пенка Велинова – разгледани 226 ( НОХД – 33, ВНОХД - 33, 
ВНЧХД - 8,  ВНАХД - 6, ЧНД- 101, ВЧНД- 45), от които решени   201 ( 
НОХД - 23, ВНОХД – 28, ВНЧХД - 5,  ВНАХД - 3, ЧНД - 98, ВЧНД - 44), и 
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останали висящи 25( НОХД - 10, ВНОХД - 5, ВНЧХД – 3, ВНАХД-3, ЧНД - 
3, ВЧНД -1) ;      

съдия Петър Гунчев – разгледани 177 ( НОХД – 24, ВНОХД - 44, 
ВНЧХД - 5, АНД – 1, ВНАХД - 5, ЧНД- 71, ВЧНД- 27), от които решени   156 
( НОХД - 19, ВНОХД – 33, ВНЧХД - 4, АНД – 1, ВНАХД - 4, ЧНД - 70, 
ВЧНД - 25), и останали висящи 21 ( НОХД - 5, ВНОХД - 11, ВНЧХД – 1, 
ВНАХД - 1, ЧНД - 1, ВЧНД - 2) ;      

съдия Петър Стоицев – разгледани 2 (  ВНОХД – 2 ), от които решени   
2 ( ВНОХД – 2 ) ;      

съдия Петя Крънчева – разгледани 56 ( НОХД – 22, ВНОХД - 15, 
ВНЧХД - 4, АНД – 1, ВНАХД - 2, ЧНД- 10, ВЧНД- 2), от които решени   33 ( 
НОХД - 6, ВНОХД – 9, ВНЧХД - 4, АНД – 1, ВНАХД - 2, ЧНД - 9, ВЧНД - 
2), и останали висящи 23 ( НОХД - 16, ВНОХД - 6, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, 
ЧНД - 1, ВЧНД -0) ;     

съдия Петя Колева – разгледани 49 ( НОХД – 7, ВНОХД - 10, ВНЧХД - 
1, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД- 17, ВЧНД- 12), от които решени   49 (НОХД – 
7, ВНОХД - 10, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД- 17, ВЧНД- 12 ), и 
останали висящи 0    

съдия Ралица Манолова – разгледани 199 ( НОХД – 28, ВНОХД - 34, 
ВНЧХД - 5, ВНАХД -4, ЧНД- 76, ВЧНД- 52), от които решени   179 ( НОХД - 
21, ВНОХД – 25, ВНЧХД – 4, ВНАХД - 4, ЧНД - 75, ВЧНД - 50), и останали 
висящи 20( НОХД - 7, ВНОХД - 9, ВНЧХД – 1, ВНАХД- 0, ЧНД - 1, ВЧНД - 
2) ;     

съдия Румяна Ченалова – разгледани 5 ( НОХД – 4, ВНОХД – 1 ), от 
които решени   3 ( НОХД - 2, ВНОХД – 1 ) и останали висящи 2 ( НОХД – 2) 
;     

съдия Светла Букова – разгледани 182 ( НОХД – 24, ВНОХД - 44, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 5, ЧНД- 67, ВЧНД- 39), от които решени  161 ( НОХД - 
18, ВНОХД – 35, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 3, ЧНД - 65, ВЧНД - 38), и останали 
висящи 21 ( НОХД - 6, ВНОХД - 9, ВНЧХД – 1, ВНАХД-2, ЧНД - 2, ВЧНД -
1) ;      

съдия Снежанка Кьосева – разгледани 191 ( НОХД – 28, ВНОХД - 29, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 6, ЧНД- 89, ВЧНД- 37), от които решени   175 ( НОХД 
- 21, ВНОХД – 22, ВНЧХД - 2, ВНАХД -6, ЧНД – 87, ВЧНД - 37), и останали 
висящи 16 ( НОХД - 7, ВНОХД - 7, ВНЧХД –0, ВНАХД- 0, ЧНД - 2, ВЧНД - 
0) ;     

съдия Тони Гетов – разгледани 206( НОХД – 26, ВНОХД - 36, ВНЧХД 
- 2, АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД- 98, ВЧНД- 42), от които решени   194( НОХД 
- 22, ВНОХД – 30, ВНЧХД - 2, АНД – 0, ВНАХД - 1, ЧНД - 98, ВЧНД – 41), и 
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останали висящи 12( НОХД - 4, ВНОХД - 6, ВНЧХД – 0, АНД – 1, ВНАХД-0, 
ЧНД - 0, ВЧНД -1) ;      

съдия Христинка Колева – разгледани 170 ( НОХД – 27, ВНОХД - 37, 
ВНЧХД - 2,  ВНАХД - 7, ЧНД- 51, ВЧНД- 46), от които решени   154 ( НОХД 
- 20, ВНОХД – 32, ВНЧХД - 2,  ВНАХД - 5, ЧНД - 50, ВЧНД - 45), и останали 
висящи 16 ( НОХД - 7, ВНОХД - 5, ВНЧХД – 0, ВНАХД-2, ЧНД - 1, ВЧНД -
1) ;      

 
●  за първото полугодие на 2014 г. 
съдия Александра Йорданова – разгледани 86 ( НОХД – 15, ВНОХД - 

12, ВНЧХД - 2, АНД – 1, ВНАХД - 2, ЧНД- 37, ВЧНД- 17), от които решени   
79 ( НОХД - 14, ВНОХД – 9, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 2, ЧНД - 36, ВЧНД - 17), 
и останали висящи 7 ( НОХД - 1, ВНОХД - 3, ВНЧХД – 1, АНД – 1, ВНАХД-
0, ЧНД - 1, ВЧНД - 0) ;      

съдия Андрей Ангелов – разгледани 89 ( НОХД – 15, ВНОХД - 14, 
ВНЧХД - 3,  ВНАХД - 3, ЧНД - 38, ВЧНД- 16), от които решени   76 ( НОХД 
-  12, ВНОХД –8, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 38, ВЧНД - 14), и останали 
висящи 13 ( НОХД - 3, ВНОХД - 6, ВНЧХД – 1, ВНАХД-1, ЧНД - 0, ВЧНД - 
2) ;      

съдия Антон Урумов – разгледани 98 ( НОХД – 17, ВНОХД - 16, 
ВНЧХД - 2, АНД – 1, ВНАХД - 0, ЧНД- 38, ВЧНД- 24), от които решени   72 
( НОХД - 10, ВНОХД – 7, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 0, ЧНД – 36, ВЧНД - 17), и 
останали висящи 26 ( НОХД - 7, ВНОХД -9, ВНЧХД – 0, АНД – 1, ВНАХД- 
0, ЧНД - 2, ВЧНД - 7) ;     

съдия Ани Захариева – разгледани 83 ( НОХД – 19, ВНОХД - 16, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 3, ЧНД- 25, ВЧНД- 18), от които решени   61 ( НОХД - 
10, ВНОХД – 8, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 3, ЧНД - 24, ВЧНД - 16), и останали 
висящи 22 ( НОХД - 9, ВНОХД - 8, ВНЧХД – 2, ВНАХД-0, ЧНД - 1, ВЧНД - 
2) ;      

съдия Атанас Атанасов – разгледани 109 ( НОХД – 15, ВНОХД - 24, 
ВНЧХД - 1,  ВНАХД - 2, ЧНД- 48, ВЧНД- 19), от които решени   88 ( НОХД - 
11, ВНОХД – 13, ВНЧХД - 1,  ВНАХД  - 0, ЧНД - 47, ВЧНД - 16), и останали 
висящи 21 ( НОХД - 4, ВНОХД - 11, ВНЧХД – 0, ВНАХД - 2, ЧНД - 1, ВЧНД 
- 3) ;       

съдия Величка Цанова – разгледани 99 ( НОХД – 22, ВНОХД - 16, 
ВНЧХД - 1,  ВНАХД - 1, ЧНД- 44, ВЧНД- 15), от които решени   75 ( НОХД - 
13, ВНОХД – 6, ВНЧХД - 0,  ВНАХД - 0, ЧНД - 43, ВЧНД - 13), и останали 
висящи 24 ( НОХД - 9, ВНОХД - 10, ВНЧХД – 1, ВНАХД-1, ЧНД - 1, ВЧНД -
2) ;      
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съдия Величка Маринкова – разгледани 98( НОХД – 16, ВНОХД - 14, 
ВНЧХД – 2, ВНАХД - 3, ЧНД- 52, ВЧНД- 11), от които решени   86 ( НОХД - 
11, ВНОХД – 11, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 0, ЧНД - 51, ВЧНД - 11), и останали 
висящи 12 ( НОХД - 5, ВНОХД - 3, ВНЧХД – 0, ВНАХД- 3, ЧНД - 1, ВЧНД - 
0) ;     

съдия Вера Чочкова – разгледани 102 ( НОХД – 14, ВНОХД - 21, 
ВНЧХД -1, ВНАХД - 2, ЧНД- 36, ВЧНД- 28), от които решени   90 ( НОХД - 
11, ВНОХД – 16, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 2, ЧНД - 36, ВЧНД - 25), и останали 
висящи 12 ( НОХД - 3, ВНОХД - 5, ВНЧХД – 1,   ЧНД -0, ВЧНД -3) ;   

съдия Весислава Иванова – разгледани 99 ( НОХД – 19, ВНОХД - 15, 
ВНЧХД - 1, ВНАХД - 3, ЧНД- 49, ВЧНД- 12), от които решени   89 ( НОХД - 
15, ВНОХД – 11, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 3, ЧНД - 49, ВЧНД - 11), и останали 
висящи 10( НОХД - 4, ВНОХД - 4, ВНЧХД –1, ВНАХД- 0, ЧНД - 0, ВЧНД - 
1) ;     

съдия Виолета Магдалинчева – разгледани 131 ( НОХД – 13, ВНОХД - 
19, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 0, ЧНД- 73, ВЧНД- 25), от които решени   119 ( 
НОХД - 9, ВНОХД – 15, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 0, ЧНД - 71, ВЧНД - 23), и 
останали висящи 12 ( НОХД - 4, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 0, ВНАХД- 0, ЧНД - 
2, ВЧНД - 2) ;     

съдия Владимир Астарджиев –  има само 2 висящи НОХД;      
съдия Владимира Янева – разгледани 11 ( НОХД – 4, ВНОХД - 2,   

ЧНД- 2, ВЧНД- 3), от които решени   6 ( НОХД - 2, ВНОХД – 1,  ЧНД - 2, 
ВЧНД - 1), и останали висящи 5 ( НОХД – 2 , ВНОХД - 1, ЧНД - 0, ВЧНД - 
2);     

съдия Даниела Борисова – разгледани 97 ( НОХД – 13, ВНОХД - 24, 
ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 4, ЧНД- 38, ВЧНД- 16), от които решени   71 
( НОХД - 7, ВНОХД – 9, ВНЧХД - 0, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 37, ВЧНД - 
14), и останали висящи 26 ( НОХД - 6, ВНОХД - 15, ВНЧХД – 1, ВНАХД- 1, 
ЧНД - 1, ВЧНД - 2) ;   

съдия Димитрина Ангелова – разгледани 106 ( НОХД – 15, ВНОХД - 
15, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 2, ЧНД- 50, ВЧНД- 21), от които решени   85 ( 
НОХД - 9, ВНОХД – 4, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 2, ЧНД - 50, ВЧНД - 19), и 
останали висящи 21 ( НОХД - 6, ВНОХД -11, ВНЧХД – 2, ВНАХД- 0, ЧНД - 
0, ВЧНД - 2) ;    

съдия Даниела Стоичкова – разгледани 124 ( НОХД – 19, ВНОХД - 20, 
ВНЧХД - 4, АТД – 1,  ВНАХД - 1, ЧНД- 54, ВЧНД- 25), от които решени   88 
( НОХД - 8, ВНОХД – 7, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 0, ЧНД - 52, ВЧНД - 19), и 
останали висящи 36 ( НОХД - 11, ВНОХД - 13, ВНЧХД – 2, АНД – 1, 
ВНАХД-1, ЧНД - 2, ВЧНД -6) ;      
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 съдия Десислав Любомиров – разгледани 95 ( НОХД – 18, ВНОХД - 
17, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 1, ЧНД- 39, ВЧНД- 18), от които решени   84 ( 
НОХД - 13, ВНОХД – 15, ВНЧХД - 2, ВНАХД -0, ЧНД - 38, ВЧНД - 16), и 
останали висящи 11( НОХД - 5, ВНОХД - 2, ВНЧХД – 0, ВНАХД-1, ЧНД - 1, 
ВЧНД -2);      

съдия Добромир Андреев – разгледани 63 ( НОХД – 7, ВНОХД - 14, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 1, ЧНД- 21, ВЧНД- 18), от които решени   58 ( НОХД - 
4, ВНОХД – 12, ВНЧХД - 2,  ВНАХД - 1, ЧНД - 21, ВЧНД - 18), и останали 
висящи 5 ( НОХД - 3, ВНОХД -2 ) ;      

съдия Емил Дечев – разгледани 126 ( НОХД – 17, ВНОХД - 26, ВНЧХД 
- 2, ВНАХД - 6, ЧНД- 40, ВЧНД- 35), от които решени   71 ( НОХД - 4, 
ВНОХД – 7, ВНЧХД – 0, ВНАХД - 0, ЧНД - 37, ВЧНД - 23), и останали 
висящи 55 ( НОХД - 3, ВНОХД - 19, ВНЧХД – 2, ВНАХД - 6, ЧНД - 3, ВЧНД 
- 12) ;       

 съдия Ева Пелова – разгледани 96 ( НОХД – 14, ВНОХД - 28, ВНЧХД 
- 2, ВНАХД - 2, ЧНД- 27, ВЧНД- 23), от които решени   84 ( НОХД - 9, 
ВНОХД – 25, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 25, ВЧНД - 21), и останали 
висящи 12 ( НОХД - 5, ВНОХД - 3, ВНЧХД – 0, ВНАХД - 0, ЧНД - 2, ВЧНД - 
2) ;     

съдия Евелина Папазян – разгледани 81( НОХД – 14, ВНОХД - 19, 
ВНЧХД - 0, АНД – 1, ВНАХД - 3, ЧНД- 26, ВЧНД- 189) от които решени   65 
( НОХД - 10, ВНОХД – 10, ВНЧХД - 0,  АНД – 1, ВНАХД - 1, ЧНД – 26, 
ВЧНД - 17), и останали висящи 16 ( НОХД - 4, ВНОХД - 9, ВНЧХД – 0, 
ВНАХД-2, ЧНД - 0, ВЧНД - 1) ;       

съдия Иван Коев – разгледани 106 ( НОХД – 19, ВНОХД - 16, ВНЧХД - 
1, АНД – 2, ВНАХД - 0, ЧНД - 52, ВЧНД - 16), от които решени   84 ( НОХД - 
10, ВНОХД – 10, ВНЧХД - 1, АНД – 2, ВНАХД - 0, ЧНД - 50, ВЧНД - 11), и 
останали висящи 22 ( НОХД - 9, ВНОХД - 6, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, ЧНД - 2, 
ВЧНД - 5) ;      

съдия Иво Хинов – разгледани 128 ( НОХД – 13, ВНОХД - 25, ВНЧХД 
– 1, ВНАХД - 1, ЧНД- 68, ВЧНД- 20), от които решени   114 ( НОХД - 10, 
ВНОХД – 18, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 1, ЧНД - 66, ВЧНД - 19), и останали 
висящи 14 ( НОХД - 3, ВНОХД - 7, ВНЧХД – 1, ВНАХД-0, ЧНД - 2, ВЧНД -
1) ;       

съдия Карамфила Тодорова – има разгледано и решено само 1 НОХД. ;     
съдия Костадинка Костадинова – разгледани 115 ( НОХД – 14, ВНОХД 

- 21, АНД – 1, ВНЧХД - 0,  ВНАХД - 3, ЧНД- 65, ВЧНД- 11), от които 
решени   97 ( НОХД - 10, ВНОХД – 13, ВНЧХД - 0,  ВНАХД - 1, ЧНД - 64, 
ВЧНД - 9), и останали висящи 18 ( НОХД - 4, ВНОХД - 8, АНД – 1, ВНЧХД – 
0, ВНАХД-2, ЧНД - 1, ВЧНД -2) ;      
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съдия Мариета Райкова – разгледани 126 ( НОХД – 26, ВНОХД - 28, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 5, ЧНД- 23, ВЧНД- 22), от които решени   89 ( НОХД - 
14, ВНОХД – 19, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 2, ЧНД - 39, ВЧНД - 15), и останали 
висящи 37 ( НОХД - 12, ВНОХД - 9, ВНЧХД – 2, ВНАХД- 3, ЧНД - 4, ВЧНД 
- 7) ;      

съдия Мариян Марков – разгледани 13 ( НОХД – 8, АНД - 1, ЧНД- 4), 
от които решени 2 ( НОХД – 2), и останали висящи 11 ( НОХД - 6, АНД - 1,   
ЧНД – 4) ;      

съдия Мими Петрова – има само 5 висящи дела( 4 НОХД и 1 ЧНД)   
съдия Мина Мумджиева – разгледани 100 ( НОХД – 17, ВНОХД - 11, 

ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД- 46, ВЧНД- 20), от които решени   90 ( НОХД - 
12, ВНОХД – 8, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 3, ЧНД - 46, ВЧНД - 20), и останали 
висящи 10 ( НОХД - 5, ВНОХД - 3, ВНЧХД – 2, ВНАХД- 0, ЧНД - 0, ВЧНД - 
0) ;     

съдия Мирослава Тодорова – разгледани 83 ( НОХД – 8, ВНОХД - 24, 
ВНЧХД - 4, ВНАХД - 3, ЧНД- 22, ВЧНД- 22), от които решени   53 ( НОХД - 
7, ВНОХД –8, ВНЧХД - 3, ВНАХД - 0, ЧНД - 20, ВЧНД - 15), и останали 
висящи 30( НОХД - 1, ВНОХД - 16, ВНЧХД – 1, ВНАХД-3, ЧНД - 2, ВЧНД - 
7) ;        

съдия Наташа Николова - разгледани 73 ( НОХД – 6, ВНОХД - 14, 
ВНЧХД - 3, ВНАХД - 3, ЧНД- 41, ВЧНД- 6), от които решени   45 ( НОХД - 
1, ВНОХД – 1, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 1, ЧНД - 37, ВЧНД - 4), и останали 
висящи 28 ( НОХД - 5, ВНОХД - 13, ВНЧХД – 2, ВНАХД-2, ЧНД - 4, ВЧНД -
2) ;     

съдия Николай Младенов – разгледани 107 ( НОХД – 20, ВНОХД - 21, 
ВНЧХД - 0, ВНАХД - 2, ЧНД- 44, ВЧНД- 20), от които решени   89 ( НОХД – 
10, ВНОХД – 16, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 2, ЧНД - 43, ВЧНД - 18), и останали 
висящи 18 ( НОХД - 10, ВНОХД - 5, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, ЧНД - 1, ВЧНД -
2) ;      

съдия Пенка Велинова – разгледани 120 ( НОХД – 22, ВНОХД - 18, 
ВНЧХД - 5,  ВНАХД - 4, ЧНД- 46, ВЧНД- 25), от които решени   85 ( НОХД - 
11, ВНОХД – 3, ВНЧХД - 3,  ВНАХД - 4, ЧНД - 42, ВЧНД - 22), и останали 
висящи 35( НОХД - 11, ВНОХД - 15, ВНЧХД – 2, ВНАХД - 0, ЧНД - 4, 
ВЧНД - 3) ;      

съдия Петър Гунчев – разгледани 93 ( НОХД – 18, ВНОХД - 19, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 3, ЧНД- 29, ВЧНД- 22), от които решени   81 ( НОХД - 
11, ВНОХД – 15, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 29, ВЧНД - 22), и останали 
висящи 12 ( НОХД - 7, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 0, ВНАХД - 1, ЧНД - 0, ВЧНД - 
0) ;       
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съдия Петя Крънчева – разгледани 40 ( НОХД – 20, ВНОХД - 11, 
ВНЧХД - 1, ВНАХД - 0, ЧНД- 4, ВЧНД- 4), от които решени   11 ( НОХД - 1, 
ВНОХД – 7, ВНЧХД - 1, ВНАХД - 0, ЧНД - 2, ВЧНД - 0), и останали висящи 
29 ( НОХД - 19, ВНОХД - 4, ВНЧХД – 0, ВНАХД-0, ЧНД - 2, ВЧНД -4) ;      

съдия Ралица Манолова – разгледани 112 ( НОХД – 17, ВНОХД - 14, 
ВНЧХД - 2, ВНАХД - 3, ЧНД- 51, ВЧНД- 25), от които решени   93 ( НОХД - 
7, ВНОХД – 9, ВНЧХД – 2, ВНАХД - 2, ЧНД - 51, ВЧНД - 22), и останали 
висящи 19 ( НОХД - 10, ВНОХД - 5, ВНЧХД – 0, ВНАХД- 1, ЧНД - 0, ВЧНД 
- 3) ;     

съдия Румяна Ченалова – има само едно висящо НОХД.;     
съдия Светла Букова – разгледани 96 ( НОХД – 16, ВНОХД - 20, 

ВНЧХД - 3, ВНАХД - 4, ЧНД- 35, ВЧНД- 18), от които решени  74 ( НОХД -  
8, ВНОХД – 10, ВНЧХД - 2, ВНАХД - 4, ЧНД - 32, ВЧНД - 18), и останали 
висящи 22 ( НОХД - 8, ВНОХД - 10, ВНЧХД – 1, ВНАХД-0, ЧНД - 3, ВЧНД -
0) ;      

съдия Снежанка Кьосева – разгледани 88( НОХД – 19, ВНОХД - 16, 
ВНЧХД - 1, ВНАХД -3, ЧНД- 39, ВЧНД- 10), от които решени   62( НОХД - 
7, ВНОХД – 6, ВНЧХД - 0, ВНАХД - 2, ЧНД - 39, ВЧНД – 8), и останали 
висящи 26( НОХД - 12, ВНОХД - 10, ВНЧХД – 1, ВНАХД-1, ЧНД - 0, ВЧНД 
-2) ;       

съдия Тони Гетов – разгледани 85 ( НОХД – 14, ВНОХД - 16, ВНЧХД - 
3, АНД – 1, ВНАХД - 0, ЧНД- 31, ВЧНД- 20), от които решени   65 ( НОХД - 
9, ВНОХД – 10, ВНЧХД - 1, АНД – 1, ВНАХД - 0, ЧНД - 27, ВЧНД – 17), и 
останали висящи 20 ( НОХД - 5, ВНОХД - 6, ВНЧХД – 2, АНД – 0, ВНАХД-
0, ЧНД - 4, ВЧНД - 3) ;      

съдия Христинка Колева – разгледани 111 ( НОХД – 14, ВНОХД - 14, 
ВНЧХД - 1, АНД - 1  ВНАХД - 4, ЧНД - 62, ВЧНД - 15), от които решени   99 
( НОХД - 10, ВНОХД – 9, ВНЧХД - 1,  ВНАХД - 3, ЧНД - 62, ВЧНД - 14), и 
останали висящи 12 ( НОХД - 4, ВНОХД - 5, ВНЧХД – 0, АНД – 1, ВНАХД - 
1, ЧНД - 0, ВЧНД -1) ;      
  ● Най - много натоварени са били съдиите: 
 - За 2012 г. – Иван Коев – 266 дела, Даниела Стоичкова – 262 дела и 
Карамфила Тодорова – 251 дела. 
 - За 2013 г. – Атанас Атанасов – 263 дела, Емил Дечев – 242 дела и 
Николай Младенов – 232 дела. 
 - За 2014 г. –Виолета Магдалинчева -131 дела, Иво Хинов – 128 дела и 
Емил Дечев – 126 дела. 

 ● Най- малко натоварени са били съдиите: 
- За 2012 г.- Владимира Янева – 21 дела, Ива Стефанова – 24 дела и 

Иван Стойчев – 54 дела. 



192 
 

- За 2013 г. – Румяна Ченалова – 5 дела, Емилия Колева – 5 дела, 
Владимира Янева – 16 дела, Петя Колева 49 дела, и Петя Крънчева – 56 дела. 

- За 2014 г. – Румяна Ченалова – 1 дело, Карамфила Тодорова – 1 дело, 
Владимир Астарджиев – 2 дела, Мими Петрова – 5 дела, Владимира Янева - 
11 дела и Мариян Марков – 13 дела. 

 
 Общата средна натовареност на съдиите е 13,3 дела месечно, като 

първоинстанционните са 7,03 дела, а въззивните 6,27 дела. Различната 
натовареност над или под средномесечната на съдия съставлява обективно 
отклонение от натовареността, което не следва да е съществено и трайно.   

 
30.  Несвършени наказателни дела. 
а) Несвършени наказателни дела към 01.01.2012 г. 
 

    Останали несвършени  дела   

        към  01.01.2012 г.     

  
 

          
Іинст.           ІІинст.   

О
БЩ

О
 

С-В СЪДИЯ НОХД ЧНД ВНД ВЧНД 

1а Д. Борисова 4 2 8 2 16 

2 Д.Ангелова 2   2   4 

3а В. Маринкова 2 1 9 2 14 

4 П.Крънчева 20 2 23 3 48 

5 Г.Ушев 1       1 

5а Сн.Кьосева 9 2 17 2 30 

6 Ив.Стойчев 13 1 27 4 45 

7а Ал.Трифонов 1       1 

7 В.Магдалинчева 5   6 3 14 

8 М.Петрова 11 2   6 19 

9 В.Иванова 7 6 3   16 

10 М.Мумджиева 9 1 20 2 32 

11 М.Марков 22 11 21 13 67 

12 К.Тодорова 2 1 15 5 23 

13 А.Йорданова 8 4 5 1 18 

14 Р.Манолова 15 1 26 6 48 

15 П.Колева 5 1 10 2 18 

16 Д.Росенова 1 1 10 1 13 
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17 Вл.Янева 4   9 1 14 

18 Е.Колева 10 1 17 6 34 

19 В.Дончева 7 3 20 9 39 
20 Д.Стоичкова 11 2 29 10 52 
21 В.Астарджиев 8   5   13 
22 Н.Младенов 15 4 17 8 44 
23 А.Ангелов 7 2 10 3 22 
24 И.Коев 9 3 10 2 24 
25 М.Тодорова 4 1 15 14 34 
26 В.Цанова 11   24 6 41 
27 К.Костадинова 14 3 13 4 34 
28 А.Атанасов 12 3 9 3 27 
29 Р.Ченалова 6 1 12 1 20 
30 П.Гунчев 9 1 14 10 34 
31 Хр.Колева 12 3 18 3 36 
32 Д.Любомиров 8 2 13 2 25 
33 В.Вълева     4   4 
34 Т.Гетов 9 2 14 2 27 
35 Св.Букова 7 2 20 3 32 

 
б) несвършени наказателни дела към 01.01.2013 г. 
  

    Останали несвършени  дела   

        към  01.01.2013 г.     

  
 

          
Іинст.           ІІинст.   

О
БЩ

О
 

С-В СЪДИЯ НОХД ЧНД ВНД ВЧНД 

1 Д.Борисова 4   22 1 27 
2 Д.Ангелова 2   1   3 
3 В.Маринкова 3   8   11 
4 П.Крънчева 14 5 8   27 
5 Сн.Кьосева 9   9 1 19 
6 А.Урумов 10 1 28 12 51 
7 В.Магдалинчева 9   9 5 23 
8 М.Петрова 9 2     11 
9 В.Иванова 6 1 8   15 
10 М.Мумджиева 5 1 8 2 16 
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11 М.Марков 29 12 19 5 65 
12 К.Тодорова 7 1 17 1 26 
13 А.Йорданова 3 3 7 2 15 
14 Р.Манолова 11 1 15 9 36 
15 П.Колева 4 3 13 3 23 
16 Е.Дечев 8 6 25 20 59 
17 Вл.Янева 1       1 
18 Е.Колева 5   1   6 
18 В.Чочкова 8 5 22 3 38 
19 В.Дончева     2 1 3 
19 И.Хинов 7 5 22   34 
20 Д.Стоичкова 14 2 25 5 46 
21 В.Астарджиев 6 1 11 1 19 
22 Н.Младенов 16 3 14 12 45 
23 А.Ангелов 3   4 3 10 
24 И.Коев 7 2 6 7 22 
26 В.Цанова 9 1 15 2 27 
27 К.Костадинова 10 1 11 1 23 
28 А.Атанасов 1 1 20 4 26 
29 П.Ив.Велинова 10 4 22 4 40 
29 Р.Ченалова 4   1   5 
29 П.Стоицев     2   2 
30 П.Гунчев 5 1 23 6 35 
31 Хр.Колева 9 1 9 4 23 
32 Д.Любомиров 3 1 8 2 14 
33 Е.Папазян 4   39 6 49 
34 Т.Гетов 10 2 9 3 24 
35 Св.Букова 6 1 18 2 27 

 
в) несвършени наказателни дела към 01.01.2014 г. 
 

               Останали несвършени   
             към  01.01.2014 г.   

            Іинст.       ІІинст.   

О
БЩ

О
 

С-В СЪДИЯ НОХД ЧНД ВНОХД ВЧНД 

1 Д.Борисова 6 4 12 1 23 
2 Д.Ангелова 4 1 1 5 11 
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3 В.Маринкова 4   3 1 8 
4 П.Крънчева 16 1 6   23 
5 Сн.Кьосева 7 2 7 1 17 
6 А.Урумов 6 2 3 1 12 
7 В.Магдалинчева 4   5 2 11 
8 М.Петрова 11 1     12 
9 В.Иванова 7 2 4 1 14 
10 М.Мумджиева 4 1 6   11 
11 М.Марков 8 4     12 
11 М.Райкова-Пашова 12 7 21 6 46 
12 К.Тодорова 1       1 
12 Е.Пелова-Трифонова 4 1 25 3 33 
13 А.Йорданова 5 2 2 1 10 
14 Р.Манолова 7 1 10 2 20 
15 М.Тодорова 4   26 12 42 
16 Е.Дечев 8 1 22 10 41 
17 Вл.Янева 1   2 1 4 
18 В.Чочкова 4 3 7 2 16 
19 В.Дончева     2 1 3 
19 И.Хинов 3 2 8 1 14 
20 Д.Стоичкова 7   14 11 32 
21 В.Астарджиев 2       2 
21 Д.Андреев 4   20 8 32 
22 Н.Младенов 8 1 11   20 
23 А.Ангелов 4   5   9 
24 И.Коев 10 3 4 1 18 
25 А.Захариева 7 1 6 1 15 
26 В.Цанова 12 3 5 2 22 
27 К.Костадинова 5 1 7 2 15 
28 А.Атанасов 3   10 1 14 
29 П.Ив.Велинова 10 3 11 1 25 
29 Р.Ченалова 2       2 
30 П.Гунчев 5 1 12 3 21 
31 Хр.Колева 7 1 7 1 16 
32 Д.Любомиров 6   7   13 
33 Е.Папазян 4   7 3 14 
34 Т.Гетов 4 1 6 1 12 
35 Св.Букова 6 2 10 3 21 
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г) останали несвършени наказателни дела към 01.07.2014 г. 
 

    Останали несвършени  дела   
        към  01.07.2014 г.     

  
 

          
Іинст.           ІІинст.   

О
БЩ

О
 

С-В СЪДИЯ НОХД ЧНД ВНД ВЧНД 

1 Д.Борисова 6 1 17 2 26 
2 Д.Ангелова 6   13 2 21 
3 В.Маринкова 5 1 6   12 
4 П.Крънчева 19 2 4 4 29 
5 Сн.Кьосева 12   12 2 26 
6 А.Урумов 7 3 11 5 26 
7 В.Магдалинчева 4 2 4 2 12 
8 М.Петрова 4 1     5 
9 В.Иванова 4   5 1 10 
10 М.Мумджиева 5   5   10 
11 М.Марков 6 5     11 
11 М.Райкова 12 4 14 7 37 
12 К.Тодорова           
12 Е.Пелова 5 2 3 2 12 
13 А.Йорданова 1 2 4   7 
14 Р.Манолова 10   6 4 20 
15 М.Тодорова 3 2 20 7 32 
16 Е.Дечев 13 3 27 12 55 
17 Вл.Янева 2   1 2 5 
18 В.Чочкова 3   9   12 
19 И.Хинов 3 2 8 1 14 
20 Д.Стоичкова 11 3 16 6 36 
21 В.Астарджиев 2       2 
21 Д.Андреев 3   2   5 
21 Н.Николова 5 4 17 2 28 
22 Н.Младенов 10 1 5 2 18 
23 А.Ангелов 3   8 2 13 
24 И.Коев 9 2 6 5 22 
25 А.Захариева 9 1 10 2 22 
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26 В.Цанова 9 1 12 2 24 
27 К.Костадинова 4 2 10 2 18 
28 А.Атанасов 4 1 12 4 21 
29 П.Ив.Велинова 11 4 17 3 35 
  Р.Ченалова 1       1 

30 П.Гунчев 7   5   12 
31 Хр.Колева 4 1 6 1 12 
32 Д.Любомиров 5 1 3 2 11 
33 Е.Папазян 4   11 1 16 
34 Т.Гетов 5 4 8 3 20 
35 Св.Букова 8 3 11   22 

 
 
д)  несвършени наказателни дела към 30.03.2015 г., образувани преди 

01.01.2012 г. по съдии. 
  
съдия Ани Захариева –  НОХД № 3414/2010 г. по чл. 219, ал.4, вр. с ал. 

3, вр. с ал. 2 от НК. Образувано на 22.07.2010 г. с 13 подсъдими.Спряно и 
възобновено на 18.02.2015 г. Преразпределено от 8 състав на 31.03.2014 г.  

съдия Величка Цанова – НОХД № С-155/2011 г. по чл. 253, ал. 7 от НК. 
Образувано на 15.032011г. с 3 подсъдими. Насрочено, има съдебни поръчки.  

съдия Весислава Иванова – НОХД № 637/1999 г. по чл. 256, ал. 2/отм/, 
вр. чл.199, ал. 2 НК от НК. Образувано на 11.05.1999 г. с 1  подсъдим. Спряно   
на 15.10.2009 г. за издирване на подсъдимия.    

съдия Владимир Астарджиев –  НОХД № 894/2008 г. по чл. 282, ал- 3 
от НК. Образувано на 17.03.2008 г. с 9 подсъдими. 178 т. + 33 секретни. 
Насрочено.  Преразпределено от съдия А.Трифонов на 26.03.2010 г.   

съдия Даниела Борисова – НОХД № 1770/2011 г. по чл. 219, ал.4 от НК. 
Образувано на 26.04.2011 г. с 1 подсъдим.Насрочено. Преразпределено от 
съдия А.Захариева на 20.12.2012 г. 

съдия Димитрина Ангелова – НОХД № 5056/2010 г. по чл. 203, ал.1от 
НК. Образувано на 15.11.2010 г. с 6 подсъдими. 189 тома. Насрочено. 
Съдията е бил отпуск по майчинство 2012 г.   

съдия Даниела Стоичкова – НОХД № 5559/2011 г. по чл. 199, ал. 2, т. 3 
от НК. Образувано на 22.11.2011 г.  Насрочено.     

съдия Иван Коев – НОХД № 3615/2011 г. по чл. 21944, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 
Образувано на 29.07.2011 г. с 1  подсъдим. Спряно за издирване на 
подсъдимия.  
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съдия Иван Коев - НОХД № С-340/2011 г. по чл. 250 от НК. 
Образувано на 09.05.2011 г. с 2 подсъдими. Насрочено.    

съдия Мариета Х. Райкова – НОХД № 2857/2011 г. по чл. 152, ал. 4, т. 1 
от НК. Образувано на 28.06.2011 г. с 1  подсъдим. Насрочено.   

съдия Мариета Х.  Райкова - ЧНД № 2130/2011 г. по чл. 465, ал. 1 от 
НПК. Образувано на 18.05.2011 г. с 1  подсъдим.Спряно. Преразпределено от 
съдия М.Марков.      

съдия Мариян Марков – НОХД № С-125/2005 г. по чл. 250 от НК. 
Образувано на 26.05.2005 г. с 1 подсъдим. Чака съдебна поръчка от Китай.  

съдия Мариян Марков - ЧНД № 3007/2010 г. по чл. 243 от НПК. 
Образувано на 25.06.2010 г.   

съдия Мариян Марков - ЧНД № 5782/2010 г. по чл. 6 от ЗПИПАОИД. 
Образувано на 29.12.2010 г.  Прекратено на 20.02.2015 г. 

съдия Мариян Марков - НАХД № 1772/2011 г. по чл. 78а от НПК. 
Образувано на 26.04.2011 г. За решаване. С.з. на 14.12.2013 г. 

съдия Мариян Марков - НОХД № 4466/2011 г. по чл. 354а, ал. 2, изр. 2 
от НК. Образувано на 28.09.2011 г. с 2 подсъдими. Спряно на 20.10.2014 г. 
неизпълнена ЕЗА.  

съдия Мариян Марков - НОХД № 5371/2010 г. по чл. 343, ал. 1, б.”в” от 
НК. Образувано на 14.11.2011 г.  Насрочено.  

съдия Петя Крънчева – НОХД № С-182/2008 г. по чл. 321, ал. 3 и чл. 
354а от НК. Образувано на 04.08.2008 г. с 6 подсъдими. Насрочено. За 
издирване. 

съдия Петя Крънчева – НОХД № 3726/2009 г. по чл. 253, ал. 5 от НК. 
Образувано на 03.09.2009 г. с 2 подсъдими. Насрочено.   

съдия Петя Крънчева – НОХД № 5110/2010 г. по чл. 203, ал. 1, пр. 2 от 
НК. Образувано на 18.11.2010 г. с 1 подсъдим. Насрочено.   

съдия Петя Крънчева – НОХД № 165/2011 г. по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от 
НК. Образувано на 18.01.2011 г. с 2 подсъдими. Насрочено.   

съдия Петя Крънчева – НОХД № 434/2011 г. по чл. 199, ал. 1, т. 4 от 
НК. Образувано на 02.02.2011 г. с 1 подсъдим. Насрочено.   

съдия Петя Крънчева – НОХД № 5369/2008 г. по чл. 282, ал. 3от НК. 
Образувано на 14.11.2011 г. с 1 подсъдим. Насрочено. Преразпределено от 
съдия В.Дончева.  

съдия Ралица Манолова –   НОХД № 5334/2009 г. по чл. 123, ал. 1 от 
НК. Образувано на 03.12.2009 г. с 9 подсъдими. С обявена присъда от 
26.01.2015 г. Не е предадено. Преразпределено от съдия А. Йорданова на 
12.12.2011 г.    
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съдия Румяна Ченалова –   НОХД № 5249/2011 г. по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 
2 и 4, т.1, чл. 214, ал. 2 от НК. Образувано на 08.11.2011 г. с 6 подсъдими. 
Насрочено. 175 тома. 

съдия Румяна Ченалова –   ЧНД № 1139/2011 г. по чл. 72 от НПК. 
Образувано на 22.03.2011 г. Няма произнасяне.  

съдия Снежанка Кьосева – НОХД № 3674/2010 г. по чл. 203, ал. 1 от 
НК. Образувано на 06.082010 г. с 1 подсъдим. С обявена присъда от 
19.02.2015 г. Не е предадено. Преразпределено от съдия Г. Ушев на 
05.12.2011 г.       

 
31. По спазването на чл. 416, ал. 5 от НПК по съдии. 

 
ИЗПРАТЕНИ  ПРИСЪДИ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ПО  ДАТА  НА  ВРЪЩАНЕ  ОТ  ИНСТАНЦИОННА  ПРОВЕРКА 

 С-
В СЪДИЯ 2012 ГОДИНА 
    В 7 ДНЕВЕН СРОК НАД 7 ДНИ 
1 Д.Борисова 13   
2 Д.Ангелова 4   
3 В.Маринкова 9   
4 П.Крънчева 11 3 
5 Г.Ушев 6   
5 Сн.Кьосева 16   
6 Ив.Стойчев 7 2 
6 А.Урумов 5   
7 Ал.Трифонов 3   
7 В.Магдалинчева 6   
8 М.Петрова 6 3 
9а Н.Грозева 1   
9 В.Иванова 10 1 
10 М.Мумджиева 13 2 
11 М.Марков 8   
12 Е. Пелова 1   
12 К.Тодорова 14 2 
13 А.Йорданова 14 3 
14 Р.Манолова 8 2 
15 П.Колева 6 4 
16 Д.Росенова 4   
16 Е.Дечев 4   
17 Вл.Янева 3 2 
17 Л. Паунова 4   
18 Е.Колева 15   
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18 В.Чочкова 1 4 
19 В.Дончева 2 1 
19 И.Хинов 6   
20 Д.Стоичкова 5 3 
21 В.Астарджиев 23 2 
22 Н.Младенов 19 1 
23 А.Ангелов 12 2 
24 И.Коев 27 2 
25 П. Колева 1   
25 М.Тодорова 12 1 
26 В.Цанова 16 1 
27 К.Костадинова 18   
28 А.Атанасов 14 1 
29 П.Ив.Велинова     
29 Р.Ченалова 3   
29 П.Стоицев 1   
30 П.Гунчев 15   
31 Хр.Колева 10   
32 Д.Любомиров 12 1 
33 В.Вълева 1 1 
33 Е.Папазян 9   
34 Т.Гетов 17   
35 Св.Букова 13   

  ОБЩО 428 44 
 
 

С-В СЪДИЯ 2013  ГОДИНА 
    В 7 ДНЕВЕН СРОК НАД 7 ДНИ 
1 Д.Борисова 13 1 
2 Д.Ангелова 7   
3 В.Маринкова 12 1 
3 Г. Захарова 1   
4 П.Крънчева 8 3 
5 П. Дацов 1   
5 Сн.Кьосева 15 2 
6 А.Урумов 13   
7 В.Магдалинчева 15   
7 А.Трифонов   1 
8 М.Петрова 3 3 
9 В.Иванова 12   
10 М.Мумджиева 8   
11 М.Марков 18   
11 М. Райкова  2 1 
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12 К.Тодорова 11   
12 Е. Пелова 7   
13 А.Йорданова 14   
14 Р.Манолова 13   
15 М. Тодорова 6   
15 М. Панева 1   
15 П.Колева 9 1 
16 Д.Росенова 2   
16 Е.Дечев 9   
17 Вл.Янева 1   
18 Е.Колева 5   
18 В.Чочкова 12   
19 В.Дончева 1   
19 И.Хинов 12   
20 Д.Стоичкова 14 3 
21 В.Астарджиев 19   
21 Д. Андреев 2   
22 Н.Младенов 18 1 
23 А.Ангелов 9 1 
24 И.Коев 13 2 
25 А. Захариева 12   
26 В.Цанова 18   
27 К.Костадинова 15 1 
28 А.Атанасов 10   
29 П.Ив.Велинова 11   
29 Р.Ченалова 2 1 
30 П.Гунчев 12   
31 Хр.Колева 13   
32 Д.Любомиров 11 1 
33 Е.Папазян 14   
34 Т.Гетов 20   
35 Св.Букова 10   
  ОБЩО 454 23 

 
 

С-В СЪДИЯ  ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА  2014 

    В 7 ДНЕВЕН СРОК НАД 7 ДНИ 
1 Д.Борисова 10   
2 Д.Ангелова 5   
3 В.Маринкова 11   
4 П.Крънчева   1 
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5 Сн.Кьосева 1 4 
6 А.Урумов 5 2 
7 В.Магдалинчева 4   
8 М.Петрова 1   
9 В.Иванова 8 2 
10 М.Мумджиева 7 3 
11 М. Райкова 13   
12 К.Тодорова     
12 Е. Пелова 5   
13 А.Йорданова 1   
14 Р.Манолова 2 2 
15 П.Колева 2 1 
16 Е.Дечев 4 1 
17 Вл.Янева 4   
18 В.Чочкова 9 2 
19 И.Хинов 11 1 
20 Д.Стоичкова 8 1 
21 В.Астарджиев 3   
21 Д. Андреев 2   
22 Н.Младенов 9   
23 А.Ангелов   1 
24 И.Коев 7 3 
25 А.Захариева 2 1 
25 М.Тодорова 2 4 
26 В.Цанова 7 1 
27 К.Костадинова 2   
28 А.Атанасов     
29 П.Ив.Велинова 4   
30 П.Гунчев 7   
31 Хр.Колева 7   
32 Д.Любомиров 9   
33 Е.Папазян 3   
34 Т.Гетов 9   
35 Св.Букова 6   
  ОБЩО 190 30 

 
 
VI. Въззивно разглеждане на наказателните дела. 
 



203 
 

Образуваните въззивни наказателни дела за проверявания период са 
общо 7357, от които ВНОХД – 2686 ( 2012 г. – 1211, 2013 г. – 945, първо 
шестмесечие на 2014 г. – 530), ВНАХД (вкл. касационни производства по 
УБДХ) – 395 (2012 г. – 147 , 2013 г. – 181, първо шестмесечие на 2014 г. – 
67), ВЧНД – 3962 (2012 г. –  1765, 2013 г. – 1529, първо шестмесечие на 2014 
г. – 668) и ВНЧХД –  314 (2012 г. – 103, 2013 г. – 142 , първо шестмесечие на 
2014 г. – 69). От посочените данни е видно, че ВНОХД съставляват  37 % от 
всички образувани наказателни дела. Относително най-голям е делът на 
образуваните (вид дело) – ВЧНД или това възлиза на 54 %. 

Броят на останалите въззивни дела от предишни периоди е както 
следва :  

● за 2012 г. – 628 , от които ВНОХД – 376(59,9%) , ВНАХД – 58 , 
ВЧНД –143 , ВНЧХД – 51 . 

● за 2013г. –  634 , от които ВНОХД –399(63%) , ВНАХД – 50 , ВЧНД – 
138 , ВНЧХД – 47 . 

● за първото шестмесечие на 2014 г. –  459, от които ВНОХД – 
233(50,8%) , ВНАХД – 65 , ВЧНД –  99 , ВНЧХД – 62 . 

 
За проверявания период са разгледани общо 7985 въззивни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 3062 (2012 г. 
– 1587, 2013 г. – 1344, първото шестмесечие на 2014 г.- 763 ) или 38 %; 
ВНАХД – 453 ( 2012 г. – 205, 2013 г. – 23, първото шестмесечие на 2014 г.- 
132) или 6 %; ВЧНД – 4105 ( 2012 г. – 1908, 2013 г. - 1667, първото 
шестмесечие на 2014 г. - 767 ) или 51%; ВНЧХД –  365 ( 2012 г. –  154, 2013 г. 
– 189, първото шестмесечие на 2014 г. - 131 ) или 5 %. 

За проверявания период са свършени общо 7518 въззивни 
наказателни дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 2818 (2012 г. 
–1188, в т.ч. прекратени  101; 2013 г. – 1111, в т.ч. прекратени  126, първото 
шестмесечие на 2014 г. – 519, в т. ч. прекратени 46) или 37 %; ВНАХД – 399 ( 
2012 г. –  155, в т.ч. прекратени 13; 2013 г. – 166, в т.ч. прекратени 16, 
първото шестмесечие на 2014 г. – 78 , в т. ч. прекратени 10  ) или  5 %;  ВЧНД 
– 4011 (2012 г. – 1770, в т.ч. прекратени  86; 2013 г. – 1568, в т.ч. прекратени  
77, първото шестмесечие на 2014 г. – 673, в т. ч. прекратени 13) или  53%; 
ВНЧХД  290 (2012 г. -  107, в т.ч. прекратени  20; 2013 г. – 127, в т.ч. 
прекратени 22, първото шестмесечие на 2014 г. - 56, в т. ч. прекратени 10) 
или 4 % .  

От свършените въззивни наказателни дела за целия период, 
приключили с повече от три съдебни заседания, по съдии, са  както следва: 
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За 2012 г. 
съдия Атанас Атанасов  ВНЧД № 4414/2012;  
съдия Величка Цанова   ВНОХД № 4545/2011;  
съдия Величка Маринкова  ВНОХД № 101/2011, ВНОХД № 1176/2010, 

ВНЧД № 5625/2011;   
мл. съдия Виолета Парпулова ВЧНД № 1924/2011, ВЧНД № 5986/2011, 

ВНАХД № 583/2012, ВНАХД № 886/2012;  
съдия Владимир Астарджиев ВНОХД № 1600/2012, ВНОХД № 

802/2011, ВЧНД № 3372/2012;   
съдия Владимира Янева   ВНОХД № 1188/2011, ВНЧХД № 3372/12;   
съдия Даниела Стоичкова   ВНОХД № 3969/2011 ВНОХД № 4502/2011, 

ВНЧД № 3894/2011, ВНАХД № 1585/2011;  
съдия Иван Коев  ВНОХД № 3144/2011, ВНОХД № 3392/2010, ВНЧХД 

№ 3061/2011, ВЧНД № 4221/2012, ВЧНД № 4360/2012;   
съдия Иво Хинов   ВНЧХД № 2195/2012;  
съдия Карамфила Тодорова   ВНОХД № 1046/2011, ВНОХД 2696/2011, 

ВНОХД № 5668/2011;  
съдия Костадинка Костадинова ВНОХД № 433/2012, ВНЧХД № 

2962/2011;    
съдия Мина Мумджиева  ВНОХД № 4988/2011;     
съдия Петя Крънчева   ВНОХД № 1754/2011 ВНОХД № 3326/2011;   
съдия Ралица Манолова  ВНОХД № 170/2012, ВНАХД № 41/2012;   
съдия Светла Букова  ВНОХД № 6051/2011; 
съдия Снежанка Кьосева   ВНОХД № 2141/2011, ВНОХД № 2496/2011, 

ВНОХД № 3240/2011, ВНОХД № 3853/2012; 
съдия Тони Гетов  ВНЧХД № 1454/2012, ВНАХД № 1433/2011; 
съдия Христинка Колева   ВНОХД № 1140/2012, ВНОХД № 6026/2011. 
За 2013 г. въззивните  наказателни   дела, приключили с повече от три 

съдебни заседания, по съдии са както следва:  
съдия Антон Урумов   ВНОХД № 3324/2011; 
съдия Андрей Ангелов,   ВНОХД № 1946/2013;  
съдия Ани Захариева ВНОХД № 2021/2013;  
съдия Атанас Атанасов   ВНЧХД № 5971/2012;  
съдия Величка Цанова  ВНОХД №3300/2012, ВНОХД № 2014/2012, 

ВНОХД № 4880/2012;  
съдия Величка Маринкова   ВНЧХД № 2115/2012;  
съдия Вера Чочкова   ВНОХД № 6177/2012;  
съдия Весислава Иванова   ВНОХД № 4342/2012, ВНОХД № 

4648/2012; 
съдия Виолета  ВНОХД № 3214/2012; 
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мл.съдия Виолета Парпулова ВНОХД № 1088/2012, ВНОХД № 
1807/2012, ВЧНД № 5068/2012; 

съдия Владимир Астарджиев ВНОХД № 4557/2012, ВНЧД № 
2390/2013;   

съдия Даниела Борисова   ВНОХД № 6007/2012, ВНОХД № 904/2013, 
ВНЧХД № 3301/2012;  

съдия Даниела Стоичкова  ВНОХД № 2523/2012, ВНОХД № 2019/2012, 
ВНАХД № 6050/2011;  

мл. съдия Делян Дилков ВНОХД № 5032/2012; 
съдия Десислав Любомиров ВНОХД № 2489/2013, ВНЧХД № 

1230/2013, ВЧНД № 2278/2013;  
съдия Димитрина Ангелова   ВНОХД № 3111/2013;  
съдия Евелина Папазян   ВНОХД № 4769/2012, ВНОХД № 5134/2012, 

ВНОХД № 5103/2012, ВНОХД № 2518/2012, ВНОХД № 5361/2012, ВЧНД № 
3023/2012;   

съдия Емил Дечев   ВНАХД № 5134/2011;  
съдия Емилия Колева   ВНОХД № 4579/2012, ВНОХД № 1022/2012;   
съдия Иво Хинов  ВНОХД № 1871/2012, ВНОХД № 3279/2011, 

ВНОХД 3192/2012, ВНАХД № 3100/2012, ВНЧХД № 3354/2012, ВЧНД № 
2073/2013;  

съдия Карамфила Тодорова ВНОХД № 3525/2012, ВНОХД № 
2294/2012, ВНОХД № 2858/2012, ВНОХД № 5228/2012, ВНОХД № 
5853/2012, ВНЧХД № 2548/2013;  

мл. съдия Кирил Димитров ВНОХД № 5346/2011, ВНОХД № 
1739/2012, ВНОХД № 6084/2012;  

съдия Костадинка Костадинова  ВНОХД № 5841/2011, ВНОХД № 
1909/2013;  

мл. съдия Марина Манолова ВНОХД № 1850/2013, ВНОХД № 
1560/2013;  

съдия Мариян Марков   ВНОХД № 2539/2012;  
мл. съдия Николай Урумов ВНОХД  342/2013, ВНОХД № 4768/2012; 
съдия Мими Петрова  ВЧНД № 113/2013;  
съдия Мина Мумджиева   ВНЧХД № 2718/2012, ВЧНД № 256/2013;   
съдия Николай Младенов  ВНОХД № 2954/2012, ВНОХД № 132/2013,  
съдия Пенка Велинова   ВНОХД № 2546/2011;  
съдия Петър Гунчев   ВНОХД № 3649/2011, ВНОХД № 4915/2011, 

ВНОХД № 3017/2012, ВНЧХД № 2770/2012, ВЧНД № 1083/2012, ВЧНД № 
6083/2011;  

съдия Петя Крънчева   ВНОХД № 3110/2011, ВНОХД № 2953/2011;  
съдия Ралица Манолова   ВНОХД № 3755/2012, ВНОХД № 1393/2013;   
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съдия Светла Букова ВНОХД № 4043/2011, ВНОХД № 340/2013, 
ВНОХД № 769/2013;  

съдия Тони Гетов  ВНОХД № 1227/2013, ВНОХД № 534/2013, 
съдия Христинка Колева   ВНОХД № 1640/2012.      
     
За първото шестмесечие на 2014 г. въззивните наказателни дела, 

приключили с повече от три съдебни заседания, по съдии са както следва:   
  
съдия Антон Урумов ВНЧД № 1166/2014;     
съдия Величка Маринкова ВНОХД  № 561/2013, ВНОХД № 5352/2013;   
съдия Даниела Стоичкова  ВНОХД № 1691/2013, ВНОХД № 2659/2013, 

ВНЧХД № 394/2013;  
съдия Десислав Любомиров  ВНЧХД № 1793/2013;   
съдия Ева Пелова- Трифонова ВНОХД № 1301/2013;  
мл. съдия Елена Динева ВНОХД № 3108/2013;    
съдия Иво Хинов ВНОХД № 3499/2013, ВНОХД № 3855/2012, ВНОХД 

№ 3464/2013;  
съдия Костадинка Костадинова   ВНОХД № 398/2013, ВНОХД № 

2561/2013; 
съдия Мариета Райкова- Пашова   ВНОХД № 4608/2012, ВНОХД № 

1224/2013;   
мл.съдия Марина Манолова ВНОХД № 3774/2013, ВНАХД №  

3274/2013;  
мл.съдия Николай Урумов  ВНОХД № 3128/2013, ВЧНД № 3814/2013;   
съдия Петър Гунчев ВНОХД № 5034/2012;  
мл. съдия Радослава Качерилска ВНОХД  № 44/2014, ВЧНД № 

2651/2013;   
съдия Ралица Манолова   ВНОХД № 2025/2013, ВНОХД № 5778/2012,  
съдия Румяна Ченалова  ВНОХД № 2245/2013;  
съдия Тони Гетов  ВНОХД № 2233/2013;  
съдия Христинка Колева   ВНОХД № 4428/2013. 
Основните причини за разглеждане на въззивните дела в повече от три 

с.з. са: неявяване на страни, събиране на допълнителни доказателства и 
неизготвянето им в срок и др. 

 
● По спазването на чл. 340 НПК. 

 За проверявания период от общо издадени 2446 съдебни акта по 
ВНОХД  мотивите по 1506 ВНОХД  са изготвени в едномесечен срок.  
 В срок до 3 месеца са изготвени мотивите по 712 ВНОХД. В срок до 6 
месеца са изготвени мотивите по 161 ВНОХД.  



207 
 

 В срок до 1 година  са изготвени мотивите по 54 ВНОХД. В срок до 2 
години са изготвени мотивите по 13 ВНОХД.   

Делата с изготвени до един месец и просрочени мотиви за 
проверявания период по съдии са както следва: 

съдия Александра Йорданова  - 48 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок (19 бр. – 2012 г., 21 бр. – 2013 г. и 8 бр. – 2014 г.) и едно дело с 
изготвени мотиви в 3 месечен срок за 2012 г. 

съдия Андрей Ангелов – 50 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок 
(24 бр. – 2012 г., 21 бр. – 2013 г. и 5 бр. – 2014 г.). Няма дела с изготвени 
мотиви над едномесечния срок.     

съдия Ани Захариева - 11 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок      
(8 бр. – 2013 г. и 3 бр. – 2014 г.), 8 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  
(8 бр. – 2013 г., 3 бр. – 2014 г.) и 1 дело с изготвени мотиви в 6 месечен срок 
за 2013 г.  

съдия Антон Урумов - 46 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок       
(8 бр. – 2012 г., 31 бр. – 2013 г. и 7 бр. – 2014 г.) и 15 дела с изготвени мотиви 
в 3 месечен срок (10 бр. – 2012 г., 3 бр. 2013 г. и 2 бр. – 2014 г.).  

съдия Атанас Атанасов  - 2 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок 
(1бр. – 2013 г. и 1 бр. – 2014 г.), 31 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  
(5 бр. – 2012 г., 10 бр. - 2013 г., 16 бр. – 2014 г.).  

съдия Величка Цанова  - 16 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок 
(11бр. – 2013 г., 5 бр. – 2014 г.), 12 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
(9 бр. – 2013 г., 3 бр. – 2014 г.).      

съдия Величка Маринкова - 50 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок  (20 бр. – 2012 г., 19 бр. – 2013 г. и 11 бр. – 2014 г.), 4 дела с изготвени 
мотиви в 3 месечен срок (3 бр. – 2012 г., 1 бр. – 2014 г.).  

съдия Весела Дончева - 8 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  за 
2012 г., 3 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 2012 г. и едно дело с 
изготвени мотиви в 2 годишен срок за 2014 г.  

съдия Вера Чочкова - 39 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок        
(6 бр. – 2012 г., 21 бр. – 2013 г. и 12 бр. – 2014 г.), 8 дела с изготвени мотиви в 
3 месечен срок за 2012 г.     

съдия Весислава Иванова  - 44 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок ( 18 бр. – 2012 г., 18 бр. – 2013г. и 8 бр. – 2014 г.), 7 дела с изготвени 
мотиви в 3 месечен срок (2 бр. – 2012 г., 2 бр. – 2013 г. и 3 бр. – 2014 г. ) .  

съдия Виолета Магдалинчева - 49 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок  (21 бр. – 2012 г., 16 бр. - 2013 г. и 12 бр. – 2014 г.), 6 дела с изготвени 
мотиви в 3 месечен срок (1 бр. – 2012 г., 4 бр. - 2013 г. и 1 бр. – 2014 г.)     

съдия Владимир Астарджиев  - 11 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок  (5 бр. – 2012 г., 6 бр. - 2013 г.), 23 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
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срок (15 бр. – 2012 г., 8 бр. - 2013 г.)  и 6 дела с изготвени мотиви в 6 месечен 
срок (2 бр. - 2012 г. и 4 бр. - 2013 г.).  

съдия Владимира Янева  - 1 дело с изготвени мотиви в 1 месечен срок 
за 2013 г., 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 2012 г., 5 дела с 
изготвени мотиви в 6 месечен срок (3 бр. - 2012 г. и 2 бр. - 2014 г.) и 3 дела 
изготвени в срок до 1 година за 2012 г. 

съдия Даниела Борисова - 24 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  
(12 бр. – 2012 г., 10 бр. – 2013 г. и 2 бр. – 2014 г.), 29 дела с изготвени мотиви 
в 3 месечен срок (7 бр. – 2012 г., 16 бр. – 2013 г. и 6 бр. – 2014 г.), 2 дела  с 
изготвени мотиви в 6 месечен срок (1 бр. - 2013 г. и 1 бр. - 2014 г.) и 1 дело с 
изготвени в срок до 1 година за 2013 г.  
          съдия Даниела Стоичкова - 6 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок 
за 2013 г.,  46 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок (20 бр. – 2012 г., 16 
бр. – 2013 г. и 10 бр. – 2014 г.), 6 дела  с изготвени мотиви в 6 месечен срок  
(3 бр. – 2012 г., 2 бр. - 2013 г.).  
          съдия Десислав Любомиров - 45 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок (16 бр. – 2012 г., 17 бр. – 2013 г. и 12 бр. – 2014 г.),  10 дела с изготвени 
мотиви в 3 месечен срок (5 бр. – 2012 г., 4 бр. – 2013 г. и 1 бр. – 2014 г.).   

съдия Димитрина Ангелова - 6 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок (5 бр. – 2013 г. и 1 бр. – 2014 г.),  10 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок  (8 бр. – 2013 г. и 2 бр. – 2014 г.), 6 дела  с изготвени мотиви в 6 месечен 
срок (1 бр. - 2013 г. и 5 бр. - 2014 г.). 

 съдия Добромир Андреев -  6 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок (1 бр. – 2013 г. и 5 бр. – 2014 г.),  9 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок за 2014 г.    

съдия Ева Пелова-Трифонова - 26 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок (3 бр. – 2013 г. и 23 бр. – 2014 г.),  2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок за 2014 г.    

съдия Емил Дечев - 2 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  за 2012 
г., 1 дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок  за 2013 г., 13 дела  с изготвени 
мотиви в 6 месечен срок (2 бр. – 2012 г., 8 бр. - 2013 г. и 3 бр. - 2014 г.), 18 
дела с изготвени в срок до 1 година ( 2 бр. – 2012 г.,6 бр. - 2013 г. и 10 бр. - 
2014 г.) и 5 дела с изготвени мотиви в срок до 2 години  (1 бр. – 2012 г. и 4 
бр. – 2013 г.).    

съдия Емилия Колева  - 4 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  за 
2012 г.,  15 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  (14 бр. – 2012 г. и 1 бр. 
– 2013 г.).    

съдия Евелина Папазян - 51 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  ( 
10 бр. – 2012 г., 33 бр. - 2013 г. и 8 бр. - 2014 г.), 1 дело с изготвени мотиви в 
3 месечен срок  за 2013 г.   
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съдия Иван Коев - 32 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  (10 бр. 
– 2012 г., 13 бр. - 2013 г. и 3 бр. - 2014 г.) ,20 дела с изготвени мотиви в 3 
месечен срок  (8 бр. – 2012 г. , 7 бр. – 2013 г. и 5 бр. – 2014 г.), 1 дело  с 
изготвени мотиви в 6 месечен срок за 2012 г.    

съдия Иван Стойчев  -  13   дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  
за 2012 г.   

съдия Ива Стефанова -  2  дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок за 
2012 г.     

съдия Иво Хинов - 71 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  (20 бр. 
– 2012 г., 39 бр. - 2013 г. и 12 бр. - 2014 г.)  и 1 дело с изготвени мотиви в 3 
месечен срок за 2014 г.    

съдия Карамфила Тодорова  - 9 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок   за 2013 г., 13 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  за 2012 г.    

съдия Костадинка Костадинова - 14 дела с изготвени мотиви в 1 
месечен срок  (6 бр. – 2012 г., 5 бр. - 2013 г. и 3 бр. - 2014 г.), 28 дела с 
изготвени мотиви в 3 месечен срок  (12 бр. – 2012 г. , 9 бр. – 2013 г. и 7 бр. – 
2014 г.), 1 дело  с изготвени мотиви в 6 месечен срок  за 2012 г.   

съдия Мариян Марков -21 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  ( 
6 бр. – 2012 г., 15 бр. - 2013 г.), 11 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  
(6 бр. – 2012 г. , 5 бр. – 2013 г. ), 5 дела  с изготвени мотиви в 6 месечен срок  
за 2012 г. и 2 дела с изготвени мотиви в срок до 1 година за 2013 г..   

съдия Мариета Райкова - 3 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок за 
2014 г., 15 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  ( 2 бр. – 2013 г. и 13 бр. 
– 2014 г. ), 2 дела  с изготвени мотиви в 6 месечен срок  за 2014 г.    

съдия Мина Мумджиева  -29 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  
(8 бр. – 2012 г., 14 бр. - 2013 г. и 7 бр. – 2014 г.), 15 дела с изготвени мотиви в 
3 месечен срок  за 2012 г.    

съдия Мирослава Тодорова  -  10 дела  с изготвени мотиви в 6 месечен 
срок  (5 бр. - 2012 г. и 5 бр. – 2014 г.) и 12 дела с изготвени мотиви в срок до 
1 година (3 бр. – 2012 г. и 9 бр. – 2014 г.).  

 съдия Наташа И. Николова -  5 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок  за 2014 г.  и 1 дело  с изготвени мотиви в 6 месечен срок  за 2014 г.   

съдия Николай Младенов - 71 дела с изготвени мотиви в 1 месечен 
срок  (30 бр. – 2012 г., 27 бр. - 2013 г. и 14 бр. – 2014 г.), 2 дела с изготвени 
мотиви в 3 месечен срок  за 2014 г  

съдия Пенка Велинова - 2  дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  за 
2014 г., 18 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  (3 бр. – 2012 г. , 11 бр. – 
2013 г. и 4 бр. – 2014 г. ), 18 дела  с изготвени мотиви в 6 месечен срок (5 бр. 
– 2012 г., 10 бр. – 2013 г. и 3 бр. – 2014 г.)  за 2012 г. и 1 дело с изготвени 
мотиви в срок до 1 година за 2013 г.   
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съдия Петър Гунчев - 1 дело с изготвени мотиви в 1 месечен срок  за 
2013 г.  и 52 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  (21 бр. – 2012 г. , 19 
бр. – 2013 г. и 12 бр. – 2014 г.).    

съдия Петя Крънчева - 8 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок       
(3 бр. – 2012 г. , 2 бр. – 2013 г. и 3 бр. – 2014 г.), 9 дела  с изготвени мотиви в 
6 месечен срок ( 3 бр. - 2012 г., 4 бр. – 2013 г. и 2 бр. – 2014 г.) и 5 дела с 
изготвени мотиви в срок до 2 години за 2012 г.   

съдия Петя Колева - 37 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок          
(27 бр. – 2012 г. и 10 бр. - 2013 г. ), 2 дела с изготвени мотиви в 3 месечен 
срок  за 2012 г.    

съдия Ралица Манолова - 7 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок      
(6 бр. – 2012 г. и 1бр. - 2013 г. ), 25 дела с изготвени мотиви в 3 месечен срок  
(7 бр. – 2012 г. , 16 бр. – 2013 г. и 2 бр. – 2014 г. ), 26 дела  с изготвени 
мотиви в 6 месечен срок  (13 бр. – 2012 г., 8 бр. – 2013 г. и 5 бр. – 2014 г. )   и 
1 дела с изготвени мотиви в срок до 1 година за 2014 г.   

съдия Румяна Ченалова -  1  дело с изготвени мотиви в 3 месечен срок 
за 2012 г., 3 дела  с изготвени мотиви в 6 месечен срок  за 2012 г. и 2 дела с 
изготвени мотиви в срок до 1 година за 2012 г..   

съдия Светла Букова  - 34 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок       
(13 бр. – 2012 г., 17 бр. - 2013 г. и 4 бр. – 2014 г.), 26 дела с изготвени мотиви 
в 3 месечен срок  (12 бр. – 2012 г. , 7 бр. – 2013 г. и 7 бр. – 2014 г.).   

съдия Снежанка Кьосева - 25 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  
(12 бр. – 2012 г., 10 бр. - 2013 г. и 3 бр. – 2014 г.), 28 дела с изготвени мотиви 
в 3 месечен срок  (15 бр. – 2012 г. , 6 бр. – 2013 г. и 7 бр. – 2014 г. ) и 3 дела  с 
изготвени мотиви в 6 месечен срок  за 2012 г.    

съдия Тони Гетов - 58 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  ( 24 
бр. – 2012 г., 24 бр. - 2013 г. и 10 бр. – 2014 г.), 4 дела с изготвени мотиви в 3 
месечен срок  (3 бр. – 2012 г. и 1 бр. – 2013 г.).   

съдия Христинка Колева  - 55 дела с изготвени мотиви в 1 месечен срок  
(16 бр. – 2012 г., 28 бр. - 2013 г. и 11 бр. – 2014 г.), 6 дела с изготвени мотиви 
в 3 месечен срок  (4 бр. – 2012 г. и 2 бр. – 2013 г. ).  

  
От общо свършените 7518 въззивни наказателни дела (2012г. – 3220, 

2013 г. - 2972, първото шестмесечие на 2014 г. - 1326), прекратените са 540 
(2012 г. – 220, 2013 г. -241,първото шестмесечие на 2014 г. - 79) или това 
прави 7 % от наказателните дела. 

Броят на несвършените въззивни дела за проверявания период е както 
следва: за 2012 г. –  634, за 2013 г. –  459 и към 30.06.2014 г. – 467 .От тях 
(ВНОХД – 2012 г. – 399 , 2013 г. – 233 и към 30.06.2014 г. -244 ), (ВНАХД –  
2012 г. – 50 , 2013 г. – 65 и към 30.06.2014 г. – 54 ); (ВЧНД –2012 г. – 138 , 
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2013 г. – 99 , към 30.06.2014 г. – 94 ); (ВНЧХД – 2012 г. – 47 , 2013 г. – 62 , 
към 30.06.2014 г. – 75 ). 

Възобновените наказателни производства – въззивна инстанция за 
целия период са 3 -  ВНОХД № 674/12 с докладчик съдия Мина Мумджиева; 
ВНОХД № 1940/13 с докладчик мл. Съдия Делян Дилков; ВНОХД № 30/13 с 
докладчик съдия Мариан Марков.   

През проверявания период има 52 дела с възобновено съдебно 
следствие. За 2012 година   съдия Антон Урумов ВНОХД № 1187/2012, 
съдия Виолета Магдалинчева ВНОХД № 1088/2012, мл. съдия Виолета 
Парпулова ВНОХД № 1145/2012, мл. съдия Виолета Парпулова ВНОХД № 
2409/2012, съдия Даниела Борисова ВНОХД № 733/2012, съдия Даниела 
Стоичкова ВНОХД № 1916/2012, мл. съдия Делян Дилков ВНОХД № 
736/2012, мл. съдия Делян Дилков ВНОХД № 1653/2012, съдия Емилия 
Колева ВНОХД № 2927/2012, съдия Емилия Колева ВНОХД № 2297/2012, 
съдия Иван Коев ВНОХД № 5914/2011, съдия Карамфила Тодорова ВНОХД 
№ 5668/2011, съдия Карамфила Тодорова ВНОХД № 5320/2011, съдия 
Катина Митева ВНОХД № 5842/2011, съдия Катина Митева ВНОХД № 
1275/2012, съдия Катина Митева ВНАХД № 601/2012, мл. съдия Кирил 
Димитров ВНАХД № 3990/2012, мл. съдия Кирил Димитров ВНОХД № 
4972/2012, съдия Мариян Марков ВНОХД № 1946/2012, съдия Мина 
Мумджиева ВНОХД № 2648/2012, съдия Николай Младенов ВНОХД № 
4066/2011, съдия Николай Младенов ВНОХД № 3981/2012, съдия Пенка 
Велинова ВНОХД № 2546/2011, съдия Пенка Велинова  ВНОХД №  
6139/2011, съдия Петя Крънчева ВНОХД № 176/2012, съдия Петя Колева 
ВНОХД № 5018/2012, съдия Ралица Манолова ВНАХД № 41/2012,  съдия 
Ралица Манолова ВНОХД № 3144/2011, съдия Ралица Манолова ВНЧХД № 
174/2012,  съдия Снежанка Кьосева ВНОХД № 4579/2012, съдия Тони Гетов 
ВНОХД № 302/2012, съдия Тони Гетов ВЧНД № 2213/2012, съдия Тони 
Гетов ВНОХД № 544/2012.  

За 2013 година делата с  възобновено съдебно следствие са следните: 
на съдия Мирослава Тодорова ВНОХД № 1726/2004, съдия Карамфила 
Тодорова ВНОХД № 5172/2012, съдия Карамфила Тодорова ВНОХД № 
1149/2013, съдия Карамфила Тодорова ВНЧХД № 2548/2013, съдия Евелина 
Папзян ВНАХД № 5280/2012, съдия Евелина Папазян ВНОХД № 4544/2013, 
съдия Даниела Борисова ВНОХД № 4740/2012, мл. съдия Кирил Димитров 
ВНОХД № 5238/2012, мл. съдия Кирил Димитров ВНОХД № 900/2013, мл. 
съдия Марина Манолова ВНОХД № 1301/2013, мл. съдия Марина Манолова 
ВНОХД № 2012/2013, съдия Петя Колева ВНОХД № 1458/2012, съдия 
Снежанка Кьосева ВНОХД № 1458/2012, съдия Светла Букова ВНЧХД № 
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2061/2013, съдия Петър Гунчев ВНЧХД № 2097/2012, съдия Петър Гунчев 
ВНОХД № 4915/2011.  

За първото шестмесечие на 2014 година делата с  възобновено 
съдебно следствие са следните: на съдия Андрей Ангелов ВНОХД № 
650/2014, мл. съдия Радослав Качерилска ВНОХД № 3576/2013, мл. съдия 
Радослава Качерилска ВЧНД № 4870/2013. 

Броят на решенията на СГС, с които са потвърдени оправдателните 
присъди на първата инстанция, за проверявания период са 73 , от които 
присъди – 72, решения по АНД – 1, като за 2012 г. –  24 - присъди, за 2013 г. 
– 29 - присъди  и за първото шестмесечие на 2014 г.- 20 присъди. 

Броят на изменените присъди, с които се смекчава положението на 
подсъдимия (намаляване на наказанието), за целия период са 125, като за 
2012 г. – 59, за 2013 г. – 50 и за първото шестмесечие на 2014 г. – 16. 

За периода има 19 дела, по които от СГС е приложена условна 
присъда, като за 2012 г. са  8, за 2013 г. – 8 и за  шестмесечието  на  2014 г. -  
3.  

Потвърдените определения на първа инстанция, с които е 
прекратено наказателното производство от прокурора, за целия проверяван 
период са 99, като за 2012 г. са 44 , за 2013 г. са 45 и за първото шестмесечие 
на 2014 г. са 10. 

Отменените осъдителни присъди с оправдаване на подсъдимия 
изцяло за целия период са 8 броя, от които 1 за 2012 г., 4 за 2013 г. и 3 за 
първото шестмесечие на 2014 г.  

 
Броят на отменените присъди с връщане на делото за ново 

разглеждане на съда или прокурора общо за целия период е 62, като за 2012 
г. –  са 16, като 10 са върнати на съда и 6 на прокурора; 2013 г. – 18, като 14 
дела са върнати на съда и 4 – на прокурора; за първото шестмесечие на 2014 
г. - 25, като 20 дела са върнати на съда и 5 – на прокурора. 

От решените общо 14369 дела (I-ва и въззивна инстанция), обжалвани 
са 2072, от които за 2012 г. – 860 , за 2013 г. - 792 и за първото шестмесечие 
на 2014 г. – 420.  От обжалваните има резултат по 2101 дела, от които за 
2012г.- 858, за 2013г.- 791, за първото шестмесечие на 2014г.- 452. От 
обжалваните 2101 решени от Апелативен съд са 1973. От тях потвърдени са 
1325 (65.78%), от които потвърдени присъди са 331 (16.7%), потвърдени 
определния са 994 (50.3%); изменени са 312 (15.8%), от които изменени 
присъди са 204 (10,3%), изменени определния са 108 (5.4%); отменени – 336 
(17%), от които отменени присъди са 102 (5.1%), отменени определения са 
234 (11.8%). От отменените, върнати за ново разглеждане присъди са – 60 ( 
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3%), решени по същество - 36 ( 1.8% ).  От обжалваните 2101 съдебни акта 
на СГС като въззивна инстанция пред ВКС са  решени 128 дела. 

От обжалваните общо 858 бр. съдебни актове за 2012 г., по съдии са 
както следва:  

съдия Александра Йорданова са 23 ( 2.7%),  
съдия Андрей Ангелов са 22 ( 2.6% ),  
съдия Ани Захариева 1 ( 0,1% ),  
съдия Антон Урумов- 12 ( 1.4% ),  
съдия Атанас Атанасов- 33 ( 3.8%),   
съдия Величка Цанова- 20 ( 2.3% ),  
съдия Величка Маринкова 20 ( 2.5% ),  
съдия Вера Чочкова- 10 ( 1.1% ),  
съдия Весела Дончева- 8 ( 0,9% ),  
съдия Весислава Иванова- 27 ( 3.1% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 25 ( 2.9% ), 
съдия Владимир Астарджиев- 27 ( 3.1% ),  
съдия Владимира Янева- 9 ( 1% ),  
съдия Георги Ушев- 8 ( 0.9% ),  
съдия Даниела Борисова- 21 ( 2.3% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 27 ( 3.1% ),  
съдия Даниела Росенова- 4 ( 0.5% ),  
съдия Десислав Любомиров- 27 ( 3,1% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 8 ( 0.9% ),  
съдия Евелина Папазян- 16 ( 1.9% ),  
съдия Емил Дечев- 11 ( 1,3% ),  
съдия Емилия Колева- 30 ( 3.5% ),  
съдия Иван Коев- 39 ( 4,5% ),  
съдия Иван Стойчев- 19 ( 2.2% ),  
съдия Иво Хинов- 19 ( 2, 2% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 30 ( 3.5% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 26 ( 3% ),  
съдия Мариян Марков- 13 ( 1,5% ),  
съдия Мими Петрова- 52 ( 6.1% ),  
съдия Мина Мумджиева- 29 ( 3,4% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 22 ( 2,6% ),  
съдия Николай Младенов- 35 ( 4.1% ),  
съдия Пенка Велинова- 11 ( 1.3% ),  
съдия Петър Гунчев- 22 ( 2,4% ), 
съдия Петя Крънчева- 12 ( 1,4% ),  
съдия Петя Колева- 28 ( 3,3% ), 
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съдия Ралица Манолова - 18 ( 2,1% ), 
съдия Румяна Ченалова- 3 ( 0,3% ),  
съдия Светла Букова- 22 ( 2,5% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 15 ( 1,7% ),  
съдия Тони Гетов- 21 ( 2,4% ),  
съдия Веселина Вълева- 3 ( 0,3% ),  
съдия Христинка Колева- 27 ( 3, 1% ),  
съдия Алексей Трифонов- 3 ( 0,3% ).  
 
От обжалваните общо 858 бр. съдебни актове, 820 са решени от 

Апелативен съд – София ( 95.7% ), от които по съдии са както следва: 
съдия Александра Йорданова са 22 ( 2.7%), 
на съдия Андрей Ангелов са 21 ( 2.6% ),  
на съдия Ани Захариева са 1 ( 0.1% ),  
съдия Антон Урумов- 12 ( 1.5% ),  

          съдия Атанас Атанасов- 29 ( 3.5%),  
съдия Величка Цанова- 19 ( 2.3%),  
съдия Величка Маринкова 20 ( 2.6% ),  
съдия Вера Чочкова- 10 ( 1.2% ),  
съдия Весела Дончева- 7 ( 0,9% ),  
съдия Весислава Иванова- 25 ( 3.1% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 25 ( 3.1% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 26 ( 3.2% ),  
съдия Владимира Янева- 8 ( 1% ), 
съдия Даниела Борисова- 19 ( 2.3% ), 
съдия Даниела Стоичкова- 27 ( 3.3% ),  
съдия Даниела Росенова- 4 ( 0.5% ),  
съдия Десислав Любомиров- 25 ( 3,1% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 8 ( 1% ),  
съдия Евелина Папазян- 16 ( 2% ),  
съдия Емил Дечев- 11 ( 1,3% ),  
съдия Емилия Колева- 29 ( 3.5% ),  
съдия Иван Коев- 38 ( 4,6% ),  
съдия Иван Стойчев- 19 ( 2.3% ), 
съдия Иво Хинов- 18 ( 2, 2% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 25 ( 3.1% ), 
съдия Костадинка Костадинова- 24 ( 2,9% ),  
съдия Мариян Марков- 13 ( 1,6% ),  
съдия Мими Петрова- 51 ( 6,2% ),  
съдия Мина Мумджиева- 27 ( 3,3% ),  
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съдия Мирослава Тодорова- 21 ( 2.6% ), 
съдия Николай Младенов- 35 ( 4.3% ),  
съдия Пенка Велинова- 11 ( 1,3% ),  
съдия Петър Гунчев- 21 ( 2,6% ),  
съдия Петя Крънчева- 10 ( 1,2% ),  
съдия Петя Колева- 25 ( 3,1% ), 
съдия Ралица Манолова - 18 ( 2,2% ),  
съдия Румяна Ченалова- 3 ( 0,4% ),  
съдия Светла Букова- 21 ( 2,6% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 14 ( 1,7% ), 
съдия Тони Гетов- 19 ( 2,3% ),  
съдия Веселина Вълева- 3 ( 0,4% ),  
съдия Христинка Колева- 27 ( 3, 3% ),  
съдия Алексей Трифонов- 3 ( 0,4% ).  
 
От обжалваните 820 бр. съдебни актове, отменени са 133, от които 

отменени присъди са  28  (21. %), отменени определения са 105 ( 79% ). 
Отменените присъди по съдии са както следва: 
съдия Александра Йорданова са 1 ( 3.6%),  
съдия Ани Захариева са 1 ( 3.6% ),  
съдия Величка Цанова- 1 ( 3.6%),  
съдия Вера Чочкова- 1 ( 3.6% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 2 ( 7.1% ),  
съдия Владимира Янева- 2 ( 7.1% ),  
съдия Георги Ушев- 2 ( 4.1% ),  
съдия Емилия Колева- 1 ( 3.6% ),  
съдия Иван Коев- 1 ( 3.6% ),  
съдия Иван Стойчев- 4 ( 14.3% ),  
съдия Иво Хинов- 2 ( 7.1% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 2 ( 7.1% ),  
съдия Мина Мумджиева- 1 ( 3,6% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 2 ( 7.1% ), 
съдия Николай Младенов- 2 ( 7,1% ),  
съдия Светла Букова- 1 ( 2,6% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 1 ( 3.6% ),  
съдия Христинка Колева- 1 ( 3.6% ).  
 
Средният процент на отменените присъди за 2012 г. е 5.2%, като 

резултатите на съдия Александра Йорданова, съдия Ани Захариева, съдия 
Величка Цанова, съдия Вера Чочкова, съдия Георги Ушев, съдия Емилия 
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Колева, съдия Иван Коев, съдия Мина Мумджиева, съдия Петър Стоицев, 
съдия Светла Букова, съдия Снежанка Кьосева, съдия Христинка Колева са 
под средния процент, а на съдиите съдия Владимир Астарджиев, съдия 
Владимира Янева, съдия Иван Стойчев, съдия Иво Хинов, съдия Костадинка 
Костадинова, съдия Мирослава Тодорова, съдия Николай Младенов са над 
средния процент. 

 
Отменени определения по съдии са както следва: 
съдия Александра Йорданова са 4 ( 3.8%),  
съдия Андрей Ангелов са 3 ( 2.9% ),  
съдия Антон Урумов- 1 ( 1% ),  
съдия Атанас Атанасов- 1 ( 1%),   
съдия Величка Цанова- 2 ( 1.9%),  
съдия Весислава Иванова- 3 ( 2,9% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 1 ( 1% ),  
съдия Даниела Борисова- 4 ( 3.8% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 2 ( 1.9% ),  
съдия Десислав Любомиров- 7 ( 6.7% ),  
съдия Евелина Папзян- 2 ( 1.9% ),  
съдия Емил Дечев-3  ( 2,9% ),  
съдия Емилия Колева- 4 ( 3.8% ),  
съдия Иван Коев- 2 ( 1.9 % ),  
съдия Иво Хинов- 3 ( 2.9% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 3 ( 2.9% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 1 ( 1% ),  
съдия Мариян Марков- 1 ( 1% ),  
съдия Мими Петрова- 11 ( 10.6% ),  
съдия Мина Мумджиева- 4 ( 3,8% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 2 ( 1.9% ), 
съдия Николай Младенов- 7 ( 6.7% ),  
съдия Пенка Велинова- 1 ( 1% ),  
съдия Петър Гунчев- 4 ( 3.8% ), 
съдия Петър Стоицев 1 ( 1%) 
съдия Петя Крънчева- 2 ( 1.9% ) 
съдия Петя Колева- 3 ( 2.9 % ), 
съдия Ралица Манолова- 5 ( 4,8% ), 
съдия Светла Букова- 2 ( 1.9% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 4 ( 3.8% ),  
съдия Тони Гетов- 6 ( 5.8% ),  
съдия Христинка Колева- 6 ( 5.8% ).  
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Средният процент на отменените определения за 2012 г. е 3.2%, като 

резултатите на съдиите съдия Андрей Ангелов, съдия Антон Урумов, съдия 
Атанас Атанасов,  съдия Величка Цанова, съдия Весислава Иванова, съдия 
Виолета Магдалинчева, съдия Даниела Стоичкова, съдия Евелина Папзян, 
съдия Емил Дечев, съдия Иван Коев, съдия Иво Хинов, съдия Карамфила 
Тодорова, съдия Костадинка Костадинова, съдия Мариян Марков, съдия 
Мирослава Тодорова, съдия Пенка Велинова, съдия Петя Крънчева, съдия 
Петя Колева, съдия Светла Букова  са под средния процент, а на съдиите 
съдия Александра Йорданова, съдия Даниела Борисова, съдия Десислав 
Любомиров, съдия Емилия Колева, съдия Мими Петрова, съдия Мина 
Мумджиева, съдия Николай Младенов, съдия Петър Гунчев, съдия Ралица 
Манолова, съдия Снежанка Кьосева, съдия Тони Гетов, съдия Христинка 
Колева  са над средния процент. 

 
От обжалваните съдебни актове за 2012 г. са потвърдени 558 бр., от 

които потвърдените присъди са 145  ( 25.9%), а потвърдените определения -
413 ( 74% ).  

Потвърдени присъди са:  
съдия Александра Йорданова са 4 ( 2.8%), 
съдия Андрей Ангелов са 7 ( 4.8% ), 
съдия Антон Урумов- 1 ( 0.7% ),  
съдия Атанас Атанасов- 9 ( 6.2%),   
съдия Величка Цанова- 2 ( 1.4%), 
съдия Величка Маринкова 1 ( 0.7% ),  
съдия Вера Чочкова- 1 ( 0.7% ),  
съдия Весислава Иванова- 3 ( 2.1% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 6 ( 4.1% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 10 ( 6.9% ),  
съдия Владимира Янева- 3 ( 2.1% ),  
съдия Георги Ушев- 2 ( 1.4% ),  
съдия Даниела Борисова- 1 ( 0.7% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 3 ( 2.1% ),  
съдия Даниела Росенова- 1 ( 0.7% ),  
съдия Десислав Любомиров- 5 ( 3.4% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 5 ( 3.4% ),  
съдия Емил Дечев- 1 ( 0.7% ),  
съдия Емилия Колева- 10 ( 6.9% ),  
съдия Иван Коев- 7 ( 4.8% ),  
съдия Иван Стойчев- 5 ( 3.4% ),  
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съдия Карамфила Тодорова- 4 ( 2.8% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 3 ( 2.1% ),  
съдия Мариян Марков- 1 ( 0.7% ),  
съдия Мими Петрова- 4 ( 2.8% ),  
съдия Мина Мумджиева- 5 ( 3.4 % ),  
съдия Мирослава Тодорова- 4 ( 2.8% ),  
съдия Николай Младенов- 2 ( 1.4% ),  
съдия Петър Гунчев- 5 ( 3.4% ),  
съдия Петя Крънчева- 3( 2.1% ),  
съдия Петя Колева- 8 ( 5.5% )  
съдия Ралица Манолова - 3 ( 2.1% ),  
съдия Светла Букова- 7( 4.8% ),  
съдия Тони Гетов- 2( 1.4% ),  
съдия Веселина Вълева- 2 ( 1.4% ),  
съдия Христинка Колева- 3 ( 2.1% ),  
съдия Алексей Трифонов- 2 ( 1.4% ). 
 
Средният процент на потвърдените присъди е 2.7%, като 

резултатите на съдиите съдия Антон Урумов, съдия Величка Цанова, съдия 
Величка Маринкова, съдия Вера Чочкова, съдия Весислава Иванова, съдия 
Владимира Янева, съдия Георги Ушев, съдия Даниела Борисова, съдия 
Даниела Стоичкова,  съдия Даниела Росенова, съдия Емил Дечев, съдия 
Костадинка Костадинова, съдия Мариян Марков, съдия Николай Младенов, 
съдия Петя Крънчева, съдия Ралица Манолова, съдия Тони Гетов, съдия 
Веселина Вълева, съдия Христинка Колева, съдия Алексей Трифонов са под 
този процент, а съдиите съдия Александра Йорданова, съдия Андрей 
Ангелов, съдия Атанас Атанасов, съдия Виолета Магдалинчева, съдия 
Владимир Астарджиев, съдия Десислав Любомиров, съдия Димитрина 
Ангелова, съдия Емилия Колева, съдия Иван Коев, съдия Иван Стойчев, 
съдия Карамфила Тодорова, съдия Мими Петрова, съдия Мина Мумджиева, 
съдия Мирослава Тодорова, съдия Петър Гунчев, съдия Петя Колева, съдия 
Светла Букова са над този процент. 

 
Потвърдените определения по съдии са както следва: 
съдия Александра Йорданова са 10 ( 2.4%), 
съдия Андрей Ангелов са 9 ( 2.2% ), 
съдия Антон Урумов- 9 ( 2.2% ),  
съдия Атанас Атанасов- 17 ( 4.1%),  
съдия Весела Дончева- 7 ( 1.7 ),  
съдия Величка Цанова- 12 ( 2.9%), 
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съдия Величка Маринкова 18 ( 4.4% ),  
съдия Вера Чочкова- 6 ( 1.5% ),  
съдия Весислава Иванова- 17 ( 4.1% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 16 ( 3.9% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 10 ( 2.4% ),  
съдия Владимира Янева- 1 ( 0.2% ),  
съдия Даниела Борисова- 12 ( 2.9% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 14 ( 3.4% ),  
съдия Десислав Любомиров- 11 ( 2.7% ),  
съдия Евелина Папзян- 12 ( 2.9% ),  
съдия Емил Дечев- 6 ( 1,5% ),  
съдия Емилия Колева- 12 ( 2.9% ),  
съдия Иван Коев- 16 ( 3.9% ),  
съдия Иван Стойчев- 8 ( 1.9% ),  
съдия Иво Хинов- 11 ( 2.7% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 12 ( 2.9% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 13 ( 3,1% ),  
съдия Мариян Марков- 8 ( 1.9% ),  
съдия Мими Петрова- 30 ( 7.3% ),  
съдия Мина Мумджиева- 11 ( 2.7% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 8 ( 1.9% ),  
съдия Николай Младенов- 12 ( 2.9% ),  
съдия Пенка Велинова- 10 ( 2.4% ),  
съдия Петър Гунчев- 10 ( 2,4% ),  
съдия Петя Крънчева- 2 ( 0.5% ),  
съдия Петя Колева- 11 ( 2.7% )  
съдия Ралица Манолова - 8 ( 1.9% ),  
съдия Светла Букова- 11 ( 2.7% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 9 ( 2.2% ),  
съдия Тони Гетов- 9 ( 2.2% ),  
съдия Христинка Колева- 15 ( 3.6% ). 
 
Средният процент на потвърдените определения е 2.7%, като 

резултатите на съдиите съдия Александра Йорданова, съдия Андрей Ангелов, 
съдия Антон Урумов, съдия Величка Цанова, съдия Вера Чочкова, съдия 
Весела Дончева, съдия Владимир Астарджиев, съдия Владимира Янева, 
съдия Емил Дечев, съдия Иван Стойчев,  съдия Мариян Марков, съдия 
Мирослава Тодорова, съдия Пенка Велинова, съдия Петър Гунчев, съдия 
Петя Крънчева,  съдия Ралица Манолова, съдия Снежанка Кьосева, съдия 
Тони Гетов са под този процент, а съдиите съдия Атанас Атанасов, съдия 
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Величка Цанова,  съдия Величка Маринкова, съдия Весислава Иванова, 
съдия Виолета Магдалинчева, съдия Даниела Борисова, съдия Даниела 
Стоичкова, съдия Десислав Любомиров, съдия Евелина Папзян, съдия 
Емилия Колева, съдия Иван Коев, съдия Иво Хинов, съдия Карамфила 
Тодорова, съдия Костадинка Костадинова, съдия Мими Петрова, съдия Мина 
Мумджиева, съдия Николай Младенов, съдия Петя Колева, съдия Светла 
Букова, съдия Христинка Колева са над този процент. 

 
От обжалваните съдебни актове за 2012 г. са изменени 128 бр., от 

които изменени присъди са 89, изменени определения са 42. 
Изменените присъди са, както следва: 
съдия Александра Йорданова са 3 ( 3.4%), 
съдия Алексей Трифонов 1 ( 1.1%), 
съдия Атанас Атанасов- 1 ( 1.1%),  
 съдия Величка Цанова- 1 ( 1.1%),  
съдия Величка Маринкова 1 ( 1.1% ),  
съдия Вера Чочкова- 3 ( 3.4% ),  
съдия Весислава Иванова- 2 ( 2.3% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 1 ( 1,1% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 4 ( 4.5% ),  
съдия Владимира Янева- 2 ( 2.3% ),  
съдия Георги Ушев- 4 ( 4.5% ),  
съдия Даниела Борисова- 2 ( 2.3% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 4 ( 4.5% ),  
съдия Даниела Росенова- 2 ( 2.3% ),  
съдия Десислав Любомиров- 1 ( 1.1% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 3 ( 3.4% ),  
съдия Емилия Колева- 2 ( 2.3% ),  
съдия Иван Коев- 7 ( 8 % ),  
съдия Иван Стойчев- 2 ( 2.3% ), 
съдия Иво Хинов- 1 ( 1.1% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 6 ( 6.8% )  
съдия Мими Петрова- 3 ( 3.4% ),  
съдия Мина Мумджиева- 5 ( 5.7% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 5 ( 5.7% ),  
съдия Николай Младенов- 6 ( 6.8 % ),  
съдия Петър Гунчев- 1 ( 1.1% ),  
съдия Петя Крънчева- 2 ( 2.3 % ), 
съдия Петя Колева- 2 ( 2.3%),  
съдия Ралица Манолова- 2 ( 2.3% ),  
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съдия Румяна Ченалова-  2 ( 2.3% ),  
съдия Снежанка Кьосева-1 ( 1.1% ),  
съдия Тони Гетов- 1 ( 1.1%  ),  
съдия Веселина Вълева- 1 ( 2.1% ),  
съдия Христинка Колева- 1 ( 1.1% ),  
съдия Алексей Трифонов- 1 ( 1.1% ).  
 
Средният процент на изменените за съда присъди за 2012 г. е 2.9% 

като резултатите на съдиите: съдия Атанас Атанасов,  съдия Величка Цанова, 
съдия Величка Маринкова, съдия Весислава Иванова, съдия Виолета 
Магдалинчева, съдия Владимира Янева, съдия Даниела Борисова, съдия 
Даниела Росенова, съдия Десислав Любомиров, съдия Емилия Колева, съдия 
Иван Стойчев,съдия Иво Хинов, съдия Петър Гунчев, съдия Петя Крънчева, 
съдия Петя Колева, съдия Ралица Манолова, съдия Румяна Ченалова, съдия 
Снежанка Кьосева, съдия Тони Гетов, съдия Веселина Вълева, съдия 
Христинка Колева, съдия Алексей Трифонов са под средния процент, а на 
съдиите: съдия Александра Йорданова, съдия Вера Чочкова, съдия 
Владимир Астарджиев, съдия Георги Ушев, съдия Даниела Стоичкова, съдия 
Димитрина Ангелова, съдия Иван Коев, съдия Карамфила Тодорова, съдия 
Мими Петрова, съдия Мина Мумджиева, съдия Мирослава Тодорова, съдия 
Николай Младенов са над средния процент. 

 
Изменените определения по съдии са както следва: 
съдия Андрей Ангелов са 2 ( 4.8% ),  
съдия Антон Урумов- 1 ( 2.4% ),  
съдия Атанас Атанасов – 1 ( 2.4 ) 
съдия Величка Цанова- 1 ( 2.4%),  
съдия Виолета Магдалинчева- 1 ( 2.4% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 4 ( 9.5% ),  
съдия Даниела Росенова- 1 ( 2.4% ),  
съдия Десислав Любомиров- 1 ( 2.4% ),  
съдия Евелина Папзян- 2 ( 4.8% ),  
съдия Емил Дечев- 1 ( 2.4% ),  
съдия Иван Коев- 5 ( 11.9% ),  
съдия Иво Хинов- 1 ( 2.4% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 2 ( 4.8% ),  
съдия Мариян Марков- 3 ( 7.1% ),  
съдия Мими Петрова- 3 ( 7.1% ),  
съдия Мина Мумджиева- 1 ( 2.4% ),  
съдия Николай Младенов- 6 ( 14.3% ),  
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съдия Петър Гунчев- 1( 2.4% ),  
съдия Петя Крънчева- 1 ( 2.4% ),  
съдия Петя Колева- 1 (2.4%),  
съдия Румяна Ченалова-  1 ( 2.4% ),  
съдия Тони Гетов- 1 ( 2.4% ),  
съдия Христинка Колева- 1 ( 2.4% ). 
 
Средният процент на изменените за съда определения за 2012 г. е 

4.3% като резултатите на съдиите: съдия Антон Урумов, съдия Атанас 
Атанасов, съдия Величка Цанова, съдия Виолета Магдалинчева, съдия 
Даниела Росенова, съдия Десислав Любомиров, съдия Емил Дечев, съдия 
Иво Хинов, съдия Мина Мумджиева, съдия Петър Гунчев, съдия Петя 
Крънчева, съдия Петя Колева, съдия Румяна Ченалова, съдия Тони Гетов, 
съдия Христинка Колева са под средния процент, а на съдиите: съдия 
Андрей Ангелов, съдия Даниела Стоичкова, съдия Емил Дечев, съдия Иво 
Хинов, съдия Мина Мумджиева, съдия Николай Младенов са над средния 
процент. 

 
От обжалваните общо 791 бр. съдебни акта за 2013 г. на:  
съдия Александра Йорданова са 26 ( 3.3%),  
съдия Андрей Ангелов са 22 ( 2.8% ),  
съдия Ани Захариева са 10 ( 1.3% ),  
съдия Антон Урумов- 24 ( 3% ),  
съдия Атанас Атанасов- 30 ( 3.8%),  
съдия Величка Цанова- 20 ( 2.5%),  
съдия Величка Маринкова 25 ( 3.2% ),  
съдия Вера Чочкова- 23 ( 2.9% ),  
съдия Весислава Иванова- 19 ( 2.4% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 22 ( 2.8% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 21 ( 2.7% ),  
съдия Владимира Янева- 6 ( 0.8% ),  
съдия Даниела Борисова- 21 ( 2.7% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 18 ( 2.3% ),  
съдия Десислав Любомиров- 27 ( 3.4% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 17 ( 2.1% ),   
съдия Евелина Папазян- 29 ( 3.7% ),  
съдия Емил Дечев- 16 ( 2% ),  
съдия Емилия Колева- 5 ( 0.6% ),  
съдия Иван Коев- 18 ( 2,4% ),  
съдия Иво Хинов- 32 ( 4% ),  
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съдия Карамфила Тодорова- 21 ( 2.7% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 26 ( 3.3% ),  
съдия Мариян Марков- 27 ( 3.4% ),  
съдия Мими Петрова- 25 ( 3.2% ),  
съдия Мина Мумджиева- 24 ( 3% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 14 ( 1.8% ),  
съдия Николай Младенов- 30 ( 3.8% ),  
съдия Пенка Велинова- 21 ( 2.7% ),  
съдия Петър Гунчев- 23 ( 2,9% ),  
съдия Петя Крънчева- 13 ( 1.6% ),  
съдия Петя Колева- 13 ( 1.6% ),  
съдия Ралица Манолова- 28 ( 3.5% ),  
съдия Румяна Ченалова 3 ( 0.4% ),  
съдия Светла Букова- 16 ( 2% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 20 ( 2,5% ),  
съдия Тони Гетов- 27 ( 3.4% ),  
съдия Христинка Колева- 21 ( 2.7% ), 
младши съдия Виолета Парпулова- 3 ( 0.4% ), 
младши съдия Кирил Димитров- 2 (0.3%), 
младши съдия Делян Дилков- 2 ( 0.3% ). 
 
От обжалваните общо 791 съдебни акта, 736 са решени от Апелативен 

съд – София (93%), от които на: 
съдия Александра Йорданова са 26 ( 3.5%),  
съдия Андрей Ангелов са 20 ( 2.7% ),  
съдия Ани Захариева са 10 ( 1.4% ),  
съдия Антон Урумов- 24 ( 3.3% ),  
съдия Атанас Атанасов- 28 ( 3.8%),   
съдия Величка Цанова- 20 ( 2,7%),  
съдия Величка Маринкова 21 ( 2.9% ),  
съдия Вера Чочкова- 21 ( 2.9% ),  
съдия Весислава Иванова- 17 ( 2,3% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 22 ( 3% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 17 ( 2.3% ),  
съдия Владимира Янева- 5 ( 0.7% ),  
съдия Даниела Борисова- 19 ( 2.6% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 18 ( 2.8% ),  
съдия Десислав Любомиров- 27 ( 3.7% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 17 ( 2.3% ),   
съдия Евелина Папазян- 26 ( 3.5% ),  
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съдия Емил Дечев- 14 ( 1.9% ),  
съдия Емилия Колева- 3 ( 0.4% ),  
съдия Иван Коев- 18 ( 2,4% ),  
съдия Иво Хинов- 29 ( 3. 9% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 17 ( 2.3% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 26 ( 3.5% ),  
съдия Мариян Марков- 27 ( 3.7% ),  
съдия Мими Петрова- 25 ( 3.4% ),  
съдия Мина Мумджиева- 19 ( 2.6% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 14 ( 1.9% ),  
съдия Николай Младенов- 29 ( 3.9% ),  
съдия Пенка Велинова- 20 ( 2.7% ),  
съдия Петър Гунчев- 21 ( 2,9% ),  
съдия Петя Крънчева- 13 ( 1.8% ),  
съдия Петя Колева- 12 ( 1.6% ),  
съдия Ралица Манолова- 27 ( 3.7% ),  
съдия Румяна Ченалова 3 ( 0.4% ),  
съдия Светла Букова- 16 ( 2.2% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 20 ( 2,7% ),  
съдия Тони Гетов- 24 ( 3.3% ),  
съдия Христинка Колева- 21 ( 2.9% ). 
 
От обжалваните 736 съдебни акта, отменени са 117 ( 15.8 % ) , от които 

35 отменени присъди и 82 отменени определения. 
Отменените присъди са съответно на: 
съдия Александра Йорданова са 1 ( 2.9%),  
съдия Величка Цанова- 3 ( 8.6%),  
съдия Вера Чочкова- 1 ( 2.9% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 1 ( 2.9% ),  
съдия Владимира Янева- 1 ( 2.9% ),  
съдия Даниела Борисова- 1 ( 2.9% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 2 ( 5.7% ),   
съдия Иво Хинов- 2 ( 5.7% ),  
съдия Мариян Марков- 7 ( 20% ),  
съдия Мими Петрова- 1 (2.9% ), 
съдия Мирослава Тодорова- 1 ( 2.9% ),  
съдия Николай Младенов- 2 ( 5.7% ),  
съдия Петър Гунчев- 2 ( 5.7% ),  
съдия Петя Крънчева- 1 ( 2.9% ),  
съдия Ралица Манолова- 1 ( 2.9% ),  
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съдия Румяна Ченалова 3 ( 8.6% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 2 ( 5.7% ),  
съдия Тони Гетов- 3 ( 8.6% ). 
 
Средният процент на отменените присъди за 2013 г. е 5.5%, като 

резултатите на съдиите  съдия Величка Цанова, съдия Димитрина Ангелова,  
съдия Иво Хинов, съдия Мариян Марков, съдия Николай Младенов, съдия 
Петър Гунчев, съдия Румяна Ченалова, съдия Снежанка Кьосева, съдия Тони 
Гетов са над средния процент, а на съдиите съдия Александра Йорданова, 
съдия Вера Чочкова, съдия Виолета Магдалинчева, съдия Владимира Янева, 
съдия Даниела Борисова, съдия Мими Петрова,съдия Мирослава Тодорова, 
съдия Петя Крънчева, съдия Ралица Манолова са под средния процент.  

Отменените определения са :  
съдия Александра Йорданова са 6 ( 7.3%),  
съдия Андрей Ангелов са 1 ( 1.2% ),  
съдия Ани Захариева са 1 ( 1.2% ),  
съдия Антон Урумов- 4 ( 4.9% ),  
съдия Величка Маринкова 2 ( 2.4% ),  
съдия Вера Чочкова- 6 ( 7.3% ),  
съдия Весислава Иванова- 2 ( 2,4% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 1 ( 1.2% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 3 ( 3.7% ),  
съдия Даниела Борисова- 4 ( 4.9% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 1 ( 1.2% ),  
съдия Десислав Любомиров- 3 ( 3.7% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 2 ( 2.4 % ),   
съдия Евелина Папазян- 1 ( 1.2% ),  
съдия Емил Дечев- 1 ( 1.2% ),  
съдия Иван Коев- 1 ( 1.2% ),  
съдия Иво Хинов- 4 ( 4. 9% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 3 ( 3.7% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 2 ( 2.4% ),  
съдия Мариян Марков- 3 ( 3.7% ),  
съдия Мими Петрова- 1 ( 1.2% ),  
съдия Мина Мумджиева- 4 ( 4.9% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 2 ( 2.4% ),  
съдия Николай Младенов- 2 ( 2.4% ),  
съдия Пенка Велинова- 5 ( 6.1% ),  
съдия Петър Гунчев- 2 ( 2,4% ),  
съдия Петя Крънчева- 2 ( 2.4% ),  
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съдия Ралица Манолова- 5 ( 6.1% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 2 ( 2,4% ),  
съдия Тони Гетов- 3 ( 3.7% ),  
съдия Христинка Колева- 3 ( 3.7% ). 
 
Средният процент на отменените определения за 2013 г. е 2.7, като 

резултатите на съдиите съдия Андрей Ангелов, съдия Ани Захариева, съдия 
Величка Маринкова, съдия Весислава Иванова, съдия Виолета 
Магдалинчева, съдия Даниела Стоичкова, съдия Димитрина Ангелова,  съдия 
Евелина Папазян, съдия Емил Дечев, съдия Иван Коев, съдия Костадинка 
Костадинова, съдия Мими Петрова, съдия Мирослава Тодорова, съдия 
Николай Младенов, съдия Петър Гунчев, съдия Петя Крънчева, съдия 
Снежанка Кьосева са под средния процент, а на съдия Александра 
Йорданова, съдия Антон Урумов, съдия Вера Чочкова, съдия Владимир 
Астарджиев, съдия Даниела Борисова, съдия Десислав Любомиров, съдия 
Иво Хинов, съдия Карамфила Тодорова, съдия Мариян Марков, съдия Мина 
Мумджиева, съдия Пенка Велинова, съдия Ралица Манолова, съдия Тони 
Гетов, съдия Христинка Колева са над средния процент. 

 
От обжалваните съдебни актове за 2013 г. са потвърдени  499 (67.4% ), 

от които потвърдените присъди са 111, а потвърдените определния са 385. 
Потвърдените присъди са, както следва:  
съдия Александра Йорданова са 4 ( 3.6%),  
съдия Андрей Ангелов са 4 ( 3.6% ),  
съдия Ани Захариева са 2 ( 1.8% ),  
съдия Антон Урумов- 1 ( 0.9% ),  
съдия Атанас Атанасов- 7 ( 6.3%),   
съдия Величка Цанова- 1 ( 0.9%),  
съдия Величка Маринкова 2 ( 1.8% ),  
съдия Вера Чочкова- 2 ( 1.8% ),  
съдия Весислава Иванова- 6 ( 5.4% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 5 ( 4.5% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 4 ( 3.6% ),  
съдия Даниела Борисова- 1 ( 0.9% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 2 ( 1.8% ),  
съдия Десислав Любомиров- 2 ( 1.8% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 2 ( 1.8% ),   
съдия Евелина Папазян- 2 ( 1.8% ),  
съдия Емил Дечев- 1 ( 0.9% ),  
съдия Емилия Колева- 1 ( 0.9% ),  
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съдия Иван Коев- 2 ( 1.8% ),  
съдия Иво Хинов- 2 ( 1.8% ), 
съдия Карамфила Тодорова- 4 ( 3.6% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 6 ( 5.4% ),  
съдия Мариян Марков- 9(8.1% ),  
съдия Мина Мумджиева- 1 ( 0.9% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 4 ( 3.6% ),  
съдия Николай Младенов- 6 ( 5.4% ),  
съдия Пенка Велинова- 1 ( 0.9% ),  
съдия Петър Гунчев- 5 ( 4.5% ),  
съдия Петя Крънчева- 4 ( 3.6% ),  
съдия Петя Колева- 2 ( 1.8% ),  
съдия Ралица Манолова- 3 ( 2.7% ),  
съдия Светла Букова- 6 ( 5.4% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 1 ( 0.9% ),  
съдия Тони Гетов- 3 ( 2.7% ),  
съдия Христинка Колева- 3 ( 2.7% ).  
 
Средният процент на потвърдените присъди за 2013 е 2.8%, като 

резултатите на съдиите  съдия Ани Захариева, съдия Антон Урумов, съдия 
Величка Цанова, съдия Величка Маринкова, съдия Вера Чочкова, съдия 
Даниела Борисова, съдия Даниела Стоичкова,  съдия Десислав Любомиров, 
съдия Димитрина Ангелова,  съдия Евелина Папазян, съдия Емил Дечев, 
съдия Емилия Колева, съдия Иван Коев, съдия Иво Хинов, съдия Мина 
Мумджиева,  съдия Пенка Велинова, съдия Петя Колева, съдия Ралица 
Манолова, съдия Снежанка Кьосева, съдия Тони Гетов, съдия Христинка 
Колева са под този процент, а на съдиите съдия Александра Йорданова, 
съдия Андрей Ангелов , съдия Атанас Атанасов,  съдия Весислава Иванова, 
съдия Виолета Магдалинчева, съдия Владимир Астарджиев, съдия 
Карамфила Тодорова, съдия Костадинка Костадинова, съдия Мариян 
Марков, съдия Мирослава Тодорова, съдия Николай Младенов, съдия Петър 
Гунчев, съдия Петя Крънчева, съдия Светла Букова са над този процент.  

 
Потвърдени определения са на следните съдии: 
съдия Александра Йорданова са 13 ( 3.4%),  
съдия Андрей Ангелов са 10 ( 2.6% ),  
съдия Ани Захариева са 6 ( 1.6% ),  
съдия Антон Урумов- 12 ( 3.1% ),  
съдия Атанас Атанасов- 19 ( 4.9%),   
съдия Величка Цанова- 13 ( 3.4%),  
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съдия Величка Маринкова- 10 ( 2.6% ),  
съдия Вера Чочкова- 10 ( 2.6% ),  
съдия Весислава Иванова- 6 ( 1.6% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 15 ( 3.9% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 5 ( 1.3% ),  
съдия Владимира Янева- 2 ( 0.5% ), 
съдия Даниела Борисова- 9 ( 2.3% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 12 ( 3.1% ),  
съдия Десислав Любомиров- 16 ( 4.2% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 9 ( 2.3% ),   
съдия Евелина Папазян- 18 ( 4.7% ),  
съдия Емил Дечев- 11 ( 2.9% ),  
съдия Иван Коев- 10 ( 2.6% ),  
съдия Иво Хинов- 17 ( 4.4% ), 
съдия Карамфила Тодорова- 8 ( 2.1% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 16 ( 4.2% ),  
съдия Мариян Марков- 5 (1.3% ),  
съдия Мими Петрова- 18 ( 4.7% ), 
съдия Мина Мумджиева- 8 ( 2.1% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 5 ( 1.3% ),  
съдия Николай Младенов- 13 ( 3.4% ),  
съдия Пенка Велинова- 12 ( 3.1% ),  
съдия Петър Гунчев- 7 ( 1.8% ),  
съдия Петя Крънчева- 5 ( 1.3% ),  
съдия Петя Колева- 7 ( 1.8% ),  
съдия Ралица Манолова- 14 ( 3.6% ),  
съдия Светла Букова- 8 ( 2.1% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 15 ( 3.9% ),  
съдия Тони Гетов- 11 ( 2.9% ),  
съдия Христинка Колева- 10 ( 2.6% ).  
 
Средният процент на потвърдените определения за 2013 е 2.7%, 

като резултатите на съдиите съдия Андрей Ангелов, съдия Ани Захариева, 
съдия Величка Маринкова, съдия Вера Чочкова, съдия Весислава Иванова, 
съдия Владимир Астарджиев, съдия Владимира Янева, съдия Димитрина 
Ангелова,  съдия Иван Коев, съдия Карамфила Тодорова, съдия Мариян 
Марков, съдия Мина Мумджиева, съдия Мирослава Тодорова, съдия Петър 
Гунчев, съдия Петя Крънчева, съдия Петя Колева, съдия Светла Букова,  
съдия Христинка Колева са под този процент, а на съдиите съдия 
Александра Йорданова, съдия Антон Урумов, съдия Атанас Атанасов,  съдия 
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Величка Цанова, съдия Виолета Магдалинчева, съдия Даниела Борисова, 
съдия Даниела Стоичкова, съдия Десислав Любомиров, съдия Евелина 
Папазян, съдия Емил Дечев, съдия Иво Хинов, съдия Костадинка 
Костадинова, съдия Мими Петрова, съдия Николай Младенов, съдия Пенка 
Велинова съдия Ралица Манолова, съдия Снежанка Кьосева, съдия Тони 
Гетов са над този процент. 

 
От обжалваните съдебни актове за 2013 г. са изменени 123 бр. от които 

на изменените присъди са 77, а изменените определения са 46. 
Изменените присъди по съдии са както следва: 
съдия Александра Йорданова са 1 ( 1.3%),  
съдия Андрей Ангелов са 3 ( 3.9% ), 
 съдия Ани Захариева са 1 ( 1.3% ),  
съдия Антон Урумов- 4 ( 5.2% ),  
съдия Атанас Атанасов- 2 ( 2.6%),   
съдия Величка Цанова- 3 ( 3.9%),  
съдия Величка Маринкова 4 ( 5.2% ),  
съдия Вера Чочкова- 2 ( 2.6% ),  
съдия Весислава Иванова- 2 ( 2.6% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 5 ( 6.5% ),  
съдия Владимира Янева- 2 ( 2.6% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 2 ( 2.6% ),  
съдия Десислав Любомиров- 5 ( 6.5% ),  
съдия Евелина Папазян- 4 ( 5.2% ),  
съдия Емил Дечев- 1 ( 1.3% ),  
съдия Емилия Колева- 2 ( 2.6% ),  
съдия Иван Коев- 3 ( 3.9% ),  
съдия Карамфила Тодорова- 1 ( 1.3% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 1 ( 1.3% ),  
съдия Мариян Марков- 2 ( 2.6% ),  
съдия Мина Мумджиева- 4 ( 5.2% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 2 ( 2.6% ),  
съдия Николай Младенов- 4 ( 5.2% ),  
съдия Петър Гунчев- 3 ( 3.9% ),  
съдия Петя Крънчева- 1 ( 1.3% ),  
съдия Петя Колева- 2 ( 2.6% ),  
съдия Ралица Манолова- 3 ( 3.9% ),  
съдия Светла Букова- 1 ( 1.3% ),  
съдия Тони Гетов- 4 ( 5.2% ),  
съдия Христинка Колева- 3 ( 3.9% ).  
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Средният процент на изменените присъди за 2013 г. е 3.3%, като 

резултатите на съдия Александра Йорданова, съдия Ани Захариева, съдия 
Атанас Атанасов,  съдия Вера Чочкова, съдия Весислава Иванова, съдия 
Владимира Янева, съдия Даниела Стоичкова, съдия Емил Дечев, съдия 
Емилия Колева, съдия Карамфила Тодорова, съдия Костадинка Костадинова, 
съдия Мариян Марков, съдия Мирослава Тодорова, съдия Петя Крънчева, 
съдия Петя Колева, съдия Светла Букова са под средния процент, а на 
съдиите съдия Андрей Ангелов, съдия Антон Урумов, съдия Величка Цанова, 
съдия Величка Маринкова, съдия Владимир Астарджиев, съдия Десислав 
Любомиров, съдия Евелина Папазян, съдия Иван Коев, съдия Мина 
Мумджиева, съдия Николай Младенов, съдия Петър Гунчев, съдия Ралица 
Манолова, съдия Тони Гетов, съдия Христинка Колева са над средния 
процент. 

 
Изменените определения са на съдиите: 
съдия Александра Йорданова са 1 ( 2.2%),  
съдия Андрей Ангелов са 2 ( 4.3% ), 
съдия Антон Урумов- 3 ( 6.5% ),  
съдия Величка Маринкова 3 ( 6.5% ),  
съдия Весислава Иванова- 1( 2.2% ),  
съдия даниела Борисова- 4 ( 8.7% ), 
съдия Даниела Стоичкова- 1 ( 2.2% ),  
съдия Десислав Любомиров- 1 ( 2.2% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 2 ( 1.8% ), 
съдия Евелина Папазян- 1 ( 2.2% ),  
съдия Иван Коев- 2 ( 4.3% ),  
съдия Ива Хинов- 4 ( 8.7% ), 
съдия Карамфила Тодорова- 1 ( 2.2% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 1 ( 2.2% ),  
съдия Мариян Марков- 1 ( 2.2% ),  
съдия Мими Петрова- 5 ( 10.9 % ), 
съдия Мина Мумджиева- 2 ( 4.3% ),  
съдия Николай Младенов- 2 ( 4.3% ),  
съдия Пенка Велинова- 2 ( 4.3% ), 
съдия Петър Гунчев- 2 ( 4.3% ),  
съдия Петя Колева- 1 ( 2.2% ),  
съдия Ралица Манолова- 1 ( 2.2% ),  
съдия Светла Букова- 1 ( 2.2% ),  
съдия Христинка Колева- 2 ( 4.3% ).  
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Средният процент на изменените определения за 2013 г. е 4.1%, като 

резултатите на съдия Александра Йорданова, съдия Весислава Иванова,съдия 
Даниела Стоичкова, съдия Десислав Любомиров, съдия Евелина Папазян, 
съдия Карамфила Тодорова, съдия Костадинка Костадинова, съдия Мариян 
Марков, съдия Петя Колева, съдия Ралица Манолова, съдия Светла Букова, 
са под средния процент, а на съдиите съдия Андрей Ангелов, съдия Антон 
Урумов, съдия Величка Маринкова, съдия Даниела Борисова, съдия 
Димитрина Ангелова, съдия Иван Коев, съдия Иво Хинов, съдия Мими 
Петрова, съдия Мина Мумджиева, съдия Николай Младенов, съдия Пенка 
Велинова, съдия Петър Гунчев, съдия Христинка Колева са над средния 
процент. 

 
Oт обжалваните общо 451 съдебни акта за първото шестмесечие на 

2014 г., на  
съдия Александра Йорданова са 15 ( 3.3%),  
съдия Андрей Ангелов са 14 ( 3.1% ),  
съдия Ани Захариева са 7 ( 1.5% ),  
съдия Антон Урумов- 15 ( 3.3% ),  
съдия Атанас Атанасов- 13 ( 2.8%),   
съдия Величка Цанова- 8 ( 1.7%), 
съдия Величка Маринкова 8 ( 1.7% ),  
съдия Вера Чочкова- 19 ( 4.2% ),  
съдия Весислава Иванова- 11 ( 2.4% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 11 ( 2.4% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 6 ( 1.3% ), 
съдия Владимира Янева- 3 ( 0.6% ),  
съдия Даниела Борисова- 15 ( 3.3% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 7 ( 1.5% ), 
съдия Десислав Любомиров- 15 ( 3.3% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 12 ( 2.6% ),  
съдия Добромир Андреев- 8 (1.7% ), 
съдия Ева Пелова- Трифонова- 10 ( 2.2% ),  
съдия Евелина Папазян- 14 ( 3.1% ),  
съдия Емил Дечев- 13 ( 2,8% ),  
съдия Иван Коев- 13 ( 2,8% ),  
съдия Иво Хинов- 20 ( 4.4% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 5 ( 1.1% ),  
съдия Мариета Райкова- 14 ( 3.1%),  
съдия Мариян Марков 2 ( 0.4% ),  
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съдия Мими Петрова- 15 ( 3.2% ),  
съдия Мина Мумджиева- 14 ( 3.1% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 9 ( 2% ),  
съдия Наташа Николова- 4 ( 0.8% ),  
съдия Николай Младенов- 22 ( 4.8% ),  
съдия Пенка Велинова- 12 ( 2.6% ),  
съдия Петър Гунчев- 13 ( 2,8% ),  
съдия Петя Крънчева- 1 ( 0.2% ),  
съдия Петя Колева- 3 ( 0.6% ),   
съдия Ралица Манолова- 17 ( 3.7% ),  
съдия Светла Букова- 19 ( 4.2% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 10 ( 2,2% ),  
съдия Тони Гетов- 15 ( 3.3% ),  
съдия Христинка Колева- 14 ( 3.1% ), 
младши съдия Марина Манолова- 2 ( 0.4% ), 
младши съдия Кирил Димитров- 1 ( 0.2% ), 
младши съдия Радослава Качерилска- 2 (0.4% ). 
 
От обжалваните общо 451 съдебни акта за първото шестмесечие на 

2014г., 418 са решени от Апелативен съд – София ( 94.52% ), от които на:  
съдия Александра Йорданова са 13 ( 3.1% ),  
съдия Андрей Ангелов са 14 ( 3.3% ),  
съдия Ани Захариева са 7 ( 1.7% ),  
съдия Антон Урумов- 15 ( 3.6% ),  
съдия Атанас Атанасов- 10 ( 2.4%),  
 съдия Величка Цанова- 8 ( 1.9%),  
съдия Величка Маринкова 8 ( 1.9% ),  
съдия Вера Чочкова- 19 ( 4.5% ),  
съдия Весислава Иванова- 11 ( 2.6% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 8 ( 1.9% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 5 ( 1.2% ), 
съдия Владимира Янева- 3 ( 0.7% ),  
съдия Даниела Борисова- 13 ( 3.1% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 7 ( 1.7% ),  
съдия Десислав Любомиров- 14 ( 3.3% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 12 ( 2.9% ),  
съдия Ева Пелова- Трифонова- 10 ( 2.4% ),  
съдия Евелина Папазян- 10 ( 2.4% ),  
съдия Емил Дечев- 11 ( 2,6% ),  
съдия Иван Коев- 12 ( 2.9% ),  
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съдия Иво Хинов- 19 ( 4.5% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 4 ( 1% ),  
съдия Мариета Райкова- 14 ( 3.3%),  
съдия Мариян Марков 2 ( 0.5% ),  
съдия Мими Петрова- 15 ( 3.6% ),  
съдия Мина Мумджиева- 14 ( 3.3% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 9 ( 2.2% ),  
съдия Наташа Николова- 4 ( 1% ),  
съдия Николай Младенов- 22 ( 5.3% ),  
съдия Пенка Велинова- 10 ( 2.4% ),  
съдия Петър Гунчев- 13 ( 3.1% ),  
съдия Петя Крънчева- 1 ( 0.2% ),  
съдия Петя Колева- 3 ( 0.7% ),   
съдия Ралица Манолова- 17 ( 4.1% ), 
съдия Светла Букова- 17 ( 4.1% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 10 ( 2.4 % ),  
съдия Тони Гетов- 13 ( 3.1% ),  
съдия Христинка Колева- 13 ( 3.1% ). 
 
От обжалваните 451 съдебни акта, отменени са 88 ( 21 %) , от които 

отменените присъди са 39, а отменените определения са 49. 
Отменените присъди са, както следва: 
съдия Андрей Ангелов са 1 ( 2.6% ),  
съдия Ани Захариева са 1 ( 2.6% ),  
съдия Антон Урумов- 1 ( 2.6% ),  
съдия Величка Цанова- 1 ( 2.6%),  
съдия Вера Чочкова- 4 ( 10.3% ),  
съдия Весислава Иванова- 1 ( 2.16% ),  
съдия Владимира Янева- 2 ( 5.1% ),  
съдия Десислав Любомиров- 1 ( 2.6% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 1 ( 2.6% ),  
съдия Ева Пелова- Трифонова- 1 ( 2.6% ),  
съдия Емил Дечев- 1 ( 2,6% ),  
съдия Иван Коев- 1 ( 2.6% ),  
съдия Иво Хинов- 2 ( 5.1% ),  
съдия Мариян Марков- 1 ( 2.6% ),  
съдия Мими Петрова- 13 ( 33.3% ),  
съдия Мина Мумджиева- 1 ( 2.6% ),  
съдия Николай Младенов- 2 ( 5.1% ), 
съдия Петър Гунчев- 1 ( 2.6% ),  
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съдия Снежанка Кьосева- 1 ( 2.6 % ),  
съдия Тони Гетов- 1 ( 2.6% ),  
съдия Христинка Колева- 1 ( 2.6% ). 
 
Средният процент на отменените присъди за първото шестмесечие на 

2014 г. е 4.7%, като резултатите на съдиите съдия Андрей Ангелов, съдия 
Ани Захариева, съдия Антон Урумов, съдия Величка Цанова, съдия 
Весислава Иванова, съдия Десислав Любомиров, съдия Димитрина Ангелова, 
съдия Ева Пелова- Трифонова, съдия Емил Дечев, съдия Иван Коев, съдия 
Мариян Марков, съдия Мина Мумджиева, съдия Николай Младенов, съдия 
Петър Гунчев, съдия Снежанка Кьосева, съдия Тони Гетов, съдия Христинка 
Колева са под средния процент, а на съдиите  съдия Вера Чочкова, съдия 
Владимира Янева, съдия Иво Хинов, съдия Мими Петрова съдия Николай 
Младенов са над средния процент. 

 
Отменените определния са, както следва: 
съдия Александра Йорданова са 3 ( 6.1% ),  
съдия Ани Захариева са 1 ( 2% ),  
съдия Антон Урумов- 2 ( 4.1% ),  
съдия Атанас Атанасов- 3 ( 6.1%),   
съдия Вера Чочкова- 2 ( 4.1% ),  
съдия Весислава Иванова- 1 ( 2% ),  
съдия Даниела Борисова- 1 ( 2% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 1 ( 2% ),  
съдия Десислав Любомиров- 5 ( 10.2% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 3 ( 6.1% ),  
съдия Добромир Андреев- 1 ( 2% ), 
съдия Ева Пелова- Трифонова- 3 ( 6.1% ),  
съдия Емил Дечев- 1 ( 2% ),  
съдия Иван Коев- 1 ( 2% ),  
съдия Иво Хинов- 2 ( 4.1% ),  
съдия Мариета Райкова- 2 ( 4.1%),  
съдия Мими Петрова- 2 ( 4.1% ),  
съдия Мина Мумджиева- 2 ( 4.1% ),  
съдия Наташа Николова- 1 ( 2% ),  
съдия Николай Младенов- 4 ( 8.2% ), 
 съдия Пенка Велинова- 1 ( 2% ),  
съдия Петър Гунчев- 2 ( 4.1% ),  
съдия Ралица Манолова- 1 ( 2% ),  
съдия Светла Букова- 2 ( 4.1% ),  
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съдия Снежанка Кьосева- 2 ( 4.1 % ).  
 
Средният процент на отменените за първото шестмесечие на 2014 г. е 

4%, като резултатите на съдиите съдия Александра Йорданова, съдия Антон 
Урумов, съдия Атанас Атанасов, съдия Вера Чочкова, съдия Десислав 
Любомиров, съдия Димитрина Ангелова, съдия Ева Пелова- Трифонова, 
съдия Иво Хинов, съдия Мариета Райкова, съдия Мими Петрова, съдия Мина 
Мумджиева, съдия Николай Младенов,  съдия Петър Гунчев, съдия Светла 
Букова, съдия Снежанка Кьосева  са над средния процент, а на съдиите 
съдия Ани Захариева, съдия Весислава Иванова, съдия Даниела Борисова, 
съдия Даниела Стоичкова, съдия Добромир Андреев, съдия Емил Дечев, 
съдия Иван Коев, съдия Наташа Николова, съдия Пенка Велинова, съдия 
Ралица Манолова са под средния процент.  

 
От обжалваните съдебни актове за първото шестмесечие на 2014 г. са 

потвърдени 270 (59.8%), от които потвърдените присъди са 68, а 
потвърдените определния са 202. 

Потвърдените присъди са, както следва: 
съдия  Александра Йорданова са 2 ( 2.9% ),  
съдия Андрей Ангелов са 3 ( 4.4% ),  
съдия Атанас Атанасов- 1 ( 1.5%),   
съдия Величка Цанова- 1 ( 1.5%),  
съдия Величка Маринкова -4 ( 5.9% ),  
съдия Вера Чочкова- 2 ( 2.9% ),  
съдия Весислава Иванова- 1 ( 1.5% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 1 ( 1.5% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 4 (5.9 %), 
съдия Даниела Борисова- 4 ( 5.9% ),  
съдия Десислав Любомиров- 3 ( 4.4% ),  
съдия Добромир Андреев- 1 (1,5% ), 
съдия Ева Пелова- Трифонова- 1 ( 1.5% ),  
съдия Евелина Папазян- 1 ( 1.5% ),  
съдия Емил Дечев- 2 ( 2,9% ),  
съдия Иван Коев- 3 ( 4.4% ),  
съдия Иво Хинов- 5 ( 7.4% ),  
съдия Костадинка Костадинова- 2 ( 2.9% ),  
съдия Мина Мумджиева- 3 ( 4.4% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 1 ( 1.5% ),  
съдия Николай Младенов- 1 ( 1.5% ), 
съдия Пенка Велинова- 3 ( 4.4% ),  
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съдия Петър Гунчев- 2 ( 2.9% ),  
съдия Петя Крънчева- 1 ( 1.5% ),  
съдия Петя Колева- 1 ( 1.5% ),   
съдия Ралица Манолова- 4 ( 5.9% ),  
съдия Светла Букова- 5 ( 7.4% ),  
съдия Тони Гетов- 4 ( 5.9% ),  
съдия Христинка Колева- 2 ( 2.9% ). 
 
Средният процент на потвърдените присъди е 3.4%, като резултатите 

на съдиите съдия  Александра Йорданова, съдия Атанас Атанасов, съдия 
Величка Цанова, съдия Вера Чочкова, съдия Весислава Иванова, съдия 
Виолета Магдалинчева, съдия Добромир Андреев, съдия Ева Пелова- 
Трифонова, съдия Евелина Папазян, съдия Емил Дечев, съдия Костадинка 
Костадинова, съдия Мирослава Тодорова, съдия Николай Младенов, съдия 
Петър Гунчев, съдия Петя Крънчева, съдия Петя Колева, съдия Христинка 
Колева са под този процент, а на съдиите  съдия Андрей Ангелов, съдия 
Величка Маринкова, съдия Владимир Астарджиев, съдия Даниела Борисова, 
съдия Десислав Любомиров, съдия Иван Коев, съдия Иво Хинов, съдия 
Мариета Райкова, съдия Мина Мумджиева, съдия Пенка Велинова, съдия 
Ралица Манолова, съдия Светла Букова, съдия Тони Гетов, са над този 
процент. 

Потвърдените определния са на следните съдии: 
съдия  Александра Йорданова са 8 ( 4% ),  
съдия Андрей Ангелов са 8 ( 4% ),  
съдия Ани Захариева са 5 ( 2.5% ),  
съдия Антон Урумов- 6 ( 3% ),  
съдия Атанас Атанасов- 4 ( 2%),   
съдия Величка Цанова- 3 ( 1.5%),  
съдия Величка Маринкова 2 ( 1% ),  
съдия Вера Чочкова- 8 ( 4% ),  
съдия Весислава Иванова- 6 ( 3% ),  
съдия Виолета Магдалинчева- 7 ( 3.5% ),  
съдия Даниела Борисова- 6 ( 3% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 5 ( 2.5% ),  
съдия Десислав Любомиров- 3 ( 1.5% ),  
съдия Димитрина Ангелова- 8 ( 4% ),  
съдия Добромир Андреев- 5 ( 2.5% ), 
съдия Ева Пелова- Трифонова- 4 ( 2% ),  
съдия Евелина Папазян- 8 ( 4% ),  
съдия Емил Дечев- 6 ( 3% ),  
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съдия Иван Коев- 6 ( 3% ),  
съдия Иво Хинов- 8 ( 4 % ),  
съдия Костадинка Костадинова- 2 ( 1% ),  
съдия Мариета Райкова- 10 ( 3.7%),  
съдия Мина Мумджиева- 5 ( 2.5% ),  
съдия Мирослава Тодорова- 8 ( 4% ),  
съдия Наташа Николова- 3 ( 1.5% ),  
съдия Николай Младенов- 11 ( 5.4% ), 
съдия Пенка Велинова- 6 ( 3% ),  
съдия Петър Гунчев- 6 ( 3% ),  
съдия Ралица Манолова- 7 ( 3.5% ),  
съдия Светла Букова- 10 ( 5% ),  
съдия Снежанка Кьосева- 7 ( 3.5 % ), 
съдия Тони Гетов- 4 ( 2% ),  
съдия Христинка Колева- 7 ( 3.5% ).  
 
Средният процент на потвърдените определения е 3%, като 

резултатите на съдиите на  съдия Ани Захариева, съдия Атанас Атанасов,  
съдия Величка Цанова, съдия Величка Маринкова, съдия Даниела Стоичкова, 
съдия Десислав Любомиров, съдия Добромир Андреев, съдия Ева Пелова- 
Трифонова, съдия Костадинка Костадинова, съдия Мина Мумджиева, съдия 
Наташа Николова, съдия Тони Гетов са под този процент, а на съдиите  
съдия  Александра Йорданова , съдия Андрей Ангелов, съдия Антон Урумов, 
съдия Вера Чочкова, съдия Весислава Иванова, съдия Виолета Магдалинчева, 
съдия Даниела Борисова, съдия Димитрина Ангелова, съдия Евелина 
Папазян, съдия Емил Дечев, съдия Иван Коев, съдия Иво Хинов, съдия 
Мариета Райкова, съдия Мирослава Тодорова, съдия Николай Младенов, 
съдия Пенка Велинова, съдия Петър Гунчев, съдия Ралица Манолова, съдия 
Светла Букова, съдия Снежанка Кьосева, съдия Христинка Колева  са над 
този процент. 

 
От обжалваните съдебни актове за първото шестмесечие на 2014г. са 

изменени 60 бр., от които изменените присъди са 40, изменените определния 
са 20. Изменените присъди са, както следва: 

съдия Андрей Ангелов са 1 ( 2.6% ), 
съдия Антон Урумов- 4 ( 10.3% ),  
съдия Атанас Атанасов- 1 ( 2.6%),   
съдия Величка Цанова- 2 ( 5.1%),  
съдия Вера Чочкова- 3 ( 7.7% ),  
съдия Владимир Астарджиев- 1 ( 2.6% ), 
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съдия Владимира Янева- 1 ( 2.6% ),  
съдия Даниела Борисова- 2 ( 5.1% ),  
съдия Даниела Стоичкова- 1 ( 2.6% ),  
съдия Десислав Любомиров- 1 ( 2.6% ),  
съдия Ева Пелова- Трифонова- 1 (2.6% ),  
съдия Евелина Папзян- 1 ( 2.6% ), 
съдия Емил Дечев- 1 ( 2.6% ),  
съдия Иван Коев- 1 ( 2.6% ),  
съдия Мариян Марков- 1 ( 2.6% ),  
съдия Мариета Райкова – 1 ( 2.6% ), 
съдия Мина Мумджиева- 2 ( 5.1% ), 
съдия Николай Младенов- 3 ( 7.7% ),  
съдия Петър Гунчев- 2 ( 5.1% ),  
съдия Петя Колева- 2 (5.1%),  
съдия Ралица Манолова- 2 ( 5.1% ), 
съдия Тони Гетов- 4 ( 10.3% ),  
съдия Христинка Колева- 2 ( 5.1% ). 
 
Средният процент на изменените присъди за първото шестмесечие 

на 2014г. е 4.5%, като резултатите съдия Андрей Ангелов,  съдия Атанас 
Атанасов,  съдия Влаимир Астарджиев, съдия Владимира Янева, съдия 
Даниела Стоичкова, съдия Десислав Любомиров, съдия Ева Пелова- 
Трифонова, съдия Евелина Папзян, съдия Емил Дечев, съдия Иван Коев, 
съдия Мариян Марков, съдия Мариета Райкова са под средния процент, а на 
съдиите съдия Антон Урумов, съдия Величка Цанова, съдия Вера Чочкова, 
съдия Даниела Борисова, съдия Мина Мумджиева, съдия Николай Младенов, 
съдия Петър Гунчев, съдия Петя Колева, съдия Ралица Манолова, съдия Тони 
Гетов, съдия Христинка Колева са над средния процент. 

 
Изменените определeния са: 
съдия Андрей Ангелов са 1 ( 5% ), 
 съдия Антон Урумов- 2 ( 10% ),  
съдия Атанас Атанасов- 1 ( 5%),   
съдия Величка Цанова- 1 ( 5%),  
съдия Величка Маринкова 1 ( 5% ),  
съдия Весислава Иванова- 2 ( 10% ), 
съдия Владимира Янева- 1 ( 5% ),  
съдия Десислав Любомиров- 1 ( 5% ), 
съдия Добромир Андреев- 1 ( 5% ),  
съдия Иво Хинов- 2 ( 10% ), 
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съдия Мариета Райкова- 1 ( 5% ), 
съдия Мина Мумджиева- 2 ( 5.1% ), 
съдия Николай Младенов- 1 ( 5% ),  
съдия Ралица Манолова- 3 ( 15% ), 
съдия Христинка Колева- 1 ( 5% ). 
 
Средният процент на изменените определния за първото 

шестмесечие на 2014г. е 6.6%, като резултатите на съдия Андрей Ангелов,  
съдия Атанас Атанасов, съдия Величка Цанова, съдия Величка Маринкова, 
съдия Владимира Янева, съдия Десислав Любомиров, съдия Добромир 
Андреев, съдия Мариета Райкова, съдия Мина Мумджиева, съдия Николай 
Младенов, съдия Христинка Колева са под средния процент, а съдиите 
съдия Антон Урумов, съдия Атанас Атанасов, съдия Весислава Иванова, 
съдия Иво Хинов, съдия Мина Мумджиева, съдия Ралица Манолова са над 
средния процент. 

От обжалваните 38 съдебни акта на СГС, като въззивна инстанция, 
пред ВКС за 2012 г., на:  

съдия Александра Йорданова- 1, 
съдия Андрей Ангелов- 1, 
съдия Атанас Атанасов- 4, 
сидия Величка Цанова- 1, 
съдия Весела Дончева- 1, 
съдия Весислава Иванова- 2, 
съдия Владимир Астарджиев- 1, 
съдия Владимира Янева- 1, 
съдия Даниела Борисова- 2,  
съдия Десислав Любомиров- 2, 
съдия Емилия Колева- 1, 
съдия Иван Коев- 1, 
съдия Карамфила Тодорова- 5, 
съдия Костадинка костадинова- 2, 
съдия мими Петрова- 1, 
съдия Мина Мумджиева- 2, 
съдия Мирослава Тодорова- 1, 
съдия Петя Крънчева- 2, 
съдия Петя Колева- 3, 
съдия Светла Букова- 1, 
съдия Снежана Кьосева- 1, 
съдия Тони Гетов- 2, 
От тях са изменени 3 съдебни акта, от които на: 
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съдия Атанас Атанасов-1,  
съдия Десислав Любомиров- 1. 
съдия Костадинка Костадинова- 1, 
Потвърдени- 27 съдебни акта, от които на: 
съдия Александра Йорданова-1, 
съдия Андрей Ангелов- 1, 
съдия Атанас Атанасов- 2, 
съдия Величка Цанова-1, 
съдия Владимир Астарджиев- 1, 
съдия Даниела Борисова са 2,  
съдия Десислав Любомиров- 1,  
съдия Емилия Колева- 1,  
съдия Иван Коев- 1, 
съдия Карамфила Тодорова- 5,  
съдия Мина Мумджиева- 2, 
съдия Мирослава Тодорова- 1, 
съдия Петя Крънчева- 2, 
съдия Петя Колева- 3, 
съдия Светла Букова- 1, 
съдия Снежанка Кьосева- 1, 
съдия Тони Гетов- 1. 
Отменени – 8 съдебни акта, от които на:  
съдия Атанас Атанасов- 1, 
съдия Весислава Иванова- 2,  
съдия Весела Дончева- 1, 
съдия Владимира Янева-1, 
съдия Костадинка Костадинова- 1, 
съдия Тони Гетов- 1.  
съдия Мими Петрова - 1 
От обжалваните 56 съдебни акта на СГС, като въззивна инстанция, 

пред ВКС за 2013 г., на:  
 съдия Андрей Ангелов- 2, 

съдия Атанас Атанасов- 2, 
съдия Величка Маринкова- 4, 
съдия Вера Чочкова- 2, 
съдия Весислава Иванова- 2, 
съдия Владимир Астарджиев- 4, 
съдия Владимира Янева- 1, 
съдия Даниела Борисова- 2, 
съдия Евелина Папазян- 3, 
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съдия Емил Дечев- 2, 
съдия Емилия Колева- 2, 
съдия Иван Коев- 1, 
съдия Иво Хинов- 3, 
съдия Карамфила Тодорова- 4, 
съдия Мина Мумджиева- 5, 
съдия Николай  Младенов- 1, 
съдия Пенка Велинова- 1, 
съдия Петър Гунчев- 2, 
съдия Петя Колева- 1, 
съдия Ралица Манолова- 1, 
съдия Тони Гетов- 3, 
младши съдия Виолета Парпулова- 3, 
младши съдия Кирил Димитров- 2, 
младши съдия Делян Дилков- 2. 
От тях са изменени 3 съдебни акта, от които на: 
съдия  Андрей Ангелов- 1, 
съдия Величка Маринкова- 1, 
съдия Карамфила Тодорова- 1. 
Потвърдени са 43 на съдиите:  
съдия Андрей Ангелов- 1, 
съдия Атанас Атанасов- 2, 
съдия Величка Маринкова- 2, 
съдия Вера Чочкова- 2, 
съдия Весислава Иванова- 2, 
съдия Владимир Астарджиев- 4, 
съдия Даниела Борисова- 2, 
съдия Евелина Папазян- 2, 
съдия Емил Дечев- 2, 
съдия Емилия Колева- 2, 
съдия Иван Коев- 1, 
съдия Иво Хинов- 3, 
съдия Карамфила Тодорова- 2, 
съдия Мина Мумджиева- 3, 
съдия Николай Младенов- 1, 
съдия Пенка Велинова- 1, 
съдия Петър Гунчев- 2, 
съдия Петя Колева- 1, 
съдия Ралица Манолова- 1, 
съдия Тони Гетов- 3, 
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младши съдия Виолета Парпулова- 1, 
младши съдия Кирил Димитров- 1, 
младши съдия Делян Дилков- 2.  
Отменени са 10 на съдиите:  
съдия  Величка Маринкова- 1, 
съдия Владимира Янева- 1, 
съдия Евелина Папазян- 1, 
съдия Емил Дечев- 1, 
съдия Карамфила Тодорова- 1, 
съдия Мина Мумджиева-2, 
младши съдия Виолета Парпулова- 2, 
младши съдия Кирил Димитров- 1. 
От обжалваните 35 съдебни акта на СГС, като въззивна инстанция, 

пред ВКС за първото шестмесечие на 2014 г. са, както следва: 
съдия Александра Йорданова- 2, 
съдия Атанас Атанасов- 3, 
съдия Величка Маринкова- 1, 
съдия Виолета Магдалинчева- 3, 
съдия Владимир Астарджиев- 1, 
съдия Даниела Борисова- 2, 
съдия Десислав Любомиров- 1, 
съдия Евелина Папазян- 4, 
съдия Емил Дечев- 2, 
съдия Иван Коев- 1, 
съдия Иво Хинов- 1, 
съдия Костадинка Костадинка Костадинова- 1,  

 съдия Мина Мумджиева- 1, 
 съдия Пенка Велинова- 2, 

съдия Светла Букова- 2, 
съдия Тони Гетов- 2, 

 съдия Христинка Колева- 1, 
 младши съдия Марина Манолова- 2, 

младши съдия Кирил Димитров- 1, 
младши съдия Радослава Качерилска- 2.  
От тях са изменени 2 съдебни акта: 
Съдия Атанас Атанасов- 1, 
съдия Величка Маринкова- 1. 
Потвърдени са 20 съдебни акта, от които на:  
съдия  Александра Йорданова- 2, 
съдия Атанас Атанасов- 2, 
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съдия Виолета Магдалинчева- 1, 
съдия Даниела Борисова- 1, 
съдия Евелина Папазян- 3, 
съдия Емил Дечев- 1, 
съдия Иво Хинов- 1, 
съдия Пенка Велинова- 2, 
съдия Светла Букова- 2, 
съдия Тони Гетов- 1, 
съдия Христинка Колева- 1, 
младши съдия Марина Манолова- 1, 
младши съдия Кирил Димитров- 1, 
младши съдия Радослава Качерилска- 1. 
 
Отменени са 13 съдебни акта, от които на:  
съдия Виолета Магдалинчева- 2, 
съдия Владимир Астарджиев- 1, 
съдия Даниела Борисова- 1, 
съдия Десислав Любомиров- 1, 
съдия Евелина Папазян- 1, 
съдия Емил Дечев- 1, 
съдия Иван Коев- 1, 
съдия Костадинка Костадинова- 1, 
съдия Мина Мумджиева- 1, 
съдия Тони Гетов- 1, 
младши съдия Марина Манолова- 1, 
младши съдия Радослава Качерилска- 1.  
 
  

АНАЛИЗ И ОБОБЩАВАНЕ НА ДЕЛАТА, КОИТО СА 
ПРИКЛЮЧЕНИ С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ  

(съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗСВ) 
 
 

I. Общи бележки 
Аналитичната дейност на ИВСС е конституционно и законово 

установена – чл. 132а, ал. 10 КРБ във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 3 и 4 ЗСВ; 
Специфичното за тази дейност според КРБ и ЗСВ е, че тя е : 
1. Последваща контролна дейност, която се упражнява от ИВСС. 
2. Има за предмет дела, които са приключени с влязъл в сила съдебен 

акт. 
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        3. И се осъществява по ред, определен в ЗСВ и Правилника за 
организацията на дейността на ИВСС и за дейността на администрацията и 
на експертите (ПОДИВССДАЕ), без да се засяга независимостта на съдиите, 
съд. заседатели, прокурорите и следователите при осъществяване на техните 
функции (132а, ал. 6 КРБ). 
         4. Гаранция за спазването на предходната норма са две обстоятелства: 
             а) ИВСС анализира и обобщава практиката на съдилищата по делата, 
които са приключени с влязъл в сила съдебен акт и това изключва 
възможността да се повлияе на магистратите при изпълняване на служебната 
им дейност; 
            б) констатациите на ИВСС по приложението на закона не водят до 
промяна на съдържанието и насоката на постановения съдебен акт. 
 5. Целта на този анализ е да се установи дали е налице единство или 
противоречие в съдебната практика, като в последния случай ИВСС 
сигнализира компетентните органи да сезират ВКС, ВАС или общо събрание 
на съответните колегиите на двете съдилища за издаване на тълкувателен 
акт по еднаквото тълкуване и приложение на закона – чл. 124, ал. 2 ЗСВ. 
 6. При осъществяване на дейността по предходната точка (5) ИВСС –
прави констатация за приложението на закона въз основа на приетите за 
установени фактически положения по конкретното дело. 
 7. ИВСС не може да прави констатация дали оценката на едни или 
други доказателствени средства отговарят на изискванията за достоверност. 
 8. ИВСС може да прави анализ на съдебната практика по спазване на 
процесуалните изисквания за приемане на едни или други доказателстевни 
средства. 
 9. Въз основа на изложеното дотук, аналитичната и обобщаваща 
дейност на ИВСС по правилното приложение на материалния и 
процесуалния закон може да се определи като последваща контролна 
държавна дейност по еднаквото и точно приложение на закона от 
съдилищата и прокуратурите при изпълнение на техните служебни действия 
и постановените актове, без да се засяга независимостта на съдиите, 
прокурорите, съд. заседатели и следователите при осъществяване на техните 
функции, а само с цел да се провери и осигури точно и еднакво приложение 
на закона. Тази дейност се осъществява само с оглед обезпечаването на 
сигналната функция на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗСВ. 
 Тази аналитична и обощаваща дейност не засяга по същество 
правилността на установените фактически положения, оценката на 
доказателствата и доказателствените средства и тяхното кредитиране или не, 
което е стожера на вътрешното убеждение на магистратите по фактите и 
тяхното значение за делото. Така се съчетават едновременно принципът за 
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независимост на органите на съдебната власт (117, ал. 2 КРБ) и принципът 
за независимост на ИВСС (132а, ал. 6, изр. 2 КРБ). Между тези два принципа 
няма колизия, а възможност за съчетано ефективно действие при стриктно 
спазване на Конституцията и закона, което е било целта на извършената 
проверка по този предмет в СГС и проверените други съдилища.        

 
  

АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ПО ОБРАЗУВАНЕТО И  
ПО НАСРОЧВАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА В ПЪРВА 

ИНСТАНЦИЯ 
 
1. ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
 

 Съгласно чл. 247, ал.1 НПК производството пред първата инстанция се 
образува с разпореждане на председателя на съда. 
 Разпореждането, с което се образува наказателното производство е 
позитивно държавническо изявление, с което се уважава първото искане за 
осъществяване на наказателната претенция, а именно образуване на 
наказателното дело и поради това, след като не подлежи на обжалване и е в 
интерес на сезиращите органи и лица, не е необходимо да се мотивира. Ето 
защо това позитивно изявление може да се изрази и само чрез подпис на 
съответното длъжностно лице върху щемпел, в който текстуално е записано 
процесуалното действие „образувам”, характер и номер на делото, 
наименованието на съда, датата на образуване и длъжността на лицето, 
положило подписа си. Само такова образуване на наказателното 
производство е надлежно и поради това, само такова производство може да 
породи валидно целия фактически и процесуален състав на съответното дело, 
с посочените в закона последици. 
 За образуването на делото компетентността е на председателя или на 
зам. председателя на съда или на лица, които ги заместват със заповед. 
 Като правило наказателните дела в СГС се образуват при спазване 
изискванията на закона, поради което не се отправят особени бележки и 
възражения. 
 За насрочване на делото и за организиране на неговото разглеждане е 
компетентен определеният по чл. 9 ЗСВ докладчик. Насрочването и 
допълнителните разпореждания по организацията на разглеждането на 
делото следва да стане задължително с разпореждане по чл. 252 НПК.   

Между разпореждането по чл. 247, ал. 1 НПК на председателя на съда 
за образуване на делото и разпореждането на докладчика по чл. 252, ал. 1 
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НПК за проверка годността на делото и насрочването му за разглеждане в с.з. 
има съществени разлики. Те имат различен предмет, задачи и се 
постановяват от длъжностни лица, с различна процесуална компетентност. 
Първото разпореждане е предпоставка  за второто и се намират в 
съотношение на причинно-следствена зависимост. Ето защо разпореждането 
за образуване на делото следва да отговаря на всички изисквания на закона, 
за да бъдат законосъобразни и всички последващи процесуални действия на 
съда и страните, включително и разпореждането на докладчика по спазване 
изискванията на чл. 248, ал. 2 НПК и възможността делото да се разглежда в 
с.з. 

При проверката в СГС се констатира, че преобладаващо наказателните 
дела се образуват с нарочен щемпел, който съдържа разпореждане за 
образуване на делото по чл. 247, ал. 1 НПК, с което се посочва номера и вида 
на наказателното дело, съдебния състав, съдията- докладчик, датата на 
образуване и подпис на председателя. В съдържанието на самото 
разпореждане е включено разрешението за насрочване на делото в срок 3 м., 
по чл. 252, ал. 2 НПК. Разрешението на председателя  за насрочване на 
делото над 2 - месечния срок, но не по-късно от 3 м., съставлява едно 
изключение от общото правило по чл. 252, ал. 1 НПК и не следва това 
изключение да се превръща в масова практика. Препоръката е това 
разрешение за по-дългия срок за насрочване на делото да отпадне от 
щемпела, който по начало има за цел да отрази преди всичко факта на 
образуване на делото и неговия вид. Разрешението по чл. 252, ал. 2 НПК 
следва да се дава от председателя не служебно, а само при направено 
мотивирано искане от съдията –докладчик. Няма пречки същото 
разпореждане да се изпише върху искането и да се подпише пак там от 
компетентния орган, като така създадения документ се приложи към делото. 

В същия щемпел за образуване на наказателното дело не е отразено 
изискването съдията-докладчик да бъде определен, съгласно чл. 9 ЗСВ. Така 
както е попълнено и оформено разпореждането за образуване на делото, 
създава невярното впечатление, че докладчикът е определен не на принципа 
на случайния подбор по електронен път, а лично от председателя. За да се 
избегне възможността от такова разбиране, препоръчително е в щемпела да 
намери място изискването, че докладчикът е определен по чл. 9 ЗСВ. Като се 
имат предвид направените по-горе бележки, видът на щемпела за образуване 
на делото в НО на СГС може да има следния вид: 

 
Ред I     Софийски градски съд. Наказателно отделение ; 
Ред II    Образувам (НОХД, НЧД, НАД) № ……./г.; 
Ред III  Докладчикът е определен по чл. 9 ЗСВ ;  
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Ред IV   състав .........;  докладчик - .............. 
Ред  V   София, …….(дата) 
Ред VI   Председател …………………………. 
  
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, ЧНД, АНХД и др. – 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. 

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.  
 Има отделни случаи, при които въобще липсва образуване на 
наказателното дело съгласно изискванията на закона и това поставя под 
съмнение редовността на цялото производство и валидността на 
постановения съдебен акт (НЧД № 2369/13 г., съдия Янева, НОХД № 
2688/2013 г. на същия докладчик). По тези дела липсва изявлението за 
образуване на делото, а доколкото има саморъчно изписана резолюция и по 
двете дела, тя се отнася до насрочването им и то също без спазване 
изискванията на закона – чл. 252 НПК (вместо с разпореждане, с резолюция, 
какъвто съдебен акт по вид чл. 32 НПК не познава). 
 Препоръчително е всички наказателни дела да се образуват и 
насрочват, съгласно изискванията на процесуалния закон.  
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           2. ПО НАСРОЧВАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 
По правило насрочването на наказателните дела става с 

разпореждането за предаване обвиняемия на съд (чл. 252, ал. 2 НПК). 
Разпорежданията са конкретни, обосновани, относими и 

законосъобразни и това е масовата практика на СГС. Те съдържат на първо 
място резултатите от извършената съдебна проверка върху ДП или 
досъдебната фаза на производството с констатацията, че не са допуснати 
нарушения на закона и не е ограничено правото на защита на обвиняемия, 
правата на неговия защитник и пострадалия. Същевременно се прави 
констатация, че са налице всички условия за разглеждане на делото в с.з., без 
да са налице причини за прекратяване или спиране на делото.   

На следващо място с разпореждането се създава организация и 
подготовка на предстоящото съдебно заседание, като се посочват лицата за 
призоваване, необходимостта от назначаването на задължителна защита, 
запасен съдия или резервен защитник и др.  

Така, на практика се осъществява ефективен и пълноценен 
подготвителен стадий спрямо съдебното заседание, а именно предаването на 
обвиняемия на съд. 

Следва да се посочи, че разпореждане за насрочване на делото, с 
обсъждане на близки до горепосочените въпроси, следва да се прави за ЧНД 
и ВНЧХ делата по силата на чл. 2, ал.1 НПК, съгласно който наказателно-
процесуалният кодекс се прилага за всички образувани на територията на РБ 
наказателни дела. 

За АНД и по УБДХ се прилага също НПК, с препращаща норма на чл. 
84 ЗАНН, когато в този закон няма специални правила за съответните 
процесуални действия или производства.  

С препращаща норма на чл. 7 УБДХ контролът на ОС по решенията на 
РС по чл. 1 УБДХ се осъществява като касационно производство, след като 
се сочат касационните основания за проверка по чл. 348 НПК. 

Има констатирани изключения от начина на насрочване на 
наказателните дела, които се разпределят в следните групи: 

1. Насрочване на делото, вместо с разпореждане, съгласно чл. 252, ал. 1 
НПК, със саморъчно изписана резолюция. 

 ● По НОХД № 1026/2014 г., 3-ти с-в, съдия В. Магдалинчева, 
насрочването е станало със саморъчно изписана резолюция от докладчика. 
Първата бележка е, че във видовете съдебни актове по чл. 32 НПК, 
резолюцията не е посочена като възможен съдебен акт, от което следва, че 
такъв акт е недопустим, най-малкото защото обективно не отговаря на 
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всички изисквания за съдебен акт, посочен в чл. 32 НПК. Втората бележка е, 
че по делото не е ясно дали е упражнен задължителният съдебен контрол по 
въпросите, посочени в чл. 248, ал. 2 НПК и какъв е резултата от този контрол, 
т.е. липсва задължителната съдебна констатация, че са налице условията за 
разглеждане на делото в с.з., от което следва, че стадият на съдебното 
производство „Предаване на съд” – чл. 247 – чл. 252 НПК не е документиран 
по предвидения начин в закона и поради това много трудно може да се 
приеме, че е осъществен. 

● По идентичен начин е процедирано и при насрочването на НОХД № 
1225/2012 г., 18 –ти с-в, съдия Е. Колев; НОХД № 1341/2014 г., 16 с-в, съдия 
Емил Дечев, по което предварително е депозиран проект за решаване на 
делото със споразумение, също няма разпореждане за насрочване на делото, 
въпреки че това е наказателно дело от общ характер и по отношение на 
споразумението, което е предварително представено, е задължително да се 
извърши прецизен последващ съдебен контрол относно: а) спазване 
процесуалните изисквания за провеждане на ДП по начин, осигуряващ 
изясняване на обстоятелствата от задължителния предмет на доказване и 
осигуряване правото на защита на подсъдимия и пострадалия; б) преценка 
относно наличието на специалните материално-правни и процесуално-правни 
изисквания за решаване на делото със споразумение; в) липсата на основания 
за прекратяване или спиране на делото или за връщането му на ДП. 

Без тази проверка на посочените въпроси не е възможно успешното 
разглеждане и решаване на делото в с.з. със споразумение. От това следва, че 
по делата, които се решават по Глава XXIX НПК изискванията за 
предварителна проверка и контрол върху годността на ДП да бъде внесено, 
разгледано и решено в открито съдебно заседание, обективно не са по-малки 
отколкото спрямо делата, които се решават по Глава XX НПК.       

● По същия начин са насрочени още: НОХД № 6061/ 2012 г., 28 с-в, 
както и ЧНД № 4312/2013 г., ЧНД № 629/2014 г., съдия Урумов и др. 

Общо за тази категория нарушения следва да се отбележи, че липсата 
на част от съдебното производство, със съответно необходимият му съдебен 
акт, означава, че е налице неупражнена съдебна компетентност, предвидена 
по закон, а това е възможно най-тежкото процесуално нарушение. 
Препоръката е тази практика да бъде изоставена.    

2. Разпореждане за насрочване на делото, по което има упражнена 
съдебна компетентност, непредвидена по закон.  

По една значителна част от разпорежданията за насрочване на делото 
по чл. 252 НПК има произнасяне, освен по законоустановените въпроси в чл. 
248, ал. 2 НПК, още и по мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия, 
без съдът да е сезиран по предвидения ред и от оправомощените процесуални 
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субекти. По действащия НПК (2005 г.) законодателят, за разлика от 
предходния процесуален закон (НПК - 1974 г.), не е предвидено служебно 
произнасяне на съдията – докладчик по взетата мярка за неотклонение на ДП. 
Въпреки това, значителна част от съдиите, вероятно по силата на една 
инерция продължават да се произнасят и по мярката за неотклонение, без да 
са надлежно сезирани за това, съгласно чл. 256, ал.1, т. 2 и ал. 3 и 4 НПК. 

Пак по силата на същата инерция в разпорежданията, в които има 
произнасяне по мярката за неотклонение от ДП има и диспозитив, че 
разпореждането в частта относно мярката за неотклонение може да бъде 
обжалвано и протестирано в 7 –дневен срок от получаване на съобщението 
пред въззивната инстанция. Така, поради допуснато едно нарушение на 
процесуалния закон (чл. 248, ал. 2, вр. чл. 256, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4 НПК) 
възниква автоматично и следващо процесуално нарушение, с което се 
обявява за възможно едно производство пред въззивната инстанция, което чл. 
252 във вр. с чл. 248 НПК не допуска.  

Такива разпореждания са постановени по НОХД № 4797/2010 г. 7-ми с-
в, с-я В. Магдалинчева; по НОХД № 242/2014 г. 12 с-в, с-я Ева Пелова; по 
НОХД № 4684/2013 г.25 с-в, с-я Ани Захариева; НОХД № 3980/2004 г. 21 с-в, 
с-я Владимир Астарджиев; НОХД № 3583/2012 г., с-я Иво Хинов; НОХД № 
1564/2011 г. 13 с-в, с-я Александра Йорданова; НОХД № 4229/2014 г. на 
същия състав и на същия докладчик; НОХД № 5663/2011 г. 20 с-в, съдия 
Даниела Стоичкова; НОХД № 5361/2010 г., НОХД № 5874/2012 г. и НОХД 
№ 307/2013 г. на същия състав и докладчик; НОХД № 4271/2009 г. 11 с-в, с-я 
Мариан Марков, НОХД № 1103/2010 г. и НОХД № 3582/2012 г. на същия 
състав и докладчик и др. 

Тази категория нарушения по предаването обвиняемия на съд и 
изготвянето на разпореждането по чл. 252 НПК, са най-многобройни и се 
допускат почти масово. Трябва да се подчертае още веднъж, че съдебната 
компетентност по НПК е ясно установена за всеки етап от съдебното 
производство. Тази компетентност поради това е винаги императивна, от 
което следва, че не може по принцип, нито да се разширява, нито да се 
стеснява, а да се прилага винаги адекватно и точно в законоустановените ѝ 
параметри. Допуснато нарушение на процесуалния закон може да се 
отстрани много лесно, като практиката на съда се приведе в съответствие с 
изискванията на закона.                        

3.Разпореждания, които съдържат дословно възпроизвеждане на 
законови текстове, вместо същите норми да бъдат обяснени на понятен 
език за подсъдимите.     

В някои от разпорежданията по чл. 252 НПК е изписано, че делото 
може да бъде разгледано в отсъствие на подсъдимия, когато са налице 
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основанията на чл. 269, ал. 3 НПК , след което е направено дословно 
възпроизвеждане съдържанието на същата разпоредба, което не може да се 
приеме за разясняване на правата на подсъдимия, каквото съдът дължи по чл. 
15, ал. 3 НПК: Разпореждане по НОХД № 4049/2012 г. 29 с-в, с-я П. 
Велинова; НОХД № 5261/2010 г. 34 с-в, с. Бисерка Цанева; НОХД № 
1999/2013 г. 27 с-в, съдия К. Костадинова; НОХД № 4087/2014 г. на същия 
състав и докладчик и др.  

Разясняването на процесуалните права на подсъдимия в случаите по чл. 
269, ал. 3 НПК би следвало да се разбира като задължение на съда да посочи 
на подсъдимия хипотезите, при които делото може да бъде разгледано  и в 
негово отсъствие и предвидените условия за това на разбираем и достъпен 
език (без юридическа или др. Специална терминология).  

4. Други бележки по изписването на разпореждането. 
Актовете на съда следва да използват само утвърдените в закона 

термини и понятия, актуални за времето на разглеждане на делото. Съгласно 
действащия НПК (2005 г.) наименованието на предсъдебната фаза като 
„предварително производство” е изоставено и на негово място е въведено 
наименование за същата фаза „досъдебно производство”. Понеже НПК (2005 
г.) не си служи с понятието предварително производство, използването на 
същото понятие в съдебните актове е нежелателно. Такова несъответно 
терминологично използване е констатирано в няколко разпореждания на 9 с-
в, съдия Весислава Иванова (НОХД № 3782/12 г., НОХД № 1281/13 г., НОХД 
№ 4920/2012 г., НОХД № 5639/2012 г.). 

5. Законосъобразно изготвени разпореждания за предаване 
обвиняемия на съд.    

Тези разпореждания са съобразени с всички изисквания на закона. По –
специално следва непременно да се отбележи, че тези разпореждания 
съдържат констатации и отношение относно: 

● квалификацията на повдигнатото обвинение; 
● подсъдността на делото; 
● има ли основания за прекратяване или спиране на наказателното 

производство; 
● има ли допуснати съществени процесуални нарушения на ДП; 
● отговаря ли ОА на изискванията на чл. 246 НПК; 
● налага ли се привличането на запасен съдия или съдебен заседател 

(това е необходимо особено по делата с фактическа и правна сложност с по-
голяма продължителност на разглеждане); 

● има ли основание за разглеждане на делото по някои от 
диференцираните производства (Глава XXV – XXIX НПК). 
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В тази връзка следва да се отбележи, че по някои от разпорежданията 
докладчикът се въздържа да изпише правната квалификация на деянието по 
повдигнатото обвинение, като се препраща към квалификацията по ОА. 
Очевидно така се цели показването на една необвързаност към правната 
квалификация на повдигнатото обвинение, вероятно по съображения да се 
изключи съмнение за предубеденост и конкретно изразено отношение към 
обвинението. Тези опасения са несъстоятелни. Вярно е, че в чл. 248, ал. 2 
НПК не е предвидено изрично непосредствен директен контрол върху 
приложението на материалния закон. Този контрол обаче не е изключен, а 
обратното – той е наложителен по силата на разпоредби от НПК, които 
съставляват основни начала на процеса. Така по силата на чл. 117, ал. 2 КРБ, 
съдът няма как да обезпечи своята независимост и подчиненост само на 
закона, ако той не упражни контрол върху неговото правилно приложение; 
не е възможен по никакъв друг начин да се обезпечи принципът за равенство 
на гражданите пред закона, съгласно чл. 6, ал. 2 КРБ, ако съдът не провери 
дали материалният закон е приложен правилно спрямо подсъдимия, така 
както е прилаган по отношение и на други лица; не може да има никакво 
съмнение в приоритетното значение на посочените разпоредби на КРБ пред 
чл. 248, ал. 2 НПК и положението, че същите конституционни норми, 
съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ имат непосредствено действие и поради това не 
само могат, но и трябва да се прилагат от всички органи на съдебната власт, 
т.е. задължението за контрол върху правилното приложение на материалния 
закон от органите на ДП е конституционно задължение на съда и не подлежи 
на оспорване и отричане. 

До същите изводи се стига и при анализ на нормите от НПК с 
отношение към разглеждания въпрос: 

● Съгласно чл. 1, ал. 1 НПК една от задачите на наказателно-
процесуалния кодекс е да се осигури правилно прилагане на закона. Като се 
има предвид ръководната роля на съда (чл. 27 НПК) и мястото на съдебното 
производство в наказателния процес (чл. 7 НПК) не може да има никакво 
съмнение, че с цялостната си дейност, съдът е гаранция за правилното и 
точното прилагане на законите спрямо всички граждани. 

● по силата на чл. 10, пр. 2 НПК подчинеността и на съда само на 
закона предполага постоянен контрол за неговото спазване и точно 
прилагане от всички органи и лица, включително и от органите на ДП; 

● съгласно чл. 11, ал. 1 НПК съдът, прокурорът и разследващите 
органи прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани. Това по 
необходимост предполага за съда задължение за последващ контрол върху 
приложението на материалния закон на ДП, както и задължение за самия съд 
сам да вземе мерки и да приложи правилно закона във всички случаи. 
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Разгледаните по-горе процесуални разпоредби са включени в Глава 
втора „Основни начала” и като  норми с принципно значение имат приоритет 
към останалите норми, включително и спрямо тази по чл. 248, ал. 2 НПК. 

Съгласно чл. 246, ал. 3 НПК в заключителната част на ОА се посочват 
наред с другото, още и правната квалификация на деянието.  

В разпореждането за предаване обвиняемия на съд, съдията-докладчик 
не може да се абстрахира от посочената в ОА правна квалификация, тъй като 
от нея зависи предметната (материална) подсъдност на делото, състава на 
съда, компетентен да разгледа делото в съответния съд, реда за разглеждане 
на делото – по общия или по някоя от диференцираните процедури. 
Въпросът за квалификацията на извършеното деяние е въпрос и за 
гарантиране отговорността на подсъдимия по вид и обем, т.е. че подсъдимият 
ще носи отговорност  само за това престъпление, което действително е 
извършил. Така съдебният контрол относно правилното приложение на 
материалния закон гарантира в максимална степен правата и интересите на 
подсъдимия. В английското наказателно-процесуално право тази защита на 
подсъдимия се нарича материално-правна.  

При проверката се констатира, че преобладаващо разпорежданията по 
чл. 252 НПК са законосъобразни, пълни, точни и адекватни. В това 
отношение могат да се посочат  като много добри разпорежданията по НОХД 
№ 1089/2014 г. 23 с-в, с-я Андрей Ангелов, по НОХД № 724/2013 г. на същия 
докладчик, по НОХД № 3277/2010 г. 28 с-в, с-ъ Атанас Атанасов, по НОХД 
№ 4048/2012 г. 29 с-в, с-я П. Велинова, по НОХД № 6137/2011 г. 6 с-в, с-я 
Иван Стойчев, по НОХД № 5684/2011 г. 32 с-в, с-я Десислав Любомиров, по 
НОХД № 5802/2011 г. и по НОХД № 70/2013 г. на същия докладчик, по 
НОХД № 128/2014 г. 14 с-в, с-я Ралица Манолова, по НОХД № 1034/2010 г. и 
НОХД № 2590/2007г., по НОХД № 1278/2013 г. и по НОХД № 5207/2012 г.  
на същия докладчик, по НОХД № 102/2013 г. 2013 г. 13 с-в, с-я Александра 
Йорданова, по НОХД № 3781/2012 г., НОХД № 5336/2011 г. и НОХД № 
3781/2012 г. – всички на 15 с-в, с-я Петя Колева и др.  

С оглед единство и безпротиворечивост на съдебната практика по чл. 
252, вр. с чл. 248, ал. 2 НПК е препоръчително отделните състави да 
постигнат съгласие и единство по формата и съдържанието на 
разпореждането за предаване на съд, с което се поставят обективните и 
субективните предели на съдебния наказателен процес.       
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АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ДВИЖЕНИЕТО И 
ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА НОХ ДЕЛАТА 

 
    4 с-в, съдия Петя Крънчева 
 
НОХД № С – 182/2008 г., образувано на 04.03.2008 г. срещу 7 подсъдими по 
чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. чл. 354а, ал. 1, и 2 НК за всички. За четирима 
от тях е образувано и по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 НК, като за единия е по чл. 354а, 
ал. 1, пр. 3 и 4 НК. За двама от тях и по чл. 339, ал. 1, пр. 2 НК.  
 По делото има 40 свидетели, 6 от които са анонимни и 19 вещи лица. 
 С разпореждане от 07.05.2008 г. делото е насрочено за предварително 
изслушване на 13.06.2008 г.  
 Констатира се забавяне при насрочването с 1 м. и 9 дни. 
 ● 13.06.20008 г. – не е даден ход, поради нередовно призоваване на 
единия от подсъдимите (няма го на последния известен по делото адрес, а на 
другия адрес, известен по делото – по данни на касиера лицето е в чужбина) 
и неявяване на друг от подсъдимите, за когото има данни, че е задържан (по 
думи на един от явилите се подсъдими). Делото е отложено за 13.10.2008 г.  
          На гърба на списъка на лицата за призоваване, с резолюция от 
13.10.2008 г. делото е пренасрочено за 03.12.2008 г., поради съобщение за 
поставено взривно устройство в сградата на на Съдебната палата. 
 ● 03.12.2008 г. – заседанието е започнало в 10.30 ч., вместо в 9.30 ч., на 
което не е бил даден ход, поради неявяване на двама от защитниците 
(единият е болен, а от другият е депозирана молба, с която моли за отлагане 
на делото, поради възникнал спешен ангажимент в НСБОП – МВР и предвид 
закъснелия час на насроченото с.з.). Делото е отложено за 13.02.2009 г., без 
да се назначат резервни защитници, съгласно чл. 94, ал. 4 НПК. 
 ●  13.02.2009 г. – не е даден ход, поради изявление на един от 
защитниците относно невъзможността да осъществи пълноценна и адекватна 
защита, поради здравословни причини и изявлението на подзащитния й, че 
държи на нейната защита (отново проблеми със защитата). Делото е 
отложено за 03.04.2009 г. 
 ●  03.04.2009 г. – даден ход на делото (1 г. и 3 м. след образуването му) 
и на съдебното следствие и с оглед направеното изявление от всички делото 
да се гледа по общия ред, за призоваване на свидетелите по списъка на 
обвинителния акт, делото е отложено за 03.06.2009 г.  
 ● 03.06.2009 г. – не е даден ход на делото. Във връзка с направеното 
искане от защитниците на подсъдимите лица за предоставяне на възможност 
да съгласуват мнения за провеждане на производството по реда на Глава 
XXVII НПК – чл. 371, т. 1 НПК, делото е отложено за 10.07.2009 г. 



255 
 

       Направено е предложение от страна на един от защитниците, с оглед 
големия брой свидетели, делото да се гледа по реда на чл. 371, т. 1 НПК. 
 ●  10.07.2009 г. – не е даден ход, поради неявяване на защитника на 
един от подсъдимите (отново проблем със защитата). Съобщила е по 
телефона, че поради възникнал проблем с колата и тя се намира в 
провинцията, няма да може да се яви в с.з. Делото е отложено за 12.11.2009 г. 
На един от редовно призованите, но неявил се без уважителни причини 
свидетел, е наложена глоба в размер на 100 лв. и е постановено 
принудителното му довеждане. Наложена е глоба на Началника на ОЗ 
Охрана – гр. София в размер на 500 лв. с оглед непредставянето в съда на 
изискан писмен отговор относно изпълнимостта на процедурата по 
призоваване на свидетел, както и неизпълнение на принудително довеждане 
на друг свидетел за това с.з. 
 ● 12.11.2009 г. – даден е ход на делото и са разпитани свидетели. За 
разпит на свидетели делото е отложено за 05.02.2010 г.  
 ● 05.02.2010 г. – не е даден ход, поради неявяване на двама от 
подсъдимите. Единият бил задържан за изтърпяване на наказание лишаване 
от свобода, а за другия е представено медицинско свидетелство за получена 
бъбречна криза. Този подсъдим е бил обявен за издирване, поради 
ненамирането му на домашния му адрес (в този смисъл е постъпила 
докладна). Делото е отложено за 13.04.2010 г., на един от редовно 
призованите свидетели и неявили се, без да сочат уважителни причини, е 
наложена глоба в размер на 100 лв. и е постановено принудителното му 
довеждане. 
 ● 13.04.2010 г. – даден е ход на делото, разпитани са свидетели. За 
разпит на неявилите се лица, делото е отложено за 05.07.2010 г. На двама 
свидетели, които са били редовно призовани, но неявили се без уважителни 
причини, съдът е постановил принудителното им довеждане и им е наложил 
глоба в размер на 100 лв. 
 ●  05.07.2010 г. – даден е ход, за разпит на свидетели е отложено за 
01.11.2010 г. 
 ●  01.11.2010 г. – не е даден ход, поради неявяване на 1 от подсъдимите 
и един от защитниците (защитникът е постъпил в болница, за подсъдимия не 
се знае причината и не е посочена). На подсъдимия е изменена мярката за 
неотклонение от „подписка” в „парична гаранция в размер на 500 лв.”. 
Делото е отложено за 15.12.2010 г., за когато е постановено принудителното 
довеждане на един свидетел и му е наложена глоба в размер на 300 лв. 
(отменена в следващото с.з.) 
 ● 15.12.2010 г. – даден ход на делото, разпитани са свидетели. За 
разпит на свидетели е отложено за 15.03.2011 г.  На неявилите се свидетели е 
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наложена глоба в размер на по 300 лв. и е постановено принудителното им 
довеждане. 
 ● 15.03.2011 г. – даден ход на делото, разпитани са свидетели. За 
разпит на неразпитаните до момента свидетели е отложено за 09.05.2011 г. 
Постановено е принудително довеждане за двама свидетели. 
 ● 09.05.2011 г. – даден ход, разпитани са свидетели. За разпит на 
свидетели е отложено за 12.07.2011 г. На двама неявили се свидетели е 
наложена глоба от съда в размер на по 300 лв. и е постановено 
принудителното им довеждане за следващото с.з.  
 ● 12.07.2011 г. – не е даден ход, поради неявяване на двама от 
подсъдимите. На единия подсъдим е изменена мярката за неотклонение 
„парична гаранция” в размер на 1000 лв. в мярка за неотклонение в размер на 
2000 лв., като е определен 10-дневен срок за внасянето й. Съдът е 
предупредил подсъдимия, че при последващо неявяване без уважителни 
причини, мярката за неотклонение ще бъде изменена в най-тежката, 
предвидена в закона. Другият подсъдим не е бил доведен от ТПО „Казичене”, 
без да бъдат изяснени причините за това и да се наложат необходимите 
дисциплиниращи мерки. Делото е отложено за 01.11.2011 г. 
 ● 01.11.2011 г. – даден е ход на делото, разпитани са свидетели. За 
разпит на неразпитаните свидетели е отложено за 30.11.2011 г. На двама 
свидетели са наложени глоби по 300 лв. и е постановено принудителното им 
довеждане за следващото с.з. На един свидетел глобата, наложена в 
предходното с.з. на 09.05.2011 г., е отменена. 
 ● 30.11.2011 г. – не е даден ход, поради неявяване на 1 от защитниците, 
служебно ангажиран в Кралство Белгия, гр. Брюксел. Отново са били налице 
основанията на чл. 94, ал. 4 НПК, но резервен защитник не е бил назначен. 
Делото е отложено за 16.02.2012 г., като е определена и резервна дата – 
28.03.2012 г. 
 ● 16.02.2012 г. – не е даден ход, поради отсъствие на един от съдебните 
заседатели (не се сочат причини, нито какви мерки е предприел съда за 
неявяването на съдебния заседател). Наложена е глоба на един свидетел в 
размер на 300 лв. и е постановено принудителното му довеждане. Делото е 
отложено за резервната дата – 28.03.2012 г., като са определени и резервни 
дати – 07.05.2012 г. и 07.06.2012 г. 
 ● 28.03.2012 г. – даден е ход на делото, разпитани са свидетели. Делото 
е отложено за 07.05.2012 г. Постановено е принудителното довеждане на 
един свидетел. 
 ● 07.05.2012 г. – даден е ход, разпитани са свидетели. За разпит на 
допуснатите в това с.з. свидетели и неразпитаните до момента, делото е 
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отложено за 07.06.2012 г. Постановено е принудителното довеждане на един 
свидетел. Определена е резервна дата – 09.07.2012 г. 
 ● 07.06.2012 г. – не е даден ход, поради неявяване на един от 
подсъдимите по здравословни причини (представен е медицински документ). 
Делото е отложено за 09.07.2012 г. 
 ● 09.07.2012 г. – не е даден ход, поради неявяване на двама от 
подсъдимите и един от защитниците (постъпил в болница, отново не е 
приложен чл. 94, ал. 4 НПК). За единия подсъдим е представен болничен 
лист, а за другия – защитникът му съобщава, че е с влошено здравословно 
състояние и моли съда да не му изменя мярката за неотклонение и заявява, че 
ще представи документи. По отношение на подсъдимия, за когото липсват 
доказателства за влошено здравословно състояние, не са взети никакви 
дисциплиниращи мерки, като дори не е бил задължен да представи 
медицинско удостоверение за здравословното си състояние, каквото е било 
обещано от защитата.  
 Делото е отложено за 19.10.2012 г., за когато е постановено 
принудителното довеждане на един свидетел и му е наложена глоба в размер 
на 300 лв. на един свидетел.    
 ● 19.10.2012 г. – не е даден ход, поради неявяване на един от съдебните 
заседатели (постъпила е молба на 24.09.2012 г., в която сочи, че неотложни 
семейни ангажименти налагат да отсъства от страната за периода 12.10.-
21.10.2012 г.). В състава на съда не е бил включен запасен съдебен заседател, 
съгласно чл. 260, ал.1 НПК, въпреки голямата фактическа и правна сложност 
на делото и по необходимост-продължителното му разглеждане. Делото е 
отложено за 11.12.2012 г. Постановено е принудително довеждане на 6 
свидетели и им е наложена глоба в размер на по 300 лв. 
 ● 11.12.2012 г. – не е даден ход, поради неявяване на един от 
защитниците (смъртен случай в семейството). Делото е отложено за 
25.02.2013 г. Постановено е принудителното довеждане на един свидетел.  
 ● 25.02.2013 г. – не е даден ход, поради неявяване на един от 
подсъдимите и неговия защитник (служебно ангажиран в съда в Хага), както 
и защитник на друг подсъдим. Отново са били налице изискванията на чл. 94, 
ал. 4 НПК, но резервен защитник не е бил назначен. Делото е отложено за 
18.04.2013 г. Съдът предупреждава неявилия се подсъдим, че при 
последващо неявяване без уважителни причини, ще му бъде изменена 
мярката за неотклонение. Постановено е принудително довеждане на 
свидетели за следващото с.з. и им е наложена глоба в размер на по 300 лв. 
Определени са резервни дати – 30.05.2013 г. и 05.07.2013 г. 
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 ● 18.04.2013 г. – даден е ход, разпитани са свидетели (отменена е 
наложена глоба на свидетел). Отложено за 30.05.2013 г. Постановено е 
принудително довеждане на двама свидетели. 
 ●  30.05.2013 г. – не е даден ход на делото, тъй като не се явяват трима 
защитници на двама от подсъдимите. В този случай също са били налице 
изискванията на чл. 94, ал. 4 НПК, но тази норма не е приложена. 
Постановено е принудителното довеждане на един свидетел. На защитниците 
е указано да представят писмени доказателства, с оглед неявяването им в с.з., 
като в противен случай ще бъдат санкционирани. Делото е отложено за 
05.07.2013 г. 
 ● 05.07.2013 г. – не е даден ход, поради неявяване на един от 
защитниците. Подсъдимият се отказва от неговата защита. Отново се 
потвърждава необходимостта от приложението на чл. 94, ал. 4 НПК, но тази 
норма пак не е приложена. Съдът указва в 3-дневен срок да представи 
пълномощно, в противен случай ще му бъде назначен служебен защитник. 
Делото е отложено за 26.07.2013 г. 
 ● 26.07.2013 г. – даден е ход, разпитани са свидетели. Отложено за 
31.10.2013 г., като са определени резервни дати – 29.11.2013 г. и 19.12.2013 г. 
Съдът е указал на СГС да осигури явяването на 3 от анонимните свидетели.   
 ● 31.10.2013 г. – не е даден ход, тъй като не се явява прокурор. 
Постъпило е писмо от СГП, с което се уведомява съда, че определеният 
прокурор не може да се яви в с.з., поради възникнал служебен ангажимент и 
командироване в друго населено място. Не се явява и един от защитниците 
по здравословни причини, както и един от подсъдимите, за когото е 
представен болничен лист. Делото е отложено за 29.11.2013 г. 
 ● 29.11.2013 г. – с резолюция върху списъка на лицата за призоваване, 
делото е отсрочено за 19.12.2013 г., поради заболяване на председателя на 
съдебния състав. Съдът е указал на СГП да осигури явяването на един 
анонимен свидетел. 
 ● 19.12.2013 г. – не е даден ход, поради неявяване на един от 
подсъдимите, нередовно призован; един от защитниците (служебно 
ангажиран по друго дело за вземане на мярка за неотклонение в 
Специализирания съд). Отново са налице предпоставките на чл. 94, ал. 4 
НПК, но тази разпоредба не е приложена. Делото е отложено за 12.02.2014 г. 
(един от адвокатите тогава е ангажиран в чужбина). Делото е отложено за 
06.03.2014 г. За това с.з. СГП не е осигурила анонимния свидетел, представя 
докладна записка. Съдът указва да се осигури за следващото с.з.  
 ● 06.03.2014 г. – не е даден ход, не се явява един от подсъдимите, като 
не сочи уважителни причини. Съдът изменя мярката му за неотклонение 
„парична гаранция в размер на 2000 лв.” в „задържане под стража” и отнема 
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в полза на държавата паричната гаранция. Мярката за неотклонение „парична 
гаранция 2000 лв.” не е била достатъчна за явяването на подсъдимия и това е 
било лесно предвидимо още при нейното изменение от 1000 лв. на 2000 лв., 
обезсмислена на практика от поведението на подсъдимия.  Делото е 
отложено за 10.04.2014 г. Съдът указва на СГП да осигури явяването на 
анонимния свидетел. 
 ● 10.04.2014 г. – не е даден ход, поради неявяване на двама от 
подсъдимите. За единия защитникът прави изявление, че е постъпил в 
болница, за другия – постъпила е молба до съда да се даде ход на делото в 
негово отсъствие, тъй като не може да се яви, като е приложил и 
пълномощно на адвокат. В това с.з. отново не е осигурен анонимния 
свидетел. Делото е отложено за 13.05.2014 г. 
 ● 13.05.2014 г. – даден ход на делото, като по отношение на 
подсъдимия, който е в чужбина, е даден на осн. чл. 269, ал. 3, т.1, т. 2 и 4 
НПК. Не е ясно защо подсъдимият е в чужбина, когато има висящо и 
насрочено наказателно дело в Р България, кой и защо е разрешил 
напускането на страната. Разпитани са свидетели. Делото е отложено за 
10.06.2014 г. Отново е указано на СГП за единия анонимен свидетел да 
осигури и представи информация, а за другия – да подсигури явяването му за 
следващото с.з.     
    С резолюция от 11.06.2014 г. делото е отсрочено за 10.07.2014 г. по 
здравословни причини. 
 ● 10.07.2014 г. – не е даден ход, не се явява един от подсъдимите по 
здравословни причини (представено медицинско направление и амбулаторен 
лист). Делото е отложено за 21.10.2014 г., като са определени и резервни дати 
– 21.11.2014 г. и 16.12.2014 г. 
 ● 21.10.2014 г. – не е даден ход, поради това, че не е подсигурен 
анонимният свидетел № 2, СГП представя докладна от ГД „КП”. Отложено 
за 21.11.2014 г. 
 ● 21.11.2014 г. – не е даден ход, поради неявяването на съдебен 
заседател по здравословни причини, за което е уведомил съда. Това 
обстоятелство отново потвърждава предварителната необходимост от 
запасен съдебен заседател по чл.  260, ал. 1 НПК. Делото е отложено за 
16.12.2014 г. 
 ● 16.12.2014 г. – не е даден ход, поради неявяване на един от 
защитниците, който е постъпил в болница. Делото е отложено за 31.01.2015 г. 
 ● 31.01.2015 г. – даден ход на делото, осигурен е един от анонимните 
свидетели, който е разпитан. Предявен е протоколът от неговия разпит на  
страните и всички подсъдими, които са заявили, че нямат въпроси към него. 
За разпит на останалите свидетели делото е отложено за 27.02.2015 г.    
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               По делото са насрочени до момента 40 с.з., като в 24 от тях не е 
даден ход; две с.з. са отсрочени, поради заболяване на председателя на 
състава.  Отлагането на с.з., насрочено за 19.10.2012 г. е могло да бъде 
избегнато, тъй като съдебният заседател е депозирал молбата си 
своевременно – на 24.09.2012 г., почти един месец преди заседанието. 
Съвсем спокойно делото е могло да бъде отсрочено за друга дата, без да се 
разкарват свидетели, защитници и подсъдими, които са с мярка „задържане 
под стража”. 
 Обобщено основните недостатъци при подготовката, насрочването и 
разглеждането на това дело са : 
 ● Делото е образувано на 04.03.2008 г. и до последното с.з., проведено 
на 31.01.2015 г. е изминал период от време от 6 г., 11 м. и 27 дни или 
приблизително 7 години, без ясна перспектива за приключването му.  
 ● Съгласно чл. 27, ал. 1 НПК, след като прокурорът внесе 
обвинителния акт, съдът ръководи производството и решава всички въпроси 
по делото, а съгласно чл. 266, ал.1 НПК председателят на състава ръководи 
съдебното заседание така, че да осигури обективно, всестранно и пълно 
изясняване на обстоятелствата по делото и точното спазване на закона. 
 ● Изискванията за точното спазване на закона е наложило още в 
подготвителните действия на съда за разглеждане на делото по чл. 256, ал. 1, 
т. 1 НПК да се поиска привличането на запасен съдебен заседател, съгласно 
чл. 260, ал.1 НПК. 
 ● Все същите изисквания за точното спазване на закона се налагали 
още при първите прояви на неявяване на защитниците в с.з. да се назначат 
резервни защитници на подсъдимите, чиито защитници не се явяват в с.з., 
независимо от причините. 
 ● Мерките за процесуална принуда спрямо подсъдимите не са 
адекватни на неправомерното им поведение: оказва се, че изменената в 
размера парична гаранция от 1000 лв. на 2000 лв. не се е оказала нито 
мотивираща, нито съответна на процесуалното поведение на подсъдимия. 
Още при изменението на размера на гаранцията, съдът прогнозира бъдещо 
неявяване на подсъдимия, което е достатъчно да се приеме, че приложената 
мярка за неотклонение е недостатъчна и поради това неефективна. 
 ● И не на последно място, следва да се отбележи, че ръководната 
функция на председателя на състава е отстъпила място на регистриране на 
обстоятелствата, от които зависи процеса, без да се откроява неговата (на 
председателя) енергична, ръководна, дисциплинираща и възпитателна 
функция, каквато е нужна за разглеждането на всеки наказателен казус, а за 
тежък, като посочения, това е абсолютно задължително. 
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 ● За съжаление, в случая, делото е в една процесуална безизходица, без 
да е ясно какви са главните (основните) насоки на неговото развитие, както и 
какви са перспективите за неговото приключване. 
 ● Наложително е по това дело да се вземат съответни организационни, 
технически и процесуални мерки за неговото приоритетно разглеждане по 
предварително изготвен план за необходимите действия по разследване за 
изясняване на спорните обстоятелства от тези, посочени в чл. 102 НПК, по 
отношение на които съдът има служебно задължение (чл. 13, чл. 14 и чл. 107, 
ал. 2 НПК) не да ги докаже, а да установи обективната истина дали са били 
налице към момента на деянието или не.   
 

    11 с-в, съдия М. Марков 
 
НОХД № С -125/2005 г. - образувано на 26.05.2005 г. срещу един подсъдим 
по чл. 250, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. С разпореждане от 
27.05.2005 г. делото е насрочено за 11.11.2005 г., когато не е даден ход, 
поради неявяване на защитника на подсъдимия (болен). Съдът е задължил 
защитника в 7-дневен срок да представи медицински документ, 
удостоверяващ заболяването му. Делото е отложено за 20.03.2006 г. В това 
с.з. е даден ход, разпитан е подсъдимия, променен е хода на съдебното 
следствие, като е разпитано вещото лице преди свидетелите. Съдът е приел 
заключението на коплексната експертиза, заключението на банково-
счетоводната експертиза, разпитани са свидетели. За разпит на неявилите се 
свидетели, делото е отложено за 14.07.2006 г., когато не е даден ход, поради 
неявяване на подсъдимия и нередовно призовани двамата свидетели, за чийто 
разпит е отложено делото. Съдът е разпоредил принудително довеждане на 
подсъдимия за следващото с.з., като мярката му за неотклонение не е 
изменена, тъй като е счетено, че няма условия за това. Делото е отложено за 
15.12.2006 г., когато отново не е даден ход, поради неявяване на защитника 
на подсъдимия, който е бил служебно ангажиран по друго дело в САС. 
Делото е отложено за 05.03.2007 г., когато е даден ход, разпитан е един 
свидетел и за разпит на другия, който е редовно призован, но не се е явил, 
делото е отложено за 01.06.2007 г., като му е указано, че при неявяване ще 
бъде доведен принудително и ще му бъде наложена глоба в размер на 200 лв. 
В следващото с.з. е даден ход, разпитан е свидетелят. За събиране на 
доказателства, делото е отложено за 15.10.2007 г., когато не е даден ход, 
поради неявяване на подсъдимия и неговия защитник, уведомени от съдебно 
заседание. Съдът е разпоредил подсъдимият да бъде доведен за следващото 
с.з. чрез органите на ГД Охрана. Делото е отложено за 15.01.2008 г., когато е 
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даден ход, докладвани са получени писмени доказателства. Съдът е допуснал 
да се изпрати съдебна поръчка до КНР дали фирмата е издала процесната 
инвойс фактура и е разпоредил след получаване на отговор делото да му се 
докладва незабавно за насрочване. Определени са две резервни дати – 
09.04.2008 г. и 15.05.2008 г. 
 На  01.10.2008 г., за която дата няма данни по делото, то да е 
насрочено, е даден ход, с оглед получено писмо от Министерство на 
правосъдието на КНР, с което се поставят допълнителни искания за 
предоставяне на информация, а именно – превод по чл. 475 НПК, чл. 250 и 
чл. 26 НК, копия от инкриминираните документи – 3 бр. фактури (от ДП). 
Делото е отложено за 05.12.2008 г., когато не е даден ход, тъй като не е 
изпълнена съдебната поръчка от КНР и е отложено за 09.03.2009 г. На тази 
дата отново не е даден ход, поради това, че не е изпълнена съдебната поръчка 
и е отложено за 15.06.2009 г. В това с.з. не е даден ход, поради отсъствие на 
съдебен заседател, като не се сочи причина и делото е отложено за 09.11.2009 
г. В това с.з. не е даден ход, тъй като съдебната поръчка все още не е 
изпълнена и делото е отложено за 05.02., без да е посочена годината. В с.з., 
проведено на 05.02.2010 г. не е даден ход, тъй като не е изпълнена съдебната 
поръчка  и делото е отложено за 13.05.2010 г. В това с.з. не е даден ход, 
поради неявяване на защитника на подсъдимия, който е бил ангажиран по 
друго дело пре ОС – Хасково и е депозирал молба за отлагане на делото. 
Делото е отложено за 07.07.2010 г., когато отново не е даден ход, поради 
неизпрълнение на съдебната поръчка от КНР. Прокурорът е направил искане 
за изпращане на запитване до Агенция „Митници”, поради обстоятелството, 
че съдебната поръчка от КНР няма отговор и съдът е допуснал искането. 
Делото е отложено за 03.11.2010 г., когато отново не е даден ход и съдът е 
дал последна възможност да се изпълни съдебната поръчка от КНР. Делото е 
отложено за 01.02.2011 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
защитника, от когото е постъпила молба за отлагане на делото, поради 
служебен ангажимент по друго дело в БОС. Делото е отложено за 13.04.2011 
г. В това с.з. не е даден ход, тъй като страните страните държат да бъде 
изпълнена съдебната поръчка от КНР. Съдът е счел, че делото следва да се 
отложи за един по-късен етап и го е отложил за 03.10.2011 г., когато не е 
даден ход, поради отсъствието на един от съдебните заседатели (не е 
посочена причина). Делото е отложено за 01.12.2011 г., когато не е даден ход, 
поради отсъствие на другия съдебен заседател, който е постъпил на лечение в 
болница. Делото е отложено за 07.02.2012 г., когато отново не е даден ход, 
поради неявяването на единия съдебен заседател, като не се сочат причини. 
Записано е, че същият не отговаря на мобилния си телефон. Делото е 
отложено за 05.04.2012 г., когато не е даден ход. Съдът е счел, че следва да се 
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направи последен опит да се разбере дали е възможно изпълнението на 
съдебната поръчка и дали е постъпил от КНР отговор в Министерство на 
правосъдието на Р България. Съдът е разпоредил да се изпрати запитване до 
МП в смисъл дали е възможно изпълнението на така формулираната от него 
съдебна поръчка. Делото е отложено за 07.06.2012 г., когато не е даден ход, 
поради неявяване на един от съдебните заседатели. Делото е отложено за 
03.10.2012 г., когато отново не е даден ход, поради неявяване на един от 
съдебните заседатели, като не сочат причини и е отложено за 13.12.2012 г. 
Върху списъка за призоваване на лицата с резолюция делото е отсрочено за 
15.03.2013 г., поради сигнал за поставено взривно устройство. На 15.03.2013 
г. не е даден ход, поради неявяване на защитника (смъртен случай в 
семейството) и един от съдебните заседатели. Делото е отложено за 
13.05.2013 г., като е указано за тази дата да се осигури нов съдебен заседател. 
На 13.05.2013 г. е даден ход, като делото е започнало отначало. За разпит на 
свидетелите, които следва да се призоват отново, поради замяна на съдебни 
заседатели, делото е отложено за 03.10.2013 г. Няма данни какво е станало в 
това с.з., тъй като по делото липсва протокол от проведено с.з. на тази дата. 
Междувременно съдия М. Марков е наказан с понижаване в длъжност – 
съдия в СРС за срок от 2 години (17.07.2013 г.) Със заповед № 3092/ 
20.11.2013 г. на председателя на СГС съдия Марков е командирован в СГС на 
19.12.2013 г. и 20.12.2013 г., съответно за подготовка и участие по НОХД № 
С – 125/2005 г. На 20.12.2013 г., за която дата липсва насрочване, не е даден 
ход, тъй като подсъдимият е нередовно призован и не се явява, не са 
осигурени и съдебни заседатели за това с.з. Делото е отложено за 22.01.2014 
г., когато е даден ход, разпитан е явилият се свидетел и за изпълнение на 
нова съдебна поръчка е отложено за 20.02.2014 г. (записано 2013 г.). 
Приложена е заповед № 176/30.01.2014 г. на председателя на СГС за 
командироване на съдия М. Марков в СГС за подготовка на 19.02.2014 г. и 
участие в с.з. на 20.02.2014 г. по НОХД № С – 125/05 г. В това с.з. не е даден 
ход, поради неявяване на един от съдебните заседатели (в протокола от с.з. 
не са посочени и двамата съдебни заседатели), от който е постъпила молба, 
че не може да се яви по семейни причини. Делото е отложено за 27.03.2014 г. 
Приложена е заповед № 412/28.02.2014 г. на председателя на СГС за 
командироване на съдия М. Марков в СГС за подготовка на 26.03.2014 г. и 
участие в с.з. на 27.03.2014 г. по НОХД № С – 125/05 г. Върху списъка за 
призоваване на лицата, делото е отсрочено за 23.09.2014 г. От тази дата няма 
протокол, нито данни за отсрочване на делото.  

 По делото е приложена заповед № 2403/20.08.2014 г. на председателя 
на СГС за командироване на съдия М. Марков в СГС на 19.09.2014 г. за 
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подготовка и участие на 23.09.2014 г. в насрочено съдебно заседание.
 Констатира се забавяне при насрочването на делото с 3 м. и половина.   

 От образуването на НОХД № С – 125/2005 г. – пролетта на 2005 г. до 
извършване на проверката м. октомври – м. декември 2014 г., делото не е 
приключено за период повече от 10 г. Дейността по движението на делото се 
изразява в насрочването му в с.з. – 33 пъти, като в 23 с.з. не е бил даден ход 
на делото, а в други две с.з. делото е било отсрочено: веднъж поради 
постъпил сигнал за поставено в сградата на съдебната палата взривно 
устройство, а за второто не са посочени причини. 
 Делото е отлагано 4 пъти, поради неявяване на защитник на 
подсъдимия, без да се прилага нормата на чл. 94, ал. 4 НПК, назначаване на 
резервен защитник. Делото е за тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т. 7 
НК и съгласно чл. 269, ал. 1 НПК, присъствието на подсъдимия в съдебно 
заседание е задължително. Ако подсъдимият не е изпълнявал процесуалните 
си задължения, съдът е бил длъжен да вземе мярка за неотклонение 
задържане под стража, което не е направено.   
 Делото е отлагано 6 пъти поради неизпълнение на съдебна поръчка, 
въпреки че това обстоятелство подлежи на предварителна проверка преди с.з.   
 Делото е отложено веднъж поради неявяване на подсъдимия, заедно с 
неговия защитник, без да е ясно защо не са взети процесуални 
дисциплиниращи мерки и срещу двамата. 
 Делото е отложено 7 пъти поради неявяване на съдебен заседател, като 
само един път е посочена причината, а в другите 6 пъти не се сочат 
причините за това. 
 Веднъж подсъдимият  не е бил редовно призован и за същата дата не са 
били осигурени съдебни заседатели. След 28 с.з. делото започва да се 
разглежда отначало, поради замяна на съдебен заседател, без да се посочват 
причините за това, с което се обезсмисля положеният труд и времето за 
разглеждане на делото дотогава. 
 Обстоятелството, че в 23 с.з. не е имало възможност за даване ход на 
делото, означава че не са вземани предвидените мерки за обезпечаване 
възможността за разглеждане на делото в с.з., като основна е отговорността 
на докладчика по делото. 
 Промяната в състава на съда  не може да става по други причини, освен 
по обективни, а по делото не са посочени какви са причините за замяна на 
съдебния заседател и каква мерки са взети срещу неизправния съдебен 
заседател, както и защо не е назначен запасен съдебен заседател още с 
разпореждането за насрочване на делото. 
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 От сега е очевидно, че какъвто и да е изходът от приключването на 
същото дело, РБ ще бъде осъдена да заплати обезщетение за неразумна 
продължителност на процеса и че сумите  за обезщетението ще се вземат от 
бюджета на органите на съдебната власт.   

     24 състав, съдия Иван Коев 

НОХД № С – 340/2011 г. – образувано на 09.05.2011 г. по чл. 250, вр. чл. 20, 
ал. 4 и др. от НК срещу двама подсъдими и по чл. 250, вр. чл. 20, ал. 2 от НК 
и по чл. 250, ал. 1, чл. 26, ал. 1 от НК за единия от тях. Приложен протокол за 
избор на докладчик от същата дата. С разпореждане от 17.05.2011 г. делото е 
насрочено за 17.06.2011 г., когато е даден ход, но не е даден ход на съдебното 
следствие. Отложено за разпит на свидетеля, който не е призован редовно, 
както и за призоваване на свидетели от досъдебното производство, които не 
са включени в списъка на свидетелите по обвинителния акт за 26.10.2011 г.  
В това с.з. не е даден ход, поради смърт на защитника на единия от 
подсъдимите. От съпругата на адвоката е постъпила молба от 24.10.2011 г., 
придружена с копие от смъртния акт. Делото е отложено за 30.11.2011 г. С 
резолюция върху списъка за призоваване на лицата, делото е отсрочено за 
14.12.2011 г., като не се сочат причините за това. В това с.з. отново не е даден 
ход, поради отсъствие на съдебен заседател, от когото е постъпила молба, че 
по семейни причини му се е наложило да пътува в чужбина и ще отсъства от 
страната в периода 10.12.2011 г. – 05.02.2012 г. Делото е отложено за 
01.02.2012 г., когато не е даден ход поради отсъствие на съдебен заседател, 
като съдът е отразил в протокола, че по неизвестни за него причини 
определеният съдебен заседател не се явява. Делото е отложено за 22.02.2012 
г., когато е даден ход. Приема се заключението на вещото лице, разпитани са 
свидетели. Делото е отложено за 28.03.2012 г., като е наложена глоба в 
размер на 500 лв. и постановено принудителното довеждане на вещото лице, 
станало причина за отлагане на делото. На 28.03.2012 г. не е даден ход, 
поради неявяване на член от състава на съда (съдебен заседател) по 
уважителни причини, които не се сочат и по делото няма данни за това. 
Делото е отложено за 06.04.2012 г., когато е даден ход, разпитани са вещите 
лица, прието е заключението по делото, разпитан е единият от подсъдимите. 
Съдът е назначил превод на приложените по делото писмени доказателства 
(счетоводни документи) на английски език. Делото е отложено за 18.04.2012 
г. Съдът е указал на подсъдимия, дал обяснения, да представи доказателства 
в подкрепа на неговите обяснения. На 18.04.2012 г. е даден ход, докладван е 
извършен превод от английски език. За събиране на доказателства делото е 
отложено за 14.05.2012 г. С резолюция от същата дата, делото е отсрочено за 
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31.05.2012 г., като не се сочат причини. Върху списъка за  призоваване на 
лицата за тази дата делото е отсрочено за 15.06.2012 г., отново без да се сочат 
причини. На 15.06.2012 г. е даден ход, приети са представените писмени 
доказателства. Назначена е ССЕ и  делото е отложено за 10.10.2012 г., когато 
е даден ход, прието е заключението на ССЕ. Поскано е разширяване обхвата 
на експертизата, поради което съдът е назначил допълнителна ССЕ. Делото е 
отложено за 30.10.2012 г., когато е даден ход, прието е допълнителното 
заключение на вещото лице, допуснат е за допълнителен разпит един 
свидетел. Делото е отложено за 19.11.2012 г. В това с.з. е даден ход, 
извършен е допълнителен разпит на поискания свидетел. Делото е отложено 
без дата с ново призоваване на страните, с оглед изразеното становище на 
съда от предишното съдебно заседание във връзка с необходимостта от 
изпращане на молба за правна помощ до компетентните власти на САЩ 
(съдебна поръчка до САЩ).    

 ● С разпореждане от 17.05.2011 г. делото е насрочено за 17.06.2011 г.  

          ●  На 17.06.2011 г. е даден ход, но не е и на съдебното следствие.  
     - свидетели от ДП не са включени в списъка на лицата за 
призоваване; 
    - единственият включен свидетел в списъка не е редовно призован (и 
двете нарушения са на докладчика по делото, защото това се отнася до 
подготовката на делото за разглеждане в съдебно заседание, каквато 
очевидно не е осъществена). 
 ●  Делото е отложено за 26.10.2011 г.   
          ● На 26.10.2011 г. не е даден ход на делото, поради смърт на защитника 
на единия подсъдим.  
 ● Делото е отложено за 30.11.2011 г.  
          ● С резолюция върху списъка за призоваване на лицата, делото е 
отсрочено за 14.12.2011 г., без да се сочат причините за това.  
          ● На 14.12.2011 г.  не е даден ход, поради отсъствие на съдебен 
заседател, от когото е постъпила молба до съда, в която е посочил, че ще 
отсъства от РБ от 10.12.2011 г. до 05.02.2012 г.  
          ● Въпреки тези ясни указания в молбата делото е отложено за 
01.02.2012 г., когато не е даден ход поради неявяване на съдебен заседател по 
неизвестни причини – положение, което очевидно не съответства на 
действителността.  
 ● Делото е отложено за 22.02.2012 г., когато е даден ход, прието е 
заключението на вещото лице, разпитани са свидетели.  
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 ● Делото е отложено за 28.03.2012 г., наложена е глоба в размер на 500 
лв. и постановено принудителното довеждане на вещото лице, станало 
причина за отлагане на делото.  
 ● На 28.03.2012 г. не е даден ход, поради неявяване на съдебен 
заседател по уважителни причини, които не се сочат и по делото няма данни 
за това.  
 ● Делото е отложено за 06.04.2012 г., когато е даден ход, разпитани са 
вещите лица, прието е заключението по делото, разпитан е единия подсъдим; 
назначен е превод от английски език на счетоводни документи и делото е 
отложено за 18.04.2012 г. Съдът е указал на подсъдимия, дал обяснения, да 
представи доказателства в подкрепа на неговите обяснения.  
 ● На 18.04.2012 г. е даден ход, докладван е извършен превод от 
английски език. За събиране на доказателства делото е отложено за 
14.05.2012 г.  
 ● С резолюция от 14.05.2012 г., делото е отсрочено за 31.05.2012 г., без 
да се посочват причини.  
          ● Върху списъка за  призоваване на лицата за тази дата делото е 
отсрочено за 15.06.2012 г., отново без да се сочат причини.  
 ● На 15.06.2012 г. е даден ход, приети са писмени доказателства. 
Назначена е ССЕ и  делото е отложено за 10.10.2012 г. 
 ● На 10.10.2012 г. е даден ход, прието е заключението на ССЕ. 
Поискано е разширяване обхвата на експертизата, поради което съдът е 
назначил допълнителна ССЕ. Делото е отложено за 30.10.2012 г. 
 ● На 30.10.2012 г. е даден ход, прието е допълнителното заключение на 
вещото лице, допуснат е за допълнителен разпит един свидетел. Делото е 
отложено за 19.11.2012 г.  
 ● На 19.11.2012 г. е даден ход, проведен е допълнителен разпит на 
поискания свидетел. Делото е отложено без дата с ново призоваване на 
страните и от тогава повече от 2 години по делото не са предприети никакви 
действия по неговото движение, без да е спряно производството на 
основанията, предвидени в НПК. 
          Делото е насрочвано 13 пъти, като в 4 с.з. не е даден ход. Поради 
неявяване на съдебен заседател - 3 пъти и поради неявяване на защитник – 1 
път. Едното отлагане, поради неявяване  на съдебен заседател, е по вина на 
докладчика, който е насрочил с.з. преди завръщането на съдебния заседател в 
страната, което е очевидна груба небрежност. 
 Делото е отсрочвано 3 пъти с резолюции върху списъка за призоваване 
на лица, без да се посочват основанията за това, а оттам и без възможност да 
се прецени основателността на отсрочването, причините за това и лицата, 
довели до отсрочване на делото. 
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 От 19.11.2012 г. по делото не се предприемат необходимите действия 
за неговото разглеждане, решаване и приключване. Това бездействие няма 
обективни причини и поради това е необяснимо, като допустимо поведение 
на български съдия. 
 
     26 състав, съдия В. Цанова  
НОХД № С-155/2011г. –  делото съдържа 258 тома от досъдебното 
производство. Обвинителния акт е 520 страници. 
 Образувано на 15.03.2011 г. срещу двама обвиняеми, за единия по чл. 
253, ал. 7, вр. ал. 5, вр. ал. 3, т. 2 и т.3, вр. ал. 2 НК, по чл. 253, ал. 7, вр. ал. 5, 
вр. ал. 3, т. 2 и т.3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, по чл. 250, вр. чл. 20, ал. 2, 
вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 251, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 7, ал. 5, предл. 2 
от Валутния закон, вр. чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 27 от 24.07.2003 г. за 
статистиката на платежния баланс. За другия – по чл. 253, ал. 7, вр. ал. 5, вр. 
ал. 3, т. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 НК и по чл. 250, вр. чл. 20, ал. 4, вр. чл. 26, 
ал. 1 НК. 
 По делото няма приложен протокол за случаен избор на докладчик. 
Върху щемпела за разпореждане за образуване на  делото има поправка, като 
е задраскан 11 с-в и съдия Марков и е написано 26 с-в, съдия Цанова. На л. 
535 от т.II от съдебната фаза с определение от 16.03.2011 г. съдия Марков се 
е отвел от разглеждане на делото на осн. чл. 29, ал. 1, б. „г” НПК, участвал 
като председател на състав в производството по чл. 65 НПК по време на ДП.  
         С резолюция от 17.03.2011 г. върху определението е указано делото да 
се преразпредели в системата, като не е ясно чий е подписа под резолюцията. 
 С разпореждане от 17.06.2011 г. делото е насрочено за предварително 
изслушване в о.с.з. на 12.07.2011 г., когато не е даден ход и е отложено за 
18.10.2011 г. На 17.10.2011 г. е постъпила молба от защитника на 
подсъдимата, с която уведомява съда, че майка й е починала и подсъдимата е 
заминала за погребение в Хелзинки, Финландия. Към молбата са приложени 
доказателства.  Моли съда за отлагане на делото. На 18.10.2011 г. не е даден 
ход и е отложено за 30.11.2011 г. На 28.11.2011 г. е постъпила молба от 
защитника на другия подсъдим на осн. чл. 95 НПК, с която уведомява съда, 
че не може да изпълнява задълженията си по независещи от него причини, а 
именно – няма връзка с подзащитния си и те не могат да уточнят позицията 
по делото. Поради обстоятелството, че дори нямат и телефонна връзка, моли 
съда да уведоми подзащитния му за неговия отказ от защита. На същата дата 
е постъпила молба на осн. чл. 95 НПК и от другия защитник на същия 
подсъдим с идентично съдържание. На същата дата е постъпила молба на 
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същото основание и идентично съдържание от защитника на подсъдимата. 
На 30.11.2011 г. не е даден ход, поради наличие на пречки за разглеждане на 
делото и с оглед правото на защита на двамата подсъдими. Подсъдимата е 
упълномощила защитник предния ден и с оглед обема на делото, с което е 
следвало да се запознае и не е могъл, а другият подсъдим се е явил без 
защитник. В тази връзка съдът е указал, че следва да се изпрати писмо до 
САК за назначаване на служебен защитник. Делото е отложено за 19.12.2011 
г. 
 На 06.12.2011 е постъпила молба от определения служебен защитник, с 
която на осн. чл. 91, ал. 3, т. 5 НПК моли да бъде освободен от участие в 
делото, тъй като не може да бъде защитник на подсъдимия, поради факта, че 
съпругата му, която е съдия в САС се е произнасяла по делото по отношение 
мерките за неотклонение на подсъдимите. 
 С резолюция от 08.12.2011 г. е указано да се изпрати ново искане за 
определяне на служебен защитник. 
 На 09.12.2011 г. е постъпила молба от определения нов служебен 
защитник за отлагане на делото за друга дата с оглед обема на делото и 
малкото време, оставащо до датата на съдебното заседание. С резолюция от 
13.12.2011 г. съдът е отсрочил делото за 27.01.2012 г., като е счел молбата за 
основателна. 
 На 27.01.2012 г. е даден ход на делото, даден е ход на съдебното 
следствие. Направено е искане делото да се гледа по общия ред. Отложено е 
за 20.03.2012 г., когато е даден ход, разпитани са свидетели. За разпит на 
свидетел, който следва да бъде призован повторно и за разпит на вещи лица, 
делото е отложено за 16.05.2012 г. (Предложени са били датите 19.04. и 
30.04.2012 г., но адвокатът на подсъдимия имал служебни ангажименти).  
 На 16.05.2012 г. е даден ход, прието е заключението на вещите лица, 
разпитани са свидетели. За изслушване на тройната експертиза (неявяване по 
здравословни причини на едното вещо лице) и неявяване на свидетеля, 
призован повторно, делото е отложено за 29.06.2012 г. На свидетеля е 
наложена глоба в размер на 100 лв. и е постановено принудителното му 
довеждане. 
         На 12.06.2012 г. е постъпила молба от защитника на подсъдимия за 
отлагане на делото, поради служебен ангажимент пред САС по дело с висок 
обществен интерес и множество пострадали лица. С резолюция от 19.06.2012 
г. съдът е указал, че ще се произнесе в открито с.з.  
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         Делото в САС е било отложено и на 29.06.2012 г. е даден ход, разпитан 
е свидетелят, за когото е било постановено принудително довеждане. За 
разпит на свидетели, поискани от подсъдимия и допуснати от съда, при 
режим на довеждане, делото е отложено за 24.10.2012 г. В това с.з. е даден 
ход. За поисканите свидетели от защитата е било необходимо изготвяне на 
съдебна поръчка, с оглед издаване на визи. Съдът е допуснал съдебната 
поръчка за петима свидетели. Делото е отложено за 17.12.2012 г.     
        С резолюция от 26.10.2012 г. върху списъка за призоваване на лицата са 
определени две резервни дати – 24.01.2013 г. и 20.02.2013 г. 
         На 17.12.2012 г. не е даден ход без наличие на формални пречки за 
даване ход на делото, но поради неявяване на допуснатите до разпит и 
призовани свидетели. Делото е отложено за 24.01.2013 г. 
         На 24.01.2013 г. е даден ход, разпитан е свидетел, не са изпълнени 
съдебните поръчки за призоваване на свидетели от Финландия. Делото е 
отложено за 20.02.2013 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
подсъдимите - подсъдимата е била настанена в болница в Санкт Петербург 
(по e-mail-a на адвоката е постъпила медицинска справка), а подсъдимият 
нямал издадена виза за влизане в България. Делото е отложено за 22.04.2013 
г. В това с.з. е даден ход, разпитан е свидетел, съдебните поръчки за 
останалите 4 свидетели не са изпълнени. Делото е отложено за 28.05.2013 г.  
 На 28.05.2013 г. не е даден ход, тъй като не са се явили подсъдимите. 
Подсъдимата е била настанена на стационарно лечение в болнично заведение 
от 24.05.2013 г. Подсъдимият е постъпил на лечение също. Съдът е указал 
изготвянето на нови съдебни поръчки за 4 свидетели. Единият свидетел е бил 
радовно призован, но не се е явил. Делото е отложено за 30.09.2013 г. 
Определени са две резервни дати – 22.10.2013 г. и 26.11.2013 г. 
 На 30.09.2013 г. не е даден ход, не се явяват подсъдимите, техните 
защитници и свидетелите по изпълнените 2 съдебни поръчки. Съдът е 
докладвал че има сигнал за поставено взривно устройство. Делото е 
отложено за 22.10.2013 г., когато не е даден ход, тъй като не са се явили и 
двамата подсъдими. Двама от свидетелите са отказали да се явят в с.з., видно 
от изпълнената съдебнапоръчка. По отношение на другите двама свидетели 
съдебните поръчки не са били върнати. По данни на защитниците 
подсъдимият е постъпил на лечение в психиатрична клиника, а подсъдимата 
е била приета в болнично заведение. Съдът е указал на защитниците да 
представят доказателства за твърдените от тях обстоятелства. Делото е 
отложено за 26.11.2013 г. 
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 На 26.11.2013 г. не е даден ход, поради неявяване на подсъдимия, 
който е постъпил на лечение, за което е представена документация. Не се 
явяват трима от свидетелите, за които са изпълнени съдебните поръчки. 
Едната свидетелка е изпратила молба, чрез български адвокат, в която се 
казва, че не познава подсъдимите и не знае каква е вързката й с неговия 
предмет. Също така излага доводи, че е възрастна и не може да предприеме 
такова внезапно и дълго пътуване до България. Делото е отложено за 
18.02.2014 г., когато не е даден ход, тъй като не се явяват двамата подсъдими. 
Съдът е указал на защитниците им да представят актуална и пълна 
медицинска документация относно здравословното им състояние, така че да 
бъдат предмет на изследване от експерти към съда и да се направят изводи 
относно наличие на предпоставки за спиране на делото, предвид влошеното 
здравословно състояние на двамата подсъдими. Делото е отложено за 
07.03.2014 г. 
 На 07.03.2014 г. не е даден ход, тъй като не се явяват подсъдимите по 
уважителни причини. Съдът е приел представените писмени доказателства. С 
оглед здравословното състояние на подсъдимия и това, че предстои 
изготвяне на документация във връзка със здравословното му състояние, от 
което зависи и преценката на съда досежно предпоставките за по-нататъшния 
ход на наказателното производство. Делото е отложено за 28.05.2014 г. 
        На 28.05.2014 г. не е даден ход, поради неявяване и на двамата 
подсъдими.  Съдът е докладвал постъпила медицинска документация на 
руски език. Съдът е определил 7-дневен срок за да се представи 
медицинската документация в превод на български език. Делото е отложено 
за 18.09.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяане на подсъдимия и 
отсъствие на един от съдебните заседатели. Делото е отложено за 24.11.2014 
г.  
        На 24.11.2014 г. не е даден ход, поради това, че не се явява подсъдимия, 
нередовно призован. Върната е обратно съдебна поръчка от МП, поради това, 
че определената дата за с.з. е много ранна. Посочва се, че Русия е 
декларирала, че изисква да получи документацията не по-късно от 50 дни 
преди датата на съдебното заседание. Делото е отложено за 26.02.2015 г.   
 По делото са насрочени до момента на проверка 23 с.з., като в 15 от тях 
не е даден ход, а един път е отсрочено. Проблемът по това дело е, че 
подсъдимите са руски граждани и влизането им в страната става с виза. За 
осигуряване присъствието им в с.з. е необходимо изготвянето на съдебна 
поръчка за издаването на виза. От друга страна и двамата подсъдими са с 
влошено здравословно състояние – подсъдимата е настанена на стационарно 
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лечение в болнично заведение, а подсъдимият е настанен в психиатрична 
клиника. Изпращането на документацията от Русия до България, както и 
нейният превод на български език забавя допълнително движението на 
делото. Друга причина за забавяне разглеждането на делото са поисканите 
свидетели, които са руски и финландски граждани и за чието призоваване е 
било необходимо също изготвяне на съдебна поръчка с оглед издаването на 
виза за тях.  
 Като цяло, делото се насрочва регулярно, но не са предприети 
достатъчно дисциплиниращи мерки от съда към страните, с оглед 
предотвратяване отлагането на делото толкова пъти във времето. При 
положение, ме на 07.03.2014 г. съдът е определил, че с оглед здравословното 
състояние на подсъдимия и това, че предстои изготвяне на документация във 
връзка с него, от която зависи и преценката на съда досежно предпоставките 
за по-нататъшния ход на наказателното производство и на 28.05.2014 г. е 
изискал представената медицинска документация на руски език в 7-дневен 
срок да бъде представена в превод на български език, до момента на 
проверката няма данни съдът да е назначил медицинска експертиза на 
подсъдимия с оглед преценка за по-нататъшния ход на наказателното 
производство.  
 ● Съдът е оставил делото да се движи по волята на страните, като е 
принизил ръководната си роля до констатиране на обстоятелствата и 
фактите, определящи хода на делото. 
 ● Делото е с изключителна фактическа и правна сложност: ОА – 520 
страници, 258 тома доказателствен материал от ДП, стойността на предмета 
на престъплението е в особено големи размери. 
 ● Съдът не е взел необходимите и адекватни мерки, които да обезпечат 
ритмичното разглеждане на делото. Една от тези мерки е било назначаването 
на резервен защитник на осн. чл. 94, ал. 4 НПК. Тази мярка би парирала още 
в началото на съдебното производство поведението на договорно 
определените защитници, което е очевидно некоректно към процесуалните 
им задължения, посочени в НПК.  
 ● Съдът не е разяснил задължението на подсъдимите, съгласно чл. 93, 
т. 7 НК и чл. 269,  ал.1 НПК да участват в разглеждането на делото, както и 
последиците от неявяването им. 
 ● С оглед обстоятелството, че подсъдимите са чужди граждани, съдът 
не упражнил правомощията си по чл. 68, ал. 6 НПК по своя инициатива да 
постанови мярка за процесуална принуда – забрана за напускане пределите 
на РБ. 
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 ● Като проблем здравословното състояние на подсъдимите в началото 
на съдебното производство не е съществувал, но дори и след възникването на 
същия проблем няма пречка подсъдимите да получат лечение, при 
необходимост, в здравните заведения на РБ. 
 ● От 28.05.2014 г. до периода на проверката м. 10 -12. 2014 г. няма 
обективирани организационни процесуални и други необходими действия за 
насрочване и разглеждане на делото. 
 ● Така съдебното производство по делото практически е спряно близо 
година, без да са налице законовите основания и без да има ясна перспектива 
за неговото приключване. 
 ● Освен докладчика - съдия В. Цанова, принос за състоянието на 
делото имат зам. председателят на съда и ръководител на НО съдия Петя 
Крънчева, както и председателят на съда съдия Владимира Янева. 
 ● Недопустимо е такива големи дела със значителен обществен 
интерес да се прехвърлят от година на година и вместо да бъдат разглеждани 
и решавани, състоянието им и процесуалният им статус да се влошава, както 
това е в разглеждания случай. 
 

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ИЗПИСВАНЕТО НА 
СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. СЪДЕБНИЯТ ПРОТОКОЛ 

 
 Известно е, че съдебният протокол (СП) е най-същественият 
процесуален документ за проведеното съдебно заседание и за постановените 
съдебни актове. Съдебният протокол е материален носител на цялата 
информация от съдебното заседание и за резултатите от него. Редовно 
съставеният съдебен протокол при условията и по реда, предвиден в чл. 129 и 
чл. 311 НПК, съставлява доказателствено средство за извършване на 
съответните процесуални действия, за реда, формата и последователността на 
тяхното извършване, както и за събраните доказателства. 
 Редовен е този съдебен протокол, който е съставен от компетентния 
орган, в рамките на неговата материална компетентност, при спазването на 
предвидената процесуална форма, който е подписан от органите, 
компетентни да го съставят, след изтичането на срока по чл. 312, ал.1 НПК. 
 Редовно съставеният съдебен протокол е официален удостоверителен 
документ с относително неограничено по време и място действие. Между 
страните по наказателното производство, съдебният протокол има 
установителна (доказателствена) сила пред всички съдебни инстанции в РБ, а 
така също и пред ЕСПЧ в Страсбург, а във времево отношение запазва своето 
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значение докато съществува законова възможност за преглед и контрол 
върху влезлия в сила съдебен акт. Всичко това отнапред предпоставя твърде 
завишени изисквания към качеството на съдебния протокол, за който 
законодателят е въвел задължителни реквизити при неговото съставяне 
(чл.129 и чл. 311 НПК), както и специфични условия за неговото поправяне, 
допълване и получаване на качеството на неотменимост (чл.312 НПК). 
 В чисто практически план съдебният протокол исторически фиксира и 
след това може да възпроизвежда словесно цялата съвкупност от всички 
извършени процесуални действия от съда и страните, направените от тях 
изявления (за страните) и разпореждания (за председателя на състава), като 
документира и постановените междинни съдебни актове на състава на съда 
(определения, разпореждания и др.). С други думи, СП е документален израз 
на съдебното заседание. 
 Би следвало да се очаква, че СП е и адекватно отражение на съдебното 
заседание. От тази гледна точка описаните в СП действия на съда и страните 
в своето съдържание и последователност се явяват илюстрация на 
приложението на процесуалния закон в стадия съдебно заседание. 
 Следва да се отбележи, че в своята цялост нормите на Глава XX НПК 
се прилагат съответно на отразените в тях изисквания относно 
организацията, движението и приключването на съдебния наказателен 
процес.  
 При проверката се констатираха определени несъответствия и 
отклонения от законовите изисквания, които с известни изключения, не са 
нито тежки, нито неотстраними и се посочват именно с препоръката да бъдат 
отстранени чрез едно легално следване изискванията на закона.  

1.По даване ход на делото.  
След откриване на съдебното заседание и след проверката на явилите 

се лица, съдът, след като изслуша становището на страните, решава въпроса 
дали са налице условията за даване ход на делото. Ако не се налага отлагане 
на делото на някое от основанията по чл. 271 НПК, съдът е длъжен да даде 
ход на делото незабавно. От откриване на с.з. до даване ход на делото, когато 
не са налице основания за отлагане на делото, съдът решава единствено 
въпроса за възможността за разглеждане на делото в с.з., а това става с 
даване ход на делото. Ето защо не е ли налице възможност за разглеждане на 
делото в с.з. по чл. 268, 269, чл. 271 НПК, съдът отлага за друга дата 
съдебното заседание. В обратния случай, съдът е длъжен незабавно да даде 
ход на делото, като по този начин се създава необходимата по закон 
процесуална среда за разглеждане и решаване на всички въпроси по 
същество, включително предмета на делото, конституиране на нови страни и 
приемане на граждански иска за съвместно разглеждане с наказателната 
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отговорност на подсъдимия. Неслучайно чл. 77, ал. 3 и чл. 85, ал. 3 НПК 
допускат предявяване на молба за участие като частен обвинител, както и 
предявяване на граждански иск най-късно до започване на съдебното 
следствие пред първоинстанционния съд (а не примерно до даване ход на 
делото). Това е така, защото по молбата за участие, като частен обвинител и 
по гражданския иск следва да се произнесат и конституираните до този 
момент други страни в наказателния процес, а това е възможно само в тяхно 
присъствие, т.е. ако са налице условията и е даден ход на делото. Ето защо 
въпросът за конституиране на нови страни, както и за приемането на 
гражданския иск, може да бъде поставен и преди даване ход на делото, но 
решаването на тези въпроси е възможно само когато по тях могат да вземат 
становище и останалите страни, за да упражнят правото си на защита 
относно допустимостта на същите искания. Практически това е възможно 
само в тяхно присъствие, т.е. когато са налице всички условия за даване ход 
на делото. От това следва, че всички въпроси по съществото на делото 
относно неговия предмет и относно страните в наказателното съдебно 
производство могат да се решават валидно и законосъобразно само след 
даване ход на делото, което предполага явяването на конституираните до 
този момент страни по силата на закона. Налага се и още един практически 
извод по пътя на обобщаването на отделните, посочени по-горе, процесуални 
хипотези, а именно, че когато са налице условията за даване ход на делото, 
съдът е длъжен да извърши това процесуално действие и след това може да 
решава законосъобразно и адекватно всички други поставени въпроси без 
риск за ограничаване правата на който и да било процесуален субект. И още 
нещо „даване ход на делото” етимологично и от процесуално-техническа 
гледна точка не означава друго освен пристъпване непосредствено към 
разглеждането и решаването на конкретни въпроси, свързани с делото. Без 
даване ход на делото няма яснота дали разглежданите въпроси са 
необходими за решаване на конкретното дело или на всяко друго от подобен 
характер. Щом делото е насрочено в открито съдебно заседание, за да се 
законосъобразни и относими определени процесуални действия, е 
необходимо преди всичко да се даде ход на делото, ако са налице 
основанията за това. И обратното, не бива да се предприемат и извършват 
процесуални действия от съда и страните по делото, ако не му е даден ход, 
съгласно изискванията на НПК. 

● По НОХД № 1999/2013 г. с-я К. Костадинова, в с.з. на 29.09.2013 г.,  
л. 95 СП , не е даден ход на делото, но въпреки това съдът е допуснал и 
назначил СППЕ на подсъдимия, която да даде заключение по конкретно 
поставени задачи по съществото на делото. Възниква въпроса може ли съдът 
да извършва каквито и да е процесуални действия по попълване на делото с 
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доказателства или тяхната проверка, ако не е даден ход на делото. Очевидно 
е, че съдът според закона упражнява своите правосъдни правомощия или в 
разпоредително (закрито), или в открито съдебно заседание, за което е 
задължен да даде ход на делото, независимо отхарактера на въпросите, които 
решава. Достатъчно е тези въпроси да са свързани със съществото (предмета) 
на делото или с лицата, участващи в него. 

  ● По НОХД № 1637/2012 г. с-я Даниела Борисова, е даден ход на 
съдебното следствие, без докладване на делото с прочитане на ОА от 
прокурора, след като това не е отразено на л. 3 от СП, от с.з. на 04.06.2012 г. 

● По НОХД № 1138/2012 г., с-я Петя Крънчева, в СП от с.з. на 
24.06.2014 г., не са били налице условията за даване ход на делото, поради 
отсъствие на защитника на подсъдимия, но вместо делото да се отложи за 
друга дата, е записано ненужното действие „не дава ход на делото”. Това е 
отрицателно разпореждане, което е неизпълнимо. Достатъчно е отлагането на 
делото за друга дата, за да е ясно, че не се дава ход на делото.    

2. Други бележки по изготвянето на съдебния протокол и извършените 
действия в с.з.     

● По НОХД № 1135/2012 г. с-я П. Крънчева, в с.з. от 04.03.2014 г. без 
да е даден ход на съдебното следствие е постановено определение за 
неговото продължаване. По същото дело и със следващото определение в 
същото с.з. е постановен диспозитив „изменя хода на съдебното следствие” 
вместо да се запише, че се изменя само поредността на съдебно-следствените 
действия, а самия ход на съдебното следствие не може да се измени – той или 
се дава, или не се дава, и на тази основа няма място за никакво изменение. 

● По НОХД № 5874/2012 г. с-я Даниела Стоичкова, след обявяване на 
присъдата няма произнасяне по мярката за неотклонение, а тя е задържане 
под стража. 

● По НОХД № 1954/2009 г. с-я Димитрина Ангелова, след 
потвърждаване на мярката за неотклонение по чл. 309 НПК е посочено, че 
определението не подлежи на обжалване, което не съответства на чл. 309, ал. 
4, във вр. с чл. 309, ал. 2 НПК. 

● По НОХД № 3676/2013 г. с-я Антон Урумов, съдебният протокол от 
14.10.2013 г. не беше подписан от председателя на състава на стр. 25 и стр. 
26, и от съдебния секретар на стр. 26. Този пропуск беше отстранен по време 
на проверката и тук се посочва, за да се напомни, че отговорността за 
законосъобразното съставяне и оформяне на СП е на председателя на състава 
и на съдебния секретар, които следва да упражнят контрол – всеки от тях на 
свое основание върху редовността на СП преди предаване на делото в 
наказателното деловодство. 
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● По НОХД № 2595/2013 г. с-я Владимира Янева, с определение от с.з. 
на 30.09.2014 г. е прекратено наказателното производство по същото дело и 
то е върнато на ДП за отстраняване на допуснати в ОА съществени 
процесуални нарушения. В случая не са били налице и не се сочат 
основанията за прекратяване на делото по чл. 24 НПК, т.е. вместо 
прекратяване на съдебното производство, незаконосъобразно е посочено 
прекратяване на наказателното производство. 

● По НОХД № 1736/2012 г. с-я Мариета Райкова, в с.з. от 26.02.2014 г. 
е постановено определение, с което се уважава мнението на прокурора за 
призоваване и разпит на вещи лица по изготвена СМЕ. Когато съдът уважава 
определено искане, достатъчно е да посочи неговото съдържание, без да е 
наложително да се сочи кой го е направил, с което се неутрализират всякакви 
съмнения за липса на безпристрастие и равенство между страните в процеса. 
Освен това, в следващия диспозитив на същото определение е постановено    
„не приключва” съдебното следствие, положение, което не се нуждае от 
изрично посочване, след като делото се отлага за друга дата за разпит на 
вещи лица. 

● По НОХД № 4169/2009 г., с-я Ралица Манолова, след обявяване на 
присъдата с нейното прочитане, не е отбелязано, че присъдата е разяснена, 
съгласно чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК, така както това е направено по НОХД № 
128/2014 г. с докладчик същия съдия, по което дело има и служебно 
произнасяне по МНО, поради осъждане на подсъдимия при условията на чл. 
66 НПК. 

Извън направените по-горе бележки, по всички други НОХД – 
протоколите са пълни, точни и законосъобразни.  

● По НОХД № 1172/2012 г. с - я К. Костадинова, при воденето на 
съдебното заседание и при изписването на съдебния протокол е допуснато от 
страна на съд. заседател К. И., за втори път в същото с.з., да й звъни 
мобилният телефон, поради което председателят на състава е постановил 
препис от протокола в тази му част да се изпрати на отговарящия за 
съдебните заседатели в СГС за отношение, по компетентност. Този инцидент 
засяга съществено авторитета и достойнството на съдебния състав, както и 
възпитателно-превантивната му функция. ИВСС счита, че до този инцидент 
не би се стигнало, ако предварителните мерки за предотвратяването му са 
били по-адекватни и по-целенасочени, с неизбежното още едно напомняне за 
изключване на телефоните преди започване на съдебното заседание. Нито 
страните, нито присъстващите в съдебната зала, биха уважавали съдебен 
състав, в поведението на който няма единомислие и единодействие по 
отношение на процесуалната дисциплина. По тези въпроси са резултатни 
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само предварителните, но и последващите мерки, които е взел председателят 
на състава.    
 Много добре са изготвени съдебните протоколи по НОХД № 5979/2012 
г., с-я Весислава Иванова, където при преценката на събраните доказателства 
относно тяхната относимост и достатъчност за изясняване на делото от 
фактическа страна е ангажирано и служебното отношение на съда към 
доказателствените материали, съгласно чл. 107, ал. 2 НПК, по НОХД № 
3076/2013 г. с-я Антон Урумов, по НОХД № 3488/2012 г. с-я Владимир 
Астарджиев, по НОХД № 2116/2013 г. с-я Виолета Магдалинчева и при 
проведените две съдебни заседания и др.  
      
 
       АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ПРИСЪДИ 
 
 Общи бележки. 

Както при осъдителната присъда не може да има съмнение във 
виновността на подсъдимия, така и при оправдателната присъда не може да 
има съмнение в невинността на подсъдимия. 
 Несъмнен извод за вината или невинността на подсъдимия може да се 
направи само при напълно изяснени фактически положения, при които е 
извършено деянието, т.е. само когато обективната истина относно 
действително станалото е напълно разкрита. И поради това именно на 
органите на ДП и на съда е възложено служебно задължение за разкриване на 
обективната истина чрез вземането на всички предвидени в НПК мерки за 
нейното установяване. 
 За да бъде една присъда (вкл. и оправдателната) правилна, тя трябва да 
е постановена при напълно изяснена фактическа обстановка, така че приетите 
за установени фактически положения по чл. 102 НПК да се подкрепят от 
доказателствата по делото, които да са събрани и проверени по реда и 
условията, предвидени в НПК, материалният закон да е приложен правилно и 
съответно на установените факти, а наложеното наказание (когато присъдата 
е осъдителна) да е справедливо по критериите на чл. 35, ал. 3, чл. 54 – 58а НК. 
От тази гледна точка е видно, че законът, съдебната практика и 
процесуалната теория не поставят коренно различни изисквания при 
постановяването на осъдителна и оправдателна присъда.  Като се имат 
предвид последиците на осъждането и оправдаването, присъдата в своята 
установителна част трябва да съответства на фактите, при които 
действително е или не е извършено деянието. Това е абсолютно наложително, 
ако освен санкция или оправдаване, присъдата следва да постановява още и 
справедливост, без която обществото не може да има развитие и напредък. 
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 Оправдателната присъда, която не почива на истината относно фактите, 
при които е извършено деянието, не защитава по никакъв начин засегнатото 
обществено отношение, нито гражданите и юридическите лица, на които са 
причинени вреди от деянието. 
 Същевременно, незаконно оправданият подсъдим има основание да се 
чувства напълно невинен, безгрешен, но и окуражен и насърчен по този 
начин от държавата, вместо поправен и превъзпитан към уважение и спазване 
на законите, той попада в потенциално рискови ситуации да извърши ново 
престъпление, разчитайки на „предишния си късмет”. 
 Отделен, но не по-малко важен, е въпросът, че засегнатите обществени 
отношения не получават никаква наказателно-правна защита, което е 
ппредпоставка за тяхното бъдещо криминогенно ерозиране. Гражданите и 
ЮЛ, претърпели вреди от деянието също не получават необходимата 
гражданско-правна защита, което им причинява не само съответни вреди, но 
и засяга дълбоко чувството им за справедливост и правото им на закрила от 
държавата. 
 В резултат се засяга несъмнено и субективната им (на гражданите) 
увереност към практическото стимулиране на интеграционните процеси в 
българското общество. 
 Ето защо всяка присъда, осъдителна или оправдателна, има не само 
своите чисто юридически последици и характеристики, но и други много по-
важни политически и социални измерения, за което също следва да се държи 
сметка, по всяко дело и за всяка присъда.         
 За проверявания период 2012 – 2014 г. (I-во полугодие) са влизли в 
сила общо 1054 осъдителни и 118 бр. оправдателни присъди. Относителният 
дял на оправдателните присъди общо за целия период спрямо постановените 
присъди възлиза на 10%, а спрямо осъдителните присъди на 11,2 %. 
 За отделните години тези данни имат следното изражение: 
 За 2012 г. влезлите в сила присъди са 496, от които 448 са осъдителни и 
48 оправдателни. Съотношението на оправдателните присъди спрямо всички 
влезли в сила присъди е  9,7%, а спрямо осъдителните е 10,7%. 
 За 2013 г. влезлите в сила присъди са 452, от които 402 са осъдителните 
и 50 са оправдателните. Относителния дял на оправдателните присъди 
спрямо всички влезли в сила присъди е 11%, а спрямо осъдителните е 12,5%.  
 За първото полугодие на 2014 г. влезлите в сила присъди са 224, от 
които 204 са осъдителни и 20 са оправдателни. Съотношението на 
оправдателните присъди към всички влезли в сила присъди е 8,9%, а спрямо 
осъдителните присъди е 9,8 %. От анализа на тези данни се налага извода, че 
постановените оправдателни присъди и техният относителен дял спрямо 
осъдителтие присъди постепенно, но видимо намалява и е препоръчително 
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тенденцията да продължи. Тук е мястото да се отбележи, че оправдателните 
присъди не са винаги абсолютен брак в дейността на съда, особено когато са 
изчерпани всички възможности за попълване на делото с доказателства, но е 
желателно техният относителен дял да не надвишава достигнатото 
положение в дейността на СГС. Това е така, защото: 1) оправдателните 
присъди са критерий за качеството на предварителното проучване на делото 
и ефективно изпълнение на правомощията на съдия – докладчика при 
предаване обвиняемия на съд и 2) обезщетенията за неоснователното и 
незаконосъобразното получаване на качеството на обвиняем (подсъдим) се 
заплащат от общия бюджет на органите на съдебната власт.   

 
 

 АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ИЗГОТВЯНЕ 
НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ, ПОСТАНОВЕНИ ПРИ 

ПЪРВОИНСТАНЦИОННОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ  
НА НОХ ДЕЛАТА 

 
 Ако съдебното производство заема централно място в наказателния 
процес, то присъдата съставлява естествен и типичен завършек на съдебното 
производство в първоинстанционния съд. 
 Присъдата е възможно най-интензивният съдебен акт по наказателните 
дела, тъй като с нея се решават едновременно въпросите за вината и 
отговорността на подсъдимия, с възможност за най-интензивно засягане на 
неговите права. 
 Присъдата е резултат от усилията на съда и страните по фактическото 
изясняване на делото и по правилното приложение на закона. 
 Присъдата предполага определена наличност на валидно събрани 
доказателствени материали, позволяващи установяване на действителното 
фактическо положение към момента на извършване на (неизвършване) на 
деянието по целия предмет на доказване на обстоятелствата по чл. 102 НПК, 
въз основа на които следва да се приложи съответния материален закон. 
 В чисто правно-техническо отношение, с присъдата съдът дава отговор 
по основателността на повдигнатото обвинение с ОА, като предпоставка за 
ангажиране на наказателната отговорност на подсъдимия и конкретизира 
вида и размера на съответното наказание. 
 В процесуално-правно отношение присъдата съдържа две части: а) 
констативно установителна и б) диспозитивно-разпоредителна или 
санкционна част. И двете части са взаимно свързани и причинно-следствено 
обусловени: първата част е условие и неизбежна предпоставка на втората 
част; втората част не може да съществува самостоятелно и абстрактно, а само 
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доколкото е установено виновно извършено престъпно деяние от наказателно 
отговорно лице. 
 В обществено- политическо отношение присъдата съставлява 
осъществена държавна, правосъдна (санкционна) власт, с която се 
осъществява допустимата по закон наказателна репресия от компетентните 
органи спрямо лицата, извършили престъпления. 
 Чрез осъдителната присъда държавата осъществява своята регулираща 
функция в две направления: а) наказва извършителите на престъпления по 
реда и условията, предвидени в закона, като реализира индивидуална 
поправително-възпитателна функция спрямо осъденото лице и генералната 
превенция спрямо останалите членове на обществото и в резултат на това;    
б) заздравява засегнатото обществено отношение като неутрализира една от 
причините за посегателство върху нормалното му съществуване и развитие. 
 Влязлата в сила присъда е задължителна за всички учреждения, 
юридически лица, длъжностни лица и граждани (чл. 413, ал.1 НПК) по факта 
на извършеното престъпление и осъждането на подсъдимия, т.е. за тези 
обстоятелства, които се ползват със сила на присъдено нещо. 
 Влязлата в сила присъда е задължителна за гражданския съд по 
въпросите: 1) извършено ли е деянието; 2) виновен ли е деецът; 3) наказуемо 
ли е деянието (чл. 413, ал. 2 НПК). По тези въпроси има законоустановена 
сила на присъдено нещо чрез присъдата и те не подлежат на преразглеждане 
от гражданския съд.   

Посочените по-горе функции на присъдата имат важно практическо 
значение за съществуването и перспективното развитие на обществото, както 
и за състоянието на законността, поради което трябва да се отчитат при 
решаването на всяко наказателно дело. Така както възпитанието и 
дисциплината на подрастващите е функция на семейството, училището и 
опита на успелите личности, също може да се каже, че социалното поведение 
и индивидуалната дисциплина на всички членове на обществото (на всички 
граждани) е функция още и на ефективното и справедливо наказателно 
правораздаване. 

За постигането на съответно необходимото за условията на РБ 
правосъдие е наложително спазването на всички законови  изисквания, 
предвидени за постановяване на присъдата. Като приоритетни могат да се 
препоръчат следните: 

● висша и неотменна цел по всяко дело и на всеки наказателен процес 
трябва да бъде обективната истина по обстоятелствата от предмета на 
доказване по чл. 102 НПК (чл. 121, ал. 2 КРБ, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 1НПК); 
без истината относно релевантните за отговорността или оправдаването на 
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подсъдимия обстоятелства не може да има има нито правилно, нито 
справедливо приложение на закона; 

● безупречна служебна дисциплина на съда и лична неотменна 
подчиненост само на закона чрез осигуряване на приложението му точно и 
еднакво спрямо всички граждани и спрямо всички идентични 
наказателноправни случаи (чл. 117, ал. 2 КРБ, чл. 1, ал. 1, чл. 10, чл. 11, ал. 1 
НПК ); 

● равностойно отношение на съда спрямо всички защитени в 
наказателния процес права и законни интереси, независимо от конкретния 
процесуален субект по делото, като техен носител (чл. 117, ал. 1, чл. 121, ал. 
1 КРБ, чл. 11, ал. 2 НПК). 

Спазването на горепосочените изисквания при решаването на всяко 
наказателно дело може да осигури законосъобразна и справедлива присъда, 
както и повишаване на авторитета и престижа на съда, като важен фактор на 
общественото състояние и развитие. Същевременно по този начин 
изпълнението на съдийската професия може да се превърне и в призвание. 
В чисто практически план за постановяване на присъдата следва да са налице 
следните изисквания: 

● делото да е изяснено напълно от фактическа страна и релевантните 
фактически обстоятелства да се подкрепят от събраните и проверени 
доказателства, т.е. да достигнат необходимия предел на попълване на делото 
с доказателства, при спазване на процесуалния ред за тяхното събиране; 

● при разглеждането на делото и на ДП, и в съдебната му фаза, да не са 
допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по отношение 
на участниците в наказателното производство или техните представители; 

● да не са налице основания за спиране или прекратяване на 
наказателното производство; 

● да не са налице основания за разглеждане на делото по реда на Глава 
XXVI, Глава XXVIII, Глава  XXIX от НПК, изключващи реда за решаване на 
делото по общия ред – Глава ХХ НПК; 

● страните да са упражнили правото си на защита по същество в 
подкрепа или срещу повдигнатото обвинение; 

● да е дадена последна дума на подсъдимия; 
● съдът да се е оттеглил на тайно съвещание и на принципа на 

висшегласието да е решил въпросите, посочени в чл. 301, ал. 1 НПК; 
● присъдата да е написана, подписана, обявена и разяснена, съгласно 

изискванията на НПК. 
Осъдителната присъда не може да почива на предположения, нито 

подсъдимият може да бъде признат за виновен, ако обвинението не е 
доказано по несъмнен начин. 
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Оправдателната пирсъда също не може да почива на предположения, а 
на точно и пълно установяване на обстоятелствата, които съгласно чл. 304 
НПК дават основание за признаване на подсъдимия за невинен и неговото 
оправдаване. 

Оправдателната присъда не може да съдържа изрази, които поставят 
под съмнение невиновността на подсъдимия (чл. 305, ал. 6 НПК). 

Оправдателната присъда не трябва да бъде постановявана ако не е 
установена обективната истина относно обстоятелствата от задължителния 
предмет на установяване по чл. 102 НПК, като на тази основа съдът е длъжен 
да упражни правомощията си по чл. 107, ал. 2 НПК, във вр. с чл. 13 и 14, ал. 1 
НПК. 

В по-голямата си част тези изисквания за постановяване на присъдата 
се спазват преобладаващо от съдиите от наказателното отделение на СГС 
(НО на СГС). 
  При проверката ИВСС констатира известни отклонения и 
несъответствия с изискванията на закона, които се посочват за обсъждане и с 
препоръката да не се допускат за в бъдеще. 
 ● По НОХД № 2060/2012 г. с-я Емил Дечев присъдата и мотивите към 
нея са изготвени също законосъобразно. По тази присъда има само една 
констатация: в диспозитива на присъдата не е нужно да се възпроизвежда 
словесното съдържание на норми от ЗДвП, достатъчно е да се посочи само 
цифровата номерация на съответната норма и в какво се изразява 
допуснатото нарушение на правилата за движение по съответните 
разпоредби. 
 ● По НОХД № 4859/2013 г., 22 с-в, с-я Николай Младенов при 
приложението на чл. 26, ал. 1 НК, общата стойност на предмета на 
престъплението (при няколко деяния) се посочва в първия диспозитив, а 
наказанието се определя след няколко диспозитива. Препоръчително е 
общата стойност на предмета на престъплението да е максимално близка до 
определяне на наказанието, за да може да се постигне изискуемото 
съответствие по чл. 35, ал. 3 НК. Или препоръчително е след последния 
диспозитив на отделните деяния да се посочи общата равностойност на 
предмета на престъплението, след което да се посочи вида и размера на 
наказанието. Отделен е въпросът, че законът (чл. 305, ал. 2 НПК) изисква 
отделното изписване в диспозитива да стане не на отделните деяния, 
включени в продължаваното престъпление по чл. 26, ал. 1 НК, а само когато 
има отделни престъпления. При продължаваното престъпление по чл. 26, ал. 
1 НК имаме едно престъпление и затова в диспозитива е достатъчно да се 
изпише времевия период на престъплението, формата на изпълнителното 
деяние, съвкупно причинения престъпен резултат по съответната норма от 
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особената част на НК във вр. с чл. 26 НК и съответно следващото се 
наказание. Подобна практика се констатира и по други наказателни дела: 
НОХД № 1631/2010 г., с-я П. Крънчева и др. 
 ● По НОХД № 5454/2014 г. с-я Величка Маринкова, при определяне на 
наказанието е допуснато нарушение на материалния закон по чл. 54, ал. 2 
НК. За грабеж на сумата 6492.00 лв., осъществен чрез силен удар в лицето на 
пострадалия, от който паднал на земята и квалификация на престъплението 
по чл. 198, ал.1, пр. 1, чл. 20, ал. 2 НК, при санкционна рамка на наказанието 
от 3 до 10 г. л. св. е наложено наказанието 3 г. л. св., т.е. само при наличието 
на смекчаващи отговорността обстоятелства, без отчитането на силата на 
удара, стойността на предмета на престъплението, които очевидно не са 
смекчаващи отговорността обстоятелства. По същото дело, но по отношение 
на втория подсъдим, за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4 вр. с 
чл. 198, ал. 1, пр. 1 НК, при същата равностойност на предмета на грабежа 
6492.00 лв. и санкционна рамка на наказанието от 5 до 15 г. при среден 
размер 10 г. л. св. е наложено наказание 6 г. и 6 м. л. св., т. е. при значителен 
превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, каквито по делото 
няма. Следва да се посочи ясно и определено, че механизмът за определяне 
на наказанието по чл. 54, ал. 2 НК не е ориентировачен или пожелателен, а 
задължителен, тъй като посочената разпоредба не е диспозитивна, а 
императивна. Определяне на наказанието извън посочените изисквания по 
чл. 54 НК винаги води до неговата явна несправедливост, което пък се дължи 
на нарушението на материалния закон – чл. 35, ал. 3 и чл. 54 НК. 
 ● По НОХД № 1541/2013 г. с-я Величка Маринкова, в диспозитива на 
присъдата е възпроизведена дефиницията на продължаваното престъпление 
по чл. 26, ал. 1 НК, което не е необходимо. Достатъчно е към 
инкриминирания състав на престъплението да се посочи във вр. с чл. 26 НК. 
В същата присъда,за да се обоснове опасния рецидив по чл. 29, ал. 1, б. „а” и 
„б” НК се изписват осъжданията на подсъдимия, водещи до тази 
квалификация. В диспозитива това не е необходимо. Достатъчно е да се 
посочи в мотивите. 
 ● По НОХД № 1281/2013 г. 9 с-в, с-я Весислава Иванова, в мотивите 
към присъдата - л. 8 са изложени съображения относно неприлагането на чл. 
55 НК, без да е правено такова искане или да има каквито и да е обективни 
данни в тази насока. Ако този принцип се проведе до крайност това би 
означавало, че съдът ще трябва да мотивира защо не прилага всички други 
разпоредби от НК, освен приложените, което е абсурдно. Ето защо подходът 
следва да бъде позитивен, а не негативен – мотивирани съображения съдът е 
длъжен да посочи само относно разпоредбите, които намира, че са 
приложими в конкретния случай. 
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   ● По НОХД № 931/2012 г. с-я Виолета Магдалинчева, ИВСС не 
констатира нарушения на закона при изготвяне на диспозитива на присъдата. 
Могат да се направят бележки само по изписването на мотивите: 
     • може да се намали общият обем на мотивите, като се избегне 
двукратното изписване на позицията на СГП – веднъж в ОА и втори път в 
съдебно заседание. В с.з. може да се изписва по-подробно позицията на 
прокуратурата, ако тя се различава съществено от тази в ОА. Именно и 
поради това е достатъчно да се посочи, че в с.з. СГП поддържа ОА и се 
посочва искането, което се прави. Становището на защитата в с.з. също може 
да се съкрати, като намери място при разглеждането на установените 
фактически положения и приложимия закон. В тази връзка при отговора на 
доводите на защитата по необходимост се изписва и тяхното съдържание, без 
това да става предварително и отделно. 
     • думата „смята” не е удачна позиция, за СГП подходяща е думата 
„поддържа”, „намира” и др. Изобщо в съдебната практика е препоръчително 
да се използват само такива думи и изрази с изяснено съдържание и значение  
от законодателството, правната теория и съдебна практика. 
     • неправилно е да се изпише (л. 5 от мотивите), че доводите на 
защитата са „неверни”. По-добре би било да се изпише, че доводите на 
защитата не се подкрепят от доказателствата или че те са неоснователни.    
     • последното изречение от мотивите гласи „Така мотивиран, съдът 
постанови присъдата”. Бележката е, че съдът трябва да бъде не мотивиран, а 
убеден, че при разглеждането и решаването на делото и при постановяване на 
съдебния акт, той съответства на истината, закона и справедливостта. Ето 
защо по-подходящото заключение на мотивите би било „В съответствие с 
тези съображения и закона е постановена присъдата”. 
 ● По НОХД № 5874/2012 г., 20 с-в, с-я Даниела Стоичкова, 
диспозитивът на присъдата завършва с израза: 
      „Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок 
от днес”. Така изписан този израз съдържа неточното съобщение, че 
обжалването на присъдата и нейното протестиране са задължителни. 
      Известно е от законодателната уредба на въззивното производство, 
че то никога не е задължително, а се образува доколкото има жалба или 
протест, т.е. самото въззивно обжалване като процесуална възможност има 
диспозитивен, а не императивен характер. За да се избегне това внушение, 
препоръчително е да се изпише изразът: „Присъдата може да бъде обжалвана 
и протестирана ......”, който е в съответствие с посочените по-горе 
съображения, както и със закона – чл. 305, ал. 4, изр. 2 НПК.     
 ● Типични несъответствия с изискванията на чл. 26 НК при 
постановяване на присъдата се изразяват в следното: 
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       • изписват се отделните деяния, включени в продължаваното 
престъпление, като общата стойност на предмета на престъплението се 
посочва в първия диспозитив и след това се описват самостоятелно всички 
отделни престъпни актове, без да има такова задължение по закон. Съгласно 
чл. 301, ал. 2 НПК изискването за отделно изписване в присъдата и отделно 
решаване на въпросите по чл. 301, ал. 1 НПК се отнася не за отделните 
деяния, а за отделните престъпления. 
               • съгласно чл. 26, ал. 2 НК отговорността при продължаваното 
престъпление е за всички включени в него деяния в тяхната съвкупност и за 
причиненият с тях общ престъпен резултат. 
      • ИВСС счита за необходимо да предложи и в съответствие с 
изискванията на чл. 26 НК и чл. 301 НПК при престъпления, извършени при 
условията на чл. 26 НК да се постъпва по следния начин: 
          а) преди да се посочи изпълнителното деяние на извършеното 
престъпление, да се отрази в диспозитива на присъдата съответния времеви 
период, както и квалификацията по чл. 26 НК, с посочване на причинения 
общ престъпен резултат, което е необходимо, за да се отчетат обективно 
обществената опасност на деянието и дееца – необходими при определяне на 
наказанието лишаване от свобода, както и при определяне на 
допълнителното наказание глоба, когато такова наказание е предвидено. 
Отделните деяния, включени във веригата на продължаваното престъпление, 
следва да се посочат в мотивите като изпълнително деяние, квалификация и 
причинен престъпен резултат.     
        Присъдите, които са изготвени в отклонение на посочените по-горе 
изисквания на закона – чл. 26, ал. 2 НК и чл. 301, ал. 2 НПК са следните: 
НОХД № 2288/2013 г. с-я Ани Захариева; НОХД № 1050/2014 г. с-я Петя 
Крънчева; НОХД № 2258/2013 г. с-я Величка Маринкова; НОХД № 
4379/2012 г. с-я Пенка Велинова; НОХД № 4799/2013 г. с-я Петя Крънчева; 
НОХД № 1339/2014 г.; НОХД № 3624/2012 г. и НОХД № 3776/2012 г. с-я 
Евелина Папазян; НОХД № 2036/2012 г. с-я Мирослава Тодорова; НОХД № 
1064/2012 г. с-я Величка Маринкова и др. (Забележка: възможно е по някои 
от посочените дела съдебният акт да не е присъда, а споразумение за 
решаване на делото, но и в този случай съдът има задължение да упражни 
контрол по правилното приложение на закона – чл. 382, ал. 7 НПК); 
 ● Несъответствия при изписването на присъдата, когато деянието е 
извършено и по квалификацията опасен рецидив. По някои от наказателните 
дела при наличието на този квалифициращ признак по чл. 29, ал. 1, б. „а” и 
„б” НК в диспозитива на присъдата се изписват осъжданията и присъдите, 
които обосновават квалификацията опасен рецидив. ИВСС предлага 
квалификацията на деянието при опасен рецидив да се изпише в диспозитива 
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словесно и във вр. с чл. 29, ал. 1НК на извършеното престъпление, което е 
достатъчно, за да се отрази несъмнено същата квалификация. Как се формира 
тази квалификация следва да се посочи в мотивите. Тук следва да се 
подчертае принципът, че задачата на диспозитива на присъдата е да изпише 
какво е решението на съда, а не защо е взето именно това решение. Този 
втори въпрос – обосновката на правната квалификация, е задача на мотивите 
към присъдата. Ако това законово изискване се съобрази има възможност 
обемът на диспозитива на присъдата да бъде намален значително. (НОХД № 
5241/2012 г., 10 с-в, с-я Мина Мумджиева; НОХД № 1510/2013 г., 30 с-в, с-я 
Петър Гунчев. Правилно е процедирано и следва да бъдат посочени като 
положителна практика НОХД № 1019/2011 г., 28 с-в, с-я Атанас Атанасов; 
НОХД № 5052/2012 г., 26 с-в, с-я Величка Цанова; НОХД № 5686/2011 г., 35  
с-в, с-я Светла Букова). 
 Констатации за други нарушения и несъответствия с изискванията на 
закона. 

● По НОХД № 1012/2012 г. с-я М. Тодорова 
          Подсъдимият е признат за виновен и осъден по чл. 116, ал.1, т. 12, вр. С 
чл. 115, чл. 29, ал. 1, б. „б” и чл. 58а НК на дванайсет години лишаване от 
свобода. Ненужно в диспозитива на присъдата е изписан детайлно целият 
причинно-следствен механизъм на причиняване умъртвяването на 
пострадалия. Такава детайлизация в диспозитива не е необходима, тъй като 
отговорността при умъртвяването не е за причинените междинни 
състояния,предхождащи смъртта, а за нейното причиняване като краен 
резултат. Такава детайлизация на причинно-следствения процес на 
умъртвяването е наложителна само ако чрез нея се обосновава отговорност 
по някой от квалификационните състави на убийството, каквото в случая не е 
налице. Аналогично е положението и по НОХД №452/2012 г. с-я Иван Коев. 
 ● По НОХД № 2182/2012 г., с-я М. Тодорова не е приложена 
императивната норма на чл. 354а, ал. 6 НК – отнемане на предмета на 
престъплението (наркотици) в полза на държавата. Посочената разпоредба не 
може да се прилага по преценка, а винаги задължително щом са налице 
условията за това.     
 Идентично е нарушението и по НОХД № 2182/2012 г. на същия състав 
и докладчик. 
        ● По НОХД № 5552/2011 г. на същия състав и докладчик. Подсъдимият 
е осъден по чл. 304, ал. 1, вр. с чл. 373, ал. 2 за активен подкуп на 100 $ и 20 
лв., които не са отнети на осн. чл. 307а НК в полза на държавата, като 
безспорно установен предмет на подкупа. 
 ● По НОХД № 4795/2012 г. с-я Иван Коев с присъдата е отнет 
предмета на подкупа – 5 банкноти по 5 лв., без тяхната индивидуализация по 
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серии и номера, което би затруднило разглеждането на делото до 
окончателното му приключване, тъй като не е изключена възможността за 
тяхната подмяна или изгубване, с което би се затруднил процеса на 
установяване на истината в следващата инстанция. 
 ● По НОХД № 4048/2010 г. с-я Иван Коев, в диспозитива на присъдата 
са посочени всички относими нормативни актове към длъжностната 
характеристика на подсъдимия – министър на отбраната, без това да е 
наложително. Действащите в РБ нормативни актове не трябва да се доказват 
и поради това да се възпроизвеждат, достатъчно е да се познават и цитират 
точно и съответно на целта, за която се използват.    
         ● Аналогично е положението и по НОХД № 4215/2012 г. с-я В . 
Магдалинчева. 
 ● По НОХД № 5138/2013 г. 31 с-в, в мотивите към присъдата са 
възпроизведени изцяло като словесно съдържание чл. 21,ал.1, пр. 2, чл. 42, 
ал. 1, т. 1 и чл. 43, т. 2 ЗДвП, което не е наложително по никакви причини. За 
да се позове съдът на определено правило за движение, което не е 
съобразено, достатъчно е да се посочи в какво се състои самото  нарушение и 
в коя разпоредба на съответния закон е регламентирано. Цялостното 
възпроизвеждане на отделни разпоредби прави мотивите претоварени от към 
съдържание, логика и яснота,защото и при цялостното възпроизвеждане на 
съответната норма, ако не се посочи кое конкретно правило е нарушено и в 
какво се изразява нарушението, присъдата няма да бъде достатъчно ясна и 
убедителна. Същото е положението и по НОХД № 5138/2013 г. с-я 
Христинка Колева, както и НОХД № 3674/2012 г. с-я Антон Урумов. 
 Съдържанието и обема на мотивите може да бъде намалено, като се 
ограничат някои повторения, напр. след описване на ОА се сочи цялостно и 
детайлно тезата на прокуратурата. В предварителното становище на 
подсъдимия се развива изцяло защитата му по същество, което също не е 
нужно. При изграждане на фактическата обстановка и при излагане на 
правните съображения, съдът може да даде отговор и на възраженията и 
доводите на страните, като ги отбележи именно тогава, а не предварително. 
 ● По НОХД № 2715/2012 г. с-я Десислав Любомиров, присъдата е 
осъдителна за довършено престъпление по чл. 249, ал. 1 НК, без да е 
посочена стойността на предмета на престъплението, поради което е 
невъзможоно да се определи неговата конкретна степен на обществена 
опасност (чл. 35, ал. 3 НК, чл. 54 НК) и освен това не би могло да се наложи 
допълнителното наказание глоба, която е до двойния размер на незаконно 
получената сума – чл. 249, ал. 1 НК. 
 ● По НОХД № 3674/2012 г. с-я Антон Урумов, подсъдимата е 
оправдана по обвинението по чл. 342, ал. 1, пр. 3, алт. 1 във вр. с чл. 130, ал. 1 
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НК, поради липса на тъжба от пострадалия, съгласно чл. 161, ал. 1 НК. 
Оправдаването е неправилно. То предполага възможност за произнасяне по 
съществото на делото и са налице някои от основанията по чл. 304 НПК. В 
случая съдът сам е констатирал, че не са налице процесуалните предпоставки 
за разглеждане на делото по чл. 130, ал.1 НК, поради липса на тъжба от 
пострадалия. Когато не са налице определени процесуални предпоставки за 
разглеждане на делото то следва да се прекрати, а не да се реши по същество, 
както това е станало в случая. Решаването на делото по същество при липса 
на изискуемите процесуални предпоставки е не само недопустимо, но чрез 
постановеното оправдаване се прегражда пътя за разглеждане на делото по 
реда на частното обвинение – арг. Чл. 413, ал. 3 във вр. с ал. 2 НПК.  
 ● С присъда по НОХД № 4048/2010 г. е постановен оправдателен 
диспозитив не само по повдигнатото обвинение, но и за определени 
предходни действия, което не е необходимо, тъй като същите действия не 
съставляват самостоятелно обвинение, а част от фактологията на подкупа, за 
който е повдигнато обвинението. 

Следва да се отбележи още, че предмет на обвинението не са отделни 
факти, а цялостната фактология на престъплението. Когато с присъдата има 
пълно оправдаване по дадено обвинение не е необходимо да се постановява 
отделен оправдателен диспозитив и за отделните факти, включени в 
изпълнителното деяние на престъплението. 
 ● С присъда по НОХД № 801/2012 г. с-я Десислав Любомиров е 
приложен чл. 55, ал. 1, т. 1 НК, без да са изключителни или многобройни 
смекчаващите отговорността обстоятелства. В случая за смекчаващо 
обстоятелство е прието само това, че деянието е останало във фазата на 
опита, но причините за това не са в поведението на подсъдимия, а поради 
ефективните действия на органите на МВР. В тази връзка липсва 
констатация, че предвиденото и най-леко наказание за престъплението, ще се 
окаже несъразмерно тежко за подсъдимия. Изводът е, че при приложението 
на чл. 58а НК възможността за прилагането на чл. 55 НК не е дадена 
безусловно и отнапред, а само когато са налице предвидените за това 
предпоставки. Освен това е необходимо да се провери кой режим за 
определяне на наказанието (по чл. 58а, ал. 1 или чл. 58а, ал. 4 НК) е по-
благоприятен за подсъдимия. Само след анализиране и сравняване на 
резултатите от двата начина за определяне на наказанието и при 
констатацията, че чл. 55, ал. 1, т. 1 НК е по-благоприятен за подсъдимия, 
следва да се приложи тази разпоредба. Това по необходимост предварително 
предполага налични условия за приложение на чл. 55, ал. 1 НК. 
 ● По НОХД № 4215/2012 г., с-я В. Магдалинчева присъдата отговаря 
на всички изисквания на процесуалния и на материалния закон. Даден е 
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убедителен отговор защо не са налице основанията за приложението на чл. 
12, чл. 118 и чл. 119 НК, което съответства на правната доктрина и на 
съдебната практика. 
 Наред с посочените по-горе бележки по приложението на закона, при 
проверката ИВСС констатира присъди и мотиви, съобразени с всички 
изисквания на закона, както и с оглед практиката на ВС и ВКС относно 
формата и съдържанието на съдебните актове. Такива са присъдите по НОХД 
№ 380/2013 г. с-я Светла Букова; НОХД № 304/2013 г. г. с-я Мина 
Мумджиева; НОХД № 5093/2012 г. и НОХД № 3676/2013 г. с-я Антон 
Урумов; НОХД № 3598/2012 г. с-я Карамфила Тодорова; НОХД № 554/2006 
г. с-я Емилия Колева; НОХД № 1510/2013 г. и НОХД № 3825/2013 г., 30 с-в, 
с-я Петър Гунчев; НОХД № 894/2013 г. с-я Тони Гетов; НОХД № 128/2014 г. 
с-я Ралица Манолова; НОХД № 102/2013 г. с-я Александра Йорданова; 
НОХД № 777/2014 г.; НОХД № 3741/2012 г. и НОХД № 2388/2012 г. на с-я 
Вера Чочкова; НОХД № 1999/2013 г. с-я Костадинка Костадинова; НОХД № 
1673/2012 г. с-я Даниела Борисова; НОХД № 4529/2010 г., НОХД № 
4187/2012 г., НОХД № 439/2012 г. на с-я Виолета Магдалинчева. Вероятно 
има и други много добре изготвени съдебни актове, но е невъзможно предмет 
на проверката да бъдат всички решени дела през проверявания период, а по 
репрезентативния способ се проверяват само една относителна, неголяма 
част от тях.       

 
АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ОПРАВДАТЕЛНИ  

ПРИСЪДИ 
 

● ПО НОХД № 302/2011 г., 35 с-в, с председател и докладчик с-я 
Светла Букова е постановена оправдателна присъда срещу Б.М.Н. и  Д.И.Н. 
по чл. 220, ал. 2, вр. ал. 1, чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 НК за сключена в 
съучастие неизгодна сделка, в качеството им на длъжностни лица, като 
извършители , с която е причинена вреда на МЗ в размер на 613 729, 80 лв. За 
да стигне до извода, че обективният признак „неизгодност” по чл. 220, ал.1 от 
НК не е налице, съдът се е позовал на заключението на счетоводна 
експертиза, изпълнена от български експерти. Не е съобразено 
обстоятелството, че ценовите, данъчните, застрахователние и транспортните 
условия в Р България и Великобриания са съществено различни. Това 
обстоятелство задължително е налагало назначаването на комплексна 
съдебно-счетоводна експертиза с участието на специалист по цените, 
фармацевт и икономист по трансграничните фармацевтични сделки, който 
познава условията по същите въпроси и във Великобритания. Само така 
съдът би имал възможност на пълна и обективна преценка относно 
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стойността на необходимите медикаменти, закупени директно от 
Великобриания или доставени от фирма вносител. Без такъв сравнителен 
анализ, направен от специалист, съдът не може да прецени обосновано дали 
сключената сделка е изгодна или не. В това отношение не е приложена 
нормата на чл. 107, ал. 2 от НПК, въпреки че това е било очевидно 
необходимо. 

● По НОХД  № 1683/2012г., 31 с-в, председател на състава и докладчик 
с-я Христинка Колева е постановена оправдателна присъда срещу подс. В.Д. 
К. по чл. 244, ал. 2, вр. с ал. 1, пр. 2, вр. чл. 243, ал.2, т.2, предл. 2 от НК за 
това че на 16.07.2010г. в гр. София да е държал 1403 акцизни бандероли за 
бутилирани алкохолни напитки, представляващи неистински ценни книжа, 
подробно посочени по видове и реквизити. 

За да оправдае подсъдимия, съдът е приел че в съдебното следсвие не 
са събрани безспорни и категорични доказателства, че именно подс. В.Д.К. е 
държал акцизни бандероли за бутилирани алкохолни напитки, 
представляващи неистински ценни книжа. 

При насрочване на делото и предаване обвиняемия на съд, не е 
констатирано от докладчика, че не са налице изискванията за съставяне на 
обвинителен акт по чл. 246, ал.1, пр. 1 и ал. 2, пр. последно НПК, поради 
което и на това основание делото е насрочено за разглеждане в съдебно 
заседание. В съдебно заседание съдът не е изпълнил задължението си по чл. 
107, ал.2, вр. с чл. 13 от НПК и е постановил присъдата без да са изяснени 
релевантните за отговорността обстоятелства.  

● По НОХД № 2291/2007г. (с постановена присъда през 2011г. ), 10 с-в, 
председател и докладчик с-я Мина Мумджиева спрямо ОПГ, състояща се от 5 
лица (подсъдими по делото) е постановена оправдателна присъда, с която 
подсъдимите са оправдани по чл. 321, ал.1, пр. 2, вр. с ал. 3, т. 1, чл. 93, т. 1, б. 
„а” и чл. 20 от НК и по чл. 242, ал.1, б. „б”, б„д”, пр. 1 и б. „ж”, вр. с чл. 20, ал. 
2 от НК, а за посъдимата Ж.П.Т. има оправдателна и по чл. 304, ал.2, вр. ал. 1, 
пр. 3, чл. 20, ал.2 от НК. 

Оправдателната присъда, в частта относно основната подсъдима Н.Т., е 
постановена в нарушение на чл. 305, ал. 6 от НПК. Не е съобразена 
законовата забрана по чл. 305, ал. 6 от НПК, а именно „Оправдателната 
присъда не може да съдържа изрази, които поставят под съмнение 
невинността на оправдания”. 

На л. 53 от мотивите е изписан именно такъв израз „Единствен 
показател, по който личността на подсъдимата Н.Т. става уязвима е 
укриването на доходи и евентуално на дължими данъци”. Този израз не прави 
оправданата подсъдима автоматично виновна, но все пак според съда 
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личността на подсъдимата става уязвима, което логически и морално 
контрастира на нейната невинност. 

На л. 54 в мотивите е записано „Не може да се отхвърли версията, 
произходът на отчетените на свидетеля Г. парични средства да е свързан с 
други нарушения на закона, различи от контрабандата. 

Този израз отново не е съобразен с чл. 305, ал. 6 от НПК освен това, и 
това е по-важното, след приключване на съдебното следсвие, всяко решение 
на съда, включително и всеки извод в мотивите към присъдата следва да се 
основават на конкретни събрани и проверени доказателства. В тази фаза на 
процеса съдът следва да борави не с възможни версии, а с установени факти и 
то въз основа на доказателствените материали - арг. чл. 121, ал. 4, вр. ал. 2 
КРБ и чл. 305, ал.3, изр.2 НПК, който предвижда начин на процедиране на 
съда при противоречие в доказателствения материал, което не включва 
противоречие между установени факти и други възможни, но непроверени 
версии, на които се е позовал съда. 

На л. 163 от мотивите е записано следното: „Вярно е, че подс. Т. не е 
дал обяснения кое е това лице и дали то го е придружавало при управление на 
джип „Тойота”, но не може да се изключи хипотезата подс. Т. да е имал 
мотиви да не иска да държи сумата от 13 000 лв. в управлявания от него 
автомобил.” Тук съдът също борави не с факти, а с хипотези. Хипотезите са 
допустимо логическо построение на възможните версии (начини) на 
осъществяване на определено поведение или факти. Те имат място на ДП за 
планирането и проверката на всички възможни версии.  

В съдебната фаза на наказтелния процес, след приключване на 
съдебното следствие, няма място за хипотези и версии, а само за анализ и 
съпоставка на установени факти. Ако има непроверени хипотези, те трябва да 
бъдат предмет на вниманието на съда преди приключване на съдебното 
следствие, за да се превърнат във факти и само като такива могат да се 
коментират в мотивите към присъдата. Иначе произволното позоваване на 
възможни други версии, различни от установените факти, така както е 
постъпил съдът, е недопустим от процесуалния закон начин за 
неутрализиране на всяко доказване. 

Освен това съдът не е установил и не е посочил какви биха били 
мотивите на подс. Т. да не иска да държи посочената сума (13 000лв.) в 
управлявания от него автомобил. На практика много трудно могат да се 
намерят разумни мотиви за подобно поведение, ако същата сума има законен 
произход и законно предназначение. И тук е налице отново несъобразяване с 
изискването на чл. 305, ал. 6 НПК. 

● По НОХД № 566/2012г., 34 с-в, председател на състава и докладчик с-
я Тони Гетов е постановена оправдателна присъда по чл. 206, ал.4, вр. с ал. 1 
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НК за обсебване на лек автомобил на стойност 131 793, 05 лв., без да има 
убедителен отговор на въпроса дали подс., като страна по договор за 
закупуване на втомобил на лизинг и държател на същия автомобил е 
изпълнил законовите си задължения да не прехвърля или преотстъпва 
автомобила на друго лице преди пълното му изплащане на продавача. В 
случая тези задължения очевидно не са изпълнени и оправдателната присъда 
противоречи на чл. 206, ал.4, вр. ал.1 НК. 

● По НОХД № 1954/2009г., 2 с-в, с председател с-я Димитрина 
Ангелова, присъдата е постановена на 11.10.2010г. при незаконен състав. Със 
ЗИДНК, ДВ. бр. 26/2010г., в сила от 10.04.2010г., наказанието по чл. 123, ал.1 
НК е увеличено от 5 на 6 г. л.с. Съгласно чл. 28, ал.1, т. 2 НПК, когато за 
престъплението се предвижда наказание повече от 5 г. л. с., както това е в 
случая, делото се разглежда от съдия и двама съдебни заседатели. 

Само поради това несъответствие на състава на съда с изискването на 
закона, присъдата е постановена при съществено нарушение на чл. 348, ал.3, 
т.3 НПК – незаконен съдебен състав. 

Освен посочената и при разглеждане на делото, и постановяване на 
присъдата, са допуснати очевидни логически несъответствия между 
събраните доказателсва и решението на съда, че не е извършено престъпление 
по чл. 123, ал.1 НК. По-специално не е установена причината за падането на 
пострадалия и настъпването на смъртта му. 

Съждението на съда, че подс. е изпълнил вменените му задължения 
като технически р-л на обекта за осигуряване на безопасни условия на труд е 
в явно противоречие с настъпилата смърт на пострадалия. Основният 
недостатък на мотивите е, че няма обоснован отговор на въпроса взети ли са 
всички предвидени нормативни мерки от подс., за обазопасяването на обекта 
и ако това е така, както е приел съда, на какво се дължи настъпилият 
общественоопасен резултат – смъртта на пострадалия. 

● По НОХД № 813/2011г., 27 с-в, председател на състава и докладчик   
с-я К. Костадинова, подс. Б.Н.Я. е бил признат за невинен и оправдан по 
обвинението на 30.07.1998г. в гр. Братислава като управител на „Б.Х.” ООД 
да е присвоил 20 000 щ.д. с левова равностойност  35 460 лв., връчени в това 
му качество да ги пази и управлява, като за улесняване на присвояването е 
извършил и престъпление по чл. 308, ал. 1 НК, съставил фактура  № 
28/07.1998г. (неистински  официален документ) за авансово плащане на 
услуги на фирма ЕТ „Т.” за лято 1998 г., с цел да бъде използван документа 
като доказателство за същите обстоятелства, поради което и на основание чл. 
304 НПК е оправдан по обвинението по чл. 203, вр. чл. 202, ал.1, т. 1, вр. чл. 
201 НК. 
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Същият подсъдим е признат за невинен и в това на 12.04.1999 г. в гр. 
Братислава като управител на „Б.Х.”ООД  да е присвоил чужди пари, връчени 
му да ги пази и управлява 20 000 щ.д. с левова равностойност 36 293 лв., като 
за улесняване на присвояването е извършил и престъпление по чл 308, ал. 1 
НК - съставил неистински  официален документ фактура № 18/24.03.1999 г. 
за авансово плащане на ЕТ „Т.” за транспортни услуги за лято 1999 г., поради 
което и на основание чл. 304 НПК е признат за невинен по чл. 203, вр. чл. 202, 
ал.1, т. 1, вр. чл. 201 НК. 

При разглеждане на делото и постановяване на присъдата са допуснати 
следните нарушения на закона: 

• двете деяния незаконосъобразно са квалифицирани от СГП като 
самостоятелни престъпления. Те са извършени при условията на чл. 26 НК и 
отговарят на всички изисквания за квалифицирането им като единно 
продължавано престъпление.  Приложението на чл. 26 НК не е по преценка на 
прокурора или съда, а е задължително винаги когато са налице условията за 
това, какъвто е разглеждания случай. Нормата е императивна и тя не 
позволява избор на поведение и преценка за прилагане или неприлагане от 
прокурора и съда. Съдът е бил длъжен в р.з. за предаване обвиняемия на съд 
по чл. 248, ал. 2 НПК да констатира нарушението на материалния закон, 
както и на изискванията по чл. 246, ал. 3, пр. 3 НПК. Съдът е длъжен 
служебно да следи за правилното приложение на материалния закон по 
силата на чл. 117, ал. 2, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 КРБ; чл. 1, ал. 1, пр. 1 НПК, чл. 11, 
ал. 1и ал. 2 НПК; чл. 26, ал. 2, чл. 35, ал. 3, чл. 36 и чл. 54 НК. Вярно е, че в 
чл. 248, ал. 2 НПК не е предвидено изрично задължение на съда да упражнява 
контрол върху правилното приложение на материалния закон. Това 
задължение обаче произтича от посочените по-горе норми, които не могат да 
им противоречат. 

• изготвените две фактури не са неистински официални документи, 
защото са съставени от оправомощените за това длъжностни лица. 
Отразените обстоятелства в тези фактури не съответстват на действителното 
положение и затова те съставляват документи с невярно съдържание по чл. 
311, ал. 1 НК. 

• незаконосъобразен е изводът на съда, че констатираната липса на 
40 000 щ. долари, над 70 000 лв. е с неустановен произход. 

От доказателствата по делото, че след съставянето на посочените две 
фактури за привидно плащане на сумите, като авансови на ЕТ „Т.”, те са 
изтеглени лично от подсъдимия и за тях няма документ за осчетоводяването 
им в дружеството, на което е бил управител, нито са представени 
оправдателни документи за последващ законосъобразен разход. 
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Подсъдимият, без налично валидно законово основание, е променил 
държавната принадлежност на същите суми и ги е превърнал в лични пари и 
се е разпоредил с тях като със свои. След като подсъдимият е изтеглил и 
получил лично постъпилите парични средства, той отговаря лично за тяхното 
съхраняване и разходване само съгласно предвидени норматични документи. 
Когато цялата изтеглена сума не е отчетена, не се касае за обективна липса 
(съгласно теорията, липсата е налице, когато не са изяснени причините, на 
които тя се дължи). Тук причината за липсата е промяната на основанието на 
фактическата власт върху парите, вместо власт от името и за сметка на 
съответната организация, във фактическа власт на лично криминално 
основание. В случая няма данни същата сума да е изгубена или присвоена по 
престъпен начин от други лица, освен от подсъдимия.  Именно и поради това, 
неговото оправдаване е незаконосъобразно. Пропуск на органите на ДП и на 
съда - чл. 107, ал.2 НПК, е била липсата на проверка за имотното състояние 
на подсъдимия през инкриминирания период, начина му на живот, придобити 
имущества, както и други разходи, които биха осветлили фактическото 
разпореждане на подсъдимия със същите суми, като със свои. Присвояването 
е налице от момента на личното получаване на сумата, без тя да е разходвана 
впоследствие за нуждите на организацията, за което липсват каквито и да 
било обективни данни. Изготвените две фактури с невярно съдържание за 
привидно, но реално нестанало плащане, обективират намерението на 
подсъдимия за присвояване, с каквато единствена цел е изтеглил и лично 
получил в своя фактическа власт сумата от 40 хил. щ. д. – предмет на 
присвояването. Поради това същата сума неправилно е определена от съда 
като липса, тъй като причините за нейната неналичност е установена – 
неправомерното ѝ получаване, в брой от подсъдимия, с намерение да 
промени обществения ѝ характер в лични суми. 

● По НОХД № 2011/2008 г., с присъда от 14.06.2011 г., 4 с-в, с 
председател на състава и докладчик с-я Петя Крънчева, подсъдимият К.В.Т. е 
признат за невинен и оправдан по чл. 203, вр. с чл. 201, пр. 1 НК, да е 
присвоил сумата 136 810,80 лв., връчени в това му качество да ги пази и 
управлява. 

Съдът е приел, че на подс. К.В.Т., в качеството му на зам. председател 
на Българска федерация по шахмат (БФШ), по договори за временна 
финансова помощ са му предоставени от „Н.Х.” АД парични средства, които 
подсъдимият изразходвал за хонорари на състезатели, транспорт и др. 
разходи. „Н.Х.” АД няма претенции за връщане на сумите, от което следва, че 
няма причинена щета. В качеството си на зам. председател на БФШ, 
подсъдимият е получил финансовата помощ не като частно лице, а като 
олицетворяващ ръководството на БФШ, за нейното съществуване.      
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Именно и поради това подсъдимият е бил задължен получената 
финансова помощ от „Н.Х.” АД да внесе по сметка на БФШ и след 
осчетоводяването й да се разходва съгласно нормативните документи. Вместо 
това подсъдимият плащал с РКО на състезатели и други длъжностни лица 
хонорари и други разходи. Липсата на осчетоводяване и контрол върху 
разхода на същите суми е било отговорност на подсъдимия. Обстоятелството, 
че счетоводителката е била болна е налагало назначаването на неин 
заместник, а не изключването на счетоводната дейност на БФШ.  

В резултат на това за целия инкриминиран период не са правени 
отчисления от хонорарите в полза на НАП като данък общ доход, нито са 
правени отчисления в полза на НЗОК за социални и здравни осигуровки. По 
отношение на тези институти е налице щета, причинена от подсъдимия и това 
е реалната стойност на извършеното присвояване с което съдът не се е 
съобразил. Това обстоятелство е било пречка за постановяване на 
оправдателна присъда. Съгласно практиката на ВКС оправдателна присъда 
може да се постанови, когато извършеното деяние въобще не съставлява 
престъпление, какъвто не е разгледания случай. 

● По НОХД № 6134/2011г., 6 с-в, с председател на състава и докладчик 
с-я А. Урумов, подсъдимите В.А.Н., Г.С.М. и С.И.П. са признати за невинни и 
оправдани по чл. 196а, вр. чл. 195, ал.1, т. 3 и 4, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, 
ал.1 НК, поради това че „по делото не се събраха доказателства от които да 
бъде направен извода, че подсъдимите са насочили действията си към 
отнемането на инкриминираните вещи. Използваният израз „не се събраха 
доказателства” е безличен и не съответства на адресатите на задължението за 
събиране и проверка на доказателствата в наказателния процес. При 
насрочване на делото и предаване обвиняемия на съд, докладчикът не е 
констатирал несъответствие на ОА с изискванията по чл. 246, ал.2, пр. 
последно НПК, нито в с.з. е упражнил правомощията си по чл. 107, ал.2 НПК. 
Очевидно е, че доказателствата сами не могат да се съберат и ако съдът беше 
изпълнил всички свои задължения по НПК и най - вече тези по чл. 27 и чл. 
293 от същия закон докрай, независимо от пасивното поведение на 
прокурора, може би процесуалният резултат щеше да бъде друг. 

Става въпрос за скандално голяма кражба на 278 преносими компютри 
на стойност 288 603 лв., предназначени за обучение на учащи се. Това дело е 
твърде негативен индикатор за състоянието на законността в Р България и 
ефективността в работата на наказателните съдии от СГС. 

● По НОХД № 4599/2012г., 6 с-в, с председател на състава и докладчик 
с-я А. Урумов, подс. А.И.Р. е признат за невинен и оправдан по обвинение по 
чл. 199, ал.1, т. 4, вр. чл. 198, ал.1, пр.1, вр. чл. 29, ал.1 б. „а” и „б” НК за 
грабеж на стойност 552. 00 лв.  
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В мотивите към присъдата (л. 47) долната четвърт, по най-главният 
факт, съдът е направил противоречиви до степен на взаимно изключващи се 
изводи. На ред 9 от долу нагоре е прието „... не съществува нито едно 
несъмнено пряко или косвено доказателство, от което да се направи извода, 
че именно подс. А.И.Р. е автор на деянието”. Малко по-надолу – ред 4, ......... „ 
Ето защо, събраните доказателства по отделно и в съвкупност водят до 
единствения възможен, категоричен и несъмнен извод, че подс. А.И.Р. е 
извършил деянието, предмет на обвинението. 

Мотивите са верига от логически съждения и умозаключения до 
приемането на финалния извод относно участието на подс. в извършване на 
престъплението и неговата вина. Между тях не може да има противоречие, 
защото не позволяват да се разбере каква е била действителната воля на съда. 
На това основание присъдата е постановена при съществено нарушение на 
процесуалните правила и ако е била протестирана, не би могла да остане в 
сила. 

● По НОХД № 5187/2010г., 23 с-в, с председател на състава и 
докладчик с-я А. Ангелов, оправдателната присъда по същество е обоснована 
и законосъобразна и е много добре мотивирана. Бележките са от друг 
характер и се заключават в следното: 

• незаконосъобразно в края на мотивите е изписано съдия в СГС, а не 
председател. В СГС има около 100 съдии, но по посоченото дело докладчикът 
има процесуално качество –председател на състав и това качество следа да се 
изписва в съдебния протокол и присъдата. 

• на л. 2 от мотивите, вместо разделителна линия, с който термин си 
служи законодателството е използван друг термин, който няма законово 
определение, а именно – „осева линия”. Желателно е да се използват в 
съдебните актове само законовите термини и понятия, чието съдържание е 
установено и ясно. 

● По НОХД № 5241/2012г., 10 с-в, председател на състава и докладчик 
с-я Мина Мумджиева е постановена оправдателна присъда, поради поставяне 
под съмнение показанията на пострадалия свидетеля Г., поради това че е 
възможна и друга хипотеза за липсата на портфейла му, а именно да го е 
изгубил. ИВСС счита този подход за мотивиране на оправдателната присъда 
за незаконосъобразен. 

До приключване на съдебното следствие могат да се проверяват всички 
възможни версии за извършване на престъплението и неговия автор. При 
постановяване на присъдата, съдът няма право да борави с абстрактни 
хипотези, неподкрепени от доказателствата, а е длъжен да изгради и 
обективира своето вътрешно убеждение само върху събраните доказателства. 
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Това важи с пълна сила и при изписването на мотивите. Всяко решение на 
съда следва да има за основа единни и безпротиворечиви доказателства. 

Недопустимо е за пръв път в мотивите да се въвеждат други възможни 
версии за извършване на престъплението и неговия автор, съставляващи 
логически съждения и абстрактни конструкции, които не се основават на 
събраните доказателства.  

Това изискване е последица на конституционното задължение на съда 
да мотивира своите актове (чл. 121, ал. 4 КРБ), както и от императивната 
разпоредба на чл. 305, ал. 3, изр. 2 НПК. При противоречия на 
доказателствените материали,  а не на установени факти с възможни други 
хипотези, да се изложат съображения защо едни от тях се възприемат, а други 
се отхвърлят. 

● По НОХД № 3583/2012г., 19 с-в, председател на състава и докладчик 
с-я Иво Хинов е постановена оправдателна присъда по чл. 199, ал. 2, т. 1, пр. 
1, вр. чл. 199, ал. 1, т. 4, чл. 198, ал.1, пр. 1, вр. чл. 29, ал.1, б. „а” и „б” НК. 

В мотивите, наред с другите съображения за постановяване на 
присъдата е посочено още, че „правото на защита на обвиняемия, както е 
разбирано от законодателя, има предимство пред установяване на 
действително станалото. С други думи, направено е едно степенуване на 
основните начала на наказателния процес, като е отредено първостепенно 
значение на правото на защита. ИВСС намира, че за подобно степенуване на 
принципи не съществува изрична разпоредба в законодателството. 
Съществуват обаче други разпоредби, които позволяват извод, 
противоположен на направения в мотивите. 

Съгласно чл. 121, ал.2 КРБ производството по делата, включиелно и по 
наказателните, осигурява установяването на обективната истина. Нормата, 
освен че конституционна „от възможния най-висш разред на 
вътрешнонормативните юридически актове”, по ествеството си още е и 
императивна. Няма съмнение, че ако има обективно някакво степенуване на 
оснвоните начала на наказателния процес по важност, то принципът за 
разкриване на обективната истина има първостепенно значение. 
Детайлизация на това конституционно положение е и разпоредбата на чл.1, 
ал.1 НПК, определяща задачите на НПК. Те се определят както следва: а) да 
се осигури  разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и б) 
правилно прилагане на закона. Задачата на б. „а” не съставлява друго освен 
задължение за установяване на обективната истина относно извършеното 
престъпление, неговият автор и вината му. Задачата по б. „б” се заключава в 
законосъобразно и справедливо налагане на наказателната отговорност. От 
тази гледна точка при прилагането и тълкуването на НПК не следва да има 
пречки за установяване на обективната истина, но ако все пак възникнат 
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такива, приоритет има нормата на чл. 121, ал.2 КРБ, съгласно чл. 5, ал.2, вр. 
чл. 5, ал.1 КРБ, която извежда приоритетното правило, че „производството по 
делата осигурява установяване на истината”. 

●По НОХД № 3580/2012г., 34 с-в, с председател на състава и докладчик 
с-я Тони Гетов е постановена  оправдателна присъда по чл. 219, ал.3, вр. с чл. 
1 НК. 

За да оправдае подсъдимият, СГС е приел, че по делото не са събрани 
никакви доказателства, че именно подс. е изготвил и приложил справката от 
персоналния регистър на името на П. П., която обективно е с невярно 
съдържание.  

Присъдата е постановена в нарушение на материалния и процесуалния 
закон: 

И двете съдебни инстанции (СГС и САС) са приели, че подс. не е 
приложил разпечатката от персоналния регистър, която е с невярно 
съдържание, както и че подс. няма отношение към отразените в нея неверни 
обстоятелства, без да съобразят, че задълженията на подс. не са 
изпълнителски, а контролни. Той бил длъжен да провери в качеството си на 
длъжностно лице- контрольор, дали  разпечатката от персоналния регистьр на 
св. П.П. отговаря на действителното положение, както и да установи дали има 
основание за съставяне проекто-решение за отпускане на пенсия.  

Съгласно длъжностната характеристика на подс., като контрольор, той 
бил длъжен да извършва проверка на пенсионни преписки и проекто-
решения, както и проверка на молби на граждани във връзка с отпускане и 
изменения на пенсии. 

В мотивите към присъдата няма отговор на въпроса кои свои служебни 
задължения е изпълнил подс. и кои не и дали последните имат причинна 
връзка с настъпилия резултат, съгласно изискванията на ППлВС № 7/1976г., 
т.2, което не е отменено и е относимо към разглежданото дело. При този 
подход на съда е допуснато нарушение на ППлВС и на материалния закон по 
чл. 219, ал.3, вр. с ал. 1 НК. 

В мотивите към присъдата СГС е направил констатация, че дебитната 
карта на св. П.П. не му е върната, той бил разубеден от главния счетоводител 
по местоработата си относно възможността да получи пенсия, но въпреки 
това ежемесечно били превеждани суми по сметката му, от която са 
изтеглени 9 144.90 лв. Това положение не е преценено в общата съвкупност 
на обстоятелствата, при които е извършено деянието, предмет на ОА, 
съгласно чл. 14, ал.1 НПК, за да се установи кой е изтеглил парите от 
сметката на П.П. и кой е имал интерес от създаването на множество 
документи- неистински и с невярно съдържани във връзка с 
„пенсионирането” на св. П.П., нарушение и по чл. 107, ал. 2 НПК. Освен това, 
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посочените по-горе констатации съставляват изрази, които поставят под 
съмнение невинността на подс. сгласно чл. 305, ал. 6 НПК. 

И накрая, съгласно утвърдената практика на ВКС, оправдателната 
присъда се постановява само когато извършеното деяние въобще не 
съставлява престъпление по НК, докато разглежданият случай очевидно не е 
такъв.  На практика има източване на финансови средства на НОИ от негови 
служели, чиито служебни задъжения са били да упражняват контрол върху 
основателността и законосъобразността на отпусканите пенсии.  

Чрез този процес засегнатите обществени отношения във връзка с 
деянието, предмет на ОА са останали незащитени, въпреки законодателно 
установената им защита от чл. 1, ал. 2 НПК. 

● По НОХД № 4920/2012г., 9 с-в, с председател на състава и докладчик 
с-я В. Иванова е постановена  оправдателна присъда по обвинение за 
извършено престъпление по чл. 199, ал.1, т.4, вр. с чл. 198, ал.1, пр. 1, вр. с чл. 
29, ал.1, б. „а” НК. 

В мотивите на същото дело (л.8 горе) наред с другото е прието още, че 
щом твърдението на подс. не е опровергано (оборено) от останалите 
доказателства, то придобива доказателствено значение и следва да се 
кредитира. 

Този подход за оценка обясненията на подс. противоречи на 
изискванията на чл. 116 НПК, практиката на висшата съдебна инстанция и на 
достиженията на процесуалната теория. 

За да получат доказателствено значение, обясненията на подс. следва да 
се подкрепят, т.е. да са в унисон с останалите доказателства, но не и да не се 
оборват от тях, както неправилно е прието в мотивите към присъдата. По този 
начин недопустимо изискването за подкрепа на обясненията на подс. от 
останалите доказателства е заменено с изискването за необорване за да станат 
тези обяснения доказателствено средство. Все пак това са различни степени 
на съотношение между доказателствените средства: по чл. 116 НПК се 
изисква единство и хармония според съда за да станат доказателствено 
средство, обясненията на подс., просто не следва да се оборват от други 
доказателствени средства. За да се види абсурда на това станивище е 
достатъчен един елементарен пример: подс. твърди, че по време на 
извършване на деянието е бил на Луната. Това фактическо положение не се 
опровергава от никакви доказателства и въпросът е може ли основателно да 
се приеме, че действително подс. е бил на Луната. Очевидно не, и то не само 
по правилата на формалната логика, но и поради каегоричните изисквания на 
чл. 116, обясненията на подс. за да станат валидно доказателствено средство 
във всички случаи следва да имат позитивна подкрепа от останалите 
доказателствени средства, а не просто да не се опровергават от тях. Този 
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начин на оценка на обясненията на подс. в посоченото съотношение с 
останалите доказателства се среща и по други дела, но следва да се изостави 
като процесуално недопусимо (НОХД № 878/2010г., 6 с-в, с председател и 
докладчик с-я И. Стойчев, НОХД № 5663/2011г., 20 с-в, с председател и 
докладчик с-я Д. Стоичкова и др.). 
 
 ИЗВОДИ: 
 
 Преобладаващо оправдателните присъди са законосъобразни, 
обосновани и добре мотивирани. Допуснатите слабости и несъответствия се 
заключават в следното: 
 ● Времето от образуването до насрочването на делото не се използва 
във всички случаи ефективно за задълбоченото и всеобхватното му 
проучване, за да се констатира дали са налице всички условия за 
разглеждането му. Ако в стадия предаване обвиняемия на съд се констатира 
неизясненост на определени обстоятелства, няма пречка, а обратното, 
полезно би било тези обстоятелства да бъдат изяснени в с. з. 
 ● Недопустимо е да има противоречие между разпореждането по чл. 
252, ал. 1 НПК, че са налице всички условия да разглеждане на делото в с. з. и 
констатация в оправдателната присъда, че има неизяснени обстоятелства. 
 ● Задължението за установяване на обективната истина е както за 
органите на ДП, така и за съда - чл. 13 НПК и чл. 107, ал. 2 НПК. Това 
задължение е различно от тежестта за доказване на обвинението, което е 
институционално ясно определено от НПК (чл. 103 НПК). 
 ● В мотивите към присъдата е възможно да се направи оценка и 
съпоставка само между установени обстоятелства и техните доказателствени 
източници, но не и с възможни, но непроверени въобще версии, които не са 
били разгледани в ДП и съдебното следствие (чл. 305, ал. 2 НПК). 
 ● В мотивите към оправдателната присъда не следва да се съдържат 
изрази, които поставят под съмнение невинността на подсъдимия, с което се 
накърнява единството и еднопосочността на мисловно-логическия и оценъчен 
процес, осъществен от съда.   
 ● За делата с правна сложност е препоръчително да се използват 
съдебната практика на ВКС, КС на РБ, ЕСПЧ и съответните научни 
разработки в правната доктрина. 
 ● При възникнали затруднения при тълкуването на закона е полезно да 
се използват знанията и опита на повече съдии от НО. Препоръчително е 
такива въпроси да се обсъждат освен в отделните състави, още и в ОС на 
съдиите от Н.О. 
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 ● Полезно е, с оглед единство в практиката на наказателните съдии, 
спорните или противоречиво разрешавани въпроси, по които няма 
задължително тълкуване, да бъдат уеднаквени по приемлив за всички съдии 
начин в Общото събрание на НО.  
 ● Оправдателните присъди не съставляват професионален брак  за 
наказателното правораздаване, но лицата, получили статута на „обвиняем”, 
съответно „подсъдим” впоследствие осъждат държавата за причинени вреди 
от държавни органи, но обезщетенията от тях се изплащат от общия бюджет 
на органите на съдебната власт, което на практика означава, че по-голямата 
прецизност при изпълнение на служебните задължения от прокурори, 
следователи и съдии ще осигурят повече средства за нормалното 
функциониране на всички органи на съдебната власт.  
 
 

АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГЛАВА XXVIII НПК 

(НАХД – I инстанция) 
 

Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 
наказание. Обща характеристика. 

 
 ● Съгласно нормите на Глава XXVIII НПК, производството за 
освобождаване от наказателна отговорност, макар и една от възможните 
диференцирани процедури за разглеждане и решаване на наказателното дело 
(Глава 27 – Глава 29 НПК), на практика  по силата на законодателната си 
уредба има приоритетно приложение спрямо всички други диференцирани 
процедури. Това е така, предвид императивната материалноправна 
разпоредба на чл. 78а, ал. 1 НК, определяща условията за приложението на 
това производство, които ако са налице съдът и прокурорът нямат друга 
възможност, освен да осъществят правомощията си по Глава XXVIII НПК. С 
други думи, когато са налице едновременно условията за разглеждане на 
делото по всички горепосочени диференцирани производства, прокурорът и 
съдът не могат да изберат друго производство, ако са налице изискванията на 
чл. 78а НК. Ако се анализират наказателно-правните последици, които 
произтичат за обвиняемия по всяка от горепосочените диференцирани 
производства, ще се констатира несъмнено, че производството по Глава 
XXVIII НПК, като възможна наказателно-правна последица и преди всичко 
като санкция, е най-благоприятна за обвиняемия. И това е най-решителният 
аргумент за неотклонно съблюдаване императивния характер на чл. 78а, ал. 1 
НК. 
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 ●  Образуването, насрочването и разглеждането на делото, както и реда 
за постановяване и обявяване на съдебния акт (решение) са същите, както 
при постановяването на присъда. 
 ●  Образуването на делото има за задача да се упражни контрол върху 
подведомствеността на делото към органите на съдебната власт, както и да се 
провери пълнотата и комплектоването на съдебните книжа за разглеждане на 
производството по този ред. 
 ● Насрочването на делото има за цел да се провери процесуалната 
издържаност на ДП, както и материално-правната съобразност на 
предложението на прокурора по чл. 375 НПК. Тези изисквания са абсолютно 
необходимо условие за разглеждане на делото в с.з. 
 ● И след насрочване на делото в с.з. обвиняемият не променя това си 
качество и до постановяване на решението, съдът има законова възможност 
да прекрати съдебното производство и да върне делото на ДП при 
посочените в НПК условия, където обвиняемият запазва това си процесуално 
качество, както и поради това, че обвинението не е внесено с ОА в съда. 
 ●  С други думи наказателно дело, образувано и насрочено като НАХД, 
може да остане от такъв характер до приключването му, само ако не са 
налице основания за прекратяване на съдебното производство в с.з. и 
връщане на делото на ДП.  
 ● Макар и от наказателно-административен характер съдебното 
производство по Глава XXVIII НПК се развива и приключва по процедура 
(условия и ред) максимално близка до тази, въведена в НПК при разглеждане 
на делото от общ характер – Глава XX НПК. От това следва, че при 
производството по Глава XXVIII НПК се води съдебно следствие със 
събиране и проверка на необходимите доказателства относно фактическите 
положения, приети за установени от прокурора в предложението му по чл. 
375 НПК. На тази плоскост разликата с производството по Глава XX НПК е, 
че ако съдът установи фактически положения, различни от тези, установени 
от прокурора  (чл. 378, ал. 3 НПК), съдът не може да продължи 
разглеждането на делото в с.з. и да постанови съд. акт, а е длъжен да 
прекрати съдебното производство и да върне делото на ДП на същото, 
посочено по-горе законово основание. 
 ● Забраната за установяване на нови фактически положения се отнася 
само до тези факти и обстоятелства, които формират обективния и 
субективния състав на извършеното деяние и неговата правна квалификация. 
 ● Не е налице и не може да има забрана за установяване на нови 
фактически положения, които изключват вината на обвиняемия, съгласно чл. 
304 НПК, нито на такива фактически обстоятелства, които изключват 
висящността на наказателния процес, съгласно чл. 24 НПК.   
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 ● По всички останали въпроси на провеждане на съдебното 
производство по Глава XXVIII НПК, съдът следва да се ръководи от 
правилата за разглеждане на наказателно дело от общ характер по Глава XX 
НПК. На практика това означава, че : 
 - съдът е длъжен да обяви за приключено съдебното следствие и след 
съдебните прения и защитата по съществото на обвинението е длъжен да 
даде последна дума на обвиняемия, да се оттегли на съвещание и да 
постанови съдебния си акт, който да обяви и разясни в същото съдебно 
заседание, както и условията и реда за обжалване и да се произнесе по 
приложението на чл. 309 НПК. Няма пречка диспозитивът на решението да 
бъде изготвен и обявен заедно с мотивите. Ако обаче се обяви само 
решението (като диспозитив) мотивите не могат да бъдат изготвени извън 
срока по чл. 308, ал. 1 НПК, тъй като при евентуално обжалване на съдебния 
акт, страните трябва да имат практическа възможност да се запознаят със 
съображенията на съда, в срока за обжалване по чл. 319, ал. 1 НПК. 
 Всички тези положения произтичат от законовите разпоредби в Глава 
XXVIII НПК, съгласно които в това производство съдът се произнася с 
алтернативен на присъдата съдебен акт, но решава едновременно идентични 
въпроси – тези за вината и отговорността на обвиняемия за извършено 
престъпление от общ характер, по обвинението, за което е привлечен.   В 
този смисъл е ТР № 3/2014 г. на ВКС, ОСНК по приложението на чл. 378, ал. 
4 от НПК.   
 
 I. По образуването на делата 
 Преобладаваща част от делата по Глава XXVIII НПК се образуват 
законосъобразно като НАХД, какъвто е техният юридически характер и в 
съответствие с Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), 
издаден от Висшия съдебен съвет ( обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., изм. и 
доп., бр. 2 от 9.01.2015 г.), като и с ПАРОАВАС (отм. 01.02.2014 г.). Една 
част от същата категория дела се образуват незаконосъобразно като ЧНД. 
Тази пректика е неправилна и следва да се изостави безусловно. Т. н. ЧНД се 
образуват за всички останали производства, съставляващи съдебен контрол 
върху действията и актовете на органите на ДП, без в тези производства да се 
решават по същество и едновременно въпросите за вината и отговорността на 
обвиняемия. Дали правилно е определен характера на делото е от 
компетентността на председателя на съда или на неговия заместник, на 
когото е възложено това задължение. Тази дейност е твърде важна от гледна 
точка на положението, че за всеки вид съдебно производство (като характер 
на делото) има предвидена съответна съдебна процедура за разглеждане на 
делото пред първа и въззивна инстанция, от което следва, че характерът и 
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вида на делото при неговото образуване определя реда за неговото 
разглеждане и обжалване. Следователно образуването на делото има 
предопределящ ефект за неговото законосъобразно разглеждане и обжалване.   
 
 II. По насрочването на делата. 
 Преобладаващо е насрочването на делата с разпореждане по чл. 252 
НПК, които са относими, пълни, точни и законосъобразни (НАХД № 
3723/2013 г. с-я Иво Хинов, НАХД № 1705/2014 г. с-я Евелина Папазян, 
НАХД № 1938/2012 г. с-я Петя Крънчева). 
 ● по НАХД № 3723/2013 г., посочено по-горе, следва да се отбележи, 
че наред със законосъобразното разпореждане за насрочване на делото, при 
неговото разглеждане е прието, че прокуратурата няма правен интерес да 
поиска събирането на доказателства, подкрепящи фактическите констатации, 
приети в постановлението по чл. 375 НПК по съображения, че на ДП има 
събрани такива доказателства. Това становище е незаконосъобразно, поради 
две причини:  
 а) становището придава абсолютна и универсална доказателствена сила 
на събраните доказателства от ДП, което е в противоречие с чл. 14, ал. 2 
НПК. 
 б) същото генерално становище отнема възможността на обвиняемия 
да поиска събиране на доказателства, не за да установява фактически 
констатации, различни от установените в постановлението на прокурора, а да 
установява обстоятелства относно неговата невиновност по чл. 304 НПК, 
както и обстоятелства, правещи висящността на делото невъзможна – чл. 24 
НПК. 
 Според чл. 378, ал. 3 НПК има забрана за установяване на фактически 
положения от обективния и субективния състав на престъплението, различни 
от установените от прокурора, но няма забрана за установяване на 
изключващи вината обстоятелства по чл. 11, 14, 15 и 16 НК, както и 
обстоятелства непозволяващи на наказателното производство да продължи 
или да запази своята висящност – чл. 24 НПК. Ако тази възможност се 
отнеме на обвиняемия, той няма как да осъществи правото си на защита, нито 
пък съда би могъл да упражни правомощията си по чл. 378, ал. 4, т. 2 и 3 
НПК. Именно и поради това отграниченията в пълнотата на съдебното 
следствие по чл. 378, ал. 3 НПК следва да се схващат само до степен, 
позволяваща на решаващия съд да упражни правомощията си по закон. 
 
 III. По разглеждането на делата в с.з.     
 Преобладаващо се прилагат процесуалните правила за разглеждане на 
НОХД (Глава ХХ НПК). Дава се ход на делото, на съдебното следствие, 
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провеждат се устни прения между страните, дава се последна дума на 
обвиняемия, след което съдът се оттегля, за да постанови решението си. Има 
практика съдебното решение да се постановява като отделен и самостоятелен 
съдебен акт (НАХД № 2303/2014 г. с-я Иван Коев, НАХД № 1705/2014 г. с-я 
Евелина Папазян, НАХД № 3723/2013 г. с-я Иво Хинов и др.), както и 
съдебна практика, при която съдебното решение се обявява като част от 
съдебния протокол (НАХД № 5394/2013 г. с-я Т. Гетов и др.). Инспекторатът 
смита първата практика за правилна. Тази практика съответства на 
изискването за самостоятелност (отделно) произнасяне по обвинението  за 
извършено престъпление от общ характер, за което е привлечен обвиняемият, 
както и на практическата необходимост при евентуално обжалване съдебното 
решение и само то да бъде обособено и изпратено като самостоятелен 
съдебен акт. В подкрепа на това становище има конкретна законова 
регламентация, а именно тази по чл. 305, ал. 5, предл. 3 НПК. Ако 
основанията за приложение на чл. 78а НК се установят за първи път при 
произнасянето на съда по дадено НОХД, очевидно е, че съдебното решение 
ще бъде взето с присъдата, като самостоятелен и най – интензивен в 
процесуално отношение съдебен акт, а не като съдебен акт, включен като 
част от съдебния протокол. Това идва да покаже, че независимо дали чл. 78а 
НК се прилага в общото производство на Глава ХХ НПК или по специалната 
процедура на Глава XXVIII НПК, съдебният акт и в двата случая следва да 
бъде отделен и самостоятелен (извън съдебния протокол). По този въпрос 
има произнасяне на ВКС, ОСНК, сезиран по същия предмет, в посочения по-
горе смисъл. 
 IV. Други бележки по приложението на Глава ХХVIII НПК.   
 ● По НОХД № 3674/2014 г. с-я Антон Урумов, обвинението срещу 
подс. Х.П.Д. е било по чл. 342, ал. 1, пр. 3, във вр. с чл. 130, ал. 1 НК за 
причинена при ПТП лека телесна повреда с разстройство на здравето. За да е 
съставомерно деянието по чл. 343, ал. 1, б. „б” НК минимално причиненото 
телесно увреждане следва да бъде средна телесна повреда. По тълкувателен 
път (a fortiori) се стига до извода, че лека телесна повреда, като резултат на 
ПТП е несъставомерно деяние. При това положение, вместо да се прекрати 
наказателното производство на основание чл. 377 НПК, съдът е преобразувал 
НОХ делото в НАХД и е постановил разглеждането му по Глава XXVIII 
НПК. Произнасянето на съда по същество е без налично процесуално 
основание. Няма направено предложение от СГП заразглежданена делото по 
Глава XXVIII НК. Въпреки това подсъдимата е призната за виновна, което би 
предопределило резултата на едно дело за непозволено увреждане на 
пострадалия по чл. 45 ЗЗД срещу извършителката на деянието. Най-
съществен недостатък на това решение е, че то е взето без да са налице 
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изискуемите процесуални предпоставки за висящността на процеса – делото 
да е за извършено престъпление от общ характер или да има подадена тъжба 
от пострадалия или искане до съда за произнасяне и по престъплението от 
частен характер – чл. 287, ал. 5 от НПК.    
 ● По НАХД № 2303/2014 г. с-я Иван Коев, НАХД № 1705/2014 г. с-я 
Евелина Папазян, НАХД № 3723/2013 г. с-я Иво Хинов и др., решението е 
подписано от съдия, а не от председател. В СГС има десетки наказателни 
съдии, но съдебният акт трябва да бъде подписан само от този съдия, който 
макар и еднолично е бил председател на съдебния състав, решил делото, т.е. 
дължим е подписът не на професионалното качество „съдия”, а на лицето, 
изпълнявало процесуалната роля на „председател” на състава. 
 С изключение на тези бележки, делата по Глава XXVIII НПК се 
разглеждат, решават, а съдебните актове се изписват в съответствие с 
изискванията на закона. 
 Протоколите от с.з. в производството по Глава ХХVІІІ НПК се водят, а 
с.з. се провежда близко до тези предвидени за производството по Глава ХХ 
НПК. И това е напълно обяснимо, след като съдът изяснява установеността 
на обстоятелствата, включени в постановлението с предложение за 
освобождаване от наказателна отговорност, а страните излагат своето 
становище по доказателствата и отговорността. Ето защо при тези 
производства основателно се дава ход на съдебното следствие, основателно 
се питат страните за становище по доказателствата, правилно се дава ход по 
съществото на делото за изслушване на съдебните прения. 
 Решенията по тази глава се постановяват в съответствие с изискванията 
на чл. 378, ал. 1-4 НПК. 
  
Производството по Глава XXVI НПК за разглеждане на делото по искане 

на обвиняемия, съгласно чл. 368 и чл. 369 НПК 
 

      (Анализ на съдебната практика по влезлите в сила съдебни актове) 
 
 Това производство има субсидиарен характер спрямо основното 
наказателно производство по общия ред. Целта на това субсидиарно 
производство е да се ускори и гарантира приключването на  процеса по 
неговия нормален и типичен път на развитие, а когато такава възможност 
няма – основното наказателно производство да се прекрати. По естеството си 
производството по чл. 368 и чл. 369 НПК съставлява особено съдебно 
производство, осъществено от компетентния да разгледа делото по същество 
първоинстанционен съд и по характер това производство съставлява 
последващ съдебен контрол не върху дейността на органите на ДП по 
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същество и като процесуален резултат, а относно спазването на предвидените 
в закона срокове за приключване на разследването и изготвянето на 
обвинителния акт срещу обвинените лица. 
 Първоначално това производство бе предвидено в чл. 239а на НПК 
(1974 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 30.05.2003 г.) (отм.) Впоследствие същото 
производство бе възпроизведено и в чл. 368 и чл. 369 в НПК – 2005 г., но със 
ЗИДНПК, ДВ, бр. 32/2010 г. производството беше отменено, за да бъде 
възстановено отново със ЗИДНПК, ДВ, бр. 71/2013 г.. 
 Независимо от законодателните колебания относно необходимостта на 
производството по Глава XXVI НПК, това производство, като цяло и 
преобладаващо се разбира и се осъществява законосъобразно от съдиите от 
наказателно отделение на СГС. 
  За проверявания период са образувани общо 56 дела (27 – 2013 г. и 29 – 
през първото шестмесечие на 2014 г.) по реда на Глава XXVI - чл. 368 и сл. 
НПК. По 4 (2 – 2013 г. и 2 – първото шестмесечие на 2014 г.) от тях молбите 
на обвиняемите лица са оставени без уважение. По 20 ЧНД (7 – 2013 г. и 13 – 
първото шестмесечие на 2014 г.) съдебното производство е прекратено и те 
са изпратени по подсъдност на компетентните съдилища.  По останалите 
дела съдът се е произнесъл, като е върнал делото на СГП и е определил 
тримесечен срок да го внесе за разглеждане в съда с обвинителен акт, с 
предложение за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с 
налагане на административно наказание или със споразумение за решаване 
на делото, или да прекрати наказателното производство, като уведоми за това 
съда.  
 Практиката на СГС по приложението на Глава XXVI НПК с 
незначителни отклонения е единна и безпротиворечива. 
 ● Трябва определено да се подкрепи становището, че „компетентният 
съд да разгледа молбата на обвиняемия по чл. 368, ал. 1 НПК е 
компетентният съд да разгледа по същество делото по повдигнатото 
обвинение срещу молителя – разпореждане по ЧНД № 1862/2014 г. 27 с-в, 
докладчик съдия К. Костадинова.  
 Това становище се споделя и от останалите съдии. В този смисъл е 
Определение по ЧНД № 5150/2013 г. на 13 с-в с докладчик Александра 
Йорданова, Определение по ЧНД № 5206/2013 г., 22 с-в с докладчик Даниела 
Стоичкова, Определение по ЧНД № 4614/2013 г., 26 с-в с докладчик Величка 
Цанова и др. 
 ● Правилно е изразеното становище в Определение по ЧНД № 
4149/2013 г., 5 с-в с докладчик Снежанка Кьосева, че когато има 
самостоятелно повдигнато обвинение по чл. 321, ал. 1 и 2 и по други състави 
от специалната част на НК (чл. 212, ал. 5, чл. 256 и чл. 257 НК (отм.)) за 
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изпълнение на задълженията по чл. 369, ал. 1 НПК, прокурорът следва да 
вземе отношение не само по обвинението по чл. 321 НК, но и по останалите 
самостоятелни обвинения. Когато това не е сторено, налице са основанията 
по чл. 369, ал. 2 НПК за прекратяване на наказателното производство. 
 Като добра практика по приложението на Глава XXVI НПК могат да 
бъдат посочени следните съдебни актове: 
 ● Разпореждане по ЧНД № 613/2014 г. на 26 с-в със съдия-докладчик 
Величка Цанова за прекратяване на съдебното производство по същото дело 
и изпращането му на компетентния съд по правилата на местната 
подсъдност. В това разпореждане изчерпателно и точно са посочени всички 
постановени междинни съдебни актове, за да се обоснове основният извод, 
че делото е подсъдно на друг съд, а не на СГС. Тук обаче възниква 
основателно въпроса, длъжен ли е съдът да следи за спазване правилата на 
местната подсъдност. Известно е от теорията и съдебната практика, че такова 
задължение съдът има само за предметната (материална) компетентност, но 
не и за местната. Последната може да бъде поставена за обсъждане само от 
обвиняемия и несъобразяването ѝ може да    
нарушение, само ако основателното възражение на обвиняемия не е 
възприето. Вярно е, че тези правила са относими само при разглеждане по 
същество на съответното наказателно дело от общ характер, но няма пречка 
същите правила да се приложат и към спомагателното производство по Глава 
XXVI НПК. 
 Все пак, за процесуална икономия и ускорено приключване на 
основното наказателно производство, следва да се приеме, че съответният 
първоинстанционен съд по чл. 368, ал. 2 НПК, е компетентният съд да 
разгледа делото и по материалната и по местната подсъдност, както правилно 
е приел съдът по цитираното дело. 
 ● Определение по ЧНД № 213/2014 г., 30 с-в с председател Петър 
Гунчев (а не както е изписано в съдебния протокол „районен съдия”), 
вероятно защото е използвана бланка-формуляр за съд. протокол, 
предназначен за РС. От посочените обвинения по съответните текстове от 
НК е видно, че става въпрос не за компетентност на РС, а за такава на ОС 
(СГС). Очевидно грешката е техническа, но тя определено подчертава 
необходимостта от по-голяма прецизност, каквато се очаква от СГС. 
Независимо от тези технически бележки, определението е много добре 
мотивирано и в него се съдържа вярното принципно положение, че когато 
молителят не е бил привлечен като обвиняем по ДП, не е налице процесуално 
основание за ограничаване на неговите права и оттам не е налице основание 
за уважаване на молбата му, ако тя се отнася за период от време извън 
качеството му на обвиняем, т.е. само наличието на повдигнато обвинение се 
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явява абсолютна процесуална предпоставка за уважаване на молбата по чл. 
368, ал. 1 НПК. Неправилно обаче при това положение молбата е разгледана 
по същество и е оставена без уважение, вместо да се остави без разглеждане, 
а производството по нея да се прекрати. 
 ● С определение по ЧНД № 4088/2013 г. законосъобразно е прието, че 
при изпълнение на задълженията по чл. 369, ал. 1НПК от прокурора, следва 
да се прекрати само спомагателното производство по жалбата на обвиняемия, 
а основното наказателно производство следва да продължи, ако са налице 
условията за това. 
 ● Препоръчително е практиката при изготвяне на съдебните актове в 
производството по Глава XXVI НПК да се изписват изчерпателно и точно 
всички повдигнати срещу обвиняемия обвинения, което улеснява проверката 
дали са налице всички основания за образуване, разглеждане и приключване 
на производството по същата глава, както това е направено с Определение № 
737/11.03.2014 г. по ЧНД № С – 28/2014 г., 29 с-в с председател съдия Пенка 
Велинова. По същия начин е процедирано и с Определение от 29.01.2014 г. 
по ЧНД № 387/2014 г. 12 с-в с председател съдия Ева Пелова. 
 При проверката на влезлите в сила съдебни актове по Глава XXVI НПК 
се констатира противоречива практика по процесуалната форма за 
произнасяне от различни състави.    
 ● Преобладаваща и правилна е практиката произнасянето на съда по 
това производство да става с писмен съдебен акт, в който да се съдържат 
данни за състава и докладчика по делото. Така се постъпва в повечето 
случаи. 
 ● Има отделни случаи, при които произнасянето е станало със 
саморъчно изписано определение, в което не се съдържат данни за състава и 
докладчика по делото, каквито са императивните изисквания по НПК за 
всеки съдебен акт. Тази практика е незаконосъобразна и неправилна, и 
поради това не се препоръчва нейното продължаване (Определение по ЧНД 
№ 5439/13 г.). При същите процесуални условия, по други дела са изготвени 
перфектни съдебни актове и това е позитивна практика, която следва да се 
поощри, за да продължи (Определение от 15.05.2014 г. по ЧНД № 1462/2014 
г., 33 с-в, с председател Евелина Папазян, Определение по ЧНД № 5204/2013 
г. на 16 с-в, с председател Емил Дечев и много др.). 
 ● По ЧНД № 4199/2013 г., макар и по оперативно-технически въпрос, 
има произнасяне с резолюция от докладчика по делото, който не е 
индивидуализиран ясно, съгласно изискванията на закона. НПК (чл. 32) 
между видовете съдебни актове посочва присъда, решение, определение и 
разпореждане. Резолюцията не е посочена като вид съдебен акт и поради това 
не следва да се приема в съдебната практика. Щом има съдебно произнасяне, 
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то следва да стане чрез една от установените процесуални форми, която да 
съдържа ясни данни за органа и лицето, постановило съдебния акт, 
фактическите и правните основания за решението и какво е съдържанието на 
решението. В противен случай съдебното произнасяне не е в съответствие с 
изискванията на закона и основателно може да бъде поставен въпроса за 
неговата автентичност и правни последици. 
 Извън посочените несъществени несъответствия, практиката на СГС по 
прилагането на Глава XXVI НПК е законосъобразна и правилна.      
   
 

 АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ВЛЕЗЛИ В  
СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО  

ПО  ГЛАВА XXVII НПК (СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ 
/ССлС/) 

 
 А. Общи бележки.  
 Това е сравнително нова диференцирана процесуална форма за 
разглеждане и решаване на делото, която е приложима по всички категории 
наказателни дела, без изключение. Установените законови изисквания за 
нейното провеждане е да е направено искане от подсъдимия, неговия 
защитник или предложение по инициатива на съда за предварително 
изслушване на страните. Недопустим е отказ на съда за предварително 
изслушване на страните, ако са налице условията по Глава XXVII НПК. Само 
искането за предварително изслушване на страните е задължително за съда, 
но не и провеждането на самото цялостно производство по същата глава. 
Провеждането на съкратеното съдебно следствие се обуславя от наличието 
на всички други изисквания, предвидени като необходими за 
осъществяването му. По чл. 371, т. 1 НПК това са съгласието между страните 
да не бъдат проверявани в с.з. определени доказателства (от единични до 
максимално възможния им брой). Възможността за отказ от проверката на 
определени доказателства в с.з. се обуславя от процесуалната редовност на 
извършените действия по разследването на ДП, чрез които същите 
доказателствени материали са включени в делото. По чл. 370, т. 2 НПК 
производството е допустимо само ако подсъдимият е признал изцяло 
фактите, изложени в ОА относно престъплението, по което е обвинен, 
включително и вината си, като главен факт на всяко обвинение. За да се 
приеме това самопризнание за годно доказателствено средство, е необходимо 
изявлението на подсъдимия да е доброволно (валидно), а по съдържанието си 
да се подкрепят доказателствата от ДП, т.е. да е достоверно. За последиците 
от направеното самопризнание, подсъдимият следва да бъде уведомен 
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предварително, а за зачитане на доказателственото значение на 
доказателствените средства от ДП без проверката им в с.з. страните също 
трябва да бъдат уведомени, като и в двата случая съответните процесуални 
субекти се уведомят, че СССл изключва разглеждането на делото по общия 
ред и че на практика подсъдимият не може да обжалва присъдата относно 
участието си в престъплението под съответната форма, както и относно 
вината си, защото това са предварителни условия за провеждане на СССл. 
При същото производство, независимо от обстоятелствата по делото, е 
недопустимо неговото разделяне в обективно и субективно отношение – чл. 
370, ал. 3 НПК.   
 При разглеждане на делата по Глава ХХVІІ НПК съдът по 
необходимост прави проверка за наличието на следните законови 
предпоставки за разглеждане на делото по този ред: 
 ● Относимите доказателства към предмета на доказване (чл. 102 НПК) 
на ДП да са събрани и проверени, съгласно изискванията на закона, т.е. да не 
са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на 
защита на подсъдимия, неговия защитник, както и правото на защита на 
пострадалия или неговия повереник; 
 ● Направеното самопризнание от подсъдимия, като форма на 
волеизявление, да е доброволно (валидно); 
 ● В обективно отношение направеното самопризнание да е пълно по 
целия предмет на доказване и да се отнася до всички факти, отразени в ОА, 
включително и относно вината като главен факт в наказателния процес; 
 ● Направеното самопризнание да се подкрепя от доказателствата, 
събрани на ДП, т.е. самопризнанието да е достоверно; 
 ● Във времево отношение направеното самопризнание по целия 
предмет на доказване да е постоянно, трайно и неизменчиво, независимо от 
стадия на съдебната фаза на процеса: ако възникне последващо възражение 
по някои от обстоятелствата, предмет на доказване, производството не може 
да продължи по реда на Глава ХХVІІ НПК, а следва да бъде прекратено 
поради отпаднало основание и да се разгелжда по този ред и да започне 
разглеждането по реда на Глава ХХ НПК отначало, като направеното 
признание от подсъдимия няма доказателствено значение или да се върне на 
ДП, когато доказателствената непълнота не може да бъде отстранена в 
съдебно заседание; 
 ● Подсъдимият може да обжалва присъдата на всички основания, 
посочени в чл. 348, ал. 1, т. 1-3 НПК, но на практика не може да оспорва пред 
въззивната инстанция, авторството на деянието и вината си - положение, 
произтичащо от направеното самопризнание и свързаните с него последици, 
като предварително условие на СССл по чл. 371, т. 2 НПК. 
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 Всички тези изисквания на закона следва да бъдат разяснени на 
подсъдимия в пълния им обем още в началото на производството и само при 
тяхното съзнаване и съобразяване, той може да бъде питан дали е съгласен на 
съкратено съдебно следствие. 
 ● Преди приключване на съдебното следствие, съдът следва да направи 
констатация, че направеното самопризнание от подсъдимия се подкрепя от 
доказателствата на ДП (чл. 372, ал. 4 НПК) в случаите на СССл по чл. 371, т. 
2 НПК, както и че действията по разследването, чрез които са събрани 
доказателствата, които страните не желаят да проверяват в съдебно 
заседание, са извършени съгласно изискванията на процесуалния закон и 
съдебната практика. 
 ● Ако тези изсквания на закона са налице, съдът одобрява с 
определение обявеното съгласие на страните по чл. 371, т.1 НПК и че при 
решаване на делото ще ползва направеното самопризнание от подсъсдимия 
при условията на чл. 371, т.2 НПК. Очевидно е, че тези констатации на съда 
не могат да бъдат направени преди да бъдат прочетени писмените 
доказателства от ДП. 
 ● Пълните и безусловни самопризнания на подсъдимия изключват 
необходимостта от събиране на нови доказателства в с.з. 
 Именно и поради това, производството по Глава XXVII НПК е 
наименовано съкратено съдебно следствие.  
 По начало тези законови изисквания се съобразяват от наказателното 
отделение на СГС. Констатират се известни несъответствия и различия с 
изискванията на закона, които се посочват с препоръката да не се повтарят. 

I. По приложението на СССл по чл. 371, т. 1 НПК. 
 ● По НОХД № 4215/2012 г., с-я В. Магдалинчева, с определение от с.з. 
на 01.11.2012 г. съдът е одобрил изразеното от страните съгласие да не бъде 
провеждан разпит на определена група свидетели, без да е направил 
констатация, че действията по разследването, при разпита на същите 
свидетели, са в съответствие с изискванията на закона, съгласно чл. 372, ал. 3 
НПК. Същият пропуск е констатиран и по НОХД № 5453/2012 г., с-я Величка 
Маринкова. В съдебния протокол по това дело от с.з. на 09.02.2013 г. с 
определение е постановено продължаване на съдебното следствие, без да е 
даден ход на съдебното следствие. При изготвяне на присъдата по същото 
дело, ненужно е изписано определението за продължавано престъпление по 
чл. 26, ал. 1 НК, вместо да се посочи само цифровото му изражение, което е 
създадено за съкращаване на словесното съдържание на текстовете от НК; по 
пункт първи на присъдата не е посочена правната квалификация на 
извършеното деяние, за да се прецени дали извършените деяния 
осъществяват един или различни състави на едно и също престъпление; при 
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изписването на мотивите към присъдата, които за извършените две деяния 
при условията на чл. 26, ал. 1 НК са твърде обемни – 19 страници, има резерв 
за тяхното рационално съкращаване във встъпителната първа част. 
 ● По НОХД № 967/2013 г., с-я Карамфила Тодорова, определението, 
постановено в с.з. на 14.03.2013 г. за одобряване на изразеното съгласие от 
страна на посъдимия и неговия защитник да не се провежда разпит на всички 
свидетели и вещи лица, което се покрива и със становището на прокурора, е 
мотивирано, съгласно изискванията на чл. 372, ал. 3 НПК. Също така 
законосъобразно в съдебния протокол се дава ход и се приключва по-късно 
не съдебното следствие въобще, което има предвид Глава XX НПК, а 
съкратеното съдебно следствие по Глава XXVII НПК. Присъдата е 
законосъобразна, а мотивите към нея са пълни, кратки, ясни и точни. 
 ●  По НОХД № 1281/2013 г. с докладчик и председател съдия 
Весислава Иванова, определението за одобряване на даденото съгласие да не 
се разпитват всички свидетели и вещи лица е също законосъобразно 
мотивирано с точно позоваване на относимия законов текст. Присъдата и 
мотивите към нея са пълни, точни и в съответствие с всички законови 
изисквания. 
 II. По приложението на СССл по чл. 371, т. 2 НПК.       
 ● По НОХД № 5274/2012 г. с докладчик съдия Петър Гунчев е даден 
ход на делото по общия ред - Глава XX НПК. След даване ход на съдебното 
следствие с прочитане на ОА, подсъдимият е направил признание на всички 
факти и е поискал да не се събират други доказателства за установяване  на 
обстоятелствата по делото. С определение съдът е обявил, че по фактите, 
отразени в ОА, няма да се събират доказателства, като за постановяване на 
присъдата ще се използват самопризнанията на подсъдимия и събраните 
доказателства на ДП. Инспекторатът счита, че няма пречка и след даване ход 
на съдебното следствие по общия ред да се премине към СССл., ако са 
налице условията затова. Но във всички случаи следва да се проведе 
самостоятелно и като задължителен стадий на производството по Глава 
XXVII НПК предварително изслушване. Както беше посочено провеждането 
на СССл никога не е задължително, докато предварителното изслушване е 
абсолютно задължително по две причини:  
 а) да се разяснят правата на подсъдимия и последиците  от 
провеждането на производството.  
 б)  съдът да има възможност въз основа на всички данни по делото и 
становището на подсъдимия, да прецени дали са налице условията за 
провеждане на СССл.  
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          В разглеждания случай тези въпроси са решени в една динамика, без 
достатъчно гаранции, че подсъдимият е уведомен за правата си не от 
защитника, а от съда. 
          Другата бележка е, че съдът е посочил, че самопризнанието на 
подсъдимия ще се ползва за решаване на делото, без констатацията, че тези 
самопризнания са доброволни и достоверни, т.е. че се подкрепят от 
доказателствата на ДП, така както изисква чл. 372, ал. 4 НПК. Това по 
необходимост минимално предполага прочитане на доказателствените 
материали от ДП, което към момента на постановяване на определението за 
започване на СССл не е било сторено. 
 ● По НОХД № 3145/2014 г. с-я В. Магдалинчева, е проведено 
предварителното изслушване на страните, съгласно изискванията на закона. 
Присъдата и мотивите към нея са също законосъобразни. Тук се налага само 
една бележка по поредността на действията, предприети от съда при 
провеждане на предварителното изслушване. Съдът с определение е обявил, 
че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието на 
подсъдимия, без да е направена задължителната констатация по чл. 372, ал. 4 
НПК, че тези самопризнания се подкрепят от доказателствата на ДП. От тази 
гледна точка констатацията, че самопризнанията на подсъдимия са 
достоверни, може да се направи най-рано след прочитане на 
доказателствения материал от ДП. По делото същата констатация е 
направена във времето по-рано (преди прочитане на доказателствения 
материал от ДП), което налага извода, че тя е преждевременна. 
 Ето защо примерната поредност на действията на съда в 
производството по Глава XXVII НПК, съгласно НПК би била следната: 
 ●  изслушване позицията на подсъдимия и неговата защита по обема на 
съдебното следствие, както и изявлението му по фактите, отразени в ОА 
(участие и вина по отношение на извършеното престъпление); 
 ●  разясняване правата на подсъдимия при провеждане на СССл по т.2 
на чл. 371 НПК, както и определяне на кръга от доказателствата, които ще се 
ползват за решаване на делото; 
 ● даване ход на съкратеното съдебно следствие; 
 ● приемане на писмени доказателства, ако има такива; 
 ● прочитане на доказателствения материал от ДП; 
 ● обявяване на становището на съда, че при постановяване на 
присъдата, ще се ползват и самопризнанията на подсъдимия, защото се 
подкрепят от доказателствения материал на ДП (чл. 372, ал. 4 НПК); 
 ●  приключване на съдебното следствие; 
          ●   всичко останало от съдебния наказателен процес е както по реда на 
Глава ХХ НПК. 
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 Извън направените бележки, СССл по същите дела е проведено 
организирано, целенасочено и резултатно, а изготвеният съдебен протокол и 
постановените присъди отговарят на всички законови изисквания. 
 ●  По НОХД № 304/2013 г. с-я М. Мумджиева, насрочването на делото 
по Глава ХХVII НПК за предварително изслушване на страните е станало по 
инициатива на съда. Служебната инициатива за това производство е напълно 
допустимо, ако са налице предпоставките за него, както е по същото дело. В 
разпореждането за насрочване на делото е допусната техническа грешка, 
която се посочва само защото всички съдебни актове следва да съставляват 
безпротиворечиво единство от съображения, изводи и заключения. В 
съображенията към разпореждането е посочено, че не са налице 
предпоставките за разглеждане на делото по реда на Глава XXVII НПК, а се 
насрочва предварително изслушване на страните, като задължителен стадий 
на СССл. от същата глава.       
 По НОХД № 3586/2012 г., с-я Мариян Марков, в диспозитива на 
присъдата е посочено, че наказанието по чл. 304а, вр. чл. 58а  НК е осем 
месеца лишаване от свобода, без да е ясно дали това е междинното 
наказание, определено при условията на чл. 54 НК или това е окончателното 
наказание за изтърпяване. Съгласно чл. 58а, ал. 1 НК, при постановяване на 
окончателната присъда по чл. 373, ал. 2 НПК (СССл), съдът определя 
наказанието, като се ръководи от общите правила (чл. 35, ал. 3, чл. 54, чл. 36 
НК) и намалява така определеното наказание с 1/3. Това означава, че в 
случаите на постановяване на осъдителна присъда в производството по чл. 
371, т. 2 НПК съдът определя наказанието, като се съобразява с общите 
правила на НК и това по необходимост предполага неговото фиксиране по 
размер, след което се прилага редукцията по чл. 58а, ал. 1 НК – намаляване 
размера на наказанието с 1/3. Посочването и на двата размера на наказанието 
(предварителен по чл. 54 НК и окончателен по чл. 58а, ал. 1 НК – след 
редукцията) е необходимо, за да се обективира мисловно – логичния процес 
при определяне на наказанието по чл. 58а, ал. 1 НК. Практиката показва, че 
се допускат немалко грешки, които биха били избегнати ако се спазваше 
закона. Точно така е процедирано при постановяване на осъдителната 
присъда по НОХД № 1110/2012 г. с докладчик съдия Карамфила Тодорова, 
като извършените логични и аритметични операции от съда са адекватно 
обяснени в мотивите към присъдата. 
 ● По НОХД № 1332/2014 г. с докладчик съдия Тони Гетов, 
предварителното изслушване на страните, разясняването на техните права, 
както и констатацията, че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от 
доказателствата на ДП и затова ще се ползва за постановяване на присъдата, 
са извършени в пълно съответствие с изискванията на закона. При 
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постановяване на присъдата по същото дело, в нарушение на чл. 58а, ал. 1 НК 
е определено директно крайното наказание за изтърпяване след редукцията, 
без да се посочва размера на наказанието по чл. 54 НК, за да има възможност 
да се проследят мисловно-логичните действия на съда при осъществяване на 
цялостния усложнен механизъм за определяне на наказанието по чл. 58а, ал. 
1 НК. 
 ● По НОХД № 3258/2012 г. докладчик съдия Христинка Колева, ИВСС 
констатира следните несъотвествия с изискванията на закона (Глава XXVII 
НПК): 
 1. В разпореждането за насрочване на делото има служебно 
произнасяне по мярката за неотклонение, в нарушение на чл. 248, ал. 2 НПК 
и създаване на основание за обжалване на Разпореждането в същата част, без 
такава възможност да е предвидена по закон. 
 2. В съдебно заседание, след даване ход на делото, защитникът на 
подсъдимия е поискал, а прокурорът не се е противопоставил за провеждане 
на СССл по чл. 371, т. 2 НПК при направено изявление от защитника за 
признаване на фактите и обстоятелствата, изложени в ОА. Съдът е посочил 
„че към настоящия момент не следва да се провежда СССл, а следва да се 
пристъпи към разпит на явилите се свидетели и вещи лица, като такова 
искане (за СССл) страните могат да направят след разпита на свидетелите и 
вещите лица”. Съображенията на съда не се основават на законова 
разпоредба, защото в Глава XXVII НПК няма такава норма. Всички решения 
на съда следва да се основават на конкретно посочени и съществуващи 
законови основания, каквито в случая няма. При тези разсъждения на съда се 
премахва въобще възможния полезен ефект от провеждането на СССл, като 
икономия на време и ресурси. Наред с това се отнема по незаконен начин 
привилегията на подсъдимия да се ползва от последиците на СССл.  
 Въпреки предварителното изявление от защитата на подсъдимия за 
признаване на фактите и обстоятелствата, посочени в ОА, съдът е постановил 
оправдателна присъда, каквато принципна възможност не би могъл да има 
при проведено СССл по чл. 371, т. 2 НПК, съгласно чл. 373, ал. 2 и ал. 3 
НПК. 
 Решението на съда следва да се обсъди на общо събрание на съдиите от 
НО и ако има и други подобни случаи, препоръчително е тази практика, като 
незаконосъобразна, да се изостави. 
 ● По НОХД № 188/2012 г. съдия Величка Цанова, с присъдата за 
извършеното престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, чл. 
29, ал. 1, б. „а” и „б” НК и във вр. с чл. 58 а, ал. 1 НК е наложено наказание 6 
г. и четири месеца лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в 
сила. От мотивите към присъдата е видно, че наказанието по чл. 54 НК е 
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определено над средния размер – 10 г. и 6 м. л. св. С намалението с 1/3 по чл. 
58а, ал. 1 НК неправилно е определено за изтърпяване 6 г. 4 м. л. св., вместо7 
г. л.св., колкото е действителният размер на наказанието след редуциране или 
подсъдимият незаконосъобразно е облагодетелстван с 8 м. л. св., които няма 
да изтърпява.  
 Ако беше спазена стриктно нормата на чл. 58а, ал. 1 НК и в 
диспозитива на присъдата беше посочено определеното наказание по чл. 54 
НК и това, което се получава след редукцията по чл. 58а, ал. 1 НК, може би 
нямаше да се допусне съдебна грешка при определяне на наказанието по чл. 
58а НК, която не е констатирана и не е отстранена от въззивния съд при 
обжалване на присъдата в САС.  
 ● По НОХД № 5275/2012 г. 33 с-в, докладчик съдия Евелина Папазян е 
наложено за изтърпяване по общите правила на НК, наказание 5 г. л. св. След 
редукцията по чл. 58а, ал. 1 НК, наказанието за изтърпяване следва да бъде 3 
г. и 4 м. л. св., а не 3 г. и 5 м. л. св., както е прието в присъдата. 

● По НОХД № 307/2013г., 20 с-в, с председател и докладчик с-я Д. 
Стоичкова, подс. Ц.Й.П. е признат за виновен за това, че на 03.03.2012г. в гр. 
София, на площад „Народно събрание” пред бар „Текила” е причинил по 
непредпазливост смъртта на Ц.Н.М.  в следствие на умишлено нанесена 
тежка телесна повреда, изразяваща се в несъвместима с живота тежка закрита 
черепно-мозъчна травма, съставляваща постоянно общо разстройство на 
здравето опасна за живота и получени след нанасяне на удари с юмрук в 
областта на лицето с последващо падане и удар на тилнаа час на главата в 
настилката на тротоара до входа на бар „Текила”, като смъртта е настъпила на 
10.03.2012г. в 20.15 ч., в пряка и непрекъсната причинно лседствена връзка с 
причинените увреждания, поради което и на основание чл. 373, вр. чл. 58а 
НК, вр. 124, ал.1, пр. 1,  вр. чл. 128, ал.2, пр. Последно, вр. ал.1 НК е осъден на 
3 години лишаване от свобода условно с изпитателен срок 5 години. 

Присъдата е постановена в нарушение на материалния закон по 
смисъла на чл. 348, ал.2 НПК, вр. с чл. 11, ал. НК. 

Съдът е приел, че по отношение на причинената смърт подс. е действал 
непредпазливо под формата на небрежност, не е целял умъртвяването на 
пострадалия, но не е и предвиждал настъпването на смъртта, макар с оглед 
интелектуалното си ниво, възрастта си, житейския си опит, включително и 
спортната си подготовка, да е бил длъжен и да е могъл да стори това. Този 
извод на съда е необоснован и противоречи на обстоятелствата по делото и 
закона. 

В мотивите на присъдата е прието още, че подсъдимият при 
подготовката си по карате е изучавал уязвимите зони в човешкото тяло и е 
съзнавал, че удар на трениран човек може да доведе до загуба на съзнание и 
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тежки последици, знаел е още от практиката и опита си, че в резултат на един 
удар, бил той и от трениран човек, като правило не настъпва  смърт. От 
показанията на очевидци на деянието, съдът е приел за установено, че 
подсъдимият пристъпил към пострадалия и му нанесъл внезапни и резки 
силни удари – поне два, единият от които в горната челюст, другият в тялото, 
след което пострадалият паднал и ударил тилната част на главата си в 
твърдата тротоарна настилка. В резултат на удара, според СМЕ, пострадалият 
изпаднал в комоцио и без да се връща в съзнание починал след 7 дни. 
 Полученото увреждане – тежка черепно- мозъчна травма е определена 
от СМЕ, като несъвместима с живота и при условията на непрекъсната 
причинно-следствена връзка е довела до смъртта на пострадалия. 
 При тези обективни обстоятелства изводът на съда, че подсъдимият не 
е предвиждал настъпването на причинения краен резултат е необоснован и 
противоречи на установените обстоятелства: подсъдимият е знаел, че с един 
удар не може да се причини смърт на ударения, но въпреки това е нанесъл два 
последователни и резки силни удари, от които пострадалият паднал на 
тротоара. Освен това - другото, което подсъдимият е знаел, според 
специалната подготовка, която е получил по карате е, че тези специални 
умения не следва да се прилагат срещу лица, които не ги владеят и поради 
това не могат да се защитават ефективно, а още по-малко срещу лица, 
употребили значително количество алкохол – 2,37 промила, без да е имало 
обективна необходимост от каквато и да е защита. При тази ситуация пряката 
цел на подсъдимия е била да демонстрира своите бойни умения пред 
началника си (когото охранява) и останалите присъстващи лица, като се е 
отнесъл безразлично към неизбежните тежки последици, които подсъдимият 
е съзнавал. Не може да има непредпазливо деяние, когато деецът е съзнавал и 
предвиждал възможните от деянието общественоопасни последици – нито 
под формата на небрежност, нито под формата на самонадеяност, след като в 
случая деецът не е имал на какво да разчита като неутрализиращ фактор, 
освен на случайността, че резултатът няма да настъпи. Според теорията и 
практиката на ВКС, да се разчита на случайността означава, че деецът 
практически се съгласява с настъпването на общественоопасния резултат. 
 При постановяване на присъдата не са съобразени Решение № 40 по    н. 
д. 323/95 г., I н. о., с докладчик Н. Филчев, Решение № 513 по н. д. 1850/2013 
г., III н. о. с докладчик Павлина Панова, Решение № 164 по н. д. 164/1982 г., II 
н. о. и др. 
 Съгласно чл. 246, ал. 3 НПК, в заключителната част на ОА се посочват 
данни за самоличността на подсъдимия, правната квалификация на деянието 
и др. 
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 Очевидно е, че правната квалификация на деянието следва да 
съответства на обстоятелствата, при които е извършено престъплението по 
чл. 246, ал. 2 НПК и за това съдът следи служебно, защото от правната 
квалификация зависи: 
   ● кой е компетентният съд по материалната подсъдност; 
   ● какъв следва да бъде състава на съда; 
            ● по какъв ред следва да се разгледа делото. 
           Правилното прилагане на закона гарантира адекватна защита на 
засегнатите обществени отношения и лица, равенството на гражданите пред 
закона – чл. 6, ал. 2 КРБ, принципа на справедливост на санкцията по чл. 35, 
ал. 3 НК и др. 
 Причиненото увреждане директно с нанесените два удара и при 
падането на тротоара съставлява несъвместима с живота тежка мозъчна 
травма от която при пряка и непрекъсната причинно следствена връзка е 
настъпила смъртта- положения приети и в диспозитива на присъдата. От 
обективна страна извършеното деяние като причинителски процес и като 
резултат сочи на друго престъпление, а не на приетото от съда по чл. 124, 
ал.1, пр.1, вр. чл. 128, ал.2, вр. ал. 1 НК. 
 От субективна страна подс. е съзнавал общественоопасния характер на 
деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици с 
оглед на своите специални бойни умения, както и възможността за 
настъпване на смърт при повече от един удар и въпреки това преследвайки 
друга цел (да покаже своите умения и възможности) е нанесъл два внезапни, 
резки и силни удари на пострадалия, чието пияно състояние му е било 
известно, като се е отнесъл безразлично към възможното настъпване на 
смъртта, която в случая е настъпила – Решение № 188/1980г. по н. д. 
188/1980г. на ВС, ВК, което е в този смисъл. 
 Съгласно практиката на висшата съдебна инстанция при нанасяне на 
удари в главата на пострадалия, от които той е паднал на земята и е получил 
несъвместими с живота увреждания (тежка мозъчно-черепна травма), от 
която е настъпила смъртта му, отговорността на дееца е за умишлено 
убийство, извършено при евентуален умисъл. Т ази именно практика не е 
съобразена при решаване на делото от състава на съда. Обстоятелството, че 
присъдата на СГС е била потвърдена от САС и ВКС означава, че и тези 
инстанции не са се съобразили с изискването за правилното тълкуване на 
обстоятелствата по делото и закона, както и със съдебната практика на ВС и 
ВКС: Решение № 336 по н. д. 315/1977г. на ВС, II НО; Решение № 186 по н. д. 
149/1978г. на ВС, I НО; Решение № 431 по н. д. 431/1978г. на ВС, II НО; 
Решение № 492 по н. д. 502/1980г. на ВС, I НО;  Решение № 621 по н. д. 
556/1991г. на ВС, I НО и др. 
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 Извън направените бележки по горепосочените дела, разглеждането, 
решаването и изписването на съдебните актове по Глава XXVII НПК е 
законосъобразно и на много добро правно- техническо ниво. 
 
  
 
      Анализ на съдебната практика по приложението на 
     Глава XXIX НПК 
 
                            Решаване на делото със споразумение 
 
 Това е алтернативен способ за ускорено и олекотено разглеждане и 
решаване на определена категория дела, за които той е допустим. 
           Характерното за това производство е, че: 
 ● делото не променя характера си на НОХД, нито на ДП, нито в 
съдебната фаза. В съдебната фаза се променя само процедурата за неговото 
разглеждане и решаване. 
 ● общите условия за допустимост на споразумението са: 
 а) престъплението, предмет на разглеждане, да не е от категорията на 
посочените в чл. 381, ал. 2 НПК; 
 б) причинените от престъплението имуществени щети да са 
възстановени или обезпечени; 
 в) допустимост на приложението на чл. 55 НК и без да са налице 
изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства; 
 Когато споразумението е постигнато на ДП, то трябва да бъде 
изготвено в писмена форма и да съдържа съгласие и решение по въпросите, 
посочени в чл. 381, ал. 5, т. 1-6 НПК. 
 Споразумението трябва да бъде подписано от прокурора и  защитника. 
Обвиняемият подписва споразумението след като декларира, че се отказва от 
съдебно разглеждане на делото по общия ред и ако приеме условията на 
споразумението (чл. 381, ал. 6 НПК). 
 Страните са оправомощение да решават със споразумението само тези 
въпроси, които са изрично посочени в закона (чл. 381, ал. 5 НПК). 
 По отношение на нормите от Общата част на НК в споразумението 
могат да бъдат приложени само чл. 26 и чл. 23 НК. Никакви други норми от 
общата част на НК не могат да бъдат съгласувани и прилагани от страните, в 
това число: чл. 59, ал. 1, чл. 53 и тези норми от  особената част, които 
предвиждат отнемане предмета на престъплението. 
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 Насрочването на делото в о.с.з. става с разпореждане по чл. 252 НПК, 
само че в кратък срок (7-дневен от постъпването на споразумението). 
 Ролята на разпореждането е да се упражни последващ съдебен контрол 
върху процесуалната издържаност на ДП, както и дали са налице всички 
условия за разглеждане на делото по Глава XXIX НПК. Само перфектно ДП, 
съгласно изискванията на процесуалния и материалния закон може да бъде 
основание за сключване на споразумение. 
 Съдебното заседание за одобряване на споразумението не е съдебно 
следствие, защото спорните въпроси между страните са придобили 
качеството на безспорност чрез постигнатото съгласие. Не се налага, поради 
същата причина, нито съдебни прения, нито последна дума на подсъдимия, 
след като становището на страните, в т.ч. и на обвиняемия, е изразено 
писмено. 
 В съдебна фаза обвиняемият не е подсъдим по две причини: а) не 
съдът, а страните са определили неговото наказателно-правно положение в 
резултат на извършеното престъпление. б) възможно е съдът да не одобри 
споразумението и делото да се върне на ДП, където обвиняемият запазва това 
си качество, след като няма валидно повдигнато обвинение с ОА. 
 След като съдът разпита обвиняемия и се убеди, че той е запознат и е 
съгласен със съдържанието на споразумението, както и в това, че доброволно 
е положил подписа си и не се налагат промени в съдържанието на 
споразумението, на осн. чл. 382, ал. 6 НПК съдът постановява вписване 
съдържанието на споразумението в съдебния протокол, който се предлага на 
страните за полагане на подписи. За одобряване на споразумението не е 
необходимо съдът да се оттегля на тайно съвещание, защото въпросите от 
предмета на това съвещание са решени съгласувано от страните в писмена 
форма. Не се налага да се изписват и мотиви защо се одобрява 
споразумението, след като е напълно достатъчно да се направи 
констатацията, че то не противоречи на закона и морала (чл. 382, ал. 7 НПК). 
Когато обаче съдът не одобрява споразумението, са необходими подробни и 
аргументирани съображения за органите на ДП, за да се прецени дали 
констатираните нарушения или несъответствия са отстраними, с оглед 
последващо коригиране и внасяне на делото за разглеждане от съда по същия 
ред (глава XXIX НПК). 
 Всички въпроси, свързани с приложението на норми от Общата част на 
НК (извън чл. 23 и 26) се решават от съда с определение по реда на чл. 306 
НПК след одобряване на споразумението, но преди прекратяване на делото. 
Това изискване на закона е въведено, освен с оглед изключителната 
компетентност на съда да решава всички въпроси във връзка с делото (чл. 27, 
ал. 1НПК), още и с оглед на това, че нито споразумението, нито 
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определението за неговото одобряване подлежат на обжалване: при 
допусната грешка от страните по приложението на норми от Общата част на 
НК, неконстатирани и неотстранени от съда, тези грешки остават 
окончателно неотстраними или при много по-отежнена процедура, каквато е 
тази по възобновяване на делото. Докато евентуални грешки при 
приложението на норми от Общата част на НК от съда в производството по 
чл. 306 НПК могат да бъдат много по-лесно отстраними по реда на 
въззивното обжалване пред по-горния съд. 
 Това са общите изисквания за законосъобразното приложение на 
института на споразумението. В преобладаващата си част тези изисквания се 
спазват от СГС. Има констатирани известни несъответствия, които се 
посочват с препоръката да не се повтарят в бъдеще.   
 
 I. По насрочването на делата за разглеждане в с.з. 
 ● Насрочването на НОХД № 4534/2013 г., 27 с-в, съдия-докладчик К. 
Костадинова, е станало с разпореждане, което е пълно, конкретно, относимо 
и законосъобразно, особено в съобразителната си част. Налагат се по 
необходимост някои бележки: 
 а) чл. 269, ал. 3 НПК вместо да бъде разяснен е възпроизведен 
буквално, без да има гаранции, че е напълно разбираем за обвиняемия; 
 б) в разпореждането „обвиняемия” е наречен „подсъдим”, въпреки 
виждането на законодателя, че той остава „обвиняем”; 
 в) докладчикът се е произнесъл служебно по мярката за неотклонение 
„задържане под стража”, въпреки че затова има специален ред (чл. 256, ал. 1, 
т. 2 и ал. 3 НПК). 
 ● Разпореждането по НОХД № 2180/2012 г., 12 с-в, съдия- докладчик 
Карамфила Тодорова е много добро, но съдържа идентични недостатъци на 
посочените по-горе. 
 ● Аналогично е и положението с разпореждането по НОХД № 
5975/2012 г., 20 с-в, съдия Даниела Стоичкова; 
 ● НОХД № 227/2014 г. 9 с-в, председател Весислава Иванова, е 
насрочено за предварително изслушване на страните, съгласно 
производството по чл. 371 НПК, а в с.з. е решено със споразумение, за което 
няма законова пречка. Съобразителната част на разпореждането посочва 
кръга на въпросите, предмет на проверка и резултатите от същата проверка. 
Наложителни са следните бележки: а) като основание за непроизнасянето на 
съда по мярката за неотклонение, е това, че такава мярка на ДП не е взета, 
вместо да се приложи директно чл. 248, ал. 2 във вр. с чл. 251, ал. 1, т. 2, ал. 2 
и ал. 3 НПК и да не се упражнява непредвидения по закон служебен контрол 
върху мярката за неотклонение. 
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 ● Идентично по съдържание и несъответствие е разпореждането  за 
насрочване по НОХД № 4599/2012 г., 6 с-в, съдия Антон Урумов. 
 ● Много добри и изцяло съответстващи на закона са разпорежданията 
по НОХД № 604/2013 г., 29 с-в, съдия Пенка Велинова; по НОХД № 618/2014 
г., съдия Мариета Райкова, насрочено за предварително изслушване по Глава 
XXVII НПК, а решено със споразумение, постигнато в с.з., както и 
разпореждане по НОХД № 2180/2012 г., 35 с-в, съдия-докладчик Светла 
Букова. Също много добро и без забележки е разпореждането по НОХД № 
2722/2013 г., 1 с-в, съдия-докладчик Даниела Борисова. 
 Една немалка част от делата, решени със  споразумение, са насрочени 
без разпореждане. Това е незаконосъобразно и практически неправилно. 
Насрочването с резолюция е недопустимо по две причини:  
 а) резолюцията не е посочена като вид съдебен акт по чл. 32 НПК, а 
съдът е длъжен да се произнася само със законосъобразни актове. 
 б) с резолюцията не се сочи какви въпроси се проверяват на ДП и дали 
това производство съответства на изискванията на НПК и на материалния 
закон, както и въобще дали са  налице всички условия за разглеждане на 
делото в с.з. При тази практика на съда в с.з. се влиза „на сляпо”: каквото 
излезе и както се получи, с всички рискове за невъзможност делото да 
приключи законосъобразно.  
 ● по НОХД № 3775/2012 г. 11 с-в, докладчик съдия Мариан Марков, 
няма разпореждане за насрочване на делото, вероятно по съображения, че по 
делото е представен проект за споразумение. Независимо от това 
обстоятелство, делото си остава от общ характер и съгласно чл. 352, ал. 2 
НПК то се насрочва по реда, указан в чл. 252 НПК, с тази разлика, че срокът 
е намален на 7 дни от постъпването му. 
 ● Идентично е положението по НОХД № 4317/2014 г., с-я К. 
Костадинова; НОХД № 1028/2014 г., 7 с-в, с-я В. Магдалинчева; по НОХД № 
2054/2014 г., с-я Наташа Николова, НОХД № 3317/2014 г. на същия 
докладчик; НОХД № 3391/2014 г., 27 с-в, съдия К. Костадинова; НОХД № 
2459/2014 г., с-я Даниела Стоичкова; НОХД № 6230/2012 г., 33 с-в, с-я 
Евелина Папазян; НОХД № 1368/2013 г., 29 с-в, с-я Пенка Велинова; по 
НОХД № 3489/2014 г., 24 с-в, с-я Иван Коев липсва разпореждане и не е ясно 
как е насрочено делото и др. 
 Считам тази практика за незаконосъобразна и неефективна и затова 
препоръката е тя да бъде изоставена. 
 
 II. По разглеждане на делото в с.з. и оформяне на споразумението. 
 По начало съдиите се съобразяват с изискванията на закона и полагат 
усилия за точното му прилагане. Може би поради липсата на тълкувателна 
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дейност от ВКС по приложението на Глава XXIX НПК, в практиката на СГС 
се наблюдават някои несъответствия и отклонения от изискванията на 
закона, по-характерните от които са: 
 ● По НОХД № 292/2013 г. незаконосъобразно е даден ход на съдебното 
следствие, поради това, че съдебно следствие по Глава XXIX НПК въобще не 
се провежда. Евентуалният спор между страните по фактите и по правото е 
заместен от необходимо съгласие. Оттам липсата на спор изключва 
необходимостта от доказване и изясняване, и поради което не може да има и 
съдебно следствие. Законосъобразно е разпореждането на докладчика за 
вписване на споразумението в съдебния протокол на основание чл. 382, ал. 6 
НПК. В диспозитива на споразумението, в неговата санкционна част 
незаконосъобразно е изписан изразът, че на подсъдимия следва да се наложи 
наказание, без да се посочва кой е субекта на това налагане. Очевидно не 
може да е съдът, защото тогава ще имаме присъда, а щом този въпрос е 
предоставен за решаване и тълкуване на страните, вместо посочения по-горе 
безличен израз, е добре да се изпише, че подсъдимият  (посочват се имената) 
е съгласен и приема да изтърпи наказанието  (посочва се размера), което е 
съгласувано писмено. 
 Незаконосъобразно в споразумението е приложен чл. 59, ал.1 НК. 
Законодателят не е дал такова правомощие на страните, съгласно чл. 381, ал. 
5, т. 1-6 и ал. 8 НПК. Същото правомощие е изключителна прерогатива само 
на съда и в краен случай на прокурора по чл. 417 НПК. 
 Незаконосъобразно със споразумението е постановено отнемане в 
полза на държавата на предмета на престъплението по чл. 354а НК. Съгласно 
чл. 354а, ал. 6 НК този предмет действително се отнема в полза на държавата, 
но по силата на общата разпоредба по чл. 53, ал. 1, б. „б” НК 
компетентността за това е на съда, но не и на страните. Същото се отнася за 
приложението на чл. 53, ал. 2, б. „а” НК, макар че и тази разпоредба 
незаконосъобразно е приложена от страните, а не от съда. И накрая в 
диспозитива на определението за одобряване на споразумението неправилно 
е записано, че споразумението е за прекратяване на наказателното 
производство, вместо за решаване на наказателното дело, защото 
прекратяването е само една от процесуалните последици на одобреното 
споразумение. 
 ● По НОХД № 4317/2014 г., НОХД № 339/2014 г. и НОХД № 
4534/2013 г. на 27 с-в, с-я Костадинка Костадинова законосъобразно е 
постановено вписване на съдържанието на споразумението в съдебния 
протокол. Незаконосъобразно при посочване на нарушените разпоредби по 
други специални закони се изписва словесно изцяло съдържанието на същите 
норми, вместо да се посочи само тяхното цифрово обозначение. За всяко от 
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двете извършени престъпления е приложен чл. 66 и след групирането по чл. 
23 НК отново – за трети път. Законосъобразното решение е чл. 66 НК да се 
приложи само веднъж и то след групиране на наказанията, по отношение на 
наложеното най-тежко.  
 Незаконосъобразно са приложени от страните, а не от съда нормата по 
чл. 59, ал. 1 НК, както и тази по чл. 53, ал. 2, б.”а” НК, вр. с чл. 381, ал. 1, т. 6 
НПК. Тази норма има предвид само тези веществени доказателства, които не 
са под специалния режим на чл. 53 НК, по отношение на които 
правомощието е само на съда, както това е в случая. 
 Ненужно и незаконосъобразно преди одобряването на споразумението 
съдът, който е едноличен, се е оттеглил на тайно съвещание. Съгласно чл. 
300 НПК, на тайно съвещание се решават с присъда въпросите, посочени в 
чл. 301, ал. 1, т. 1 -12 НПК. За да одобри споразумението съдът трябва да 
даде отговор на въпроса дали споразумението не противоречи на закона и 
морала – чл. 382, ал. 7 НПК, което е възможно без да се оттегля на тайно 
съвещание и без да съвещава с когото и да било, след като съставът е 
едноличен. По същите причини не са необходими мотиви към определението 
за одобряване на споразумението, а само констатацията, че са налице 
изискванията по чл. 381, ал. 7 НПК. 
 Определението за одобряване на споразумението има характер на 
осъдителна присъда, каквато не е предвидена по Глава XXIX НПК. Това 
обезсмисля напълно подписаното между страните споразумение и идеята на 
законодателя основните въпроси по вината и отговорността да бъдат 
съгласувано решени от страните, а не от съда. С определението на съда са 
съдебно пререшени всички въпроси, съгласувани със споразумението и на 
практика то е елиминирано напълно. 
 След одобряване на споразумението не е необходимо неговото 
повторно възпроизвеждане в определението. Съдът е бил длъжен да се 
произнесе само по приложението на чл. 59, ал. 1, чл. 53 НК и чл. 309 НПК 
след одобряване на споразумението, но преди прекратяване на делото по реда 
на чл. 306 НПК.            
 Определението по чл. 309 НПК, с което се отменя мярката за 
неотклонение „задържане под стража”, съгласно чл. 309, ал. 4 НПК подлежи 
на обжалване, а не както е приел съдът, че  това определение е 
необжалваемо. 
 По НОХД № 1028/2014 г. с-я В. Магдалинчева законосъобразно, след 
изслушване позицията на обвиняемия, е разпоредено вписване на 
споразумението в съдебния протокол.  
 Незаконосъобразно по същото дело чл. 59, ал. 1 НК и чл. 354а, ал. 6 НК 
са приложени от страните, а не от съда, поради това, че тези правомощия са 
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само на съда. Предметът на престъплението по чл. 354а, ал. 6 НК са 
наркотици, поради което те са вещи под особен режим, включващ забрана за 
тяхното ползване и могат да се отнемат в полза на държавата само от съда. 
Страните могат да решават въпросите какво да стане с веществените 
доказателства по чл. 381, ал. 6 НПК само за тези ВД, които не са под 
специалния режим на чл. 53 НК. Преди одобряване на споразумението съдът 
е изложил мотиви, които НПК не предвижда, достатъчна е констатацията, че 
са налице изискванията по чл. 382, ал. 7 НПК. Определението за отмяна на 
мярката за неотклонение „задържане под стража”, съгласно чл. 304, ал. 4 
НПК е обжалваемо. 
 ● Аналогично е положението и по НОХД № 4315/2014 г. , съдия Мина 
Мумджиева, с изключение на решението по чл. 309 относно обжалваемостта 
на определението за отмяна на мярката за неотклонение „задържане под 
стража”. 
 ● По НОХД № 1608/2014 г. съдия Христинка Колева, веднага след 
обясненията на обвиняемия, съдът е направил констатация, че 
споразумението не противоречи на закона и морала по смисъла на чл. 382, ал. 
7 НПК и е постановил неговото одобряване. 
 Одобряването, така както е направено от съда, е преждевременно, 
защото се одобрява един документ, който още не е формулиран и подписан 
от страните, а без подпис на страните, документът е незавършен. Именно 
поради това първо съдът следва да постанови вписване съдържанието на 
споразумението в съдебния протокол (чл. 382, ал. 6 НПК) и едва след 
подписването му от страните да се пристъпи към преценката за неговото 
одобряване. В случая диспозитивът на определението за одобряване на 
споразумението следва да бъде след подписите на страните, а не обратното.  
 Незаконосъобразно разпоредбите на чл. 59 НК, чл. 354а, ал. 6, вр. с чл. 
53, ал. 2, б. „а” НК са приложени от страните като част от предмета на 
споразумението вместо от съда след одобряване на споразумението, но преди 
прекратяване на делото. 
 ● По НОХД № 2459/2014 г. съдия Д. Стоичкова, в раздела по 
определяне на наказанието е записано, че на Д. И. ще бъде наложено 
наказание 8 м. л. с., вместо че същото лице е съгласно и приема да изтърпи 
наказание 8 м. л.с. Налагането на наказанието при споразумението не се 
извършва от някакъв  трети субект извън страните по същото споразумение, 
нито от съда. 
 В същия раздел има зачеркване върху думата „десец” (вероятно - десет) 
и изписването на думата дванайсет  месеца л.с. на две места, като и на двете 
места има положени подписи на лицата, задължени да подпишат 
споразумението, т.е. приложен е реда за поправка на протокол от ДП по чл. 
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130 НПК. В случая се касае за съдебен протокол от с.з. и за него има друг ред 
за поправки и допълнения, а именно този по чл. 312 НПК, който е 
надлежният процесуален ред, но в случая не е приложен.  
 ● По НОХД № 2417/2013 г. съдия Н. Младенов при изписване на 
извършеното деяние, предмет на споразумението по чл. 354а, ал. 1 НК по 
отделните обекти, съдържащи наркотично вещество е изписан само 
грамажът, но не и стойността, поради което не може да се установи дали 
общата стойност е правилно определена, а тя има значение в две направления 
като обективен елемент от състава на престъплението със значение за 
неговата обществена опасност и като критерий за определяне на 
допълнителното наказание глоба. В т. IV на споразумението в чл. 381, ал. 5 е 
изписана с римски цифри, вместо с арабски, така както изисква чл. 27 от Указ 
883 за прилагане на ЗНА. В същата точка е посочено, че иззетите обекти при 
извършения обиск  (наркотици) се отнемат в полза на държавата. Това 
правомощие не е предоставено на страните, съгласно чл. 381, ал. 5, т.1- 6 и 
ал. 8 НПК, а то принадлежи само на съда и не може да се включва в 
задължителния предмет на съгласуване на споразумението, нито по 
инициатива на съда, нито по инициатива на страните. В тази част съдът не е 
трябвало да одобри споразумението, а да постанови отделно определение по 
чл. 306 НПК. Освен вписания в съдебния протокол окончателен проект на 
споразумението към делото има още един вариант на споразумението. 
Между двата варианта има различия и те се изразяват в следното:  
 а) относно стойността на предмета на престъплението: по I вариант – 
340, 50 лв., по II- рия – 245.00 лв. 
 б) относно глобата: в I вариант тя е 2 500.00 лв., във II –рия вариант – 
няма глоба. 
 Съдът е констатирал, че окончателният текст на споразумението е 
вписан в съдебния протокол от 30.10.2013 г. (това е първият вариант на 
споразумението). Вторият вариант на споразумението обаче, като 
продължение на първия, също е включен в съдебния протокол от същата 
дата. При това положение не е ясно кой от двата окончателни текста на 
споразумението е одобрен от съда и това може да затрудни изпълнението на 
споразумението, имащи последици на влязла в сила присъда. Такава 
двойственост на споразумението не бива да се допуска, защото не е ясно кое 
от споразуменията е одобрено от съда.  
         ● По НОХД № 1867/2014 г. съдия Ева Пелова. Въпреки че Глава  XXIX 
НПК не предвижда провеждане на съдебно следствие при одобряване на 
споразумението, съдът е дал ход на съдебното следствие. Посочено беше, че 
спорното производство по общия ред относно правнозначимите факти и 
приложимия закон със съответна санкция, са  заместени от безспорно 
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съгласувателно между страните производство по същите въпроси, поради 
което нито е необходимо, нито законът предвижда съдебно следствие и 
такова не трябва да се провежда. Одобряването на споразумението от съда е 
станало преди неговото вписване в съдебния протокол и подписването му от 
страните, от което следва, че одобряването на споразумението е 
преждевременно, преди да е изготвено.  
 При изписване на извършеното деяние по чл. 354а, ал. 1, пр. 4, алт. 1, 
вр. с чл. 26 НК, въпреки че съгласно чл. 26 НК отговорността е за 
причинения общ престъпен резултат, не са сумирани общо количеството и 
стойността на наркотика по всички деяния, с което се затруднява 
приложението на чл. 35, ал. 3 НК, както и определяне размера на 
допълнителното наказание глоба. 
 Незаконосъобразно е приложен от страните чл. 354а, ал. 6 НК, вместо 
от съда. 
 Законосъобразно са върнати със споразумението на техните 
притежатели веществените доказателства, които не са под специалния режим 
на чл. 53 НК.  
 Има незаконосъобразно приложение на чл. 309 НПК, защото е 
постановено, че определението, с което е отменена мярката за неотклонение 
не подлежи на обжалване в разрез с нормата на чл. 309, ал. 4 НПК. 
 ● Аналогични с посочените по-горе са и нарушенията по одобряването 
и окончателното оформяне на споразумението по НОХД № 1867/2014 г., 12 
с-в, съдия Ева Пелова. 
 ● По НОХД № 618/2014 г., 11 с-в, докладчик съдия Мариета Райкова, 
незаконосъобразно е даден ход на съдебното следствие, защото по НПК – 
Глава XXIX въобще не се предвижда съдебно следствие, поради това, че 
спорните въпроси са решени съгласувано с условията на споразумението. 
 Незаконосъобразно делото е докладвано с прочитане на обвинителния 
акт, вместо това да стане само с прочитане на споразумението, сключено 
между страните. 
 Законосъобразно след разпита на обвиняемия по въпросите на 
споразумението, съдът е постановил вписването на неговото съдържание в 
съдебния протокол. 
 Законосъобразно споразумението е одобрено след констатацията, че то 
не противоречи на закона и морала. От тази гледна точка основателно са 
избегнати пледоариите между страните, оттеглянето на съда на тайно 
съвещание за произнасяне по законността на споразумението, както и 
излагането на мотиви за неговото одобряване. 
 С изключение на направените по-горе бележки, всички останали 
действия на съда и вписването им в съдебния протокол са законосъобразни. 
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 ● Сравнително добре е изготвено споразумението по НОХД № 
5014/2014 г. докладчик съдия Ралица Манолова и е проведено 
законосъобразно неговото одобряване с изключение на следните забележки:  
 а) не е необходимо „да се поставя начало на съдебното следствие”, 
когато такъв стадий от наказателното производство по Глава XXIX НПК 
въобще не е предвиден.  
 б) споразумението е за решаване на делото, а не за прекратяване на 
наказателното производство (целта е решаване на делото, а прекратяването – 
предвидена от закона последица).  
 в) незаконосъобразно наркотичните вещества, като предмет на 
престъплението са отнети в полза на държавата от страните със 
споразумението, а не от съда. 
 ● По НОХД № 2459/2014 г. съдия Даниела Стоичкова, като цяло 
споразумението и съдебния протокол са изготвени съгласно закона, с 
изключение на следните бележки: 
 а) изразът „следва да се определени наказание” е неточен в няколко 
насоки. Страните са тези, които се споразумяват за вида и размера на 
наказанието и затова съответният словесен израз на тази дейност е „страните 
са съгласни, а подсъдимият приема да изтърпи наказанието ……”; 
 б) мотиви по прилагането на чл. 382, ал. 7 НПК не се предвиждат и 
затова не следва да се изписват, достатъчна е само констатацията, че 
споразумението не противоречи на закона и морала; 
 в) технически споразумението е вписано в съдебния протокол, но 
липсва диспозитив, че това е станало с определение на съда.       
   г) след одобряване на споразумението, съдът е констатирал, че 
страните са пропуснали да се споразумеят относно иззето веществено 
доказателство – фалшифицирани банкноти от 100 евро и поради това с 
определение съдът я е отнел в полза на държавата: Определението за 
отнемане законосъобразно е постановен от съда на основание чл. 53, ал. 2, б. 
„а” НК. Незаконосъобразна е констатацията, че страните са пропуснали да се 
споразумеят по същия предмет. По този предмет законодателят не е 
предоставил право на страните да се споразумяват – арг. от чл. 381, ал. 5, т. 1-
6 и ал. 8 НПК. Тъй като вещта е под особения режим на чл. 53, ал. 2, б. „а” 
НК, компетентен да извърши отнемането е само съдът, който е упражнил 
законосъобразно правомощията си. 
 д) по делото и съгласно одобреното споразумение има ефективно 
наложено наложено наказание 1 г. л.с. Незаконосъобразно при това 
положение и в нарушение на чл. 309, ал. 2 НПК съдът е отменил МНО 
„задържане под стража”, като основателно възниква въпросът как ще се 
осъществи една от целите на мярката за неотклонение „задържане под 



331 
 

стража” по чл. 37 НПК, а именно да се попречи на обвиняемия да осуети 
изпълнението на влязлата в сила присъда, каквато е налице от момента на 
одобряване на споразумението, съгласно чл. 383, ал. 1 НПК. 
 ● По НОХД № 2052/2014 г. съдия Николай Младенов, в с.з. на 
16.09.2014 г. е постановено определение, с което не е даден ход на съдебното 
следствие. Когато няма предвиден такъв стадий в съдебното производство по 
НПК не е законосъобразно нито да се дава, нито да не се дава ход на 
съдебното следствие. По същите причини е незаконосъобразно да се 
постановява продължаване на съдебното следствие, както е направено с 
определение от 24.10.2014 г. Достатъчно за провеждане на съдебното 
производство по одобряване на споразумението е даване ход на делото 
веднага, което е задължително, когато няма причини за отлагане 
разглеждането му. Законосъобразно след разпита на обвиняемия, на 
основание чл. 382, ал. 6 НПК, съдът е постановил вписването на 
окончателния проект на споразумението в съдебния протокол, което е 
необходимо, за да може да се обсъжда и прецизира съдържанието на 
споразумението, а накрая и да се подпише от страните. Обвинението за девет 
деяния по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, извършено при условията на чл. 
26 НК, без да е посочен причинен общ престъпен резултат, съгласно чл. 26, 
ал. 2 НК. Това е необходимо по две причини: 
а) за определяне конкретната степен на обществена опасност на деянието 
през призмата на чл. 35, ал. 3 НК, както и за определяне размера на 
допълнителното наказание глоба по чл. 249, ал. 1 НК. 
 Съдът е одобрил споразумението между страните за налагане на 
подсъдимия А.Ц.Т. наказание 1 г. и 3 м. л.с. условно, с изпитателен срок 3 г., 
както и наказанието глоба в размер на 350 лв. При определянето на 
наказанието глоба и при одобряването на споразумението от съда е 
допуснато нарушение на материалния закон. Съгласно чл. 249, ал. 1 НК 
глобата за деянието по същия състав е до двойния размер на неправомерно 
получената сума. В случая тази сума 3 600 лв. х 2 = 7 200 лв. и това е 
възможният максимален размер на глобата. Страните са приели, а съдът се е 
съгласил, че глоба в размер на 350 лв., която е 20 пъти по-ниска от 
максимално възможната е законосъобразна. Това решение противоречи на 
чл. 35, ал. 3 НК, както и на чл. 26, ал. 2 НК. Така, както са изписани 
пределите на наказанието глоба по чл. 249, ал. 1 НК се налага извода, че 
глобата никога не може да бъде по-малка от единичния размер на 
неправомерно получената сума и това е нейният минимум, а максимално 
възможният размер е до удвоения размер на получената сума.  
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 В случая съдът не е използвал правомощията си по чл. 382, ал. 5 и ал. 7 
НПК да приведе наказанието глоба в съответствие с изискванията на закона. 
Това е сравнително съществено нарушение на закона. 
 ● По НОХД № 1369/2014 г. 30 –ти с-в, докладчик съдия Петър Гунчев. 
Делото е започнало по общия ред (Глава XX НПК) и след това е преминало в 
производство по Глава XXIX НПК. 
 След разпита на двамата обвиняеми относно отношението им към 
обвинението и постигнатото споразумение, съдът с определение е обявил, че 
одобрява постигнатото споразумение. Това одобряване е преждевременно. 
Съгласно чл. 382, ал. 6 НПК хронологично преди одобряване на 
споразумението по чл. 382, ал. 7 НПК е необходимо вписване на неговото 
съдържание в съдебния протокол. Практически това е необходимо, за да е 
възможно условията на споразумението, като част от съдебния протокол, да 
могат да бъдат разглеждани и обсъждани от страните и съда, с оглед тяхната 
законосъобразност, а накрая, ако са налице изискванията на закона, тези 
условия да бъдат подписани от страните. В случая, както е процедирано, 
съдът има едно предварително одобряване на споразумението, като част от 
съдебния протокол, преди полагане на подписите от страните,  от което 
следва, че се одобрява един незавършен все още процесуален документ.  
 По същото дело в споразумението е пропусната, а съдът не е 
констатирал, че по т. IV не е определено наказание за престъплението по чл. 
354а, ал. 1, изр. 2, пр. 1 НК затова, че без надлежно разрешително в с. 
Алдомировци държал прекурсори на обща стойност 78,21 лв. – престъпление 
по чл. 354а, ал. 1, изр. 2, пр. 2 НК. При определяне на санкцията този пункт е 
пропуснат и вместо него е определена санкция за друго престъпление – това 
по чл. 339, ал. 1 НК, въпреки че то е по пункт V на споразумението. Другите 
констатирани несъответствия и отклонения от изискванията на закона са: 
 а) по пункт V от споразумението не е приета квалификацията „големи 
количества”, въпреки че описаните боеприпаси съответстват на критериите 
на закона и съдебната практика за тази квалификация. 
 б) наложените наказания по всеки пункт от споразумението са с 
приложението на чл. 66 НК, вместо това да стане веднъж след определянето 
на общото наказание за изтърпяване по чл. 23 НК. 
 в) наказанието по отделните престъпления и по съвкупност не е 
съобразено с високата степен на обществена опасност на всяко от 
престъпленията, както и с тази на дееца. Въобще не е отчетена съразмерно 
стойността на предмета на отделните престъпления, както и с усложнената и 
твърде интензивна форма на престъпна дейност – извършените множество, и 
при това тежки, престъпления за кратко време. 
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 г) така определеното наказание по размер и начин на изтърпяване, чрез 
приложението на чл. 66 НК, не е съобразено с изискванията по чл. 35, ал. 3 
НК, чл. 55 и чл. 54 НК, във вр. с чл. 36 НК и чл. 348, ал. 5 НПК и не би могло 
да има  нито индивидуален, нито генерален възпитателен ефект. 
 д) по това дело не е ясно в какво се е изразила ръководната и 
контролната функция на съда, като блюстител на закона, на интересите на 
обществото и на всички страни в наказателното производство, както и на 
изискванията на морала (чл. 382, ал. 7 НПК). Подходът е чисто и само 
регистрационен, но в никакъв случай не е материализация на всеобхватен, 
цялостен, адекватен и ефективен съдебен контрол за законосъобразност и 
справедливост. Препоръчително е това споразумение да бъде разгледано и 
обсъдено на Общо събрание на съдиите от НО, като обективирана практика 
по дело на СГС, тъй като при проверката не бяха констатирани други случаи 
на необоснован и незаконосъобразен краен либерализъм при определяне на 
наказанието или при неговото одобряване.   
 Освен направените дотук критични бележки, обективността изисква да 
се посочат и примери на законосъобразно одобряване и окончателно 
оформяне на споразумението в съдебната практика. По този начин са 
приключени: НОХД № 3242/2013 г. с докладчик  Десислав Любомиров; 
НОХД № 2444/2014 г. с докладчик Мина Мумджиева; НОХД № 2054/2014 г. 
с докладчик Наташа Николова; НОХД № 130/2014 г. с докладчик Емил 
Дечев; НОХД № 5975/2012 г. с докладчик Даниела Стоичкова; НОХД № 
1526/2014 г. с докладчик Христинка Колева; НОХД № 1026/2014 г. съдия 
Величка Маринкова; НОХД № 228/2014 г. на същия докладчик; НОХД № 
36/2014 г. на съдия Владимира Янева; НОХД № 2291/2013 г. съдия Мариета 
Райкова; НОХД № 228/2014 г. съдия Вера Чочкова; НОХД № 2180/2012 г. 
докладчик Карамфила Тодорова и др.  
 За уеднаквяване практиката на СГС по приложението на Глава XXIX 
НПК е препоръчително обсъждане на спорните и противоречиво прилагани 
въпроси на общо събрание на съдиите от НО. По въпросите, които останат 
неразрешени или несъгласувани, би могло да се сезират, от ръководството на 
съда, компетентните органи да направят искане за постановяване на ТР от 
ОСНК на ВКС по същата материя.         

 
КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪДЕБНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРЕДВИДЕНИ В НПК 
 

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 
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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.       

В този смисъл правилно е постъпил съда като с разпореждането си по 
НОХД № 27/2012 г. е преобразувал делото от общ в административно- 
наказателен характер. Идентично е положението и по АНД № 33/2012 г., 
което първоначално е било образувано като дело от общ характер, но с 
разпореждане на докладчика е преобразувано в АНД.  

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 разглеждане на 
делото по общия ред, няма пречка да се приложи всяко от останалите 
(диференцирани) съдебни производства, когато са налице основанията за 
това. 
 Тези разграничения са необходими за правилното определяне на 
възможното и допустимо диференцирано съдебно производство при 
едновременната наличност на основанията за провеждане на всяко от тях. 
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АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ,  
ПОСТАНОВЕНИ ВЪВ ВЪЗЗИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО  

ПО ПРИКЛЮЧЕНИ ВНОХД ПО ГЛАВА XXI НПК 
 

          1.Общи бележки по въззивното разглеждане на наказателните дела.  
Не във всички въззивни решения се посочва ясно дали контролната 

инстанция възприема фактическата обстановка на РС или приема изначално 
своя фактическа обстановка. Следва да се посочи, че нашият въззивен съд не 
винаги е втора по ред първа инстанция. Този извод обаче не е универсален и 
не важи за всички предвидени правомощия на въззивната инстанция. 
Основното, което следва да се посочи по този въпрос е, че въззивната 
инстанция има преди всичко касационни правомощия за контрол върху 
правилното приложение на закона с обжалваната присъда в нейната цялост. 
Разбира се, че въззивната инстанция проверява и фактическата изясненост на 
делото и фактическата правилност на приетите за установени положения. И 
само когато при осъществяването на този контрол се констатира фактическа 
неизясненост или доказателствена непълнота при постановяването на 
присъдата, само тогава въззивната инстанция може да допълва 
доказателствения материал и да установява нови фактически положения, 
идентични или различни от приетите в присъдата. Само при тази хипотеза 
ВИ действа като първоинстанционен съд по съществото на делото и само в 
този случай е правилно да се определя като „втора първа” инстанция. 
Разширяване приложното поле на дадената процесуална характеристика на 
ВИ води до промяна в характера и правомощията на тази инстанция и 
отдалечаването й от нейния процесуален статут, определен от НПК.  
Законодателят е положил усилия да изведе на преден план преди всичко 
контролните правомощия на въззивния съд, а след това правомощията му по 
фактите. 

Въззивният съд е длъжен, като контролна инстанция да посочи 
възприема ли изцяло фактическите положения, установени от РС, и кои 
отхвърля и вместо тях да посочи какви нови фактически положения приема и 
въз основа на кои доказателствени материали. Ето защо фактическите 
положения на основния съд подлежат винаги на една критична оценка и ако 
те са правилно установени могат да се възприемат изцяло от въззивния съд, 
ако не – следва да се коригират и допълнят в необходимата насока чрез нови 
доказателства или чрез нови фактически изводи, но в решението си ВИ не е 
задължена винаги да започне изначално свое установяване на фактите от 
предмета на доказване, освен случаите на постановяване на нова присъда. 

В тази връзка стои въпросът за структурата на въззивния съдебен акт, 
който законодателно не е уреден, а се извлича логически от правомощията и 
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задълженията на ВИ и последователността на тяхното упражняване. Поради 
това не следва да има съществени различия в структурата на въззивните 
съдебни актове на СГС, тъй като се касае все пак за упражняване на 
идентична компетентност в едно и също въззивно съдебно производство от 
един и същи съд.     

Различието в подреждането на въззивното решение се дължи на 
нееднаквото възприемане на характера на въззивното производство, както и 
на липсата на каквато и да е приемственост: апелативните и окръжните 
съдилища започнаха без всякакъв предходен опит и съдебна практика по 
въззивното производство. Изглежда само практиката на ВКС по същата 
материя не е достатъчна за изграждането на единна и ефективна структура на 
въззивното решение.  
 Посочено беше по-горе, че въззивният съд по НПК на РБ не е винаги 
втори поред първоинстанционен съд. Законодателят е направил опит в 
значителна степен да бъде запазен труда на първоинстанционния съд, освен в 
случаите на допуснати съществени процесуални нарушения в ДП и в 
съдебната фаза. Във всички останали хипотези, при които не се налага 
отменяване на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане, 
въззивният съд разполага с широки правомощия не само да упражни 
последващ пълен съдебен контрол на обжалваната присъда, но и да 
продължи попълването на делото с необходимите доказателства, да прави 
нови фактически изводи въз основа на установеното от основния съд и 
събраните доказателства пред въззивната инстанция. От тази гледна точка 
въззивната инстанция съчетава в себе си правомощия на касационен съд 
относно контрола по приложение на правото и справедливостта на 
наказанието, както и идентична компетенция с тази на първата инстанция да 
събира нови доказателства или да установява нови фактически положения 
без задължително провеждане на съдебно следствие, т.е. пълна 
компетентност по установяване на фактите и по приложение на правото, 
която е възможно най-широката съдебна компетентност, предоставена на 
една съдебна инстанция. 
 Пълната касационна компетентност и на инстанция по същество, 
съчетани в правомощията на въззивния съд, се допълва със задължението на 
същата инстанция да провери изцяло правилността на обжалваната присъда, 
независимо от основанията посочени от страните (чл. 314, ал. 1 НПК). Това 
на практика означава служебно задължение на въззивната инстанция за 
проверка, както на правилността на установените факти, така и на 
правилността на приложението на материалния закон. Поради това 
въззивната инстанция може да отмени или измени обжалваната присъда и в 
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необжалваната част, както и по отношение на лицата, които не са подали 
жалба. (чл. 314, ал. 2 НПК). 
 Тези принципи на изграждане на въззивното производство у нас 
налагат пълна проверка на присъдата в последователност - установяване на 
фактите и приложение на материалния закон, включващо и справедливостта 
на наказанието, при спазването на процесуалния закон. Освен касационните 
основания по чл. 348, ал. 1, т.т. 1-3 НПК, предмет на въззивната проверка 
задължително следва да бъде фактическата изясненост на делото и 
правилността на установените фактически положения. Това определя и 
задължителния предмет на въззивната проверка в примерно следната 
последователност: 

1. Изяснени ли са всички обстоятелства включени в задължителния 
предмет на доказване по чл. 102 НПК, чрез приетите за установени 
практически положения.  

2. Възприетите фактически положения от първоинстанционния съд 
подкрепят ли се напълно и несъмнено от събраните доказателства. 

3. Достоверни ли са използваните източници на доказателства, т.е. 
съответстват ли на материалната истина. 

4. Валидно ли са събрани използваните доказателства, т.е. спазен ли е 
процесуалният закон при събиране на доказателствените материали и при 
провеждане на ДП и първоинстанционното съдебно производство.  

5. Законосъобразна ли е квалификацията на извършеното деяние и 
законосъобразно ли са приложени разпоредбите от общата част на НК с 
отношение към специалната норма, по която е квалифицирано деянието. 

6. Справедливо ли е наказанието по вид и размер и начин на 
изпълнение, както и справедливо ли е обезщетението по гражданския иск, 
когато има такъв.  

Поради служебното задължение на въззивния съд за цялостна проверка 
на обжалваната присъда по всяко дело той е длъжен да упражни контролните 
си правомощия по въпросите от 1 - 6 в посочената последователност, 
независимо от основанията, посочени в жалбата. 
 Именно поради това никога не се налага на въззивната инстанция да 
приема за пръв път свои фактически положения, различни от приетите от 
основния съд, освен при постановяване на нова присъда. За да отмени 
първоинстанционната присъда обаче въззивната инстанция извършва по 
същия ред проверка на първоинстанционната присъда до разкриване на 
основанието за отменяване на присъдата, без връщане на делото за ново 
разглеждане, а това ще бъдат случаите на фактическа неизясненост на 
обстоятелствата от предмета на доказване (непълнота на доказателства) или 
неправилно установени фактически положения (необоснованост), на които се 
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е позовал съдът, съчетани с нарушение на материалния закон, относно 
основанието на отговорността. 
 Във всички останали случаи съдът проверява фактическата част на 
присъдата по двете направления – пълнота на доказателствата и 
обоснованост на фактическите изводи. 
 2. Относно формата и съдържанието на въззивния съдебен акт. 
 За да извърши тази проверка въззивният съд следва накратко да 
посочи: а) какви фактически положения е приел за установени основният 
съд, т.е. да изложи само относимата фактическа обстановка към предмета на 
доказване, с оглед повдигнатото обвинение. След това въззивният съд следва 
да даде отговор на въпроса: б) изяснен ли е напълно целият предмет на 
установяване по чл. 102 НПК. При положителни отговори на тези първи два 
въпроса следва да се даде задължително и отговор на следващия трети много 
съществен въпрос, а именно: в) подкрепят ли се приетите фактически 
положения от доказателствата по делото. При положителен отговор на тези 
три въпроса следва логичната констатация, че фактическите положения по 
делото са напълно изяснени, в съответствие с доказателствения материал. 
 При отрицателен отговор, на който и да е от посочените въпроси, ще е 
налице доказателствена непълнота или необоснованост на фактическите 
изводи на съда. Докладчикът следва да направи задълбочено предварително 
проучване на обжалвания съдебен акт, на основанията за обжалване и на 
проведеното ДП и първоинстанционното съдебно производство. Ако тези 
недостатъци се разкрият предварително докладчикът следва в р.з. да посочи 
неизяснените или неправилно установени обстоятелства и необходимите за 
изясняването им съответни доказателства, ако непълнотата на 
доказателствата и необосноваността не могат да бъдат отстранени от 
наличния доказателствен материал. 
 Преди да се конкретизират усилията на въззивната инстанция (ВИ) в 
каква насока обжалваният акт се нуждае от корекции е необходимо да се 
осъществи контролната дейност върху същия акт. Основната функция на ВИ 
е контролна, а след това установителна и коригираща и това не трябва да се 
забравя никога. Контролната дейност, като предхождаща същинската 
дейност по решаване на делото следва да бъде пълноценна и ефективна. ВИ 
не трябва да пропуска обстоятелството, че при спазени процесуални правила, 
тя е последна инстанция по установяване на фактите и по попълване на 
делото с доказателства. След произнасянето на ВИ се приема, че присъдата 
по отношение на фактите е окончателна. Именно поради това ВИ е длъжна да 
посочи ясно и недвусмислено какви фактически положения е приела за 
установени – изцяло установени от I - ва инстанция или коригирани в 
определена  насока. 
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 Ето защо ако фактическите положения са изяснени напълно от 
основната инстанция, а направените фактически изводи се подкрепят 
напълно от доказателствата по делото, ВИ може да приеме изцяло 
установената фактическа обстановка. Ако ВИ не е съгласна с определени 
фактически положения, тя следва да ги посочи изрично, както и какво приема 
за установено вместо тях. 
 За да си личи, че ВИ е и контролна инстанция, тя не следва да приема 
за пръв път и независимо от основната инстанция свои фактически 
положения. Това ще е необходимо, както бе посочено вече, само при 
постановяване на нова присъда или когато ВИ не е съгласна с определени 
фактически положения, приети от основния съд. В този случай ВИ следва да 
посочи какви нови фактически положения приема, вместо отречените такива 
на основната инстанция и въз основа на какви доказателства. Това може да 
бъде направено и без провеждане на съдебно следствие пред ВИ, ако 
доказателствените материали, събрани на ДП и на първоинстанционното 
производство, позволяват това. Във всички случаи възприетата фактическа 
обстановка, установена от основния съд, заедно с направените корекции в 
нея, следва да бъдат ясно и недвусмислено посочени. Това е необходимо в 
две насоки: да могат страните да упражнят правото си на жалба по 
приложението на материалния закон и да може ВКС да упражни контролните 
си правомощия по същия въпрос. 
 Когато се констатира допуснато съществено процесуално нарушение, 
то се посочва от ВИ в какво се състои и защо е такова в конкретния случай. 
 Когато е нарушен материалният закон, ВИ посочва в какво се състои 
нарушението и кой следва да бъде приложеният закон при правилно 
тълкуване и прилагане на нормите.   
 Когато е нарушено изискването за съответствие на наказанието с 
извършеното престъпление, ВИ посочва в какво се изразява несъответствието 
и посочва пътя за неговото отстраняване, чрез коригиране на санкцията. 
 Когато делото следва да бъде върнато за ново разглеждане на ДП или 
на основния съд, ВИ посочва допуснатото съществено нарушение на 
процесуалните правила, в какво се изразява то и къде точно е допуснато, 
както и пътя за неговото неутрализиране. 
 Когато ВИ постановява нова присъда, той приема за пръв път свои 
фактически положения и само в тези случаи се произнася изцяло като 
първоинстанционен съд. Преди отменяване на присъдата и при нейното 
отменяване, ВИ действа както при всички други въззивни производства, при 
които се постановява отменително решение. 
 И така структурата на решението на ВИ зависи не толкова от 
посочените основания в жалбата, отколкото от фактическото състояние и 
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правната съобразност на обжалваната присъда, т.е. от характера на 
нарушенията, допуснати при постановяването й. За да се конкретизират и 
установят точно евентуално допуснати нарушения, ВИ следва да провери 
последователно фактическата и юридическата правилност на присъдата в 
примерно посочената по-горе последователност. Възможно е тази служебна 
проверка на ВИ да бъде съчетана с проверка и на направените доводи и 
възражения от жалбоподателите, когато те са идентични със служебно 
проверяваните въпроси. 
 Когато ВИ приключи проверката на присъдата без да констатира 
фактическа или юридическа неправилност, тя потвърждава 
първоинстанционната присъда, като посочва защо приема доводите в 
жалбата или протеста за неоснователни. 
 От направения анализ се вижда, че не може да се препоръча някаква 
общоприложима схема на изписване на въззивно решение (ВР), а е 
необходимо да се следва по всяко дело хронологията на въпросите, чрез 
които се проверява фактическата и юридическата правилност на присъдата. 
 Обемът на ВР може да се съкрати решително, ако се започне направо с 
предмета на обжалване, съответната присъда, без ненужно описание на ДП, 
становището на страните пред I инст. съд и др.    
 На следващо място следва да се даде кратко съдържание на жалбите и 
посочените в тях доводи и възражения, след което започва същинската 
контролна дейност на ВИ. Това предпоставя възпроизвеждане на кратко само 
на тези обстоятелства от мотивите, които съставляват елемент от състава на 
престъплението, за което е повдигнато обвинението и са били предмет на 
присъдата. Същевременно се дава отговор на въпроса дали са изяснени 
всички обстоятелства по чл. 102 НПК, както и дали установените фактически 
положения се подкрепят от доказателствата.  
 Следващият отговор е на въпроса законосъобразно ли са извлечени 
установените обстоятелства от доказателствата и доказателствените средства, 
т.е. дали доказателствата са достоверни и валидни (законосъобразни). С това 
приключва проверката на ВИ по фактите и това на практика е по-трудната 
част на въззивното производство (ВП) . 
 Когато жалбоподателите са няколко, вместо поотделно, разглеждането 
на жалбите им може да стане едновременно, когато са направени идентични 
възражения и доводи. 
 В заключение трябва да се посочи, че ВП по характер и съдържание е 
нова процесуална материя в законодателството на РБ. Чрез това 
производство се регламентират само общи принципи и положения, а тяхната 
конкретна реализация е оставена на съдебната практика. Няма значение по 
какъв ред ще бъде извършена въззивната проверка, стига тя да е пълна, 
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адекватна и ефективна. Целта на това производство е въззивният съдебен акт 
да гарантира във всички случаи на упражнена компетентност фактическа 
правилност на присъдата, като задължителна предпоставка за правилното 
приложение на закона. 
 Когато въззивната проверка е качествена и по отношение на 
приложението на закона, обективно отпада необходимостта за страните да 
проведат касационно обжалване. Като се държи сметка за тези две ценности 
на въззивното производство, усилията на съдиите от въззивните съдилища 
следва да бъдат насочени към изясняване смисъла, съдържанието, 
философията и духа на нормите на ВП, както и към тяхното законосъобразно 
прилагане. В тази насока могат да се ползват достиженията на процесуалната 
теория и преди отменяване на същото производство, както и практиката на 
ВКС, включително и по изписването на съдебните актове.   
 По правило обемът на въззивния съдебен акт надминава винаги 
значително, а в определени случаи и неколкократно обема на 
първоинстанционния съдебен акт, а би следвало да бъде обратното, тъй като 
преобладаващо въззивната инстанция осъществява предимно контролната си 
функция и в много редки случаи осъществява пълна заместваща 
компетентност (при постановяване на нова присъда). 

Конкретната форма и съдържание на въззивния акт зависи от 
резултатите след осъществената контролна функция на въззивния състав, 
както и от направените оплаквания в жалбата. Те, обаче, предвид служебното 
задължение на въззивната инстанция за цялостна служебна проверка на 
присъдата, нямат определящо значение. 

Мотивите на въззивния съдебен акт трябва да започнат с кратки 
възпроизвеждания на присъдата на първоинстанционния съд, в онези части, 
които са предмет на обжалване или протестиране.След това се посочват 
основните доводи и възражения в жалбата или протеста. 

Възпроизвеждат се не изцяло, а само относимите мотиви на първата 
инстанция към обжалваната присъда. Описани са само тези мотиви, които 
съдържат обстоятелствата, включени в задължителния предмет на доказване 
по чл. 102 НПК, с оглед спецификата на престъплението, за което е 
повдигнато обвинение. Въззивната инстанция може да приеме своя 
фактическа обосновка само когато не се съгласява частично или изцяло с 
първата инстанция, което е нова присъда. 

Посочват се доказателствата и доказателствените средства, въз основа 
на които съдът е приел посочените фактически обстоятелства. 

Прави се констатация дали са изяснени напълно всички обстоятелства 
от предмета на доказване (дали доказателствата са пълни) и дали приетите за 
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установени фактически положения се подкрепят от доказателствата (дали 
присъдата е обоснована). 

Прави се констатация дали при събирането и проверката на 
доказателствата и при осъществяването на досъдебното производство и 
първоинстанционното съдебно производство са спазени правилата на 
процесуалния закон. 

Успоредно с посочените по-горе констатации се дава мотивиран 
отговор на доводите и възраженията в жалбата или протеста. 

След констатациите за пълнота на доказателствения материал, 
обоснованост на фактическите изводи на съда и процесуална издържаност на 
наказателното производство пред въззивната инстанция, следва да се даде 
ясен отговор дали материалния закон е приложен правилно, в неговата 
специална и обща част. 

При положителност и на тази констатация се прави преценка на 
справедливостта на наказанието по вид, размер и начин на изтърпяване чрез 
материалните критерии по чл. 35, ал. 3, чл. 36 и чл. 66 НК. 

Ако има предявен и уважен граждански иск, въззивният съд се 
произнася по основателността и размера на уважената част от иска, с оглед 
чл. 52 ЗЗД. 

Тази схема може да се спазва по всички наказателни дела от общ 
характер, независимо от направените доводи и възражения, тъй като 
въззивният съд е длъжен да провери служебно изцяло правилността на 
обжалваната присъда. 

Известно е от теорията и от съдебната практика на ВКС, че характерът 
на делото определя и характера на правомощията на компетентния съд. 
Въпросът за характера на производството е публичноправен, защото 
определя функционалната характеристика на всеки съд в съдебната йерархия 
на съдебната система. Ето защо характерът на делото не може да се определя 
от това какво по характер дело е образувано във ВИ, а от характера на 
правомощията  на контролиращия съд, установени със закон. Досега има 
само една разпоредба, която възлага на ОС (СГС) касационни правомощия и 
това е чл. 7, ал. 2 УБДХ във вр. с чл. 348 НПК. Няма друг закон, който 
изрично да възлага на ОС касационни правомощия.  

Въззивното производство по наказателните дела се осъществява 
прагматично, икономично и с максимално полезен практически резултат. 
Въззивните решения са съобразени с естеството на въззивната проверка и 
решението се определя в зависимост от насоката на резултатите от същата 
проверка. При констатация за допуснати съществени процесуални нарушения 
се преминава към постановяване на отменително решение, в което обаче се 
посочват процесуалните нарушения и начина на тяхното отстраняване. 
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Пложителна е практиката, че още при първото връщане на делото се 
посочват изчерпателно всички съществуващи по делото нарушения, а не се 
чака посочването им да стане при някое следващо обжалване на делото. 

Положителна е практиката да се изписва кратка, но достатъчна по обем 
фактическа обстановка, съдържаща всички елементи от състава на 
престъплението, за което е повдигнато обвинение. Този опит може да се 
използва успешно и от районните съдии. 

Положителна страна на въззивното решение, е че в него много ясно и 
навреме се посочва коментираната фактическа обстановка от кой съд е 
приета и така се премахва недоразумението да се гадае кой е приел 
изложените фактически положения и това да се разбира едва в края на 
решението. По начало фактическите обстоятелства по обжалваните дела се 
изясняват сравнително добре от първоинстанционните съдии, което улеснява 
съществено дейността на СГС. 

Вярно е, че извършената проверка не е на всички дела, а по т.н. 
репрезентативен способ- по определен брой дела на всеки съдия от всеки вид, 
но и по този способ, който все пак има за предмет сравнително голям брой 
дела, не се намери дело, по което във ВИ да е провеждано самостоятелно 
съдебно следствие по чл. 332 НПК от СГС. Изглежда за добрата работа 
работа на СГС съществен принос имат и районните съдии, чийто интерес в 
тази насока следва да бъде поддържан и стимулиран, макар и символично- с 
едно справедливо отчитане и коментиране на  тяхната положителна дейност. 

Възпроизвеждането на обжалваните съдебни актове във въззивното 
решение, с незначителни изключения, става граматически правилно и 
веднага се разбира, че възпроизвежданият съдебен акт е на РС, а не на СГС, 
каквато практика има в други съдебни региони. Използва се правилното 
минало историческо време и действието е от трето лице единствено число. 

За да се избегнат колебанията относно принадлежността на 
коментираните фактически положения, добре е още в началото да се посочи, 
че първоинстанционният съд е приел следната фактическа обстановка. След 
възпроизвеждане на фактическите положения, приети с присъдата, се излагат 
задължителни съображения от какви доказателства и доказателствени 
средства се подкрепят същите фактически положения, с което се изчерпва 
фактическата част на присъдата и нейното установяване. 

ИВСС констатира при проверката на съдебните актове, че посочените 
дотук общи изисквания на въззивното производство се съобразяват от 
наказателните съдии при СГС, което е положително явление. 

Същевременно бяха констатирани и известни отклонения от 
изискванията на закона, като се посочват с препоръката да бъдат обсъдени и 
евентуално съобразени в бъдещата дейност на наказателните съдии. 
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3. Въззивните наказателни дела от общ характер се образуват, възлагат, 
насрочват, разглеждат и приключват в съответствие с изискванията на 
материалния и процесуалния закон. 

Констатирани  бяха следните нарушения и несъответствия с 
изискванията на закона:   
 ● По ВНОХД № 4116/2012 г. с-я К. Костадинова, на основание чл. 335, 
ал. 3 НПК, съдът основателно е приел, че не може да върне делото повторно 
на СРС и че следва да го реши сам по същество. Незаконосъобразно обаче 
СГС е приел, че решаването на делото следва да стане с отменяване на 
оправдателната присъда и прекратяване на делото. Видно от становището на 
подсъдимия в с.з. той е поискал да бъде оправдан, а това предполага или 
неговото оправдаване на основание чл. 304 НПК, или ако се установи 
обратното – признаването му за виновен и прекратяване на наказателното 
производство поради изтекла давност. В случая тези изисквания на закона не 
са съобразени. 

● По ВНОХД № 1609/2011 г. с-я Христинка Колева, съдът е приел за 
установено, че подсъдимият решил да си тръгне и взел парите от бюрото, 
които били 200 лв., за да се приключи случая за кражба на ел. енергия, 
установен от подсъдимия. Съдът приел, че за подсъдимия сумата от 200 лв. е 
неследваща му се имотна облага, тъй като бил изнудван от лицето, което му 
предложило същата сума. Незаконосъобразно е прието, че подсъдимият взел 
сумата, защото бил изнудван и заплашван. Установено е, че доколкото са 
осъществени такива действия, това е станало след вземане на сумата от 200 
лв. Съгласно чл. 302, т. 2 НК подкупът може да бъде стимулиран от 
подсъдимия чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно 
положение спрямо даващия подкуп, но не и чрез същите способи за лицето, 
получаващо подкупа. С други думи законът допуска някой да бъде изнуден 
да даде, но не и да получи подкуп, както незаконосъобразно е приел съдът.  

● По ВНОХД № 541/2013 г. с-я Н. Младенов, с нова присъда 11-ти 
състав на СГС е отменил присъда по НОХД № 3238/2011 г. на СРС, НО, 15-
ти състав, с която подсъдимият бил признат за виновен по чл. 195, ал. 2, вр. с 
ал. 1, т. 10, пр. 2 и 3, вр. с чл. 194, ал. 1 и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 НК 
бил осъден на 2 г. л. св. условно, с изпитателен срок 4 г., както и в частта по 
приложението на чл. 23, ал. 1 НК и разноските. 
 Вместо тази присъда СГС признал същия подсъдим за невиновен в 
това, че на 21.03.2009 г. в гр. София, ул. „Драгоман” № 12 а е отнел пистолет 
марка „АП” със сериен № BV5683 на стойност 171 лв., 2 пълнителя за 
пистолет с по 7 патрона, 25 хил. Лева, 2 бр. мобилни телефони „Нокия” на 
обща стойност 120 лв. и други ценности на обща стойност 35 085.68 лв. от 
владението на П.Т.Ч., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги 
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присвои – кражба в големи размери, като го е оправдал на основание чл. 304 
НПК, да е извършил престъплението по чл. 195, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 10 пр. 3, 
вр. с чл. 194, ал. 1 НК. 
 СГС е потвърдил присъдата в останалата ѝ част за о    
339, ал. 1, пр. 2 и 6 НК, както и относно приложението на чл. 59, ал. 2, вр. ал. 
3 НК. 
 Съображенията на СГС за постановяване на оправдателна присъда са, 
че съгласно чл. 218 в, т. 2 НК за престъпление от частен характер, каквото е 
извършено от подсъдимия, наказателното преследване се възбужда по тъжба 
на пострадалия, а не с ОА. СРС не е преценил, че престъплението е от частен 
характер и няма за него надлежно сезиране. Логичната последица от това 
процесуално положение е прекратяване на образуваното наказателно 
производство от общ характер, а не постановяване на оправдателна присъда. 
Оправдателната присъда съставлява произнасяне по същество по въпросите 
за вината и отговорността и ще бъде  
пречка за разглеждане на делото от частен характер, т.е. слага се край на един 
процес, който не е бил законосъобразно образуван и разгледан. 
 Въззивни решения 
 ● По ВНОХД № 920/2012 г. с-я П. Гунчев. 
 С първоинстанционната присъда по НОХД № 10988/07 г. на СРС, НО, 
102 състав, подсъдимият А.Е.К. е признат за виновен за това, че: 
1) На неустановена дата, през периода 02.11.2006 г. – 03.11.2006 г. в гр. 
София, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Луи Айер” пред бл. 256, чрез използване на 
техническо средство – метална заготовка отнел лек автомобил „Тойота 
Корола” с ДК № С7529ХС, на стойност 26 700.00 лв. от владението на З.Х.С., 
без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като кражбата 
е в големи размери, поради което и на основание чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т. 4, 
пр. 2, вр. чл. 194, ал. 1 НК и чл. 54, ал. 1 НК е осъден на 3 год. и 3 м. 
лишаване от свобода.  
2)  На 13.11.2006 г. в гр. София, на ул. „Лидице” № 8, чрез използване на 
техническо средство – метална заготовка отнел л.а. „Тойота Корола” с ДК № 
С 4378 ХХ на стойност 26 200.00 лв. от владението на Д.Д.М., без негово 
съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като кражбата е в 
големи размери, поради което и на основание чл. 195, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 4, 
пр. 2, вр. с чл. 194, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 НК е осъден на 3 г. и 2 м. лишаване от 
свобода. 
3) На неустановена дата, през периода 17.11.2006 г. до 18.11.2006 г. в гр. 
София, ж.к. „Гоце Делчев” пред бл. 14, в съучастие с подсъдимия П.П.К., 
като съизвършител, чрез използване на техническо средство – метална 
заготовка, отнел л.а. „Ауди А3”, с ДК № ОВ 2436 АК, на стойност 23 300.00 
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лв. от владението на Д.С.М., без негово съгласие, с намерение 
противозаконно да я присвои – кражба в големи размери, поради което и на 
основание чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т. 4, пр. 2, чл. 104, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 
НК и чл. 54 НК е осъден на 3 г. и 1м. лишаване от свобода. 
 На осн. Чл. 23, ал.1 НК са групирани наложените наказания на подс. 
А.Е.К., като му е наложено едно общо най-тежко наказание 3 г. и 3 м. 
лишаване от свобода. 
 Подсъдимият А.Е.К. е оправдан по повдигнатите му обвинения – две 
по чл. 215, ал. 1 НК и едно по чл. 339, ал. 2, вр. ал. 1, пр. 2, алт. 6 НК.  
 Присъдата е протестирана от прокурора и обжалвана от двамата 
подсъдими. Протестът е срещу оправдателната част на присъдата и срещу 
занижения размер на наложеното наказание с осъдителната част на 
присъдата. 
 С решението на СГС, I въззивен с-в по ВНОХД № 920/2012 г. СГС е 
изменил обжалваната и протестирана присъда на СРС, като е увеличил 
размера на всяко от наложените наказания за всяко извършено престъпление 
по чл. 195, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 4, пр.2, вр. чл. 194 и чл. 20, ал. 2 НК на 5 г. 
лишаване от свобода и това наказание е определено за изтърпяване по 
съвкупност, което е групирано с наказания на същия подсъдим, наложени по 
други наказателни дела. 
 В правно-техническо отношение решението на СГС не съответства на 
изискванията по чл. 35, ал. 3, чл. 36 и чл. 54 НК. При среден размер на 
предвиденото в закона наказание 9 г. л. св., т.е. при значителен превес на 
смекчаващите отговорността обстоятелства, каквито  въобще не са налице, 
като същевременно не са оценени в достатъчна степен предишните 
осъждания на подсъдимия, специализирал се в извършване на престъпления с 
предмет МПС, както и стойността на предмета на престъплението, броя на 
откраднатите автомобили, причиненият общ съвкупен престъпен резултат. 
 В мотивите към решението е прието, че по отношение на подсъдимия 
може да се разсъждава за квалифициране на деянието като такова по чл. 26, 
ал. 1 НК. ИВСС намира, че става въпрос не само за възможност за 
разсъждения в посочената насока, но и освен това са налице и всички 
обективни и субективни елементи на усложнената престъпна дейност по чл. 
26, ал. 1 НК. Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 НК е императивна и съдът е 
длъжен да следи служебно за нейното законосъобразно приложение, тъй като 
вместо разделност на осъждането за отделните деяния от извършеното 
престъпление, тази норма въвежда единно общо осъждане за всички деяния, 
включени във веригата на продължаваното престъпление, съобразно 
причинения общ престъпен резултат. Липсата на обвинение при условията на 
чл. 26 НК, когато тези условия са налице, не може да се приеме за някакво 
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друго по-леко обвинение, а за нарушение на материалния закон от 
прокуратурата, която съгласно чл. 246, ал. 3 НПК е длъжна да посочи в ОА 
законосъобразната правна квалификация на извършеното престъпление. В 
разпореждането за предаване обвиняемия на съд, докладчикът не може да се 
абстрахира от посочената в ОА правна квалификация на деянието, тъй като 
от нея зависи предметната (материалната) компетентност на съда и 
подсъдността на делото, състава на съда, който може да разгледа делото, реда 
за неговото разглеждане – по общия ред или по някои от диференцираните 
процедури. 
 С други думи, СГС е констатирал само невъзможността да отстрани 
допуснатото нарушение на материалния закон – чл. 26, ал. 1 НК, поради 
липсата на съответния протест и обективно това е така. Наложително е било 
и при тази процесуална ситуация СГС да направи решителна констатация за 
допуснато нарушение на материалния закон от СРС, като се подчертае, че за 
приложението на закона съдът следи служебно и това му задължение 
произтича от следните принципни положения: 
 ● съгласно чл. 1, ал. 1 НПК една от задачите на НПК е да осигури 
правилното прилагане на закона; 
 ● като се има предвид ръководната роля на съда в наказателния процес 
(чл. 27 НПК) и мястото на съдебното производство в наказателното 
производство (чл.7 НПК) не може да има никакво съмнение, че с цялостната 
си дейност, съдът е гаранция за правилното и точно прилагане на закона 
спрямо всички граждани; 
 ● по силата на чл. 117, ал. 2 КРБ съдът няма как да обезпечи своята 
независимост и подчинение само на закона, ако той не упражнява контрол 
върху неговото правилно прилагане; 
 ● не е възможно по никакъв друг начин да се обезпечи приницпът за 
равенство на гражданите пред закона, съгласно чл. 6, ал. 2 КРБ, ако съдът не 
провери дали материалният закон е приложен правилно спрямо подсъдимия, 
така както е прилаган и спрямо други лица; 
 ● вярно е, че в чл. 248, ал. 2 НПК не е предвидено изрично и директно 
съдебен контрол върху приложението на материалния закон; 
 ● не може да има обаче никакво съмнение в приоритетното значение на 
посочените конституционни норми пред чл. 248, ал. 2 НПК, както и в 
непосредственото (директно) действие на конституционните норми съгласно 
чл. 5, ал. 2 КРБ и поради това не само могат, но и трябва да се прилагат от 
всички органи на съдебната власт, т.е. задължението за контрол върху 
правилното приложение на материалния закон от органите на ДП, е 
конституционно задължение на съда и няма основание за неговото отричане 
или заобикаляне. 
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 След като въззивният съд проверява изцяло правилността на 
обжалваната присъда, независимо от основанията, посочени от страните (чл. 
314, ал. 1 НПК), това означава, че въззивният съд следва да посочи ясно и 
недвусмислено всички констатирани нарушения на закона, включително и 
неправилното неприлагане на чл. 26 НК, независимо че невинаги 
констатираните нарушения могат да бъдат отстранени и в това се състои 
пропускът на СГС по горецитираното дело. 
 ●  По ВНОХД № 2398/2013 г. I въз. с-в, с-я Петър Гунчев, бележките са 
по изписване на решението, с което е потвърдена обжалваната присъда: 
     • в решението е написано, че приетата фактическа обстановка от 
първоинстанционния съд е съответна на всички събрани по делото 
доказателства. 
     • независимо от това по-нататък в мотивите към решението се сочи, 
че след внимателен анализ на доказателствата не е установена възможност да 
се достигне до различни изводи относно фактите по делото, поради което и 
на свой ред СГС приема своя фактическа обстановка. Следва да се отбележи, 
че въззивната инстанция може да приеме своя фактическа обстановка, ако не 
е съгласна с приетата фактическа обстановка на I инстанция изцяло или 
отчасти, но не е логично едновременно, без да се оспорва фактическата 
обстановка на I инстанция (дори да се приеме за правилна), на свой ред 
въззивният съд да приеме своя фактическа обстановка – положение, което е 
лишено от практическа необходимост и смисъл. 
    • неправилно стационарния циркуляр за керамика Einhell, с който е 
работено на обекта, е изписан като „процесната машина”. Очевидно това е 
един съдебно-бюрократичен шаблон, който няма място в наказателния 
процес, тъй като предмет на спора между страните не са вещи, а поведение 
на лица по повод вещи. 
             • в мотивите към решението е приета алтернативна теза (дори и 
частично да се възприеме тезата на обвинението .......), което за съда е 
недопустимо. Задължението за установяване на обективната истина и 
задължително формиране на вътрешно убеждение в съда относно събитието 
на престъплението, го задължават да установи това, което в действителност е 
станало, като обективни и субективни елементи на престъплението, без 
варианти, хипотези и други фактически предположения. Алтернативни 
хипотези могат да обсъждат страните, като логически способ на доказване 
или недоказване на определени факти, което е елемент от правото на защита. 
 ● По ВНОХД № 454/2014 г. II въз. с-в, с-я Иван Коев, с решението е 
изменена присъда по НОХД № 16598/2010 г. на СРС, НО, 96 с-в, като на осн. 
чл. 55, ал.1, т. 2, б.”б” НК наказанието 6 м. лишаване от свобода е заменено с 
наказание пробация с две пробационни мерки: а) задължителна регистрация 
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по настоящ адрес за срок от 1 г. и 6 м., с периодично явяваве пред 
пробационен служител 2 пъти седмично и б) задължителни периодични 
срещи с пробационен служител за срок 1 г. и 6м. 

За да измени присъдата и замени наказанието лишаване от свобода с 
пробационни мерки, СГС е приел, че изминалия период от време от 
извършване на престъплението до постановяване на присъдата (между 6 и 7 
години) нарушава изискването за разглеждането на делото в разумен срок 
(чл. 22, ал. 1 НПК) и може да бъде компенсирано чрез смекчаване 
наказателноправното положение на подсъдимия. Само натова единствено 
основание е прието, че са налице изискванията на чл. 55 НК. Съгласно 
практиката на ЕСПЧ разумността за разглеждане и решаване на делото се 
определя от няколко фактори – фактическа или правна сложност на делото, 
поведението на страните, действията и бездействията на компетентните 
държавни органи да разгледат и решат делото. В случая никой от тези 
фактори не е разгледан и анализиран в детайли и отношението му към срока 
за разглеждане и решаване наделото. Единствен само изминалият период от 
време (между 6 и 7 години) не е нито прекомерно продължителен, за да се 
отчита като обстоятелство с изключетелно значение за отговорността на 
подсъдимия. 

Понеже се касае не за идеологическо, а за чисто икономическо 
престъпление – присвояване на обществено имущество, наложително е да се 
припомни каква е била наказателната практика на Върховния съд и на 
съдилищата в страната до 1989 г. – ориентировачен, но все пак отстояван 
критерий е бил за 1000 лв. присвояване – 1 г. л. св. По разглежданото 
първоинстанционно дело този критерий е намален с осем пъти и възниква 
въпроса това ли е ефективната държавна защита на правото на собственост – 
чл. 17, ал. 1 КРБ, както и чл. 13 ЕКПЧ. СГС вместо да констатира тази крайно 
либерална наказателна практика, е засилил на свой ред либерализма, като за 
едно сравнително сериозно длъжностно присвояване от 6000 лв. е наложил 
символичното наказание пробация.  

● По ВНЧХД № 1847/2012 г. XVII въз. с-в, с-я Т. Гетов с решението е 
потвърдена обжалваната първоинстанционна оправдателна присъда. В 
мотивите към решението не е посочена фактическата обстановка, приета от 
първоинстанционния съд, за да се прецени нейната обоснованост и 
законосъобразност. Вместо това, за приетата от СРС фактическа обстановка 
се използват от СГС общи изрази и съждения, които могат да се напишат по 
всяко дело. Това лишава СГС от възможността да бъде конкретен и 
убедителен при формиране своите изводи и поради това в преобладаващата 
си част тези изводи звучат по-скоро декларативно.       
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● По ВНОХД № 3849/2012 г. с-я Мина Мумджиева с постановеното 
въззивно решение е потвърдена присъда по НОХД № 9384/2010 г. на СРС, 
НО, 22 с-в. Обвинението е по чл. 343б, ал.1 НК, управление на МПС след 
употреба на алкохол с концентрация на 1,2 на хиляда.  

Първата бележка е, че за потвърдително решение, чрез което следва да 
се даде мотивиран отговор на възраженията и доводите в жалбата, обемът от 
7 стр. и 1/3 е прекомерен и не съответства на задачите на въззивното 
производство. До 1994 г. тази категория дела се образуваха и разглеждаха, 
като НАХД и никога не са съставлявали фактическа и правна сложност. 

За страните и за обществото са важни не големината на мотивите по 
едно дело, а преди всичко резултата, т.е. как е решено делото. За да бъде 
обаче този резултат валиден и убедителен, следва да се съобразят 
изискванията за формата и съдържанието, дадени в Постановление № 1 от 
13.07.1953 г. на Пленума на ВС, т. 7, в което е посочено, че мотивите на 
второинстанционния (въззивния) съд също трябва да бъдат пълни, точни, 
ясни и убедителни. Това по необходимост предполага: 

    • становището на страните по обжалвания съдебен акт да се отразява 
само еднократно и то като една обща позиция, а не в детайли; 

    • като нови фактически положения във въззивните решения да се 
приемат и посочват само тези обстоятелства, които променят фактическата 
обстановка в нейната съществена част, а не в детайли без съставомерно 
значение; 

    • при установената алкохолна концентрация от порядъка на 1,44 на 
хиляда, наказанието 3 м. л. св. условно и 3 м. лишаване от право подсъдимия 
да управлява МПС са очевидно занижени и много по-ниски от размера на 
наказанията за идентични нарушения, които се наказват не по НК и по реда 
на НПК, а по реда на ЗАНН. Една сравнителна справка би установила, че за 
управление на МПС с концентрация под 1,2 на хиляда не се  налагат 
наказания по вид и размер, каквито са наложили съд. инстанции. В това 
противоречие се състои абсурда престъпленията да се наказват по-леко от 
съответните им административни нарушения, практика, прилагана от СРС и 
СГС. 

● По ВНОХД № 2131/2013 г. с-я Вл. Янева, по първоинстанционния 
съдебен акт подсъдимият е осъден по чл. 216, ал. 4, вр. чл. 78 а НК на глоба в 
полза на държавата в размер на 500 лв. и е отхвърлен гражданския иск за 
сумата от 130 лв. неимуществени вреди срещу подсъдимия, като 
неоснователен. 

С въззивното решение, с оглед позицията на подсъдимия, че не желае 
наказателното производство да продължи, а да се приложат последиците на 
изтеклата давност, СГС законосъобразно е отменил обжалваната присъда и е 



351 
 

прекратил наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК и 
повторно е отхвърлил гражданския иск. 

По гражданския иск има законосъобразно произнасяне от СРС и при 
въззивното производство СГС следва да прецени законосъобразността на 
решението на I инстанция и когато е съгласен с него (както това е било в 
случая), не е необходимо повторно идентично решение по същия предмет, а 
диспозитив, с който присъдата на СРС в гражданската й част да бъде 
потвърдена.     

При прекратяване на наказателното производство в СГС, като въззивна 
инстанция, на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 НПК има различна практика 
относно обжалваемостта на въззивния съдебен акт: 

а) по една категория съдебни актове се обявява обжалваемост на 
въззивния съдебен акт пред ВКС – Решение от 11.02.2013 г., XI въз. с-в с 
председател Мариян Марков и докладчик с-я Антон Урумов – ВНОХД № 
4166/2012 г. и Решение от 17.05.2013 г. на същия състав и докладчик по 
ВНОХД № 5105/2012 г.; 

б) по ВНОХД № 3247/2012 г. XI въз. с-в, с председател и докладчик 
съдия Николай Младенов, с решението от 03.12.2012 г. е прието, че 
решението, с което е прекратено наказателното производство по чл. 24, ал. 1, 
т. 3 НПК не подлежи на касационно обжалване и протестиране; по ВНОХД 
№ 1747/2012 г. XVII въз. с-в с председател Светла Букова и докладчик мл. С-
я Виолета Парпулова, с решението по същото дело е прието, че въззивният 
съдебен акт не може да бъде обжалван и протестиран пред ВКС. 

ИВСС намира за законосъобразна практиката, отразена по б. „а” Тази 
практика е съобразена и подчинена на изричен законов текст, а именно – чл. 
346, т. 4 НПК. Наложително е и това различие в практиката да бъде обсъдено 
и преодоляно от съдиите в НО на СГС, в съответствие с изискванията на 
закона. 

● По ВНОХД № 997/2014 г. , VI –ти въз. с-в, с председател и докладчик 
с-я Андрей Ангелов, с решението е изменена присъда от 31.10.2012 г. по 
НОХД № 5053/2009 г. на СРС, НО, 17с-в, като извършеното престъпление от 
подс. Г.Р.С. е преквалифицирано от чл. 325, ал. 2 по чл. 325, ал. 1 НК и му е 
наложено наказание пробация, изразяващо се в задължителна регистрация по 
настоящ адрес, с периодичност 2 пъти седмично и задължителни периодични 
срещи с пробационен служител за срок от 9 месеца за всички пробационни 
мерки и наказание „обществено порицание”, което да се изпълни чрез 
обявяване на присъдата по месторабота на дееца, които наказания са 
наложени на основание чл. 23, ал. 2 НК. 
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СГС не е приел нови фактически положения, за да постанови 
решението си, а е направил правните си изводи въз основа на приетата 
фактическа обстановка от I инстанционния съд. 

След приключване на работното време на заведениeто трите компании 
си тръгнали едновременно. Между тях възникнали пререкания, прераснали 
бързо във взаимна словесна агресия. За да предотврати ескалацията на 
конфликта, св. З. Заявил, че е полицай и че няма нужда да се стига до 
разправии. Тогава един от неустановените по делото нападатели – висок 
около 1.80 м., със светли очи и нормално телосложение, ударил св. З.. Той се 
опитал да се отдръпне встрани и да съобщи в полицията за нападението. В 
това време подсъдимият С. И двамата му неустановени съучастници го 
подгонили и след като го настигнали тримата започнали да го удрят с ръце и 
крака. В резултат на нанесените му удари, св. З. Получил травматични 
увреждания, довели до оток на носа, контузия на лявата предмишница, 
разкъсно-контузни рани на дясното коляно с ожулване на повърхността му. 

За инцидента било съобщено в 07 РУП-СДВР и оттам за проверка на 
случая бил изпратен полицейски екип в състав - А.Т., П.Ц. и Д.Б. При 
пристигането си полицейският екип установил, че пострадал от инцидента е 
св. З., а за извършител на нападението бил посочен подс. Г.С. При 
приближаването на полицейските служители, подс. Г.С. започнал да ги 
обижда с изразите: „Ще ви еба майката, ще ви чукам в гъза, педерасти такива 
и ще ви уволня всичките”, като при устно отправените му от полицейските 
служители разпореждания да прекрати вербалната си агресия, подсъдимият 
продължил неправомерното си поведение, като нанесъл удари с крак на св. Б. 
и св. Ц. Полицейските служители използвали помощни средства – белезници 
и техники за задържането на подсъдимия, който упорито и яростно 
продължавал да оказва съпротива при опита да бъде качен в патрулния 
автомобил, като се влачел по земята и нарочно сам си удрял главата в 
асфалта. 

При тези фактически положения, изводът на СГС, че не е налице 
квалификаци на извършеното деяние по чл. 325, ал. 2 НК е необоснован и е 
направен в нарушение на Постановление № 2 от 29.06.1974 г. на Пленума на 
ВС, въпреки че съдът се е позовал на същото постановление. 

Посочено е в цитираното постановление, т. 11, т. 2, б. „в”, че 
„съпротива срещу органите на властта .... има когато извършителят не 
прекратява действията, въпреки намесата на тези органи. Съпротивата не 
може да се квалифицира като самостоятелно престъпление по чл. 269 – 271 
НК, защото е въведено като елемент от квалифицирания състав  на 
хулиганството. Ако обаче  хулиганските действия са съпроводени с 
посегателство върху телесната неприкосновеност или честта и достойнството 
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на тези органи, ще е налице съвкупност от престъпления, наред с 
квалифицираното престъпление хулиганство (чл. 325, ал. 2 НК).  Въпреки 
това ясно и адекватно тълкуване на чл. 325, ал. 2 НК, СГС е приел, че тази 
квалификация не е осъществена от подсъдимия. В съответствие с приетото 
СГС е преквалифицирал хулиганството само по чл. 325, ал. 1 НК и за 
извършените престъпления по съвкупност е наложил наказание пробация и 
обществено порицание. Незаконосъобразната квалификация на извършеното 
престъпление е довела до съвсем символична и формална защита на 
обществените отношения, охранявани с нормата на чл. 325, ал. 2 НК.      

● По ВНОХД № 4578/2012 г., VII въз. с-в, докладчик съдия П. Колева, 
мотивите към решението са започнали с изначално приемане на фактическа 
обстановка от СГС, без да се посочи какво е приел СРС по фактите и дали 
тази фактическа обстановка се възприема от СГС. След описване на 
фактическата обстановка и разбора на доказателствата СГС е стигнал до 
иднетични фактически и правни изводи с тези на СРС и би било много по-
прегледно и уважително към труда на първоинстанционния съд да се посочи 
каква фактическа обстановка е приел и че тя се споделя от СГС. В мотивите 
към същото решение е констатирано, че извършеното престъпление не е по 
чл. 346, ал. 1 НК, а по чл. 195 НК, без обаче тази констатация да има 
фактически и правна обосновка. Незаконосъобразен е изводът на съда, че по 
чл. 346, ал. 1 НК дифинитивно не е налице пострадал. Възможно е 
отнемането на МПС да е свързано с причиняване на повреда при 
управлението или след изоставянето му. Конституирането на гр. ищец е 
всякога допустимо, ако той претендира вреди от престъплението по ОА. 
Какво е тяхното естество и какъв е размера на щетата е въпрос на доказване в 
хода на съдебното следствие.  

● По ВНОХД № 4215/2012 г., XVI възз. с-в, с председател на състава и 
докладчик съдия Христинка Колева, е постановено разпореждане за 
насрочване на делото, като в мотивите към същото разпореждане е прието, че 
не се налага разпит на подсъдимия, свидетелите и вещите лица. Посочено е, 
че производството е по реда на чл. 327 и сл. НПК. 

ИВСС намира, че производството по чл. 327 НПК не следва да се 
провежда без направено искане по доказателствата от страните или 
становище на докладчика. Нормата не е императивна, а диспозитивна, т.е. 
доколкото са налице фактическите предпоставки за това, посочени по-горе, 
както и задължителната констатация, че тези искания са основателни, защото 
делото трябва да бъде попълнено с доказателства. Когато няма искания по 
доказателствата пред въззивната инстанция (ВИ), не е необходимо 
производството по чл. 327 и сл. НПК, защото на практика няма как да бъде 
изпълнено. 
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Разпореждането е необходимо само за насрочване на делото пред ВИ,  
когато са налице всички основания за това и въпросът относно 
доказателствата не следва да бъде коментиран, ако въобще не е бил поставен 
от страните или докладчика. 
 ● По ВНОХД № 1715/2014 г., XIII въз. с-в, с председател на състава и 
докладчик съдия Даниела Стоичкова, е проведено закрито разпоредително 
заседание, тематично определено по реда на чл. 327 НПК. Оказва се обаче, че 
по делото не са постъпили искания от страните, нито има предложение от 
докладчика по делото за служебно събиране на нови доказателства пред ВИ, 
от което следва, че не са били налице фактическите и процесуалните 
предпоставки за провеждане въобще на производството по чл. 327 НПК. 
Въпреки това, с разпореждането си съдът е постановил, че не допуска разпит 
на подсъдимия, свидетелите и вещите лица пред ВИ, макар такива искания да 
не са направени. 
 Абсолютно идентично е положението и по ВНОХД № 4387/2013 г., 
XIII с-в, със същия председател и докладчик. 
 Провеждането на производства, които не са предизвикани от 
процесуалните законови предпоставки, както и отхвърляне на искания, които 
не са направени, не допринася с нищо за подобряването на наказателното 
правораздаване и препоръката е да се избягват.    

● По ВНОХД № 2736/2013 г. II –въз. с-в с-я Снежанка Кьосева има 
произнасяне по жалба и протест срещу присъда по НОХД № 3205/2010 г. на 
СРС, НО, 1-ви с-в. 

С горепосочената присъда СРС е признал подсъдимият М.Г.П. за 
виновен в това, че на 04.10.2009 г. в гр. София, при управление на МПС – 
товарен автомобил Фолксваген „Кади” с ДК№ СА 7163КХ, в района на 
кръстовището на бул. „Тодор Каблешков” с бул. „България”, в нарушение на 
правилата за движение по чл. 20, ал. 2 ЗДвП и чл. 50, ал. 1 ЗДвП, по 
непредпазливост причинил средна телесна повреда на И.Н.Ш., като 
извършил деянието в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта 
0,9 на хиляда, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, пр. 1 б.”а” пр. 2, вр. 
с ал. 1, б.”б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 и чл. 54 НК е осъден на 10 м. 
лишаване от свобода условно, с изпитателен срок 3 години. 

С решението си СГС законосъобразно е изменил горепосочената 
присъда на СРС, както следва: 
          1) отменил е приложението на чл. 66, ал. 1 НК, с изпитателен срок 3 г.  
и вместо това му определил да изтърпи наказанието 10 м. л. св. в 
затворническо общежитие от открит тип; 

2) потвърдил е присъдата на СРС в останалата ѝ част. 
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В мотивите към решението е прието, че същият подсъдим М.П. е бил 
осъждан с присъда по НОХД № 113/2004 г. на ОС – Шумен, влязла в сила на 
21.10.2008 г. на три години лишаване от свобода условно, с изпитателен 
срок 5 г. При това положение деянието по НОХД № 3205/2010 г. на СРС 
същият подсъдим е извършил на 04.10.2007 г., т.е. след като присъдата по 
НОХД № 113/2004 г. на ОС – Шумен е била влязла в сила от 21.10.2008 г., с 
която е установен 5 г. изпитателен срок. В мотивите към въззивното 
решение на СГС е прието още, че СРС не се е произнесъл по приложението 
на чл. 68, ал. 2 НК и че това може да стане от същия първоинстанционен 
съд, с определение по реда на чл. 306, ал. 1 НПК след връщане на делото от 
СГС, което е законосъобразно . 

По изписването на въззивното решение има следните бележки: 
• не се налага изписването на съдържанието на нормите на ЗДвП, които 

не са съобразени от водача. Достатъчно е да се посочи цифровата номерация 
на съответната норма, както и нарушеното или несъобразено правило за 
движение и управление на МПС; 

• фактическата обстановка е ненужно обстоятелствена и детайлна, 
достатъчно е да се посочат тези факти и обстоятелства, които съставляват 
обективни и субективни елементи на престъплението, което е извършено; 

• обсъждането на доказателствените средства е наложително само 
когато имат противоречива насоченост. 

Ако тези изисквания се съобразят, обемът на решението може да се 
намали значително, без това да е за сметка на неговата обоснованост, 
законосъобразност и убедителност.     

   
АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПРИ  

ПОСТАНОВЯВАНЕ НА НОВИ ПРИСЪДИ 
 

1.  Общи бележки 
 Постановяването на нова присъда в случаите по чл. 336 НПК е 
предвидено като процесуална възможност, когато вътрешното убеждение на 
въззивния съд е диаметрално противоположно на това на 
първоинстанционния съд относно вината и отговорността по конкретно 
обвинение (чл. 336, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 НПК). Очевидно е, че е невъзможно 
логическото съвместяване на две противоположни становища и затова по 
необходимост първо следва да се отмени обжалвания първоинстанционен 
съдебен акт и след това вместо него въззивният съд да постанови присъдата 
си. От гледна точка на процесуална техника дейността по чл. 336 НПК 
включва в себе си едно отменително решение по отношение на обжалваната 
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първоинстанциона присъда и вместо нея постановяване на нова присъда от 
въззивния съд. И двата акта се съчетават в съдържанието на новата присъда. 
 Всичко, което важи за едно отменително решение на въззивната 
инстанция следва да се приложи при отменяването на обжалваната присъда. 
В отменителната  част на новата присъда въззивният съд следва да посочи 
ясно и точно в какво се състоят допуснатите нарушения на 
първоинстанционния съд, къде са допуснати и с какви материали се 
подкрепят. Новата присъда (независимо от насоката ѝ) не се ра   
нищо от всяка първоинстанционна присъда, която следва да съдържа 
констативно-установителната и разпоредително-санкционната част. 
 Постановяването на нова присъда е възможната най-широка 
компетентност на въззивния съд, тъй като тя съставлява съчетаване на 
контролно-отменителна (касационна компетентност) и правомощия за 
разглеждане и решаване на делото по същество (основна първоинстанционна 
компетентност). От тази гледна точка при постановяване на нова присъда е 
необходимо въззивният съд да спазва всички изисквания на процесуалния 
закон за отменяване на един постановен съдебен акт (мотивираност, 
конкретност, относимост), както и за постановяване на един 
първоинстанционен съдебен акт (осъдителна или оправдателна присъда). 
 2. По ВНАХД № 5195/2013 г. XII-ти въз. с-в с председател Даниела 
Стоичкова е постановена присъда, с която е отменено решение от 20.06.2013 
г. по НАХД № 16073/2012 г. на СРС, НО, 1 с-в и вместо него е постановена 
нова присъда, с която обвиняемият Д.Б.С. със снета самоличност е признат за 
виновен и осъден по чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2 във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 
НК за причинени средни телесни повреди в резултат на ПТП, но на 
основание чл. 78 а, ал. 1 НК е освободен от наказателна отговорност и му е 
наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 лв. и е лишен 
от право да управлява МПС за срок от 6 м. 
 Първата основна бележка е, че незаконосъобразно по НОХД, което в 
СРС е приключило с решение в СГС е решено с нова присъда. 
 Вярно е, че съгласно чл. 378, ал. 4, т. 5 НПК, решението на 
първоинстанционния съд по Глава XXVIII НПК подлежи на обжалване и 
протест по реда на Глава XXI НПК, т.е. по реда, предвиден за проверка на 
първоинстанционната присъда, но самия процесуален ред не е достатъчен да 
установи процесуален документ (присъда), какъвто не е предвиден за 
решаване на съответната категория дела. 
 Недопустимо е същото НАХД в СРС да бъде разгледано и решено по 
реда на Глава XXVIII НПК, като административно-наказателно производство 
и да приключи с решение, а във въззивната инстанция произнасянето по 
същото НАХД да стане с присъда. 
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 Съгласно чл. 32, ал.1, т. 1 НПК, съдът постановява присъда, когато като 
първа и въззивна инстанция решава въпросите за виновността и 
отговорността на подсъдимия. Очевидно е, че става въпрос за наказателно 
производство, защото фигурата на подсъдимия е въведена само за това 
производство. 
 След като по реда на Глава XXVIII НПК не е предвидена въобще 
възможност за произнасяне на първоинстанционния съд с присъда, няма 
никакво основание такава възможност да е запазена за въззивния съд. Ето 
защо произнасянето е следвало да стане с решение. По други дела такова 
нарушение не е констатирано, което означава, че това не е масова практика, а 
виждане само на един наказателен въззивен състав. 
 3. По ВНОХД № 1050/2014 г. с-я Петър Гунчев в постановената нова 
присъда излишно се изписва цялото определение на продължаваното 
престъпление, вместо да се посочи само нормата на чл. 26, ал. 2 НК. В 
нарушение  на чл. 26, ал. 2 НК не е остойностен съвкупно причинения 
резултат, а отделните деяния са описани в отделен диспозитив, каквото 
изискване, съгласно чл. 301, ал. 2 НПК има за отделните престъпления, но не 
и за отделните деяния, включени във веригата на единното продължавано 
престъпление по чл. 26 НК.  
 По значителна част от въззивните наказателни производства, 
постановените нови присъди са съобразени с изискванията на НК и НПК. 
Такива са присъдите по ВНОХД № 2167/2012 г., VI въз. с-в, с-я Андрей 
Ангелов, по ВНОХД № 1240/2014 г. на същия докладчик, по ВНОХД № 
1037/2014 г. с докладчик с-а Снежанка Кьосева, по ВНОХД № 1873/2012 г. с-
я Вл. Астарджиев, ВНОХД № 268/2013 г. с-я Андрей Ангелов и др. Същото 
важи и за преобладаваща част от постановените въззивни други решения на 
СГС. Такива са решенията по ВНОХД № 921/2014 г. , VII въз. с-в с-я 
Николай Младенов, по ВНОХД № 4576/2012 г. XVII въз. с-в, мл. Съдия 
Виолета Парпулова, по ВНОХД № 3867/2012 г. II въз. с-в, председател на 
състава и докладчик Иван Коев, ВНОХД № 1119/2012 г. XVII въз. с-в, 
председател на състава и докладчик съдия Светла Букова, по ВНОХД № 
1749/2013 г. VI –ти въз. с-в, председател на състава и докладчик с-я Вл. 
Астарджиев, по ВНОХД № 4579/2012 г. II-ри въз. с-в с докладчик мл. с-я 
Емилия Колева, по ВНОХД № 3803/2013 г. VII –ми въз. с-в, докладчик съдия 
Антон Урумов, по ВНОХД № 4910/2013 г. VIII –ми въз. с-в, председател на 
състава и докладчик с-я Мина Мумджиева, по ВНОХД № 3673/2011 г. II-ри 
въз. с-в, докладчик Снежанка Кьосева, по ВНОХД № 1262/2010 г. 
председател на състава и докладчик съдия Петя Крънчева и др. 
 ● По изписването на въззивните съдебни актове в някои въззивни 
съдебни решения се изписва думата „съпричастност”, „съпричастен” и др., 
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като някакво отношение  на дееца към извършеното престъпление. Такава 
практика е констатирана по ВНЧХД № 1150/2013 г., IX  въз. с-в, с докладчик 
мл. съдия Делян Донков, по ВНОХД № 998/2014 г. VII –ми въз. с-в, с 
докладчик съдия Антон Урумов, ВНОХД № 522/2014 г. I въз. с-в с 
председател и докладчик съдия Петя Крънчева, по ВНОХД № 4669/2013 г. с 
председател на състава и докладчик съдия Иван Коев, по ВНОХД № 
5541/2013 г., VI въз. с-в на същия докладчик и др.  
 ИВСС намира тази практика за незаконосъобразна.  Според чл. 20, ал.1 
НК, съучастници в извършването на умишлено престъпление са 
извършителите, подбудителите и помагачите. И това са установените 
законови форми за „съпричастност” на едно лице към дадено престъпление. 
Формите на съучастие имат легална законова дефиниция /чл. 20, ал.2, чл.20, 
ал.3 и чл. 20, ал. 4 НК, както и многогодишна и еднопосочна практика на ВС 
и ВКС. 

Думата “съпричастен” използвана в съдебните актове няма нито 
законово, нито тълкувателно определение от ОСНК на ВКС. При нейното 
използване не е ясно каква точно форма на съучастие се има предвид и това 
може да затрудни както яснотата на съдебния акт, така и правото на защита 
на подсъдимия.  

Съгласно чл. 37, ал. 1 от УКАЗ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 
Закона за нормативните актове /ЗНА/,  думи или изрази с утвърдено правно 
значение се използват в един и същи смисъл във всички нормативни актове. 
По принцип това следва да важи и за правоприлагащите органи относно 
използваните думи и изрази в съдебните актове, тъй като те /съдебните 
органи/ не създават, а прилагат законите, включително и с установения в тях 
понятен апарат. 

Съгласно чл. 37, ал. 2 от Указа за прилагане на ЗНА, ако се налага 
отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с допълнителна 
разпоредба, а за съдебните органи с допълнително задължително тълкуване, 
се определя смисълът им за съответния нормативен акт, съотвено съдебен 
акт. 

Съгласно чл. 37, ал. 3 от Указа, за прилагане на ЗНА, съобразно 
предходните алинеи се постъпва и когато при прилагане на нормативния акт  
/НК/ могат да възникнат съмнения относно смисъла на употребена дума или 
израз. 

С други думи въвеждането на аналогични думи или изрази на 
законоустановените при прилагането на нормативните актове е възможно и 
допустимо, ако е налице ТР на ОСНК, обясняващо причините за възприетото 
терминологично отклонение, както и съдържанието на нововъведеното 
понятие. 
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Може да има използване на думата “съпричастен” и производните й, 
включително и от някои състави на ВКС, но без произнасяне на ОСНК на 
ВКС в посочените направления не може да се приеме за правилно 
въвеждането на нови думи, с аналогично съдържание на законоустановените 
/чл. 20 НК/. 
   Там, където законодателят е въвел ясни юридически термини, те следва 
да бъдат използвани в съдебните актове приоритетно, защото са дефинирани. 
Докато изрази с общожитейско значение могат да имат най-различно друго 
тълкуване от това, което мислим, че влагаме в тях. 
  
  

 АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ПО ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ 
АКТОВЕ ПО ГЛАВА XXVIII НПК. ВЪЗЗИВНО 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

 Въззивното производство по обжалване първоинстанционните решения 
на РС по чл. 378, ал. 4 НПК се провежда при спазване изискванията на НПК. 
Въззивните съдебни актове като цяло са съобразени с изискванията на 
материалния и процесуалния закон. При проверката се констатираха 
следните отклонения от изискванията на закона.  
 ● По ВНАХД № 5195/2013 г., XII –ти състав, докладчик съдия Даниела 
Борисова, с решението по същото дело са приложени автоматично 
разпоредбите на чл. 334, вр. чл. 336, ал. 1, т. 2 НПК, относими не за решение 
по Глава XXVIII НПК, а за първоинстанционни присъди по наказателни дела. 
 Вярно е, че в чл. 378, ал. 5 НПК е посочено, че решението на 
първоинстанционния съд подлежи на обжалване и протест по реда на Глава 
XX НПК. Препращането направено с посочената разпоредба следва да се 
разбира само за за приложимата съдебна процедура на разглеждане на 
делото, но не и за постановените съдебни актове. Съдебните актове са 
подчинени на особен режим в зависимост от предмета, решаващия орган и 
вида на производството, в което се постановяват. 
 Съгласно чл. 32, ал.1, т.1 НПК съдът постановява присъда, когато като 
първа и въззивна инстанция решава въпросите за виновността и 
отговорността на подсъдимия. В особеното диференцирано производство по 
Глава XXVIII НПК, субектът на отговорността е определен от законодателя 
като обвиняем (чл. 378, ал. 4, т. 1 и 2 НПК). По характер производството не е 
наказателно, а административно-наказателно. И накрая недопустимо е и няма 
синхрон първоинстанционният съд по съществото на делото да се произнася  
с решение, а въззивният, контролиращ дейността му, с нова присъда по 
същото дело. Само ако приложението на чл. 78а НК в първоинстанционния 
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съд е станало с присъда на осн. чл. 305, ал. 5 НПК, само тогава при обратно 
решение на въззивната инстанция по същите въпроси следва да се постанови 
нова присъда. Неправилното постановяване на присъда може да доведе до 
нежелателни последици за обвиняемия, включително и до неправилно 
отразяване на наказването му в бюлетина за съдимост. Независимо, че 
решението на въззивния съд е диаметрално противоположно на това, 
постановено от РС, въззивният съдебен акт е следвало да бъде решение, 
съгласно посочените по-горе разпоредби. ИВСС намира, че това не е масова 
практика, а отделен изолиран случай, който се посочва, за да не се повтаря за 
в бъдеще. Процесуалната форма на съдебния акт за произнасяне е 
задължителна по НПК и не може да се избира от съда по преценка. Самото 
въззивно решение е 15 ½ страници, което надвишава значително 
първоинстанционното, а би следвало да бъде обратното. 
 ● По ВНАХД № 635/2014 г., с-я Даниела Борисова, е отменено изцяло 
решение от 06.01.2014 г. по НАХД № 17620/2013 г. на СРс, НО, 121 с-в, 
поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при 
разглеждане на делото и при постановяване на обжалваното решение: 
 - недадена последна дума на обвиняемия по чл. 297, ал. 1 НПК; 
 - съдът не се е оттеглил и не е провел тайно съвещание, съгласно чл. 
300 НПК, а в протокола е обявил, че ще се произнесе в срок и поради това, 
 - решението на първата инстанция не е обявено незабавно и публично, 
съгласно чл. 310 и чл. 311, ал. 1, т. 7 НПК в присъствието на страните, а 
много по-късно, като поради тази причина е нарушен и принципът за 
непрекъснатост на съдебното заседание по чл. 259 НПК. 
 Решението на СГС се основава на т. 17 от Постановление № 7 от 
04.11.1985 г. на Пленума на ВС, съгласно което по въпросите, за които няма 
специални правила в Глава XXII от НПК 1974 г. (отм.), аналогична на сега 
действащата Глава XXVIII НПК, се прилагат съответните правила на НПК и 
има идентични положения с ТР № 3/20.11.2014 г.  ОСНК, ВКС, въпреки че е 
постановено преди него.  Решението е много добре мотивирано. 
 Тази бележка тук следва да се отчита като много добра съдебна 
практика, установила вярно правилното приложение на процесуалния закон 
преди произнасянето на ВКС, ОСНК по същите въпроси. 
 В същия смисъл е Решение по ВНАХД № 1412/2012 г., II –ри въз. с-в с 
докладчик Снежанка Кьосева.  
 ● В решението по ВНАХД № 5080/2013 г., мл. с-я Н. Урумов е прието, 
че пострадалата от престъплението е работила на една от касите в магазина 
като касиер и по същото време подсъдимият ѝ нанесъл    
юмрук по главата, от които на пострадалата били причинени леки телесни 
повреди с разтройство на здравето. При тези фактически обстоятелства СРС 
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е приел, че уврежданията на пострадалата са причинени по повод изпълнение 
на служебните ѝ задълже       
престъплението е извършено при изпълнение на службата, е постановена 
оправдателна присъда. С тази правна квалификация се е съгласил и СГС. И 
двете съдебни инстанции не са съобразили решението си със задължителните 
указания, дадени в Постановление № 2 от 1957 г., т. 10 на Пленума на ВС, 
както и ТР № 56/1961 г. на ОСНК, в които изрично е указано обратното. 
 С решение по ВНАХД № 1365/2012 г., I-ви въз. с-в, докладчик съдия П. 
Гунчев е прието, че първоинстанционния съд законосъобразно е определил 
наказанието глоба в размер на 1500 лв. при превес на смекчаващите 
отговорността обстоятелства (каквито са чистото съдебно минало и добри 
характеристични данни), без да е дадена адекватна оценка по тежест на 
десеткратното наказване на обвиняемия с десет влезли в сила наказателни 
постановления. При тази оценка на тежестта на извършеното деяние, дадена 
от съдилищата, не е ясно колко пъти още следва да бъде наказан обвиняемия, 
за да се почувства лично поправен и превъзпитан. Отделно, но не по-малко 
важен, е въпросът и за генералната превенция, която е неизменна част от 
целите на наказанието по чл. 36 НК. По същото решение наказателните 
постановления за предходните наказания на обвиняемия, ненужно са 
изброени и впоследствие вписани няколко пъти. Целта на наказателния 
процед е не да се изброяват, т.е. мерят доказателствата, а да се оценяват 
съответно на действителното им значение на плоскостта на чл. 54, чл. 35 и 
чл. 36 НК. 
 В решенията по ВНАХД № 1650/2012 г., III-ти въз. с-в, с председател 
на състава и докладчик с-я Александра Йорданова, по ВНАХД № 22246/2013 
г., по ВНАХД № 1846/2014 г. и по ВЧХД № 187/2014 г. на същия състав, 
председател и докладчик, е записано, че проведеното заседание пред 
въззивната инстанция е закрито и на това заседание е постановено 
съответното решение. Избраната форма на съдебното заседание пред 
въззивната инстанция „закрито заседание” е недопустима за решаване по 
същество жалбата срещу първоинстанционното решение по приложението на 
чл. 78а НК, когато съгласно чл. 378, ал. 5 НПК следва да бъде разгледана по 
реда на Глава XXI НПК. Съгласно разпоредбата на същата глава в закрито 
заседание може да се реши въпроса за допускане на нови доказателства (327, 
ал. 1 НПК). Решението по основателността на жалбата или протеста срещу 
първоинстанционния акт се взема след провеждането на открито съдебно 
заседание (чл. 328 – чл. 333 НПК). Самото постановяване на решението става 
по реда на чл. 339, ал. 3 и чл. 340 НПК и тези разпоредби също не 
предвиждат „закрито заседание”. ИВСС намира, че се касае за очевидна 
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техническа грешка, която сочи на непрецизност на членовете на състава при 
подписването на въззивния съдебен акт. 
 Въззивните съдебни актове по: ВНАХД № 1804/2013 г., IV-ти въз. с-в, 
с председател и докладчик с-я Евелина Папазян; по ВНАХД № 62/2012 г., с 
председател и докладчик с-я Светла Букова; ВНАХД № 1420/2013 г., с 
председател с-я Александра Йорданова и докладчик с-я Пенка Велинова; 
ВНАХД № 580/2012 г., с председател и докладчик с-я А. Атанасов; ВНАХД 
№ 1584/2014 г., с председател и докладчик с-я Величка Цанова; ВНАХД № 
4881/2012 г., с докладчик с –я Даниела Борисова; ВНАХД № 3765/2014 г., с 
председател и докладчик с-я Христинка Колева са изготвени съгласно 
изискванията на НПК. По някои от тях има принципна разработка по 
определени въпроси и тези въпроси не се различават по качество от 
тълкувателните решения на ОСНК, ВКС.      
 
      ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 58, АЛ. 2 ЗАНН 
 
 С решение по ВНАХД № 1537/2014 г. на XIII въз. с-в, с председател на 
състава и докладчик с-я Даниела Стоичкова, с решение по ВНАХД № 
5502/2012 г. и по ВНАХД № 91/2013 г., II въз. с-в, с председател с-я Иван 
Коев и докладчик с-я Делян Дилков е прието, че чл. 58, ал. 2 ЗАНН е 
незаконосъобразно приложен от административнонаказващите органи и че 
този текст има отношение само към влизането в сила на наказателното 
постановление, но не и към субективната страна на престъплението по чл. 
343в, ал. 2 във вр. с ал. 1 НК. С оглед на това разбиране на закона, СРС е 
оправдал обвиняемия, а СГС, споделяйки същото разбиране, е  потвърдил 
първоинстанционното решение. 
 ИВСС счита това тълкуване на закона за незаконосъобразно. Нормата 
на чл. 58, ал. 2 ЗАНН предвижда специален ред за връчване на наказателното 
постановление, когато нарушителят не е намерен на посочения от него адрес, 
а новият му адрес е неизвестен. Връчването се счита за станало в деня на 
отбелязването, че нарушителят не е намерен на посочения от  него адрес, а 
новият му адрес е неизвестен. След изтичане срока на обжалването (по чл. 
59, ал. 2 ЗАНН този срок е 7-дневен) наказателното постановление, съгласно 
чл. 64, б. „б” ЗАНН влиза в законна сила и поражда предвидените в него 
последици. Действително нормата на чл. 58, ал. 2 ЗАНН ограничава ефекта 
на влизане в сила на НП само до административнонаказателната отговорност, 
но и дори само в тази сфера е ясно, че влиза в законна сила наказателното 
постановление в неговата установителна част, а именно, че наказаният на 
определена дата е извършил деяние, което съставлява административно 
нарушение, за което му е наложено съответното административно наказание. 
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Това са обективните и субективни предели на действие на осъществената 
административно-наказателна отговорност. Това действие настъпва 
независимо от желанието и волята на наказания. Ако се приеме обратното, 
както са приели съдилищата, санкционните последици на 
административнонаказателната отговорност не биха се осъществили никога. 
В самата разпоредба на чл. 58, ал. 2 ЗАНН не е посочено, че тя има някакво 
ограничително действие по отношение на определени последици от 
наказването. От това следва, че същата разпоредба запазва пълното действие 
на влязлото в сила наказателно постановление в обективно и субективно 
отношение. 
 Като водач на МПС обвиняемият, съгласно чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, е 
длъжен да носи свидетелство за управление на МПС за съответната 
категория и контролен талон. На практика това означава, че ЗДвП възлага на 
водача на МПС сам да се грижи за своята правоспособност и нейното 
документално удостоверяване. От това следва, че щом едно лице е 
предприело управление на МПС, то е длъжно да провери при съответните 
органи (при адм. нак. производство) какво наказание му е наложено и в каква 
степен то се отразява на неговата правоспособност. Без такава проверка и 
получаването на съответния документ, водачът няма право да управлява 
МПС, както това е станало в случая по първото дело и това законодателно 
разрешение дава отговор на въпроса кой е длъжен да провери какъв е 
резултатът от проведеното административнонаказателно произовдство и това 
лице е само обвиняемият и никой друг. Въпреки това той се укрива от 
административнонаказващите органи, променя адреса си и не съобщава 
новия си адрес и след като е имал съставен акт за извършено нарушение на 
ЗДвП – управлявал МПС без съответното свидетелство за управление, е 
предприел отново да управлява МПС. 
 На практика от виновното си поведение обвиняемият черпи нови права, 
положение, което е недопустимо още от римското право. 
 Според чл. 57, ал. 2 КРБ такова поведение съставлява злоупотреба с 
право и според закона не би следвало да има полезен ефект за неговия автор.э 
 На практика обаче се е получило точно така. Това неправилно тълкуване на 
закона, обявено от СРС и СГС, не мотивира водачите към спазване и 
изпълнение на техните задължения, а обратното, стимулира в тях лоша 
дисциплина с всички отрицателни последици за участниците в движението 
по пътищата. 
 По второто и третото дело, случаите са още по-фрапиращи, защото 
обвиняемите никога не са били правоспособни водачи и съдът отново е 
възнаградил бездействието им по чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП с оправдаване. За  
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каква субективна страна на деянието може да става дума, когато обвиняемите 
въобще не са били правоспособни водачи. 
 ИВСС предлага на НО на СГС да преосмисли становището си по тези 
въпроси и достигне до правилното приложение на закона по чл. 57, ал. 2 
ЗАНН във вр. с чл. 100, ал.1, т.1 ЗДвП. 
 
 

АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО  
ВЪЗЗИВНИТЕ ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 
 
 ● В решението на СГС по ВНЧХД № 2368/2014 г., XVI с-в, 
председател на състава и докладчик с-я Христинка Колева, по жалба срещу 
разпореждане от 13.05.2014 г. по НЧХД № 8117/2014 г. на СРС, НО, 95 с-в е 
прието, че разпореждането на първоинстанционния съд за прекратяване на 
наказателното производство е законосъобразно, след като има данни, че 
извършеното престъпление е от общ характер. Прието е още, че СРС 
правилно е прекратил наказателното производство по делото на основание 
чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК, но макар делото да е прекратено 
законосъобразноСГС е приел, че обжалваното разпореждане на СРС следва 
да се отмени, за да се даде възможност на тъжителя да упражни правата си по 
НПК. 
 ИВСС намира становището на двете съдебни инстанции по 
разглежданото дело за незаконосъобразно. Разпоредбата на чл. 250, ал. 1, т. 2 
НПК има предвид хипотезата, съгласно която описаното деяние в тъжбата не 
съставлява престъпление. По делото и двете съдебни инстанции са приели, че 
има извършено престъпление. Щом това е така, не са налице изискванията на 
чл. 250, ал. 1, т. 2 НПК и няма основание за прекратяване на наказателното 
производство. По делото спорът се свежда до въпроса по какъв начин да се 
разгледа то – по общия или по реда на частното обвинение. В такъв случай не 
е следвало да се прекратява наказателното, а съдебното производство и ако 
това беше сторено и от двете инстанции нямаше да се налага: а) да се приема, 
че едно незаконосъобразно прекратяване на наказателното производство е 
законосъобразно, но въпреки това б) се налага отменяване разпореждането на 
СРС за прекратяване на наказателното производство, с оглед защита правата 
на частния тъжител. Основанието за прекратяване на съдебното 
производство е неговата неподсъдност на СРС (в този му вид – без проведено 
ДП) е чл. 249, ал. 1 във вр. с чл. 248, ал. 2, т. 1 НПК, която има за аналог 
нормата на чл. 287, ал. 7 НПК. 
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 ● По ВНЧД № 5645/2012 г. II въз. с-в, с председател и докладчик съдия 
Иван Коев. СГС се е произнесъл с решение, въпреки че не са били налице 
изискванията за постановяване на решение, защото няма произнасяне по 
основателността на жалба и протест, или на искане за възобновяване на 
наказателно дело (главното производство). В случая има произнасяне по реда 
на чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК от СРС и неговото определение подлежи на 
обжалване, съгласно чл. 306, ал. 3 НПК по реда на глава XXII НП. И като се 
съобрази, че не са налице изискванията по чл. 32, ал. 1, т. 2 НПК, никак не е 
трудно да се заключи, че произнасянето от СГС по чл. 345 НПК следва да 
стане с определение. Процесуалната форма за произнасяне със съответния 
съдебен акт е императивно установен в НПК и поради това тази форма е 
задължителна за съдилищата. Същата форма определя йерархията на 
съответния съдебен акт, а от там и неговото правно значение и конкретни 
практически последици.        
 Със същото решение СГС е отменил обжалваното определение на СРС 
в частта, с която на основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК са отнети в полза на 
държавата вещи, посочени в същото определение и е постановено от 
въззивния съд връщане на всички вещи, описани в протокола за претърсване 
и изземване от 06.04.2011 г. на л. 29 и 30 от ДП, отнети в полза на държавата 
и невърнати на жалбоподателя. 
 В диспозитива на решението на СГС неправилно е посочено 
основанието за отнемане на вещите в полза на държавата, като такова по чл. 
306, ал. 1, т. 1 НПК, вместо по чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК. 
 Във въззивното решение не са описани подробно вещите, които СРС е 
отнел в полза на държавата и които СГС е върнал на подсъдимия. Има само 
препращане към един протокол на л. 29 и 30 от ДП, поради което не става 
ясно какъв е характера и ролята на същите вещи при извършване на 
престъплението. 
 От протокола за претърсване и изземване на л. 29 и 30 от ДП е видно, 
че от дома на осъдения са иззети следните вещи, за които той е дал 
обяснение, че са лично негови: 

1) 1 бр. преносим компютър със сериен № 
NLXPMBOCOO30121D5252000  

2) 1 бр. батерия към преносим компютър 
3) 1 бр. зарядно устройство 
4) 1 бр. CD – R – 700 MBзапечатан с карта 
5) 6 бр. DVD, с 6 бр. обложки 
6) 1 бр. CDR 700 MB 
7) 1 бр. DVD – R- RW 
8) 1 DVD – RW- RICON 
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9) 1 бр. шпиндел  с 9бр. DVDR – запечатан с картон  
10) 1 бр. кувертюра 
11) 1бр. настолен компютър със сериен № 048804820038 
С определението от 22.10.2012 г. СРС, на основание чл. 53, ал. 1, б. 

„а” НК, е отнел гореописаните вещи, с изключение на тези по пункт 6, 7, 8, 9 
и 10. С диспозитива на същото определение е дадена възможност на 
осъдения да си презапише от компютъра за свои професионални нужди 
информацията, освен тази, която съставлява предмет на престъплението по 
чл. 159, ал. 4 НК. 

При тези фактически и правни положения СГС незаконосъобразно е 
приел, че средство на престъплението съставлява само цифровата камера, с 
която е заснет порнографския материал, но не и вещите, чрез които е бил 
съхраняван така създадения порнографски материал. Това тълкуване 
противоречи на точния разум на закона – чл. 53, ал. 1, б. „а” НК и на 
установената практика на ВС на РБ и ВКС по същия въпрос. 

Единна и последователна е практиката на висшата съдебна 
инстанция, че критерият дали една вещ е послужила за извършване на 
престъплението не е дали престъплението е било невъзможно и без 
използването на тази вещ. Достатъчно е обективно същата вещ да е улеснила 
извършването на престъплението, в случая това по чл. 159, ал. 1 и 4 НК. 
Очевидно е, че създаването на порнографски материал, годен за излъчване 
чрез презаписи и по друг електронен начин, задължително предполага освен 
заснемането му, още и въвеждането му в компютърната система, не само за 
трайно съхранение, но и за презапис и всякакво друго излъчване. 

С други думи без посочената компютърна конфигурация, не е 
възможно нито създаването, нито разпространението на конкретния 
порнографски материал. Ето защо СРС е приложил правилно чл. 53, ал. 1, б. 
„а” НК, а решението на СГС е в нарушение на същия закон. Нормално е да 
бъде обратното, но прецедентът е очевиден.  

● По ВНЧД № 934/2013 г. – I въз. с-в, с докладчик съдия П. Гунчев, в 
мотивите към определението е прието, че „Определението на СРС е правилно 
и законосъобразно”. Посочено беше по-горе, че правилността на присъдата е 
сборно понятие (313 и чл. 314 НПК) и тя включва: пълна изясненост на 
всички обстоятелства от предмета по чл. 102 НПК, приетите за установен 
фактически положения да се подкрепят от доказателствения материал, който 
да е събран при спазване на процесуалните правила и правата на страните, 
материалния закон да е приложен адекватно на установените факти, 
наказанието по вид, размер и начин на изпълнение да е справедливо. От тази 
гледна точка последователното изписване, в непосредствена близост на 
думите „правилно” и „законосъобразно” означава изписването на едно общо 
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понятие и едно от неговите конкретни проявления, което е логическа 
тафтология по посочения критерий (законосъобразност) и не бива да се 
допуска в практиката на ведущ съд в страната, какъвто е СГС. 
 От мотивите към определението по въззивното производство е видно, 
че веднъж СГС е отменил предходно определение на СРС (без да се сочи в 
каква насока е отмененото определение). По делото обаче е очевидно, че СГС 
има две противоречиви произнасяния по едно и също дело, което е 
недопустимо. С оглед единство, последователност и безпротиворечивост в 
практиката на съда, постановеното веднъж решение на съда за връщане на 
делото и за извършване на предписаните процесуални действия е 
задължително за всеки следващ състав на същия контролиращ съд при 
идентични фактически и правни положения. От тази гледна точка 
последващото второ решение на СГС по едно и също дело с диаметрално 
противоположна насоченост не може да бъде пример за контролирания съд за 
процесуална дисциплина и уважение към закона. 
 За да обоснове основния си извод, че извършеното деяние не 
съставлява престъпление, СГС в същите мотиви е използвал един 
процесуално недопустим способ за кредитиране обясненията на автора на 
деянието, а именно, че неговите обяснения не били „опровергани” от други 
събрани по делото доказателства. Законът признава доказателствено 
значение на обясненията на обвиняемия само ако те се подкрепят от 
останалите доказателства (чл. 116, ал. 1 и 2 НПК), но не и когато не са 
опровергани. Нормите от доказателственото право са стожера на 
наказателния процес и никой не може да ги тълкува по начин и да влага в тях 
съдържание, което нормативно не е установено. 
 По същото дело незаконосъобразно в диспозитива на определението е 
изписано потвърждава „изцяло” определение ...... По НПК не е възможно 
никакво друго потвърждаване освен изцяло. Не е ли изцяло 
потвърждаването, ще бъде налице частично отменяване, изменяване на 
присъдата или друга корекция, поради което не е необходимо да се изписва, 
че потвърждаването е изцяло, когато друго потвърждаване е невъзможно. 
 Този диспозитив „потвърждава” е посочен като правомощие на 
първоинстанционния съд, който спрямо постановлението по чл. 243, ал. 1 
НПК на прокурора упражнява въззивни правомощия с пълна компетентност 
по фактите и по правото. 
 СГС в производството по чл. 243, ал. 6 и 7 НПК, макар да има 
качеството на основна въззивна инстанция, не упражнява въззивни, а 
контролно – отменителни правомощия, т.е. длъжен е да реши делото 
окончателно, като може да внесе само известни промени в 
първоинстанционния акт, който се обжалва, но не и по фактите, а само по 
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правото. Правомощията на СГС като въззивна инстанция по чл. 243, ал. 7 
НПК да реши делото окончателно означава, че неговите правомощия не са 
въззивни, а чисто касационни (без право да върне делото за ново 
разглеждане), а да го реши като последна инстанция с практическа 
възможност да внесе известни промени само по приложението на закона. От 
тази гледна точка СГС, макар и като (извън тази категория дела) основна 
въззивна инстанция, няма право да упражнява въззивни правомощия, 
включително и да потвърждава определението, а може само да остави 
жалбата срещу определението на СРС без уважение.   
 Предвидените от НПК правомощия са в съответствие с установената 
въззивна или касационна компетентност на съответните съдебни инстанции:  
          За въззивната инстанция е предвидено основно правомощието да 
потвърждава основния съдебен акт – чл. 338 НПК.  
 За касационната инстанция основното правомощие е контролно –
отменително, т.е. когато не са налице основанията за отменяване или 
изменяване на съдебния акт – да го остави в сила (чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК). 
Съображението за това е, че по отношение на фактите въззивният съдебен 
акт на първоинстанционния съд (243, ал. 5, т.1 НПК) е окончателен. Тази 
окончателност означава забрана за установяване на нови фактически 
положения и забрана за продължаване попълването на делото с 
доказателства. Затова въззивният съдебен акт по отношение на фактите е 
окончателен и когато и законът е приложен правилно, обжалваният съдебен 
акт на първоинстанционния съд следва не да се потвърждава, а да се остави в 
сила. Идентично е положението и по ВНЧХД №  6183/2013 г. на същия 
докладчик. 
        ● По ВЧНД № 5432/2012 г. СГС, VII въз. с-в, докладчик съдия Петя 
Колева, законосъобразно е прието, че лицето, направило съобщение за 
извършеното престъпление, не е от кръга на лицата, които имат право да 
обжалват постановлението на прокурора по чл. 243, ал. 3 НПК, въпреки че 
същото лице има право да получи препис от постановлението за отказ да се 
образува наказателно производство по чл. 213, ал. 1 НПК. В случая се касае 
за обжалване не на отказа за образуване, който се разглежда само по 
йерархичен ред – чл. 213, ал. 2 НПК, а за обжалване на постановлението за 
прекратяване на наказателното производство от лице, което не притежава 
правото на жалба. 
 Въпреки, че това постановление е потвърдено с обжалваното 
определение на СРС, незаконосъобразно (процесуално недопустимо е било 
образувано и проведено) е цялотопървоинстанционно производство по чл. 
243, ал. 4 и 5 НПК. При това положение СГС е бил длъжен : 
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         1.да отмени обжалваното определение и да прекрати 
първоинстанционното производство по НЧД № 16842/2012 г. на СРС, 95 с-в; 

2. да остави без без разглеждане жалбата на същото лице срещу 
определението по НЧД № 16842/2012 г. на СРС, 95 с-в и да прекрати 
образуваното пред СГС въззивно производство по ВЧНД № 5432/2012 г. С 
определението си СГС е изпълнил почти посочените по-горе изисквания, с 
изключение на това, че не е прекратил наказателното производство пред СРС 
и пред СГС, като неправилно (недопустимо) образувани. 

● По ВЧНД № 397/2012 г., докладчик съдия П. Гунчев, в мотивите към 
решението е посочено, че „в разпоредително заседание на 15.02.2012 г. и в 
с.з. на 21.05.2012 г. въззивният съд по реда на чл. 327 НПК е преценил, че за 
изясняване на обстоятелствата по делото не се налага събиране на 
доказателства”. От тази констатация се налага извода, че разпоредбата на чл. 
327 НПК се прилага в повечето случаи почти служебно. От нейното 
съдържание се вижда, че разпоредбата не е императивна, а диспозитивна, т.е. 
прилага се доколкото са налице фактическите предпоставки за това, а те са 
или искане на страните за събиране на нови доказателства или становище на 
докладчика, че определени обстоятелства не са изяснени и се налага 
попълване на делото с нови доказателства. Главният критерий за 
допустимостта на процедурата по чл. 327 НПК е необходимостта от нови 
доказателства. 

Следователно процесуалният ред за допускане на доказателства пред 
въззивната инстанция е приложим при наличието на горепосочените 
фактически предпоставки (искане на страните или становище на докладчика) 
и изводът на състава на въззивния съд, че е налице необходимост от събиране 
на доказателства. 

В горепосоченото въззивно решение и по други решения по ВНОХД 
има позоваване на чл. 327 НПК, без да има фактически предпоставки за 
прилагане на процедурата и без задължителния извод на състава на съда за 
необходимост от нови доказателства. Така нормата на чл. 327 НПК  при 
своето приложение неправилно е превърната от диспозитивна в императивна 
(без законодателят да е имал такава идея).  
 

АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
ПО УБДХ И ЗООРПСМ 

 
А/ Производство по чл. 7, ал. 2 и ал. 3 УБДХ. Предварителни бележки. 
     ● Характерът на производството се определя от законоустановените 
правомощия на контролиращия съд. Съгласно изричния текст на чл. 7, ал. 2 
УБДХ тези правомощия се осъществяват по касационните основания, 
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предвидени в НПК. Касационните основания за обжалване на съдебния акт 
определят и характера на правомощията на проверяващия съд – също 
касационни. Идентичността между основанията за обжалване и предвидените 
по закон правомощия на контролиращия съд и тяхното вътрешно единство 
определят съдебното производства като особено касационно производство, 
осъществявано от окръжния съд, респ. от СГС. 
     ●  Практическите последици от касационния характер на съдебното 
производство се изразяват в следното: 
         1. Основанията за обжалване се свеждат само до посочените в чл. 348, 
ал. 1, т.1-3 НПК и не включват:  
           а) пълнотата на доказателствения материал; 
           б) обосноваността на фактическите изводи на съда.  
      Касационната инстанция е длъжна да провери не дали фактическите 
положения са изяснени напълно и дали съответстват на действителното 
положение, а да установи дали при формирането на фактическите изводи на 
съда са спазени изискванията на процесуалния закон и тези на формалната 
логика. 
 2. Касационната инстанция проверява обжалвания съдебен акт не 
изцяло, а само в обжалваната му част и само по отношение на обжалвалите го 
лица. Ако при тази проверка се констатират основания за коригиране на 
обжалвания съдебен акт, които са в полза на необжалвалите го лица, същият 
съдебен акт може да бъде отменен или изменен и по отношение на тях – чл. 
347 НПК. 
 3. Събиране на нови доказателства, освен на писмени, не се допуска 
пред касационната инстанция – чл. 353, ал. 5 НПК.  
 4. Касационната инстанция може да упражни всички правомощия по 
чл. 354, ал. 1, 2 и 3 НПК,освен правомощията по чл. 354, ал. 1, т.4 НПК – да 
отмени решението изцяло или отчасти и да върне делото за ново 
разглеждане. Това правомощие е изключено по несъмнен начин от 
специалния закон УБДХ, чл. 7, ал. 3, съгласно който ОС разглежда делото в 
деня на постъпването му и се произнася с мотивирано решение, което е 
окончателно. С това решение се слага край на производството по УБДХ пред 
съдебните инстанции. 
 Окончателността на решението означава, че никой друг съдебен орган 
не може да разглежда и пререшава същия случай. Последица от това е 
невъзможността на ОС (СГС) да връща делото за ново разглеждане на РС. 
Законодателят е използвал думата „окончателен” в разпоредбите на чл. 243, 
ал. 7, чл. 244, ал. 5, чл. 369, ал. 5 и чл. 382, ал. 9 НПК, за да се подчертаят две 
важни положения:  
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 а) постановеният съдебен акт по същия предмет в поредицата съдебни 
актове е последен по време и като процесуална възможност за издаването му; 
 б) след постановяване на този акт никой друг орган не може да решава 
същия случай. В този смисъл думата „окончателен” е използвана и в 
разпоредбата на чл. 7, ал. 3 УБДХ. Освен от идентичността на използваните 
думи в посочените случаи, еднаквостта на тяхното значение се основава и на 
чл. 37 от  УКАЗ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 
нормативните актове (Обн.,ДВ, бр. 39 от 21.05.1974 г.). Съгласно тази 
разпоредба думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един 
и същ смисъл във всички нормативни актове.  
 По приложението на чл. 7, ал. 2 и ал. 3 УБДХ няма съдебна практика на 
ВКС, нито тълкувателен акт. Съдиите от наказателното отделение на СГС са 
имали в преобладаващата част на актовете си посочените по-горе общи 
положения и по този начин са осигурили преобладаващо правилното 
прилагане на закона. Не по всички въпроси на касационното производство, 
провеждано от СГС, съдебната практика е единна и безпротиворечива. Това 
налага разглеждането на констатираните отклонения.      
 1. По образуването на делата: 
 С оглед касационния характер на производството по чл. 7, ал.2 и 3 
УБДХ и делото следва да носи наименованието „касационно”, а цялата 
абревиатура би следвало да бъде КАНД № …. 
 Вместо това, делата от същия характер са образувани под най-различни 
наименования: ВНАХД, ВНЧД и др. Това означава, че дори при 
същественото отклонение на законовите изисквания за правилното 
образуване на делото, тези отклонения не са еднозначни, а с различна 
насоченост. Необходимо е практиката по този въпрос да се уеднакви и да се 
образува само един вид дела от същия предмет, което по наименование 
максимално да съответства на неговия характер, установен с УБДХ. 
 2. Относно характера на производството по чл. 7, ал. 2 и 3 УБДХ.   
 По ВНЧД № 5433/2013 г. Х-ти въззивен състав, проверяващият съд в 
решението си се е самоопределил като „въззивен съд”, по ВНАХД № 4488 в 
решението същото производство е определено като такова по Глава XXI 
НПК, т.е. като въззивно производство по общия ред, в решението по ВНАХД 
№ 581/2013 г. IX – ти въззивен състав, контролиращият съд се е определил 
отново като „въззивен съд” и др. 
 В други решения (ВНЧД № 3639/2012 г. XII –ти въззивен състав) се 
приема, че основанията за обжалване са касационни, а контролиращото 
производство – касационно, вместо да се реши делото окончателно на 
касационната инстанция, решението на РС е отменено и делото е върнато за 
ново разглеждане, каквото положение чл. 7, ал. 3 УБДХ не допуска. 
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 След като ОС (СГС) е длъжен да реши делото окончателно, това 
означава, че никой друг съдебен орган не може да пререшава същия случай. 
Логическа последица от това положение е невъзможността на ОС да връща 
делото за ново разглеждане на РС или на друг орган. 
  С оглед изискването за окончателно решаване на делото от ОС следва 
да се направят следните уточнения: 
 1. Класическите правомощия на касационната инстанция позволяват 
само да се констатира допуснатото нарушение и да се върне делото за 
отстраняване на същото нарушение на органа, където то е допуснато. При 
изискването за окончателност на решението на касационната инстанция по 
чл. 7, ал. 2 и 3 УБДХ, вместо връщане на делото, следва да установи какъв е 
характера на нарушението и какво е неговото отражение върху изискванията 
за валиден, допустим и законосъобразен съдебен акт. 
 а) касационната инстанция се произнася окончателно върху 
правилността на приложението на материалния закон, въз основа на 
фактическите положения, приети за установени от РС; ОС не може да 
установява нови или различни от установените в първата инстанция 
фактически положения; ако са налице допуснати съществени процесуални 
нарушения при установяване на определени фактически положения, тези 
факти се изключват от базата за прилагането на закона и могат да имат за 
резултат частично или пълно оправдаване на жалбоподателя; все по същите 
причини в тези хипотези контролната дейност на касационната инстанция 
следва да се ограничи в проверка по правилното приложение на закона и 
справедливостта на наказанието; ако са налице съществени процесуални 
нарушения от категорията на абсолютните, касационната инстанция 
отменява решението и оправдава нарушителя (чл. 348, ал. 3, т. 2, 3 и 4 НПК); 
когато не е спазена законоустановената форма, както и материалната 
компетентност за постановяване на определен акт се постъпва по същия 
начин.  
 От изложеното следва, че въззивният характер на производството по 
чл. 7, ал. 2 и 3 УБДХ, определен за такъв от СГС, не се покрива със 
съдържанието на регламентиращите го норми и поради това следва да бъде 
изоставен. 
 Според законодателството контролното производство по чл. 7, ал. 2 и 3 
УБДХ е касационно производство, което е възложено на ОС (СГС) и 
независимо, че този съд осъществява последващ основен съдебен контрол, 
той няма качеството на въззивен съд, а на касационна инстанция. 
 3. По предварителната подготовка на делата за разглеждане в о.с.з.    
 По ВНАХД № 5082/2012 г. XVI –ти въззивен състав в съдебния 
протокол от с.з. на 26.10.2012 г. е констатирано от данните по делото, че РС е 
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върнал жалбата на адвокат А.С.  като подадена срещу необжалваем съдебен 
акт: решение на съда по чл. 34 ЗООРПСМ. Срещу връщането на жалбата е 
подадена жалба. СГС вместо да образува производство по Глава XXI, 
съгласно чл. 323, ал. 2 НПК, е образувал друго производство срещу 
решението на СРС по чл. 34 ЗООРПСМ, каквато жалба въобще не е 
постъпила. 
 Това е наложило образуваното ВНАХД № 5082/2012 г. на XVI –ти 
въззивен състав да бъде прекратено и подадената жалба срещу върнатата 
първа жалба да бъде предложена на зам. председателя отново за 
разпределяне като ВЧНД. 
 Всичко това би могло да се избегне, ако жалбите се проучват 
внимателно преди с.з. и при евентуални несъответствия да не се отива към 
разглеждане на делото в с.з., а да се направи необходимата корекция преди 
това. 
 4. Предмет на касационната проверка по чл. 7, ал. 3 УБДХ.  
 Предметът на касационната проверка се определя и конкретизира при 
съблюдаването на следните предварително дадени положения относно: 
 а) основанието и пределите на обжалване в обективно и субективно 
отношение; 
 б) забраната за установяване на нови фактически положения, която се 
крепи на изключване от касационните основания на непълнота на 
доказателствата и необосноваността на съдебното решение, като възможни 
пороци на обжалваемия съдебен акт;      
 в) липсата на служебно задължение за цялостна проверка на 
обжалвания съдебен акт от касационната инстанция и задължение за 
произнасяне само в пределите на жалбата и по основанията, посочени в нея. 
 г) липсата на съдебно следствие пред касационната инстанция; 
 д) с оглед окончателност на постановеното касационно решение – 
касационната инстанция не може да пререшава въпроса за вината и да 
оправдава нарушителя, освен в случаите, когато е установено, че деянието не 
съставлява нарушение – при тази хипотеза и на осн. чл. 354, ал. 2, т. 2, вр. чл. 
24, ал. 1, т. 1 НПК, съдът отменява постановеното първоинстанционно 
решение, оправдава нарушителя и прекратява производството по делото. По 
ВНАХД № 581/2013 г., IX въззивен състав, докладчик Пенка Велинова е 
процедирала не като последна (касационна) инстанция, а като последна 
въззивна инстанция, каквато по чл. 7 УБДХ не е предвидена.       
 От изложеното следва, че пред касационната инстанция се събират 
само писмени доказателства, ако те са относими, необходими и допустими. В 
този смисъл се е произнесъл с определението си XV –ти въззивен състав по 
ВНЧД № 2030/2014 г. с председател Виолета Магдалинчева и съдия-
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докладчик Снежанка Кьосева. Към изложените съображения в определението 
би могло да се добави и разпоредбата на чл. 353, ал. 5 НПК, съгласно която 
пред касационната инстанция не се провежда съдебно следствие, освен в 
случаите по чл. 354, ал. 5, изр. 2 НПК, който не е налице по конкретното 
дело.   
 Предметът на касационната проверка по всяко дело до голяма степен се 
определя конкретно как решаващият съд схваща характера на 
производството и правомощията си по същото производство, а не както се 
сочи в закона.  
 В решението по ВНЧД № 2030/2014 г. докладчик – съдия Снежанка 
Кьосева, контролиращият съд е определен като „въззивен съд”. Поради тази 
причина е направен пълен и обстоен анализ на събраните доказателства и 
установените фактически положения, въпроси които са извън предмета на 
проверката, извършвана от касационната инстанция. 
 Последици на процесуалното качество на контролиращия съд, приет за 
въззивен, а не за касационна инстанция, са и следващите отклонения от 
изискванията на касационния контрол. По същото решение е изписано, че е 
извършена цялостна служебна проверка на правилността на атакуваното 
съдебно решение, каквито изисквания по закон не съществува към 
касационната проверка. 
 Все в тази връзка, по същото цитирано по-горе решение и поради 
същите причини (неправилно определен характер на производството и 
правомощия на контролиращия съд) в диспозитива на решението е записано, 
че обжалваното решение се потвърждава, вместо че обжалваното решение се 
оставя в сила (чл. 354, ал. 1, т. 1 НПК), а потвърждаването е правомощие на 
въззивния съд, съгласно чл. 338 НПК. 
 По ВНАХД № 5237/2013 г. X-ти въззивен състав, с председател Емил 
Дечев с определение, постановено в с.з. на 26.11.2013 г. с много ясни, 
категорични съображения е оставено без уважение искането за провеждане 
на съдебно следствие пред касационната инстанция. Мотивите към 
определението определят ясно характера на производството, неговия предмет 
и правомощията на контролиращия съд. 
 С решението по същото дело (докладчик съдия П. Велинова) въпреки 
разпоредбата на чл. 7, ал. 2 УБДХ, във вр. с чл. 348, ал. 1 НПК, определящи 
рамките на касационната проверка, е направена оценка на фактическата 
изясненост на случая, както и на събраните доказателства, приети за 
противоречиви, т.е упражнени са процесуални правомощия, присъщи на 
въззивна, а не на касационна инстанция. Все по същата причина решението 
на първоинстанционния съд е отменено и делото е върнато 
зановоразглеждане, въпреки че, съгласно чл. 7, ал. 3 УБДХ, решението на 
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окръжния съд е окончателно, което предполага такова решаване на делото, с 
което се приключва по-нататъшния му ход и движение по съдебните 
инстанции.  
 Тук следва да се посочи, че касационната проверка е преди всичко 
проверка по правилното приложение на материалния закон и спазване на 
процесуалните правила. Фактическата изясненост на делото, пълнотата на 
доказателствения материал, правилната оценка на доказателствата и 
обосноваността на обжалвания съдебен акт са извън предмета на 
касационната проверка. 
 Касационната инстанция е длъжна да провери не правилността на 
установените фактически положения, а спазване на правилата, 
регламентиращи законосъобразното формиране на вътрешното убеждение на 
решаващия съд по фактите. 
 Ето защо по доказването, доказателствата и фактологията на случая, 
правомощията на касационната инстанция не са големи: принципът е, че 
доказателствата, събрани в нарушение на закона имат за последица 
изключване на определени факти от кръга на законосъобразно установените, 
като това може да има за резултат пълно или частично оправдаване на 
жалбоподателя, но не и връщане на делото за ново разглеждане, каквато 
възможност законодателят не е предвидил. 
 По ВНЧД № 1504/2013 г., XVI –ти въззивен състав с докладчик съдия 
Христинка Колева в мотивите към решението е констатирана непълнота на 
доказателства, при цялостната служебна проверка на обжалваното решение, 
извършена от СГС (като въззивна съдебна инстанция), както и съществено 
нарушение на процесуалните правила, поради което обжалваното решение е 
отменено и делото е върнато за ново разглеждане на районния съд, с което 
отново не е изпълнено законовото изискване за окончателност на решението 
на касационната инстанция. 
 5. Срок за съставяне на АУАН по УБДХ.   
 Законосъобразно се приема, че законодателят е фиксирал срок за 
внасяне на делото в съда – в срок 24 часа от съставянето на акта, но за 
съставянето на самия акт в закона не е предвиден пределен срок. В този 
смисъл са подробните и законосъобразни съображения в мотивите към 
решение по ВНЧД № 5924/2012 г., VIII въззивен състав с докладчик съдия 
Снежанка Кьосева. Становището е законосъобразно и не се наблюдава 
практика в друга насока.  
 6. По приложението на материалния закон. 
 С решение по ВНАХД № 570/2013 г., IX въззивен състав, с докладчик 
съдия Ани Захариева е прието, че демонстративното запалване на плик, 
заедно с бюлетина в изборния ден пред избирателната комисия, в 
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помещението за гласуване и пред гласуващите граждани, като деяние от 
обективна страна не съставлява проява на дребно хулиганство по чл. 1, ал. 2 
УБДХ. 
 Съгласно чл. 1, ал. 2 от УБДХ дребно хулиганство по смисъла на този 
указ е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или 
други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в  властта 
или обществеността или в скарване, сбиване или други подобни 
действия, с които се нарушава обществения ред или спокойствие, но 
поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява 
престъпление по чл. 325 НК. 
 Според Постановление № 2/1974 г. на Пленума на ВС на НРБ, т. 2, 
„Непристойни действия са онези, които са неприлични, безсрамни, които 
се изразяват в ругатни, буйство, невъзпитаност и други прояви, 
скандализиращи обществото”. 
 Трудно може основателно и справедливо да се приеме, че 
демонстративният палеж на плик с бюлетина в изборно помещение пред 
избирателната комисия и граждани, явили се да упражнят избирателното си 
право, не съставлява оскърбително отношение към органите на 
обществеността, каквато е избирателната комисия и присъстващите граждани 
и че тази проява не скандализира обществото, както това е прието от съда.   
 Становището на съда по приложението на закона – чл. 1, чл. 2 УБДХ не 
е съобразено с т. 2, изр. 3 от ППлВС № 2/1974 г. относно съдържанието на 
понятието „непристойна проява” (понятие идентично с непристойно 
действие).  
 За да е налице непристойна проява е необходимо действие, с което да е 
нарушен обществения ред, чиито конкретни проявни форми са изброени 
примерно, но не изчерпателно, като е посочено, че непристойните действия 
могат да бъдат и други, но също следва да отговарят на две изисквания: а) да 
нарушават обществения ред и да са в състояние да скандализират 
обществото. В разглеждания случай палежът на плик с бюлетина в 
избирателното помещение, пред избирателната комисия и в присъствието на 
граждани, упражняващи правото си на глас, несъмнено съставлява 
непристойна проява, която не само грубо нарушава обществения ред, но има 
и капацитета да скандализира обществото, защото съставлява посегателство 
и върху основната ценност на всяко демократично общество -  избирателното 
право. 
 Съдът не се е съобразил с това съдържание на понятието непристойна 
проява, с което е нарушил материалния закон. 
 По такъв начин очевидно е подценено отрицателното въздействие на 
тази непристойна проява върху здравината и стабилността на обществения 
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ред, но и наред с това е стимулиран извършителят, който вместо да бъде 
наказан и поправен, би извършил без колебание и други подобни 
непристойни прояви, след като тези прояви са съдебно толерирани. 
Същевременно не се отчита по никакъв начин драстично засегнатото право 
на гражданите да се движат и действат в една благоприятна или поне щадяща 
обществена среда. Органите на МВР са били сезирани от гражданка, която се 
почувствала скандализирана от същата проява и това са мотивите на 
изпратения сигнал. 
 7. По разглеждането на делата в с.з. и изписването на съдебния 
протокол и съдебните решения. 
 Няма единство в практиката на съда относно приключване на съдебния 
протокол и неговото окончателно оформяне като отделен акт, както и по 
отношение на съдебното решение дали следва да бъде отделен и 
самостоятелен съдебен акт или може да бъде включен като част от съдебния 
протокол. 
 а) делата, по които съдебното решение е включено като неразделна 
част от съдебния протокол са следните: 
 ВЧНД № 1972/2012 г. XV-ти състав, председател на състава и 
докладчик съдия Весислава Иванова; ВНАХД № 3334/2012 г. VII –ми 
въззивен състав, председател на състава и докладчик съдия Петър Гунчев; 
ВНЧД № 3633/2012 г. XII-ти състав, председател на състава и докладчик 
съдия Карамфила Тодорова; ВНЧД № 4147/2012 г. II-ри въззивен състав, 
председател на състава и докладчик съдия Иван Коев; ВНАХД № 3161/2013 
г. V-ти въззивен състав, председател на състава и докладчик съдия Иван 
Коев; ВНАХД № 2386/2012 г., с председател на състава съдия Костадинка 
Костадинова и докладчик съдия Петър Стоицев; ВНЧД № 2482/2012 г. I-ви 
въззивен състав, председател на състава и докладчик по делото съдия Петър 
Гунчев; ВНАХД № 3307/2012 г. XVI-ти въззивен състав, председател на 
състава и докладчик по делото съдия Десислав Любомиров; ВНЧД № 
3040/2012 г. XII-ти въззивен състав, председател Карамфила Тодорова и 
докладчик съдия Даниела Борисова; ВНАХД № 4611/2012 г. II –ри въззивен 
състав с председател съдия Иван Коев и докладчик съдия Евелина Папазян; 
ВНЧД № 4689/2012 г. I-ви въззивен състав с председател Петър Гунчев и 
докладчик съдия Петя Колева; ВНЧД № 1459/2013 г. XVII –ти въззивен 
състав с председател и докладчик съдия Светла Букова; ВНАХД № 2716/2013 
г. с председател и докладчик съдия Десислав Любомиров; ВНАХД № 
4094/2013 г. с председател на състава и докладчик съдия Величка Цанова; 
ВНЧД № 5924/2012 г. VIII-ми въззивен състав с председател на състава съдия 
Мина Мумджиева и докладчик съдия Снежанка Кьосева. 
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 Тези 15 дела имат за предмет идентични жалби срещу решения на СРС 
по чл. 6 УБДХ. Недопустимо е съдебни производства с идентичен предмет да 
бъдат образувани в контролни съдебни производства с различни 
наименования: ВНЧД и ВНАХД. Между тези производства като процедура и 
правомощия има съществено различие. Производството пред въззивната 
инстанция за проверка на определения и разпореждания – Глава XXII НПК 
не включва решенията на съда по чл. 6 УБДХ, защото съгласно чл. 7, ал. 2 
УБДХ, същото решение подлежи на касационно, а не на въззивно обжалване 
пред ОС. 
 Решенията на РС по чл. 378, ал. 4 НПК подлежат на обжалване пред 
ОС по реда на Глава XXI НПК – въззивно производство, включващо 
цялостна проверка на решението. Допуснатата не прецизност при определяне 
характера на последващото контролно съдебно производство е дало 
отражение както върху спазването на реда за разглеждане на делото, така и 
относно правилата за изготвянето на съдебния протокол и съдебния акт на 
ОС. По същите причини при разглеждането на горепосочените дела, както и 
при изготвянето на съответните съдебни актове са допуснати следните 
нарушения: 
 ● Съдебният протокол е приключен след изписване диспозитива на 
решението и поради тази причина е подписан и от секретаря. Наред с 
подписите на членовете на състава на съда е положен и подписа на секретаря, 
без той да е необходим за решението. Това положение основателно би 
поставило въпроса за перфектността на съдебното решение, след като то е 
подписано и от лице, което по закон не е предвидено да го подпише.  
 За да се избегне този недостатък, засягащ автентичността на съдебното 
решение, следва да се изостави практиката съдебният протокол и съдебното  
решение да съставляват една непредвидена по закон симбиоза. Относно 
постановяването на съдебното решение по чл. 7, ал. 3 УБДХ важат правилата 
на касационното производство по Глава XXIII НПК. Съгласно чл. 354, ал. 4 
НПК решението на касационната инстанция се изготвя по правилата на чл. 
339, ал. 1 и 2 НПК и се обявява не по-късно от 30 дни от съдебното 
заседание,  в което делото е обявено за решаване. 
 Ако съставът на съда е готов да постанови решението си незабавно 
след приключване разглеждането на делото, тогава изразът „Протоколът е 
изготвен в съдебно заседание, което приключи в …… следва да се постави 
като финал на съдебния протокол и тогава да бъдат изписани длъжностите на 
председател и секретар за полагане на съответните подписи. 
 Съдържанието на съдебното решение може да се изпише след 
приключването на съдебния протокол и тогава отпада необходимостта 
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приключването на протокола и подписването му да става след изписването 
на решението.  
 ● В някои решения (ВНАХД № 4094–2013 г. XII въз. с-в, председател и 
докладчик съдия Величка Цанова) незаконосъобразно се изписва 
диспозитива „потвърждава решение …..”, който е приет за въззивното 
производство, вместо „оставя в сила ……”, който е предвиден за 
касационното производство.  
 ● В решение по ВНАХД № 2716/2013 г. IV-ти въз. състав с председател 
и докладчик съдия Десислав Любомиров, както и по много други дела, 
проверяващият съд е определен като „въззивен” и затова е действал като 
въззивна, а не като касационна инстанция, съгласно чл. 7, ал. 2 УБДХ. 
 ● В решение по ВНЧД № 1459/2013 г. ХVII-ти въз. състав с 
председател и докладчик съдия Светла Букова и по други дела са изписани 
обстоятелства така, както това е предвидено за основния първоинстанционен 
съд. Когато ОС действа като касационна инстанция, както това е по чл. 7, ал. 
1, 2 и 3 УБДХ основните функции на контролиращия съд не са 
установителни относно правилността на установените факти, а оценъчни – 
относно спазване на процесуалните правила от първоинстанционния съд при 
формиране на вътрешното му убеждение, включително и при установяване 
на фактите. Задачата на касационната инстанция е не да установява 
обстоятелствата по делото, а да даде процесуална оценка на тази дейност при 
извършването й от РС. 
 Ако това изискване се съобразява мотивите на касационното решение 
могат да бъдат пощадени от ненужната фактология и така да бъдат 
решително съкратени. 
 ● В съд. протокол по ВНЧД № 2482/2012 г. I-ви въз. състав с 
председател и докладчик съдия Петър Гунчев, активният процесуален субект 
в касационното производство неправилно е изписан като „нарушител”, което 
е относимо за инстанцията по същество, вместо „жалбоподател” – за 
инстанцията по обжалването. 
 ● В мотивите на решение по ВНАХД № 2386/2012 г. на ХIV-ти въз. 
състав с докладчик съдия Петър Стоицев, незаконосъобразно е обсъждана 
необосноваността като основание за обжалване на решението на РС по чл. 6 
УБДХ. Такова касационно основание за обжалване на съдебно решение на 
основния съд не е предвидено по закон въобще и поради това не следва да се 
обсъжда. 
 ● В мотивите към решението по ВНАХД № 3161/2013 г. V-ти въз. 
състав с докладчик съдия Емил Дечев, СГС в процесуалното си качество на 
касационна инстанция, не само е упражнил контрол по установяването на 
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фактите, но е приел и собствени фактически положения, което е в 
противоречие с отредените правомощия на касационната инстанция.    
 ● В преобладаваща част от решенията по  проверени дела от същата 
категория не се сочи основанието за постановяване на решението, а то е 
посочено в чл. 354 НПК, което съответства на упражненото правомощие. 
 б) дела, по които съдебното решение съставлява отделен и 
самостоятелен съдебен акт са следните: 
 ВНАХД № 1400/2012 г., V-ти въз. с-в с председател Мирослава 
Тодорова и докладчик мл. съдия Васил Петров; ВНАХД № 580/2013 г. IX –ти 
въз. с-в с председател Ани Захариева и докладчик съдия Пенка Велинова; 
ВНАХД № 581/2013 г. IX –ти въз. с-в с председател Ани Захариева и 
докладчик съдия Пенка Велинова; ВНАХД № 4488/2013 г. II-ри въз. с-в с 
председател Иван Коев и докладчик съдия Иво Хинов; ВНЧД № 5433/2013 г. 
X-ти въз. с-в с председател Атанас Атанасов и докладчик съдия Костадинка 
Костадинова; ВНАХД № 3117/2013 г. XVI-ти въз. с-в с председател 
Христинка Колева и докладчик Мина Мумджиева; ВНАХД № 2665/2013 г. 
IV-ти въз. с-в  с председател Иво Хинов и докладчик съдия Пенка Велинова; 
ВНАХД № 1354/2012 г. VIII-ми въз. с-в с председател Мина Мумджиева и 
докладчик съдия Емил Дечев; ВНАХД № 1440/2012 г. V-ти въз. с-в с 
председател и докладчик съдия Мирослава Тодорова; ВНЧД № 1504/2013 г. 
XVI – ти въз. с-в, председател и докладчик съдия Христинка Колева; ВНАХД 
№ 5237/2013 г. X –ти въз. с-в с председател Емил Дечев и докладчик съдия 
Пенка Велинова; ВНЧД № 2030/2014 г. ХV-ти въз. с-в с председател Виолета 
Магдалинчева и докладчик съдия Снежанка Кьосева; ВНАХД № 570/2013 г. 
IX –ти въз. с-в с председател и докладчик съдия Ани Захариева; ВНАХД № 
1015/2013 г. VIII - ми въз. с-в с председател и докладчик съдия Мина 
Мумджиева. 
 За всички посочени по-горе дела е валидно, че : 
 ● съдебният протокол е приключен, без да има смесване на неговото 
съдържание със съдържанието на решението и без да се налага съдебното 
решение да бъде подписвано освен от състава на съда, още и от съдебния 
секретар. 
          ● решението е отделен и самостоятелен съдебен акт, независимо от 
датата на произнасянето му и е подписано само от състава на съда, без 
съдебния секретар. 
 Извън посочените критични бележки по определяне характера на 
контролното производство и произтичащите от това други несъответствия с 
изискванията на закона, при проверката се констатираха значителен брой 
производства и изготвени съдебни актове (съдебни протоколи и решения), 
които съответстват на изискванията на закона. 
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 Такива са производствата по ВНАХД № 1015/2013 г. VIII - ми въз. с-в с 
докладчик съдия Мина Мумджиева, ВНАХД № 1400/2012 г. V-ти въз. с-в с 
председател Мирослава Тодорова и докладчик съдия Ралица Манолова, 
ВНЧД № 3639/. ХII-ти въз. състав с председател и докладчик съдия 
Карамфила Тодорова, ВНЧД № 4147/2012 г. на  II –ри въззивен състав с 
председател и докладчик съдия Иван Коев и др. 
 
Б/ Производство по чл. 34 от ЗООРПСМ 
 Специфичното за това контролно производство е, че то се прилага в 
практиката на СГС без наличието на съответен нормативен регламент. 
Въпреки това основанието за обжалване решението на РС по чл. 33 от 
ЗООРПСМ е намерено вярно и законосъобразно е аргументирано: Съгласно 
Решение по ВНАХД № 4674/2013 г. законосъобразно е прието, че 
„Контролиращият съд (СГС) споделя изводите на първоинстанционния съд, 
че съдебният акт по чл. 33 от ЗООРПСМ подлежи на обжалване, независимо 
от нормата на чл. 34 от с.з., която гласи обратното. Тази норма противоречи 
на чл. 6, т. 1 ЕКПЧ и чл. 2, ал. 1 от Протокол № 7 на същата конвенция, тъй 
като ограничава правото на защита на наказаното лице. Тук следва да се 
отбележи, че редът, по който следва да бъде разгледана жалбата е най-
близкия аналогичен на актуалната редакция на чл. 7, ал. 2 УБДХ по 
касационните основания по НПК. Същата правилна теза е материализирана в 
Решение по ВНАХД № 5027/ 2012 г. VIII-ми въз. с-в с председател и 
докладчик съдия Мина Мумджиева, както и в решение по ВНАХД № 
3005/2012 г. на същия състав и докладчик. Към изложеното становище може 
да се добави още, че независимо от забраната за ангажиране на наказателна, 
административна и дисциплинарна отговорност по аналогия на закона според 
чл. 46, ал. 3 ЗНА, тази забрана се изключва поради действието на 
юридически нормативен акт по-висш (чл. 5, ал. 4 КРБ), съгласно който при 
противоречие между норми от вътрешното законодателство и международно-
правни норми, приоритет имат последните, т.е. чл. 6, т. 1 ЕКПЧ и чл. 2, ал. 
1от Протокол № 7 от ЕКПЧ, съгласно чл. 5, ал. 4 КРБ имат приоритет пред 
вътрешното законодателство на РБ, включително и пред чл. 46, ал. 3 ЗНА и 
поради това те несъмнено дерогират същата норма. 
 В практиката на съда няма единство относно приложимото по аналогия 
съдебно производство при разглеждане жалбите срещу решение на РС по чл. 
33 от ЗООРПСМ. Както бе посочено едни състави приемат, че приложимото 
друго производство е това по чл. 7, ал. 2 УБДХ. Други състави приемат, че 
жалбата следва да се разгледа по реда на Глава XXI НПК. Законосъобразно е 
първото становище. Чл. 46, ал. 1 и 2 ЗНА не противоречат на разпоредби на 
Конституцията на РБ или на норми, включени в международен нормативен 
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акт, подписан и ратифициран от РБ. Ето защо аналогията с чл. 7, ал. 2 УБДХ 
е най-приемлива и поради това, че и в двата случая се касае за упражняване 
на последващ инстанционен съдебен контрол върху актове на РС, с които се 
ангажира административно-наказателна отговорност на физически лица.        
  Поради незаконосъобразно определяне характера на контролното 
производство по чл. 7, ал. 2 УБДХ, използвано по аналогия при обжалването 
на решение по чл. 33 от ЗООРПСМ, се констатираха следните 
несъответствия: 
 ● позоваването на норми от въззивното, а не от касационното 
производство (чл. 314, вместо чл. 348 НПК), както и произнасяне по 
обосноваността на обжалваното решение, без това правомощие да е 
включено в основанията за обжалване, потвърждаване на обжалваното 
решение, вместо оставянето му в сила, каквото е правомощието на 
касационната инстанция по НПК – Решение по ВНАХД № 4674/2013 г. XVI –
ти въз. с-в, докладчик съдия Даниела Стоичкова, Решение по ВНАХД № 
5027/2012 г.VIII - ми въз. с-в, председател и докладчик съдия Мина 
Мумджиева, Решение по ВНАХД № 552/2013 г. XI-ти възз. с-в, докладчик 
съдия Иво Хинов и др.  
 В Решението по НАД № 5003/2012 г. VII въз. с-в, докладчик Виолета 
Магдалинчева, незаконосъобразно има произнасяне по фактическата 
изясненост на делото и пълнота на доказателствения материал, макар че 
необосноваността и непълнотата на доказателствата не са касационни 
основания за проверка на обжалваното решение. 
 ● С решението по същото дело, СГС е отменил обжалваното решение и 
е върнал на РС за ново разглеждане, въпреки че и съгласно чл. 7, ал. 2 УБДХ 
решението на контролиращата касационна инстанция е окончателно, без 
възможност за пререшаване на делото от друг орган или от друг съд. 
  Поради липсата на изрична законова регламентация относно 
основанията за последващ съдебен контрол върху решението на РС по чл. 34 
ЗООРПСМ, компетентният орган, неговите правомощия и характера на 
същото контролно производство при решаването на жалби срещу решения на 
РС по чл. 34 от с.з. следва да се има предвид всичко посочено по тези 
въпроси при разглеждане на касационното производство по чл. 7, ал. 2 и 3 
УБДХ по буква „А”. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

През последните години в съдийските среди битува становището, че в 
наказателното производство съдът е арбитър между прокурора и защитата на 
подсъдимия по наказателно-правния спор има ли извършено престъпление, 
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кой е неговият автор и дали е виновен подсъдимия. Това становище за ролята 
на съда и по-специално за неговата процесуалн финкция е типично и 
характерно за наказателно-процесуалното производство на страните от 
англосаксонската система – САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Нова 
Зеландия, ЮАР и някои скандинавски страни. 

Наказателно-процесуалната система на Р България исторически и 
понастоящем принадлежи към европейската континентална  процесуална 
система с най-характерен представител Р Франция. Характерно за тази 
система е, че са въведени две специфични само за нея начала: а) задължение 
за разкриване на истината; б) служебно начало в дейността на съда и органите 
на ДП. Съществуването на тези две начала и в НПК на Р България- чл.13, 
чл.14, чл. 23, чл. 266, ал.1 НПК не позволяват да се приеме, че процесуалната 
роля на съдията е на процесуален арбитър.  Въпреки това посоченото по-горе 
становище, съществуващо повече от 15 години, до известна степен е 
променило отношението на съдиите към изпълнението на служебните им 
задължения и то специално към активността им в съдебния наказателен 
процес. В тази връзка е необходимо и достатъчно да се посочат още няколко 
положения:  

• Съгласно чл. 117, ал.  КРБ съдебната власт защитава правата и 
законните интереси на гражданите, ЮЛ и държавата: защитата не може да се 
осъществи пасивно, а чрез активни процесуални действия и съответните 
актове 

• Съгласно чл. 121, ал. 2 КРБ, производството по делата осигурява 
установяването на истината: това положение е адресирано едновременно към 
законодателната власт да гарантира чрез съответните закони разкриване на 
истината, но и към съдебнта власт от която зависи начина на осъществяване 
на производството по делата за да се осигури практически разкриването на 
истината 

• Съгласно чл. 121, ал. 4 КРБ,  актовете на правораздаването се 
мотивират: по англоскаксонската система при разглеждане на делата от 
съдебно жури решението се постановява чрез гласуване устно и не се 
мотивира. По същата система и не съществува и задължение на съда за 
разкриване истината, а той решава съответно на резултата от процесуланата 
битка между страните.  

Посоченото до тук налага необходимостта от преосмисляне ролята и 
функцията на съдията в наказателния процес така, че тя да е в съответствие на 
изискванията, установени в КРБ и действащия НПК на Р България. И това е 
един от преките пътища за значително подобряване бързината и качесвото на 
правораздването.  
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА  
И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОСЪДНАТА ДЕЙНОСТ 

 
 
1. Книгите, отразяващи дейността на СГС, НО се водят, съхраняват и 

приключват, съгласно установените изисквания. Констатирани са известни 
отклонения от тези изисквания, за отстраняването на които са дадени 
съответните препоръки и указания.  

2. Делата се образуват и насрочват, съгласно условията и сроковете на 
закона. Констатираните известни отклонения са анализирани, посочени и е 
дадена препоръка как да бъдат преодоляни.  

3. Преобладаваща част от делата се насрочват и разглеждат в кратки 
срокове между 3 м. и 1 г. Има отклонения от това общо правило по някои 
дела, причините за което са анализирани и посочени на докладчика и 
ръководството на съда за отстраняване.  

4. Съдебните актове по начало са законосъобразни и в съответствие с 
практиката на висшата съдебна инстанция и ЕСПЧ. Констатирани са някои 
различия и несъответствия с изискванията за точното прилагане на закона, 
които са анализирани по видове производства по съответните глави на НПК 
и са посочени пътищата за тяхното преодоляване. 
 5. Средномесечното натоварване на съдия е около 13 дела първа и 
въззивна инстанция от всички видове, разглеждани от СГС, НО. Тази средна 
натовареност следва да се има предвид от ръководството на съда при 
участието на съдиите в разпределението на делата. Същевременно 
натовареността не е прекомерна, но специфичните условия на работа на СГС 
пред очите на всички столични медии, прави работата му много по-трудна и 
много по-отговорна. 
  6. Като цяло СГС, НО има солиден професионален капацитет и на 
практика изпълнява успешно своите функции и задачи на окръжен съд с 
обща и специална компетентност.  

7. Наказателният състав на съда е комплектован от добре подготвени 
юристи по наказателната материя, които с известни изключения, решават 
добре и много добре възложените им дела. 

8. Ръководството на съда, вкл. и по отношение на НО, се осъществява с 
формално-бюрократични методи, без да се изслушват наказателните съдии и 
без да се съобразява тяхното становище. 

9. Административните заповеди, извън приложението на чл. 9 ЗСВ, 
съответстват на изискванията на закона, но административно-управленската 
дейност не се използва достатъчно за подобряване на организационните 
условия на правораздаването във възможната степен. 
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       10. При отсъствие на докладчика или член на въззивен състав 
определянето на заместващ съдия не се извършва на случаен принцип, по 
електронен път, а чрез писмена заповед на председателя или неговите 
заместници.  
       11. Не се използва капацитетът на наказателните съдии в решаването на 
организационни въпроси, свързани с правораздавателната дейност, както и 
по други въпроси, не бяха предоставени протоколи от ОС на НО. Не е ясно 
как на практика СГС, НО е вземало отношение по въпросите, изпращани от 
ВКС за подготовка издаването на тълкувателни решения.  
        12. Няма документиране на проведени обсъждания на годишни отчетни 
доклади на съда, както и на други проблеми от правораздавателната дейност 
на съда: причини за отменяване на съдебните актове на СГС от САС и ВКС и 
ръщането на делата за ново разглеждане; спорни въпроси по приложението 
на закона и др.  
       13. Няма документиране на извършени редовни проверки на СРС и 
резултатите от тях. От това следва, че най-големият районен съд в Р 
България е оставен на автопилот, без периодичен контрол и подпомагане. 
Същото се отнася и за СГС, който през същия период не е проверяван нито 
веднъж от САС.   

14. От получените при проверката резултати е видно, че натоварването 
на наказателните съдии не е равномерно. Обективно това води до 
пренатоварване на отделни състави с неизбежни последици за бързината и 
качеството на правораздаването, както и за здравето на съдиите. Не е 
възможно един съд да правораздава справедливо ако вътрешната 
организация и разпределението на делата не са справедливи.  

15. По отношение на случайното разпределение на делата ИВСС не 
разполага с капацитет (липса на IT специалист, който да установи има ли 
манипулиране на програмата за разпределение на делата), поради което 
проверката е извършена само относно спазване на формалните условия за 
случайното разпределение на делата, които са спазени. От тази гледна точка 
приемаме констатациите и всички други резултати от проверката по същите 
въпроси, извършена от ВСС.  

16. Основните проблеми на съда могат да бъдат формулирани по 
следния начин: 

        а) подобряване общото администриране на работата в НО от 
постъпване на делото до неговото приключване. 

       б) да се подобри дейността по приложението на чл. 9 ЗСВ, като се 
изключи административното определяне на докладчици и заместващи член 
съдии и се съобразят всички указания, дадени от ВСС по въпроса. 
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       в) да се повиши контролът върху дейността на наказателното 
деловодство при водене на установените книги и при извършването на 
останалите спомагателни дейности, чрез редовен периодичен контрол върху 
неговата дейност, упражняван от докладчиците по делата или от зам. 
председателя, или от специално овластени съдии. 

      г) да се следи от зам. председателя за равномерното участие на 
всички съдии в разпределението и разглеждането на наказателните дела. 

      e) да се упражнява ежемесечен контрол върху написването на 
съдебни актове в установените срокове. 

      ж) да се подобри дисциплината на наказателния процес, като се 
проучват предварително всички наказателни дела и се вземат мерки за 
тяхното срочно разглеждане и приключване. 

      з) на ОС на НО да се обсъждат причините за отменените съдебни 
актове от контролните инстанции, новоприетите актове на ВКС, ОСНК, 
както и обсъждането и формирането на становище на НО по проекти на ТР 
на ОСНК.       

17. Общата оценка на качеството на проверените съдебни актове е 
добра и много добра. ИВСС счита, че в СГС работят много добре 
подготвени юристи и при една подобрена обща организация на работата в 
съда и при една повишена индивидуална самодисциплина, резултатите мога 
да бъдат много по-добри. Основната предпоставка за одобряване качесвтото 
на правостдната дейност си остава непрекъснатата самоподготовка, защото 
няма друга по-ефективна форма за поддържане и повишаване на знанията. В 
областта на правото няма предели над които няма какво да се научи, нито 
има положени усилия, които да са без резултат.  

18. Има забавено разглеждане и приключване на някои секретни 
наказателни дела, както и други дела от общ характер. Наложително е тези 
дела да се вземаят на специален отчет и да се набележат организационни и 
др. необходими мерки за приключването им.   

19. Препоръчително е ежемесечно на общо събрание на съдиите от НО 
да се обсъждат наред с другите въпроси и тези, свързани с движението на 
делата, останали неприключени за НАХД  - за срок повече от 6 месеца, за 
НЧХД – за срок повече от 1 година, за НОХД – за срок повече от 2 години, 
както и за въззивните производства – неприключили над 6 месеца.  

 20. Да се възстанови периодичният контрол върху дейността на СРС 
чрез формите и актовете, установени в ЗСВ. 

   
Председателят на СГС и всеки съдия от НО от същия съд, могат да 

направят писмени възражения по констатациите в Акта, ако имат такива, в   
7- дневен срок от връчването му пред главния инспектор на ИВСС. 
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За предприетите мерки, с оглед направените препоръки и 

предложения, Инспекторатът към ВСС следва да бъде уведомен в 
едномесечен срок. 

 
 
 

                                           ИНСПЕКТОР: 
 

                                                                       ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 
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