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             На основание чл.58 във връзка с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от 

Закона за съдебната власт и приетия план за провеждане на 

комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен 

съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към 

Окръжните прокуратури  в Апелативен район – София за 2015 г., и 

Заповед № ПП-01-29/19.05.2015 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- 

град Трън с обхват от 01.01.2013 год. до 31.12.2014 год. и задачи на 

проверката: 

     ● заповедни книги, организация и осъществяване на 

административната дейност.  

             ●  срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на 

мотивите към тях. 

             ●   върнати за доразследване дела - причини и основания, както 

и спрени наказателни дела. 

             ●  изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване. 

             ●  общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 

присъди. 

             ●  общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от 

Апелативен съд.  

             ●  противоречива съдебна практика по влезли в сила съдебни 

актове. 

              

     

       

          СРОК за извършване на проверката от 27.05.2014 г. до 

28.05.2014 г., с проверяващи: инспектор  Петър Раймундов и експерти 

Тамара Кочева и Румен Кабуров. 

 

 

 

          МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

 

          ●  непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги;  

          ●  анализ на документация; 

          ●  индивидуални беседи и разговори;  

          ● изискване на статистическа информация от ръководителите на 

съответните съдилища. 
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I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 

Административното ръководство на Районен съд- Трън през 2013г. и 

през 2014г. е осъществявано от Председателя на съда, съдия Михаил 

Алексов, който заема тази длъжност от 16.12.2009г. до момента.  

В Районен съд – Трън няма обособено наказателно отделение.   

През проверявания период  броят  на наказателни състави /съдии/ е 

следният: три състава през 2013 г. и два състава от 2014г., съгласно 

решение на ВСС по протокол № 2/16.01.2014г. 

На основание заповед № К- 926 от 19.11.2012г. на Председателя на 

САС, съдия Бисерка Милушева е командирована в Пернишки окръжен 

съд, считано от 20.11.2012г. до назначаване на съдия на вакантната щатна 

съдийска бройка. Със заповед № К-1211/27.12.2013 г. на Председателя на 

САС, командировката на съдия Милушева е продължена, считано от 

01.01.2014г. 

На основание решение на Висшия съдебен съвет по Протокол                                   

№ 2/16.01.2014г. щатна длъжност „съдия” в Районен съд -гр. Трън е 

съкратена на основание чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗСВ. Съдия Тодорова е 

преместена в Районен съд - гр. Радомир,  по реда на чл. 194 от ЗСВ, 

считано от датата на встъпване в длъжност – 20.01.2014г.  

Със заповед № 29/21.01.2014г. на Председателя на ПОС – съдия 

Тодорова е командирована в Районен съд - гр. Трън, считано от 

21.01.2014г.  до прекратяване на командировката на съдия Милушева в 

Окръжен съд  - гр. Перник.  

Със заповед № 95/07.03.2014г. на Председателя на ПОС, 

командировката на съдия Тодорова е прекратена, считано то 12.03.2014г.   

Със заповед № А-210/14.03.2014г. на Председателя на АС - София, 

командировката на съдия Милушева е прекратена, считано от 20.03.2014 

г. 

С решение по протокол № 16/10.04.2014г. на ВСС, Бисерка 

Милушева е назначена на длъжност „Административен ръководител – 

Районен прокурор” на Районна прокуратура - гр. Трън, считано от дата на 

встъпване – 22.04.2014г.  

Съгласно заповед  № 998/07.07.2014г. на Председателя на ВКС 

„младши съдия” в Окръжен съд Силистра - Темислав Димитров е 

командирован на длъжност „съдия” в Районен съд - гр. Трън от 

14.07.2014г.  

Съгласно заповед  № 1758/25.11.2014г. на И.Ф. Адм. ръководител - 

Председател на ВКС „младши съдия”  в Окръжен съд Силистра - 

Темислав Димитров е командирован в РС - Перник, считано от  01.12.2014 

г., с което се прекратява и командироването му в Районен съд - гр. Трън.  
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Съдия Веселин Хайдушки  - съдия в Районен съд - гр. Брезник е бил 

командирован в Районен съд - гр. Трън през месец април - на 28.04.2014г. 

и месец декември - на 08.12.2014г. и на 19.12.2014г.  

Съдия Роман Николов – председател на РС – Брезник е бил 

командирован  в Районен съд - гр. Трън от 03.06.2013г. до 05.06.2013г. и 

на 07.06.2013г., съгласно заповед № 209/31.05.2013 г. на адм. ръководител 

– председател на ПОС.  

Процентното натоварване на административния ръководител при 

Районен съд гр. Трън е – 100%, натоварването е регламентирано със 

Заповед № 30/10.02.2014г., с която са утвърдени вътрешните правила за 

случайно разпределение на делата чрез програма “Law Choice” – чл. 5, ал. 

3  от правилата и  заповед № 18/07.04.2011 г., с която са утвърдени 

вътрешните правила за случайно разпределение на делата чрез програма 

“Law Choice”  - т. 3  от правилата /отм. /.  

  В Районен съд гр. Трън се използват следните компютърни 

програми: САС „Съдебно деловодство”; АИС „Бюра съдимост”; 

ПП”Конто”; АПИС; ПОЛИКОНТ; АПИС; LAW CHOICE; Нотариална 

програма; Антивирусна програма. 

          За електронното разпределение на делата на случаен принцип в съда 

се използва програмата  Law choice, предоставена от ВСС. 

         Лицето, което има нормативен достъп до софтуерната програма за 

разпределение на делата на случаен принцип е Председателят на съда, а в 

негово отсъствие, определен със заповед съдия, който да го замества.  

         От въвеждането на системата до нея са имали фактически достъп  

Председателят на съда, а в негово отсъствие, определен със заповед съдия, 

който го замества. 

         Не е констатирано външно въздействие върху системата.   

В Районен съд - Трън делата се разглеждат от съдиите след 

определянето им от електронната система.  

Определянето на съдия – докладчик се извършва от председателя на 

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

случайно електронно разпределение на делата. В случай на отсъствие на 

председателя, разпределението на делата се извършва от зам. 

председателя на съда.  

        Промяна и преразпределение на определения съдия-докладчик се 

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

продължително отсъствие, която задължително се мотивира.  

 Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на 

електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, 

извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 

дело.   

 Насрочването на първото съдебно заседание по наказателните дела 

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

предвидени в чл. 248 от НПК.   
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 Общата и специализирана администрация са съобразени с 

изискванията на чл.16 ал. 2 и чл.17 ал. 2 от ПАРОАВАС (отм.), респ. Чл. 

15 и чл. 16 от ПАС. Водят се всички предвидени деловодни книги. Делата 

се образуват в деня на постъпването им и само в изолирани случаи – най-

късно на следващия ден.    

          Районен съд – Трън има действаща интернет страница http://rs-

tran.com. В интернет страницата на съда се публикуват резултатите от 

съдебните производства в изпълнение изискванията на чл. 64 от ЗСВ, при 

спазване на формата на излагане и недопускане нарушения на 

нормативните документи, касаещи защитата на класифицираната 

информация и на личните данни на гражданите. Достъпът до 

публикуваните съдебни актове се осъществява по максимално опростен 

начин, без необходима регистрация, а чрез използване на главното 

потребителско меню в ляво на интернет страницата на съда. 

  Управлението на съда съответства на закона и нормативните 

документи. Административните заповеди се използват успешно и за 

решаване на въпроси по подготовката и организацията на 

правораздавателната дейност на съда. По всички въпроси, предвидени за 

решаване със заповеди на административния ръководител, по 

нормативните актове и решения на ВСС са издадени съответните 

заповеди. 

  Освен решаването на чисто административни въпроси, заповедите 

на административния ръководител се използват за подобряване 

организацията и контрола върху правораздавателната дейност. 

   

II. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

 Книги и регистри, водени от наказателното деловодство. 

  В РС - Трън се водят нормативно предвидените деловодни книги и 

тяхното състояние е следното: 

1. Описна книга наказателни дела – води се от 01.01.2010 г. до 

30.12.2013 г. Води се съгласно изискванията на ПАРОАВАС (отм.) и ПАС. 

2. Описна книга наказателни дела – води се от 01.01.2014 г. до 

момента, съгласно изискванията на ПАРОАВАС (отм.) и ПАС. 

3. Книга за открити заседания наказателни дела – започната на 

24.04.2012 г. и се води до момента, съгласно изискванията на ПАС. 

4. Книга за закрити разпоредителни заседания – започната през м. 

май 2013 г. и се води до момента, съгласно изискванията на ПАС. 

Всички графи са попълнени коректно, точно и четливо. 

5. Азбучник – започнат 2012 г. и се води до момента  

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

започната 2005 г. и се води до момента.  

7. Книга за веществените доказателства – води се от 1971 г. до 

момента. В отделна папка се съхраняват протоколи от извършени 
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инвентаризации на ВД, намиращи се на съхранение в РС – Трън за периода 

2004 г. – 2014 г. Папка с приемо-предавателни протоколи за периода 2004 

г. до 2014 г. Протоколите съдържат всички реквизити, като имена на 

предаващото лице, неговата длъжност и съответно имена на приемащото 

лице и неговата длъжност, като са положени накрая и съответните 

подписи.  

   За проверявания период не са унищожавани ВД. 

8. Заповедна книга – води се от 04.01.2010 г. до момента, в която се 

регистрират издадените заповеди. Към нея са приложени 2 бр. класьора с 

екземпляри от издадените заповеди. 

 

             III. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА  

      ПО ОБРАЗУВАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

 Постъпилите сезиращи  документи се докладват на председателя или 

заместващия го съдия същия ден или най-късно на следващия ден. 

Принципът е, че се образуват всички наказателни дела. Това показва 

разбиране и спазване на процесуалните изисквания относно този стадий на 

съдебното производство. 

Използваният до проверката остарял и несъответен щемпел за 

образуването на наказателните дела е заместен с нов, който отговаря на 

сегашните законови изисквания. Проблеми има при образуването на НЧХ 

делата, те са констатирани, анализирани на съответното място, като е 

посочен и пътя за тяхното решаване. 

Показателен в това отношение е проявеният професионален интерес 

от председателя на съда какви са констатациите ни по тези въпроси при 

извършените проверки от ИВСС на други съдилища. Възприети са 

положително много от бележките по образуването на наказателни дела и те 

са съобразени при изготвените нови относими и законосъобразни образци 

от  щемпела за образуване на делата. 

Няма други съществени проблеми при образуване на наказателните 

дела. 

 

 ІV. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА  

ПО ПРЕДАВАНЕ ОБВИНЯЕМИЯ НА СЪД И НАСРОЧВАНЕ  

НА ДЕЛОТО 

 

 Този стадий от съдебната фаза на наказателния процес има 

самостоятелно място и значение в правораздавателната дейност на РС – гр. 

Трън.  

 Правилно е виждането, че този стадий е абсолютно необходим по 

всяко наказателно дело. Практическата роля на същия стадий се изразява в 

необходимостта да се провери процесуалната изрядност на ДП в две 

основни направления: а)  спазване процесуалните изисквания за събиране 
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и проверка на доказателствата; б) защита на процесуалните права на 

страните в ДП (обвиняем, защитник, пострадал, повереник и др.). Наред с 

това служебно се проверява относимия процесуален ред, по който може да 

се развие съдебното производство, необходимостта от запасен съдия или 

съдебен заседател, резервен защитник, какъв да бъде състава на съда и по 

кой ред да премине съдебната фаза на наказателния процес. 

 Всичко това предполага внимателна проверка на материалите от 

ДП,становището на обвиняемия по повдигнатото обвинение, установените 

фактически обстоятелства и законосъобразното приложение на 

материалния закон. 

 Разпореждането по чл. 252, ал. 1 НПК е завършващият елемент на 

стадия предаване обвиняемия на съд. С насрочването на делото се приема, 

че са налице всички условия за разглеждане на делото в с.з. Добре е 

изрично да се вземе становище от докладчика по процесуалната 

издържаност на ДП и защита правата на страните, основанията за 

прекратяване или спиране на наказателното производство, процесуалният 

ред, по който следва да протече съдебната фаза на процеса. Всички тези 

въпроси са в служебните правомощия на съдията-докладчик по чл. 248, ал. 

2 НПК и за произнасянето по тях не е необходимо нарочно искане. Това 

важи за всички въпроси по чл. 256, ал. 1 , т.1 НПК. 

 Съвсем различно е положението при решаване на въпросите по чл. 

256, ал. 1, т. 2- 5 НПК и по ал. 3 НПК. За решаването на тези въпроси съдът 

не притежава служебна компетентност, защото те не са включени в 

задължителния предмет на разглеждане и решаване на въпросите по чл. 

248, ал. 2 НПК. С оглед на това, че се касае за въпроси, засягащи 

интересите на отделни участници в наказателното производство, без да са 

свързани с движението и начина на разглеждане на делото (чл. 256, ал. 1, т. 

1 и 4 НПК). Разглеждането на тези въпроси – чл. 256, ал. 1, т. 2, 3 и 5 НПК 

се извършва от съда, до който има направено искане от заинтересованите 

лица. И това е така, защото същите въпроси могат да засегнат в определена 

степен правата на съответните процесуални субекти. Вън от тази хипотеза, 

съдът не бива да си създава служебни задължения за решаване на въпроси, 

за които законът не е предвидил тази възможност. 

 Именно и поради това, по действащия НПК няма служебно 

задължение за съда за произнасяне по МНО, каквито имаше по НПК – 1974 

г. и ако има увлечение в тази насока, то се дължи на една все още 

непреодоляна инерция. Всички мерки за неотклонение са подчинени на 

едни и същи процесуални цели – тези по чл. 57 НПК. Изискванията за 

тяхното вземане са по принцип идентични – тези по чл. 56, ал. 1 НПК. 

Различието между отделните видове мерки за неотклонение е в 

интензивността на ограничаване на правата на обвиняемия. И ако за 

промяна на МНО по чл. 256, ал. 3 НПК се изисква нарочно искане от 

заинтересованите лица, не може да има никакво съмнение, че и за всички 

други МНО също се изисква нарочно искане от заинтересованите лица. 
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Това важи абсолютно и за произнасянето по мярката за обезпечение на 

гражданския иск, конфискацията, глобата и отнемането, въпреки че по тези 

въпроси в закона – чл. 256, ал. 1, т. 3 НПК, също не е посочено, че такова 

искане е необходимо, но едва ли има прецедент на произнасяне по чл. 256, 

ал. 1, т. 3 НПК, без изрично искане. По аналогия следва да се приеме, че 

това важи и за произнасянето по МНО, извън случаите по ал. 3. В противен 

случай се навлиза от съда в сферата на личните права, без искане на 

техните носители.       

 При осъществяване на стадия предаване обвиняемия на съд, съдиите 

от РС – гр. Трън, като цяло, се съобразяват с посочените по-горе 

изисквания. 

 Констатирани са и известни отклонения от тези изисквания, които се 

изразяват в следното: 

 ● По НОХД № 73/2013 г., съдия – докладчик М. Алексов. 

Разпореждането за насрочване на делото съдържа отговор на всички 

въпроси, които се решават от съда в този стадий. Има обаче служебно 

произнасяне по МНО, за което няма законово основание (248, ал. 2 НПК). 

Като последица от това незаконосъобразно решение е и дадената 

възможност за обжалване на разпореждането в частта относно МНО, т.е. 

едно незаконосъобразно решение ражда от самосебе си ново дело пред 

въззивния съд или вместо да намалява делата, съдебната власт, поради 

собствената си незаконосъобразна дейност ги увеличава. 

 ● По НОХД № 42/2013 г. и по НОХД № 74/2014 г. с докладчик съдия 

М. Алексов, разпорежданията за насрочването им съдържат саморъчни 

поправки относно № на делото и годината по първото дело и датата на 

произнасяне и съдията-докладчик по второто дело. 

  Не е желателно върху съдебните актове да има саморъчни поправки 

на определени компоненти на наказателното производство, тъй като няма 

гаранция от кого са извършени същите поправки. Доколкото НПК не 

предвижда за разпореждането подобни поправки, за разлика от съдебния 

протокол – чл. 312 НПК, вместо посочената по-горе саморъчна корекция 

при подобни хипотези е необходимо изготвянето на ново разпореждане, 

съответстващо на всички обективни изисквания. Само по този начин може 

да се счита, че авторството и автентичността на разпореждането не се 

поставят под съмнение. 

 ● По НАХД № 174/2014 г. вместо разпореждане по чл. 252, ал. 1 

НПК, на основание чл. 84 ЗАНН, във вр. с чл. 252 НПК е изписана 

саморъчна резолюция за насрочване на делото,  нарушение на чл. 252, ал. 1 

НПК.  

 

V. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 Насрочванията на делата се извършва при спазване на разпоредбата 

на чл. 252, ал.1 НПК. Всички дела са насрочени в едномесечен срок от 

образуването им.  
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 За целия проверяван период няма дела, насрочени в тримесечен срок 

с разрешение на председателя на съда, както и такива без разрешение на 

председателя на съда. Няма дела, насрочени извън законовите срокове. 

Делата се отлагат при спазването на чл. 271, ал.10 НПК, като за 

проверявания период всички дела са отлагани с интервал от един месец, 

само едно е отложено с интервал от 1 м. и 15 дни. Няма дела, насрочвани в 

интервал над три месеца.  

 

    VІ. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 

 

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

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

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

защитата, заболяване на съдебен заседател, лоши метеорологични 

условия.  

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

доказателства.  

3. Неявяване на защитник на подсъдимия поради уважителни 

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

гражданския ищец, неявяване на актосъставителя и др. 

4.  Необходимост от изготвяне на експертиза; поради искания за 

сключване на споразумение. 

 

 

VIІ. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА НАПИСВАНЕ НА МОТИВИТЕ  

КЪМ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

За проверявания период мотивите към съдебните актове по всички 

приключени дела (14, като за 2013 г. са 8, а за 2014 г. - 6) са изготвени в 

законоустановените  срокове - до 15 дни. Няма изговени мотиви в 30 –

дневен срок или над 30 дни. 

 

 

 VIIІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 340 НПК 

 

 По всички приключени в проверявания период административно-

наказателни дела (84, като за 2013 г. са 31, а за 2014 г. - 53) решенията са 

изготвени в едномесечен срок от обявяване на делото за решаване.  

 

 

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

 

 За проверявания период няма дела, насрочени над 7- дневния срок.  
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       X. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 376, АЛ. 1 НПК 

 

 За проверявания период в РС – гр. Трън има едно дело, насрочено 

след 1-месечния срок – АНД № 91/2014 г., образувано на 14.08.2014 г. и 

насрочено за 17.09.2014 г. – първия заседателен ден след съдебната 

ваканция и ползвания платен годишен отпуск на съдията – докладчик. 

   

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

 

 За проверявания период в РС – гр. Трън общо 10 дела са 

разгледани извън седмодневния срок, като за 2013г. са 3 бр. ЧНД (по 

съдии: съдия Алексов - 1бр. - ЧНД 63/2013г. и съдия Тодорова - 2 бр. - 

ЧНД № 21/2013 и ЧНД 79/2013г.) За 2014г. са 7 бр. ЧНД (по съдии: съдия 

Алексов - 6 бр., ЧНД № 1/2014г.;30/2014г.;60/2014г.;64/2014г.; 70/2014г. и 

78/2014г. и съдия Милушева - 1бр. - ЧНД № 39/2014г.). 

 

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

 

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

дневния срок.  

 

 

  XIIІ. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

           Всички влезли в сила присъди за проверявания период са изпратени  

за изпълнение в 7-дневния срок (36, като за 2013 г. –  14, за 2014 г. - 22).  

 

 За проверявания период в РС – Трън няма изгубени дела. 

 

XIV. СПРЕНИ ДЕЛА 

 

За проверявания период в РС – Трън няма спрени дела. 

 

XV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

1.ЧНД № 45/2013 г. – образувано по чл. 155, вр. чл. 146 ЗЗ, докладчик 

съдия Татяна Тодорова.  

2. АНД № 44/2014 г. – образувано по чл. 232, ал. 5, т. 1 ЗУТ, докладчик 

съдия Бисерка Милушева. Делото е насрочено с резолюция. Със заповед № 

70/ 2014 г. на адм. ръководител, поради назаначаване на докладчика на 

длъжност районен прокурор на РП – Трън и освобождаването й от 
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длъжност „районен съдия”, делото се преразпределя на единствения съдия 

в РС – Трън – Михаил Алексов.        

3. ЧНД № 17/2013 г. – образувано на осн. чл. 427 НПК по чл. 89 НК, докл. 

съдия М. Алексов.  

4. ЧНД № 4/2013 г. -  образувано на осн. чл. 427 НПК по чл. 89 НК, 

докладчик съдия М. Алексов. 

5. НЧХД № 69/2014 г. – прекратено и изпратено на РП – Трън, докладчик 

съдия М. Алексов.  

6. НЧХД № 99/2014 г. – образувано по чл. 146 НК, прекратено поради 

невнасяне на дължимата държавна такса от ч. тъжител, докладчик съдия 

М. Алексов.  

7. НЧХД № 122/2014 г. – образувано по чл. 130 НК, докл. съдия М. 

Алексов. 

8. НОХД № 55/2013 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК, докл. Татяна 

Тодорова по внесено споразумение.  

9. НОХД № 25/2013 г. – образувано по чл. 197, ал. 1 НК, докл. съдия Т. 

Тодорова.  

Забележка: Щемпелът, на който се отбелязва кога съдебният акт е влязъл в 

сила е поставен на вътрешната страна на корицата на делото. 

10. НОХД № 8/2014 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК, докладчик съдия 

Т. Тодорова.  

11. НОХД № 15/2014 г. – образувано по чл. 343в НК, докл. съдия Т. 

Тодорова.  

12. НОХД № 2/2014 г. – образувано по чл. 195, ал. 1 НК, докладчик съдия 

Т. Тодорова. 

13. НОХД № 28/2013 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК, докладчик 

съдия Татяна Тодорова. Едно съдебно заседание е отсрочено от адм. 

ръководител – съдия Михаил Алексов. 

14. НОХД № 74/2013 г. – образувано по чл.343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК, 

докладчик съдия Т. Тодорова по внесено споразумение. 

15. НОХД № 77/2013 г. – образувано по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК, 

докладчик съдия Т. Тодорова. Приключено със споразумение. 

16. ЧНД № 12/2014 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НПК, докладчик съдия 

Т. Тодорова.  

17. НОХД № 53/2014 г. – образувано по чл. 343б НК, докладчик съдия М. 

Алексов.  

18. НОХД № 67/2014 г. – образувано по чл. 196, ал. 1 НК, докладчик съдия 

М. Алексов. 

19. ЧНД № 31/2014 г. – образувано по чл. 306, ал. 1 НПК, докладчик съдия 

М. Алексов. 

20. НАХД № 82/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

Началника на Митница Столична за нарушение на чл. 123, ал. 2 ЗАДС, 

докладчик съдия Темислав Димитров. Решението на РС-Трън е обжалвано 

пред АС – Перник, който е потвърдил решението на РС – Трън. 
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21. НАХД № 79/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от зам. 

началника на Митница Столична за нарушение на чл. 123, ал. 6 от ЗАДС, 

докл. съдия М. Алексов. Решението на РС – Трън е обжалвано пред АС – 

Перник, който е отменил решението на РС – Трън и е потвърдил 

издаденото НП. 

22. НАХД № 81/2014 г. – образувано по чл. 315 КЗ, докладчик М. Алексов.  

23. НАХД № 85/2014 г. – образувано по чл. 177 ЗДвП, докладчик съдия Т. 

Димитров.  

24. НАХД № 80/2014 г. – образувано по чл. 315 КЗ, докладчик съдия 

Темислав Димитров.  

25. НАХД № 30/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 

343в, ал. 2 НК, докладчик съдия М. Алексов. 

26. НАХД № 124/2014 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по 

чл. 235, ал. 6, вр. ал. 1 НК, докладчик съдия Михаил Алексов.  

27. НАХД № 12/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 

345, пр. 1 НК, докладчик съдия Михаил Алексов.  

28. НАХД № 91/2014 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 

168, ал.1 НК, докладчик съдия Михаил Алексов. Съдебното производсдтво 

по делото е прекратено и делото е върнато на РП – Трън. 

29.  НАХД № 97/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на РУП към ОДМВР – Перник за нарушение на чл. 150а, ал. 1 

ЗДвП, докладчик съдия Михаил Алексов.  

30. ЧНД № 32/2014 г. – образувано по чл. 306, ал. 1 НПК, докладчик съдия 

М. Алексов.  

31. ЧНД № 27/2014 г. – образувано по чл. 306, ал. 1 НПК., докладчик съдия 

М. Алексов.  

32. ЧНД № 21/2014 г. – образувано по чл. 433- 436 НПК, докладчик съдия 

М. Алексов.  

Всички дела се образуват, насрочват и отлагат, съобразно изискванията на 

НПК. Насрочването извън двумесечния срок по смисъла на чл. 271, ал. 10 

НПК става единствено и само с разрешение на председателя на съда. 

33. ЧНД № 64/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 3 НПК, докладчик съдия 

М. Алексов.  

34. ЧНД № 63/2014 г. – образувано по чл. 243 НПК, докладчик съдия М. 

Алексов. Жалбата е оставена без разглеждане, поради изтичане на срока за 

обжалване на постановлението на РП- Трън за прекратяване на НП и 

производството по делото е прекратено. Определението на РС – Трън е 

обжалвано пред ОС – Перник, който е потвърдил определението на РС – 

Трън.  

35. ЧНД № 70/2014 г. – образувано по чл. 244, ал.5 НПК, докладчик съдия 

М. Алексов.  

36. НЧХД № 85/2012 г. – образувано по чл. 146 НК, докладчик съдия Т. 

Тодорова. Присъдата е обжалвана пред ОС – Перник, който с решение е 

потвърдил присъдата на РС – Трън. 
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37. НОХД № 49/2013 г. – образувано по чл. 196, ал. 1 НК, докладчик съдия 

Т. Тодорова. Приключено е с осъдителна присъда, която е обжалвана пред 

ОС – Перник, който с решение е потвърдил присъдата на РС – Трън. 

38. НАХД № 37/2013 г. – образувано по жалба срещу ЕФ, издаден от 

ОДМВР – Перник за нарушение по чл. 21, ал. 1 ЗДвП, докладчик Т. 

Тодорова.  

39. НАХД № 71/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

директора на ДИТ – гр. Перник за нарушение по чл. 63, ал. 2 КТ, 

докладчик съдия М. Алексов. Решението на РС – Трън, с което е отменено 

издаденото НП, е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила 

решението на първоинстанционния съд. 

40. ЧНД № 39/2014 г. – образувано по чл. 244, ал. 5 НПК, докладчик съдия 

Б. Милушева. Определението, с което е потвърдено постановлението на 

РП- Трън за спиране на наказателното производство, е обжалвано пред ОС 

– Перник, който  с определение е оставил частната жалба без разглеждане, 

тъй като определението на РС- Трън е окончателно и не подлежи на 

обжалване. 

41. НОХД № 20/2014 г. – образувано по чл. 343б, ал. 2, вр. ал. 1 НК, 

докладчик Т. Тодорова. С разпореждане от 19.03.2014 г. председателят на 

РС – Трън на основание заповед № 45/09.03.2014 г. на председателя на 

същия съд е разпределил делото на съдия Милушева. Делото е приключено 

със споразумение. 

42. НОХД № 29/2014 г. – образувано по чл. 131, ал. 1, т. 12 НК, докладчик 

съдия Б. Милушева. Преразпределено с резолюция, в която е отразено че 

делото е преразпределено със заповед на съдия Алексов. Съдебното 

производство по делото е прекратено и делото е върнато на РП – Трън за 

отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. 

        Проверени още дела: НАХД № 13/2014 г. – М. Алексов; НАХД № 

80/2013 г. – Т. Тодорова; НАХД № 37/2014 г. – Б. Милушева; НАХД № 

24/2014 г. – М. Алексов; ЧНД № 1/2014 г. – М. Алексов; НАХД № 92/2014 

г. – Т. Димитров; НАХД № 105/2014 г. – М. Алексов; НАХД № 84/2014 г. – 

М. Алексов; НАХД № 58/2013 г. – М. Алексов; НАХД № 43/2014 г.- М. 

Алексов; НАХД № 42/2014 г. – М. Алексов.; НАХД № 109/2014 г. – М. 

Алексов; НАХД № 10/2013 г.; НАХД № 38/2013 г., по които няма 

констатирани пропуски и нарушения. 

        По НЧХД № 122/2014 г. са допуснати следните нарушения: липсва 

случайно разпределение по делото, заместващият адм. ръководител съдия 

се е произнесъл с разпореждане, с което тъжбата е оставена без движение, 

без да има образувано дело и определен докладчик по него. 

        Делото е образувано на 08.12.2014 г., а разпореждането е от 25.11.2014 

г., тъжбата е постъпила на 24.11.2014 г. 

       Този случай е изключение от практиката на съда, тъй като по друго 

дело – НЧХД № 99/2014 г. тъжбата е оставена също без движение, но вече 

при образувано производство и определен докладчик. 
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НАХД № 27/2013 г. – образувано по чл. 1, ал. 2 УБДХ, докл. съдия Т. 

Тодорова. 

 

  XVІ. СРЕДНОМЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

 

Броят на съдебните заседания по наказателни дела на съда за 2013 г. 

е 107, от които на съдия М. Алексов – 60 или средно месечно 5 заседания; 

съдия Т. Тодорова – 47 или средно месечно 3,92 заседания.   За 2014 г. 

броят на съдебните заседания е 130, от които на съдия М. Алексов– 82 или 

средно месечно 6,83 заседания, съдия Т. Тодорова (до м. юли) – 22 или 

средно месечно 3,14 заседания. Съдия Б. Милушева е имала 5 съдебни 

заседания ( за м. март и април) или средно 2,5 заседания, съдия Хайдушки 

– 4 съдебни заседания (за м. април и декември) или средно по 2 заседания 

и съдия Димитров – 17 (за м. септември, октомври и ноември) или 5,67 

заседания. 

Общо разгледаните наказателни дела за целия период са 222, от 

които останали от предишни периоди са 16, а новообразувани са 206.  

Свършените дела за периода са 209, от които за 2013 г. са 84, а за 

2014 г. –  125. Останалите висящи дела за периода са 13, от които за 2013 

г. –  7, за 2014 г. – 6.  

Средното постъпление на съдия за месец за целия период е 8,58 дела 

( 2013 г.- 4,44, 2014 г.- 5,67) и същевременно средно месечно един съдия е 

свършвал 9,17 дела (2013 г.- 3,46, 2014 г. - 5,71). От това следва, че 

натовареността на наказателните съдии не е голяма.  

През проверявания период съдия М. Алексов е разгледал общо 147 

наказателни дела или 6,13 дела месечно, а свършил – общо 135  дела, или 

по 5,63 дела месечно. Съдия Т. Тодорова е разгледала 50 наказателни дела, 

или по 2,63 дела месечно, а е решила общо 49 дела, или по 2,58 дела 

месечно.  

През проверявания период съдия Милушева е свършила общо 5 

дела или  2,5 дела месечно при средно постъпление  за месец – 2,5 бр. дела 

за периода м. март и м. април 2014 г.  

През проверявания период съдия Димитров е свършил общо 15 дела 

при средно постъпление за  месец -  5 бр. дела за м. септември, октомври и 

м. ноември 2014 г. и същевременно средно месечно е свършил 5 бр. дела 

за този период.  

През проверявания период съдия Хайдушки е свършил общо 4 дела 

при средно постъпление за месец – 2 дела за м. април и м. декември. и 

същевременно средно месечно е свършил 4 бр. дела за целия период за 

този период.  

В РС – Трън за проверявания период са приключени 209 

наказателни дела, от които за 2013 г. – 84 дела, за 2014 г. – 131 дела. От 

тях приключени със съдебен акт са 179, а прекратени са 43. От това 
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следва, че от приключилите дела  по 83,3 %  е постановен съдебен акт по 

съществото на делото. 

           От прекратените  43  бр. дела, от които за  2013 г. са 13 бр., за 2014 г. 

- 30 бр., през 2013 г. съдия Алексов е прекратил 10 бр. дела, съдия 

Тодорова  3 бр. дела. През 2014 г. съдия Алексов е прекратил 22 бр. дела, 

съдия Тодорова  1 бр. дело, съдия Милушева 3 бр. дела, съдия Димитров - 

4 бр. дела. От тях прекратени със споразумение - 23 бр. дела, от които за 

2013 г. - 9 бр., за 2014 г. - 14 бр. През 2013 г. съдия Алексов със 

споразумение е прекратил 7 бр. дела, съдия Тодорова 2 бр. дела. През 2014 

г. съдия Алексов - 10 бр. дела, съдия Тодорова - 1 бр. дело, съдия 

Димитров - 2 бр. дела, съдия Милушева - 1 бр. дело. 

Прекратени по други причини са 20 бр. дела, от които за 2013 г. - 4 

бр. дела, за 2014 г. -16 бр. През 2013 г. съдия Алексов е прекратил 3 бр. 

дела, съдия Тодорова - 1 бр. дела. През 2014 г. съдия Алексов е прекратил 

12 бр. дела, съдия Милушева - 2 бр. дела, съдия Димитров - 2 бр.  

           От приключилите дела по 179 бр. е постановен съдебен акт по 

съществото на делото, от които за 2013 г. - 80 бр. , за 2014 г. - 101 бр. /. 

През 2013 г. съдия Алексов - 43 бр. дела, съдия Тодорова - 37 бр.дела. През 

2014 г. съдия Алексов - 77 бр. дела, съдия Тодорова 11 бр. дела, съдия 

Димитров - 13 бр. дела,съдия Милушева -3 бр. дела. 

  От решените дела (209), обжалвани са 17акта ( което възлиза на 8,1 

%), от които за 2013 г. – 7 бр., а за 2014 г. – 10 бр.     

  По всички от обжалваните 17 акта има резултат. От тях потвърдени 

са  14 бр. /2013 г. – 6 бр., 2014 г. – 8 бр. / (82,4%), изменени – 0, отменени 

– 3 (17,6%).   

            На съдия М. Алексов са обжалвани общо 8, от които за 2013 г.- 2, а 

за 2014 г. - 6. От тях потвърдени общо за периода са 7 (87,5%), като за 

2013 г. - 2, което е 100% от обжалваните за 2013 г., за 2014 г. - 5 бр. от 6 

бр. обжалвани, което е 83,33% от обжалваните. Отменени общо за периода 

са 1(12,5% от обжалваните), като за 2013 г. - 0 бр., за 2014 г. - 1 бр. 

отменени от 6 бр. обжалвани.  

           На съдия Т. Тодорова са обжалвани общо 7 акта, от които за 2013 г. 

– 5, а за 2014 г. – 2. От тях потвърдени общо за периода са 6 (85,71%), като 

за 2013 г. са 4, а за 2014 г. – 2. Отменени общо за периода са 1 (14,29%), 

като за 2013 г. е 1, а за 2014 г. – няма.  

Общо за периода са образувани 206 наказателни дела (за 2013 г. –  

82 бр., за 2014 г. –  124 бр.), от които – 40 НОХД (за 2013 г. – 21 бр., за 

2014 г. – 19 бр.); 4 бр. НЧХД (за 2013 г. – 0 бр., за 2014 г. – 4 бр.); 82 АНД 

(за 2013 г. – 28 бр., за 2014 г. – 54 бр.) и 80 бр. ЧНД (за 2013 г. – 33 бр., за 

2014 г. – 47 бр.).  НОХД съставляват  19,42 % от всички образувани 

наказателни дела. Относително най-голям е делът на образуваните АНД -  

82 бр. или това възлиза на 39,8 % от постъпилите дела  и ЧНД - 80 бр. или 

това съставлява 38.83% спрямо останалите постъпили дела. 
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 От образуваните през проверявания период дела, съдия Михаил 

Алексов е разгледал 147 бр. (2013 г. – 49 бр., за 2014 г. – 98 бр.), съдия Т. 

Тодорова е разгледала 50 бр. (2013  г. – 41 бр., за 2014 г. – 9 бр.), съдия 

Николов е разгледал 1 бр. през 2013 г., съдия Б. Милушева е разгледала 5 

бр. през 2014 г., съдия Димитров е разгледал 15 дела през 2014 г. и съдия 

Хайдушки е разгледал 4 бр. през 2014 г. 

          Общият брой разгледани дела за проверявания период е 222 бр. 

(2013 г. – 91 бр., за 2014 г. – 131 бр.), от които НОХД – 46 бр. (2013 г. – 23 

бр., за 2014 г. – 23 бр.), (съдия М. Алексов – 29 бр., съдия Т. Тодорова – 13 

бр., съдия Милушева – 1 бр., съдия Димитров – 3бр.); НЧХД – 5 бр. (2013 

г. – 1 бр., за 2014 г. – 4 бр.), (съдия М. Алексов – 4 бр., съдия Т. Тодорова – 

1бр.); АНД – 91 бр. (2013 г. – 34 бр., за 2014 г. – 57 бр.), (съдия М. Алексов 

– 63 бр., съдия Т. Тодорова – 17, съдия Б. Милушева – 2 бр., съдия 

Димитров – 9 бр.) и ЧНД – 80 бр. (2013 г. – 33 бр., за 2014 г. – 47 бр.), 

(съдия М. Алексов – 51 бр., съдия Т. Тодорова – 19 бр., съдия Б. 

Милушева – 2 бр., съдия Димитров – 3 бр., съдия Николов – 1 бр., съдия 

Хайдушки – 4 бр.). 

 От общия брой разгледани дела, останалите от предходни периоди 

са 16 бр. (2013 г. – 9 бр., 2014 г. – 7 бр.), от които съдия М. Алексов е 

разгледал 8 бр. (2013 г. – 5 бр., 2014 г. –  3 бр.), съдия Т. Тодорова е 

разгледала 8 бр. (2013 г. – 4 бр., 2014 г. – 4 бр.).     

 За проверявания период са свършени общо 209 бр. наказателни дела 

(2013 г. –  84 бр., 2014 г. –  125 бр.), които се разпределят както следва: 

НОХД – 42 бр. (2013 г. – 19 бр., 2014 г. – 23 бр.) или 20,09 %; НЧХД – 3 

бр. (2013 г. – 1 бр., 2014 г. – 2 бр.) или 1,43 %; АНД – 84 бр. (2013 г. – 31 

бр., 2014 г. –  53 бр.) или  40,19 %  и ЧНД – 80 бр. (2013 г. – 33 бр., 2014 г. 

–  47 бр.) или 38,28 %. 

          През 2013г. са свършени 84 бр. общо, от които:  НОХД - 19 бр., 

НЧХД - 1 бр., ЧНД - 33 бр., АНД - 31  бр. и по съдии, както следва: съдия 

Алексов - 46 бр. (НОХД - 12 бр.; АНД - бр. 18 бр.; ЧНД - 16 бр.) и съдия 

Тодорова - 37 бр. (НОХД - 7 бр.; АНД - 13 бр. , ЧНД - 16 бр. и НЧХД - 1 

бр.) и съдия Николов - 1 бр. ЧНД . 

През 2014 г. са свършени 125  бр. дела общо, от които НОХД – 23 

бр., НЧХД – 2 бр., ЧНД – 47 бр., АНД – 53 бр. и по съдии, както следва: 

съдия Алексов  -   89 бр. дела (НОХД - 14 бр., НЧХД - 2 бр., ЧНД - 35 бр., 

АНД - 38  бр.); съдия Тодорова  - 12 дела (НОХД -5 бр.; НЧХД -0 бр.; 

ЧНД 3 бр.; и АНД - 4 бр.); съдия Милушева – 5 дела (НОХД  - 1 бр.; 

НЧХД - 0 бр.; ЧНД - 2 бр. и АНД - 2 бр.); съдия Димитров – 15 дела 

(НОХД – 3 бр.;  ЧНД - 3 бр.; АНД – 9 бр.); съдия Хайдушки – 4 дела (ЧНД 

- 4 бр ).  

  От общо свършените 209 бр. наказателни дела, прекратените са 43 

бр. (2013 г. – 13 бр., 2014 г. –  30 бр.) или това прави  20,57 % от 

наказателните дела. 
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  Няма прекратени дела по давност за проверявания период, което е  

положителна констатацията. 

  За проверявания период приключилите дела с повече от три 

съдебни заседания са общо 10, от които 5 за 2013 г. и 5 за 2014 г. От тях 

НОХД са 8 бр. от които за 2013 г. – 5 бр., за 2014г. - 3 и АНД – 1 бр., което 

е за 2014г.  и НЧХД -1 бр., което е за 2014 г. За периода съдия Алексов е 

приключил 6 дела с повече от три с.з., от които за 2013 г. -  2 бр. , за 2014 

г. – 4 бр. (НОХД – 4 бр. от които за 2013 г. – 2 бр., за 2014 г. - 2 бр., АНД – 

1 бр., което е за 2014 г. и НЧХД – 1бр., което е за 2014 г. За периода съдия 

Тодорова е приключила  4 дела, които са НОХД,  с повече от три с.з., от 

които за 2013 г. -  3 бр. , за 2014 г. – 1 бр.  

 Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2013 г. е 9 и се 

разпределят по съдии, както следва: съдия Алексов - 5 бр. и съдия 

Тодорова  -  4 броя, от тях НОХД - 2 бр. (съдия Алексов),  НАХД – 6 бр. 

(съдия Алексов - 3 бр. и съдия Тодорова – 3 бр.),  НЧХД – 1 бр. (съдия 

Тодорова).  

 Броят на останали несвършени дела към 01.01.2014г. е 7 и по съдии 

се разпределя, както следва: съдия Алексов - 3 броя  и съдия Тодорова - 4 

броя, от тях НОХД – 4 бр. (съдия Алексов - 3 броя  и съдия Тодорова - 1 

бр.); АНД – 3 бр. (съдия Тодорова).  

За проверявания период общо 5 дела (за 2013 г. – 2  бр., за 2014 г. –2 

бр.) са върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, 

допуснати на досъдебното производство, от които с разпореждане 4 бр. - 

на съдия Алексов по чл. 249 НПК е  1 бр. (за 2013 г.), съдия Тодорова – 

1бр. от 2013г., съдия Димитров - 2 бр. от 2014 г. С  определение по чл. 288, 

т. 1 НПК –  1бр. на съдия Алексов за 2014 г.  

За целия проверяван период има 1 възобновено наказателно 

производство, което е за 2014 г. на съдия Алексов - дело НОХД № 75/2013 

г.  

За периода няма дела с възобновено съдебно следствие. 

Има постановена една оправдателна присъда, която е за 2014 г. по  

НОХД №14/2013 г., с докладчик съдия Алексов. 

Общо  23 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като за 2013 г. са 9, а за 2014 г. – 14. За целия 

период няма неодобрени споразумения.   

За проверявания период 7 дела са разгледани по реда на Глава 28 от 

НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2013 г. – 3 и за 2014 г. са 4. 

Общо за периода 9 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 

„Съкратено съдебно следствие”, като за 2013 г. са 2 и за 2014 г. - 7. 

За проверявания период в РС – Трън няма дела, разгледани по реда 

на Гл. 26 НПК „Разглеждане на делото по искане на обвиняемия” (след 

13.08.2013 г.). 
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За проверявания период няма дела, разгледани по реда на Глава 25 

НПК „Незабавно производство”.  

За проверявания период в РС – Трън няма дела,  разгледани по реда 

на Глава 24 НПК – „Бързо производство”. 

За проверявания период са разгледани 2 дела, образувани по искане 

за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл. 64 и чл. 

65 от НПК) или за нейното изменение. От тях за 2013 г. по чл. 64 НПК – 1 

и за 2014 г. по чл. 64 НПК - 1.   

Разгледани са 2 дела по Глава 34, Раздел І от НПК „Прилагане на 

принудителни медицински мерки”, като и двете са за 2013 г.   

През проверявания период в Районен съд - гр. Трън няма образувани 

дела с висок обществен интерес, както и дела, по които подсъдимият е бил 

непълнолетен.  

  Общят брой образувани ЧНД с правно основание чл. 64 от НПК за 

проверявания период са 2, като  за 2013 г. е 1бр. – на съдия Алексов (ЧНД 

№ 36/2013г.).  За 2014г. също е 1 бр. - на съдия Тодорова (ЧНД № 

12/2014г.).  И двете дела са разгледани в едно съдебно заседание. 

 За периода на проверката в РС – гр. Трън няма образувани дела по 

ЗЕЕЗА.  

 

XVIІ. ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

   За проверявания период в РС – Трън  няма отсрочени съдебни 

заседания по наказателните дела. 

 

 

 XVIII. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 

 ПО НАСРОЧВАНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО И РЕШАВАНЕТО  

НА НОХД 

 

 По НОХД № 27/2014г. на основание чл. 306, чл.1, т. 1 НПК съдът е 

извършил групиране на наказанията по влезли в сила присъди срещу едно 

и също осъдено лице. 

 Осъденото лице е осъждано общо 9 пъти, с 9 отделни и 

самостоятелни съдебни акта. В един от случаите има наложено наказание 

глоба, в два от случаите е осъден на лишаване от свобода условно и в 

останалите шест случая му е наложено наказание пробация с различни по 

вид и продължителност пробационни мерки. Констатацията е, че всички 

пробационни мерки се изпълняват от осъдения (няма направена замяна на 

дадена пробационна мярка с други, нито с наказание лишаване от свобода), 

но въпреки това целите по чл. 36, т. 1 НК не са постигнати и осъденият 

продължава престъпната си дейност. 

Вярно е, че наказателният съд не е изчерпал максималната 

интензивност (тежест) на наказанието пробация по отделните пробационни 



 

 19 

мерки, но и направените два опита за налагане по-тежки мерки 

(безвъзмезден труд в полза на обществото – НОХД № 9440/2005г. на СРС 

и НОХД № 77/2013г. на РС-гр. Трън), не са оказали никакво превантивно-

поправително въздействие върху осъденото лице, тъй като е продължил и 

след това престъпната си дейност. Такава практика е констатирана и в 

дейността на други първоинстанционни съдилища. Тази практика показва, 

че наказанието пробация в същинския си вид не е достатъчно 

респектиращо и поради това не е в състояние да постигне целите на 

наказанието. 

От тази гледна точка е необходимо да се извърши тематичен анализ 

на ефективността на наказанието „пробация” и в практиката на други 

съдилища и в зависимост от констатираните резултати да се направи 

сигнал с конкретни предложения до компетентните органи. 

     Още от сега е очевидно следното: 

1) Наказанието „пробация” е най-масовото наказание, което се налага на 

осъдените лица след лишаване от свобода; 

2) Ефективността от налагането на това наказание не е достигнала 

целите, които законът поставя към санкцията – чл. 36, т. 1 НК; 

3) Това положение се дължи още и на следните обстоятелства,    

съществуващи по силата на закона – НК: 

а) няма ограничения в броя пъти на приложимостта на това 

наказание, а то се явява винаги като най-либералния аналог на едно по-

репресивно наказание, каквото е лишаването от свобода, поправителен 

труд или глобата. 

б) вътре в системата на отделните пробационни мерки няма 

установен императивен законов механизъм за задължително преминаване 

към по-тежки по интензитет пробационии мерки, след като по-леките не са 

дали резултат, тоест не е установена законова недопустимост за повторно 

прилагане на едни и същи пробационни мерки при последващи осъждания 

на едно и също лице. 

в) вътре в системата на предишните пробационни мерки не е 

предвидена възможност за диференцирането им (степенуване) замяна с по-

тежките наказания: лишаване от свобода, поправителен труд или глоби, 

когато първоначално наложените мерки не са дали резултат. 

Всичко това превръща пробацията в универсално „квази” наказание, 

което по необходимост се налага от съдилищата след като няма друга 

възможност. 

Направените по-горе констатации следва да се анализират и сравнят 

с резултатите от проверки на други първоинстанционни съдилища по 

ефективността на наказанието пробация и с оглед на това да се направи 

съответно предложение. 

В контекста на извършената проверка на РС - гр. Трън направените 

бележки могат да имат значение при възприемането им като препоръка за 
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един диференциран подход при налагането на пробационните мерки като 

първоначално или последващо решение на наказателния съд относно 

наказването на виновните лица. 

По НОХД № 49/2013г., докладчик съдия Т. Тодорова, 

незаконосъобразно в диспозитива на присъдата са изписани: 1) 

осъжданията на подсъдимия, които обосновават квалификацията „опасен 

рецидив” всички други осъждания на подсъдимия и извършеното 

групиране на наказанието. 

В чл. 305, ал.1 и 4 от НПК, сред посочените обстоятелства, които 

задължително се изписват в диспозитива на присъдата не са посочени 

осъжданията, формиращи квалификацията на деянието като „опасен 

рецидив”, както и всички други осъждания на подсъдимия и извършеното 

групиране на наказанието. В диспозитива следва да се посочи, че 

подсъдимият е осъждан както и вида на квалификацията „опасен рецидив” 

по чл. 29, б. „а” и б. „б” НК. Другите осъждания могат да се посочат в 

мотивите. 

Неправилно в диспозитива първо е посочено за кои вещи 

подсъдимия е признат за невинен и за кои осъден, вместо обратното – 

първо да се посочи осъдителния диспозитив и вещите, за които се отнася, а 

след това оправдателния диспозитив. Поради тази причина 

квалификацията на извършеното деяние е изписана два пъти , при 

оправдаването и при осъждането на подсъдимия, вместо това да стане 

еднократно. Наказанието следва да се изпише веднъж след 

квалификацията на деянието, а не след частичното оправдаване на 

подсъдимия. 

Целите на законовите изисквания по чл. 301, ал. 1 НПК относно 

съдържанието на диспозитива на присъдата и тяхното напомняне чрез 

направените констатации е присъдата да стане ясен, разбираем и 

убедителен съдебен акт, а не да предизвиква затруднения. 

По НОХД № 2/2014г., докладчик съдия Т. Тодорова в 

разпореждането по чл. 252, ал. 1 НПК е взето служебно отношение по 

МНО, въпреки че този въпрос не е предвиден от законодателя за решаване 

в стадия „предаване на съд” (чл. 247-252 НПК). Служебното произнасяне 

по МНО обективно създава право на обжалване, тоест поражда още едно 

дело и то от действията на съда, за които няма категоричен и ясен мандат 

от закона. 

По същото дело присъдата и мотивите отговарят на всички 

изисквания, но мотивите могат да се съкратят. Има излишни повторения 

относно изпълнителните действия, които се изписват при  предаването 

обвиняемия на съд (къде, кога и за какво деяние) при оценката на 

доказателствата събрани и проверени в с.з., при изписване на обективните 

и субективните елементи на деянието. Достатъчно е фактическата 

обстановка и изпълнителното деяние да се изпишат само веднъж и въз 
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основа на това да се направят всички изводи и заключения по основния 

въпрос. 

По НОХД  № 42/2013г. съдия М. Алексов, въпреки че има проект за 

споразумение, изготвен на ДП по делото, има много добро разпореждане 

за насрочване на делото, което съдържа отговор на всички въпроси от 

които зависи възможността за разглеждане на делото в с.з. 

При изписване на съдебния протокол има диспозитив „не дава ход на 

делото”, който е ненужен, след като със следващия диспозитив делото се 

отлага и насрочва за друга дата. Съдът е длъжен да постановява актовете 

си винаги когато това е необходимо за движението и разглеждането на 

делото. Постановяването на така наречените „паразитни” диспозитиви 

нито улеснява разглеждането на делото, нито подобрява информираността 

на участниците в процеса. 

Общата оценка за дейността на РС-гр. Трън по разглеждането и 

решаването на наказателните дела е, че тя преобладаващо и в основната си 

част е съобразена с изискванията на закона. Съдиите, разглеждащи 

наказателните дела показват добра юридическа подготовка и стремеж за 

точно и справедливо прилагане на закона. Направените бележки имат за 

цел да подпомогнат и улеснят дейността на съдиите при разглеждането и 

решаването на наказателни дела. 

 

XIX. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА  

СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

Като цяло институтът на Споразумението се прилага в практиката на 

РС - гр. Трън законосъобразно. Констатираните несъответствия са по-

малко от положителните страни в работата на съда по същата категория 

дела. 

В тази връзка следва да се отбележи, че производството 

законосъобразно приключва с одобряване на споразумението, без неговото 

повторно възпроизвеждане в един присъдо-подобен санкциониращ 

съдебен акт. При осъществяване на процесуалния закон по глава XXIX 

НПК съдът изпълнява своите контролно-охранителни функции за спазване 

на закона и морала, на които следва да отговаря Споразумението, без да се 

прави опит волята на страните да бъде моделирана в съдебен акт. 

Законосъобразно, след прекратяване на наказателното производство, съдът 

се произнася и по МНО с последваща възможност за страните да обжалват 

съдебния акт. 

Въз основа на така одобреното споразумение е издаден бюлетин за 

осъждането на лицето, с което се опровергава твърдението на други 

съдилища, че без привеждането на Споразумението в санкциониращ 

съдебен акт неговото изпълнение е невъзможно. Практиката на РС-гр. 
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Трън -НОХД 42/2013г., НОХД 22/2013г. – М. Алексов, показва тъкмо 

обратното. 

Веднага следва да се отбележи, че горепосочената съдебна практика 

не е единна и безпротиворечива. 

По НОХД № 38/2014г., НОХД № 55/2013г. и др., с докладчик съдия 

Татяна Тодорова е процедирано по диаметрално противоположен начин: 

след одобряване на Споразумението на основание чл. 382, ал. 7 НПК се 

прави последващо възпроизвеждане на условията на Споразумението във 

вид на санкциониращ съдебен акт – с признаване на обвиняемия за 

виновен и осъждането му на съответните наказания. 

      ИВСС определено счита, че тази практика не намира опора в закона:  

● Освен, че идеята на законодателя е друга – спорните въпроси, 

които биха могли да бъдат предмет на съдебно разглеждане по общия ред 

да бъдат решени по взаимно съгласие между главните страни и това да 

стане вместо със съдебен акт  - с писмено оформено подписано от страните 

Споразумение.  

● В нормативната регламентация на съдебните действия по 

одобряването и приключването на Споразумението не е предвидено 

последващото му възпроизвеждане от съда в един санкциониращ съдебен 

акт (чл. 381-382 НПК), т.е. съдът по тези дела не притежава 

компетентността да установява и наказва, а само да одобри или не 

постигнатото  Споразумение. Липсата на законоустановена компетентност 

при постановяването на даден съдебен акт винаги е приемана от закона, 

теорията и съдебната практика за възможно най-тежкия порок на съдебния 

акт, който по последици е приравнен на абсолютно основание за неговото 

отменяване. 

Като положителен елемент в дейността на съда по същата глава 

следва да се посочи, че делата постъпили макар и с проект за сключване на 

Споразумение в с.з.  се насрочват след произнасянето на докладчика по 

всички въпроси (материални и процесуални), от които зависи 

възможността за разглеждане на делото в с.з. Произнасянето става с 

Разпореждането по чл. 382, ал. 2 във вр. чл. 252, ал.1 НПК, което е пълно, 

конкретно, точно и законосъобразно. Тази практика е препоръчително да 

продължи. 

Определението за одобряване на Споразумението се предхожда от 

кратки, ясни и пълни мотиви, които са напълно достатъчни за да се 

обоснове позитивната констатация по чл. 382, ал. 7 НПК, че 

Споразумението не противоречи на закона и морала. Тази практика също е 

законосъобразна и следва да продължи. 

Положителна е и практиката съдът да прави предложения за промени 

в условията на Споразумението, предимно по правилното приложение на 

закона и размера на определената санкция. Тези предложения са 

законосъобразни и справедливи и се приемат по принцип от страните. 

Препоръчително е и тази практика да продължи. 
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    При проверката по приложението на разпоредбите на глава  XXIX 

НПК ИВСС констатира следните несъответствия и нарушения: 

1. По НОХД № 38/2014г. с първоначален докладчик М. Алексов и с 

последващ докладчик с-я Т. Тодорова, при разглеждане на делото и при 

изготвяне на съдебния протокол е записано „Дава ход на съдебното 

следствие”. Това не е необходимо, защото спорът между страните по 

основните въпроси на фактите, квалификацията на деянието, вината и 

наказанието на обвиняемия са превърнати  в двустранно съглашение на 

волеизявленията по същите въпроси, т.е. спорът е преминал в състояние на 

безспорност. Именно и поради няма годен предмет за изследване, 

установяване и разследване и за това не може да има съдебно следствие. 

Единствено, което следва да направи съдът е да прочете и включи в 

доказателствата по делото материалите от ДП, както и да приеме 

евентуално представени нови писмени доказателства. Тези материали имат 

само допълнително, уточняващо значение към главния факт в процеса- 

самопризнанията на обвиняемия по фактите, отразени в обвинителния акт.  

Най-същественият аргумент, че не се налага от процесуална гледна точка 

провеждането на съдебно следствие са следните законови положения: в 

глава XXIX НПК не е предвиден такъв процесуален стадий от 

разглеждането на Споразумението; няма изрична разпоредба в това 

отношение и законовата липса не може да се замества от съдебно 

тълкуване на закона, защото става въпрос за императивни норми на едно 

диференцирано производство, допустимо при наличието на множество 

изисквания на материалния и процесуалния закон. И не на последно място 

в същото производство не съществува субсидиарна норма за приложението 

на правилата за разглеждане на делото по общия ред, доколкото за 

съответните процесуални действия липсват норми от специално 

производство. Именно и поради това императивните правила на глава  

XXIX НПК налагат тяхното буквално и стриктно изпълнение за да се 

приложи на практика успешно (ефективно) законодателната воля, а не да 

се въвежда формализъм, там където не е предвиден от закона. 

● По същото НОХД № 38/2014г. при същия докладчик с определение 

по чл. 382, ал. 7 НПК е отказано одобрението на Споразумението поради 

допуснати нарушения на материалния закон (чл. 66 НК). Отказът е 

основателен и законосъобразен. Неправилно обаче съдът не е върнал 

делото на прокурора и на ДП, а е оставил същото във фазата на съдебното 

му разглеждане, което противоречи на императивните изисквания на чл. 

382, ал.8 НПК. Направеният отвод на целия състав на съда от последващо 

разглеждане на същото дело не санира допуснатото нарушение. Напротив, 

такъв отвод по чл. 29 НПК не е предвиден и това е поради запазената от 

законодателя последваща възможност на същия състав на съда да упражни 

контрол и върху следващите действия на страните във връзка с привеждане 

на Споразумението в съответствие с изискването на закона (арг. от чл. 29, 

ал.1 и 2 НК). По същото дело и по други наказателни дела се изписва след 
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Споразумението, че то е за прекратяване на наказателното производство, а 

не за решаване на делото, в какъвто смисъл е изменено заглавието на Глава 

XXIX НПК. Целта на Споразумението е не да прекрати делото, а да се 

реши и то от страните под контрола на съда. Прекратяването на делото е 

само една, но не е единствената последица от одобрението на 

Споразумението.  

По същото НОХД № 38/2014г. при изписване на санкционната част 

на Споразумението, неправилно е изписано, че на подсъдимия „му се 

определя наказание”. Това е безличен израз, а субекта на определяне на 

наказанието е винаги ясно определен от закона. Ето защо вместо 

посочената по-горе безлична форма е по-добре да се изпише, че „страните 

постигнаха съгласие и обвиняемият приема да изтърпи наказанието”. 

По същото дело повторното възпроизвеждане на условията на 

постигнатото Споразумение в един санкционен съдебен акт, нито е 

предвидено от закона, нито е необходимо за да настъпят последиците на 

Споразумението. За това е нужна единствено констатацията на съда, че 

Споразумението не противоречи на закона и морала и поради това следва 

да го одобри. С факта на одобряването Споразумението влиза в законна 

сила и поражда всички последици на една влязла в сила присъда. По този 

въпрос има противоречие в практиката на РС-гр. Трън и е препоръчително 

то да се преодолее чрез стриктно тълкуване и прилагане на закона от 

всички наказателни съдии.  

 Аналогично е положението по НОХД № 55/2013г. на същия съд.  

 По НОХД № 20/2014г. – Бисерка Милушева е одобрено 

Споразумение за решаване на делото, с което наказанието съгласно чл. 

343, б. „б” , ал.2, вр. с ал. 1 и чл. 54 НК е пробация с пробационни мерки, 

т.е. със Споразумението е приложен облекчен режим за определяне на 

наказанието по чл. 381, ал. 4 НПК (чл. 55 НК) без изрично да е посочен в 

Споразумението. Това е задължително, защото общият режим за 

определяне на наказанието по чл. 54 НПК, изписан като приложен в 

Споразумението, не предвижда друго наказание освен лишаване от 

свобода по чл. 343 б. „б”, ал.2, вр. ал. 1 НК. 

 

 

XX. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО  

НЧХ ДЕЛАТА 

 

Тази категория дела постъпват в съда и се образуват обикновено 

само въз основа на подадена тъжба. Трудността при тяхното разглеждане 

възниква от  липсата на предходна фаза на наказателното производство, 

каквото е например ДП за делата от общ характер. 

За правилното протичане на съдебното разглеждане на тези дела 

съдията докладчик следва да проучи много внимателно фактическите 

обстоятелства описани в тъжбата и да даде законосъобразна квалификация 
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на деянието, за което се твърди, че е извършено. Въз основа на това 

проучване докладчикът следва да си изясни няколко положения:а) сочат ли 

се всички фактически обстоятелства от тъжителя като обективни или 

субективни елементи на деянието за което се твърди, че е извършено;       

б) сочат ли се в тъжбата необходимите доказателства за установяване на 

обстоятелствата, предмет на доказване от тъжителя; при отрицателен 

отговор на този въпрос –в) съдът е длъжен да очертае тези обстоятелства 

за които не са посочени доказателства, както и процесуалния ред за 

тяхното събиране и включване в доказателствения материал по делото. 

Преди разглеждане на НЧХ делата в с.з. има два предходни стадия на 

съдебната фаза на наказателния процес: а) образуване на делото и б) 

насрочване на делото (даване ход на тъжбата или още предаване на съд). 

Тези два стадия имат различно процесуално предназначение и се 

осъществяват от различни процесуални субекти: образуване на делото се 

извършва от председателя на съда или съдията, който го замества по 

заповед; предаването на съд се осъществява от съдията-докладчик. 

Предназначението на образуването на делото е да се удостовери 

официално от съдебно длъжностно лице (председател или съдия, който го 

замества), че в съда е постъпила съответната тъжба, съставляваща 

волеизявление, съдържащо твърдение за извършено престъпление и искане 

за наказването на извършителя. Освен официално писмено удостоверяване 

от магистрат, върху тъжбата, че тя е постъпила в съда, председателя 

(заместващия го) изразяват и едно позитивно волеизявление, че са налице 

условията за съдебно разглеждане на тъжбата поради това, че тя е 

подведомствена на съответния съд и че същия съд притежава материалната 

компетентност за разглеждането й. 

С образуването на наказателното дело от частен характер започва 

наказателното производство, което за тази категория дела има само 

съдебна фаза. Образуването на делото е абсолютна предпоставка за 

извършване на всички други следващи процесуални действия, 

включително и тези по предаването на съд. Без образуване на делото не 

следва да се извършват никакви други процесуални действия, защото тези 

действия биха могли да бъдат обявени за недействителни (нищожни), тъй 

като липсва официално държавно удостоверяване относно 

подведомствеността на делото и компетентността на съответния съд за 

неговото разглеждане. Тези пороци са възможно най-съществените, тъй 

като се отнасят до материалната компетентност за разглеждане на делото, 

без която не може да има процесуално допустим съдебен акт. 

Съдиите от РС-гр. Трън по принцип се съобразяват с посочените по-

горе изисквания при разглеждането на НЧХ дела. 

При проверката бяха констатирани следните случаи на отклонения 

от посочените по-горе общи положения: 

 При образуването на НЧХД № 122/2014г. е използван стар и 

неотносим към действащото законодателство щемпел. По време на 
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проверката бяха показани нови образци от щемпели за образуване на 

отделните видове наказателни дела, които отговарят на законовите 

изисквания за валидно образуване на тези дела, с което се счита, че 

констатираното несъответствие е отстранено още преди съставянето на 

акта.  

По същото дело наред с щемпела за образуването му е изписано и 

саморъчно разпореждане за извършване на същото процесуални действия. 

И двете форми на образуване са непълни поради което практиката в тази 

насока не е препоръчителна. По-добрия вариант е да се използват новите 

образци от щемпели при образуване на наказателни дела. 

Няма данни дали има образувано наказателно производство от 

частен характер по тъжба рег. № 1513/24.11.2014г. със съдия-докладчик 

Томислав Димитров, който по същото време е изпълнявал и функциите на 

административен ръководител. Но дори когато двете процесуални качества 

– на административен ръководител и на съдия-докладчик се обединяват 

физически в едно и също лице и в тези случаи съдията-докладчик не може 

да осъществи дейността предвидена в стадия „предаване на съд”, ако 

делото не е образувано съгласно закона, както това е по посочената тъжба. 

От характера на извършената дейност, а не от посоченото 

процесуално основание (чл. 247, ал. 2 НПК) е видно, че с разпореждането 

са констатирани недостатъци на тъжбата по чл. 81, ал. 1 НПК. Дейността 

на съдията-докладчик по проверка за съответствие на подадената тъжба с 

изискванията на чл. 81, ал. 1-3 НПК се извършва в стадия предаване на 

съд, но това във всички случаи предполага образувано наказателно дело от 

частен характер, каквото в случая не е образувано. Правомощията на 

председателя на съда по чл. 247, ал. 2 НПК се упражняват когато е 

необходимо да се направи отказ от образуване на делото, какъвто в случая 

не е налице. Касае се на практика за упражнени правомощия за 

отстраняване констатирани отстраними недостатъци  и несъответствия на 

тъжбата с изискванията на закона. Тези правомощия се упражняват не от 

административния ръководител – председател на съда или негов 

заместник, а от съдия-докладчик на който е разпределено образуваното 

наказателно дело от частен характер. 

Ясното разграничаване на правомощията и функциите на 

председателя на съда и на съдията-докладчик в двата подготвителни 

стадия - „образуване на делото” и „предаване на съд” е необходима 

предпоставка за тяхното законосъобразно и адекватно упражняване от 

всеки процесуален субект, което в случая не е станало. 

Задача на съдията-докладчик е да провери дали са налице всички 

процесуални изисквания за насрочване и разглеждане на наказателните 

дела от частен характер в с.з., а на председателя- да извърши проверка най-

общо дали спорът е подведомствен на сезирания съд и дали е в рамките на 

неговата материална компетентност. Това са критериите, които определят 
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правомощията на председателя на съда и на съдията докладчик които 

следва да се съобразяват при образуването и насрочването на НЧХ делата. 

Извън направената констатация останалите дела от същия характер 

се образуват и насрочват съгласно изискванията на НПК. 

 С разпореждане по НЧХД № 69/2014г. е констатирано, че 

повдигнатото обвинение с тъжбата не е от частен, а от общ характер. 

Законосъобразно при това положение, с разпореждането е прекратено само 

съдебното производство и материалите са изпратени по компетентност на 

РП-гр. Трън поради данни, че извършеното деяние съставлява 

престъпление от общ характер. Евентуалното прекратяване на 

наказателното производство (каквато практика при идентични случаи има 

в други съдилища) би било пречка за провеждане на ДП предвид забраната 

на чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК. 

 По НЧХД № 85/2012г. съдия Татяна Тодорова в съдебния 

протокол от 22.11.2012г., л. 9 е записано: „Не приключва съдебното 

следствие”, което е ненужно и очевидно, след като делото е отложено за 

друга дата. По начало отрицателните съдебни изявления и диспозитиви 

следва да се избягват или се заместват с аналогичните им по смисъл 

диаметрално противоположни позитивни решения. Например вместо „Не 

приема гражданския иск за съвместно разглеждане с наказателната 

отговорност на подсъдимия”, е по-добре да се запише „Оставя без 

уважение искането за съвместно разглеждане на гражданския иск с 

наказателната отговорност на подсъдимия”. 

По конкретното цитирано дело вместо „Неприключва съдебното 

следствие” е по-добре да се запише „Съдебното следствие продължава на 

следващото съдебно заседание, което се насрочва за …”. 

В с.з. на 13.12.2012г., на л. 1 от съдебния протокол, е записано „Не 

дава ход на делото” което също е ненужно и се подразбира с факта на 

отлагането на делото за друга дата в следващия диспозитив.  

По естеството си отрицателните диспозитиви въвеждат в 

наказателния процес отрицателни процесуални действия като имат битието 

на отрицателни факти. Известно е от теорията и практиката колко голяма е 

трудността при боравенето с отрицателните факти, които сами по себе си 

са трудно определими, а като съдебни диспозитиви – не винаги лесно 

изпълними. Ето защо в съдебната практика на ВКС и в законодателството 

се избягва съзнателно формирането на отрицателни факти и отрицателни 

съдебни решения. 

 

 

 XXI. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПРИ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА НАХД 

 

 Тази категория дела се образуват, насрочват и разглеждат, съгласно 

законовите основания и изисквания. По-специално по същата категория 
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дела съдия-докладчикът проверява  предварително дали са налице всички 

условия за разглеждане на делото в съдебно заседание и едва тогава 

пристъпва към насрочването му. Разпорежданията за насрочване са 

относими, пълни и законосъобразни. Към изготвяне на разпореждането за 

насрочване на делото ИВСС има и констатации, които се изразяват в 

следното: 

 По НАХД № 10/2014 г. в диспозитива на разпореждането са 

извършени две допълнения на текста с изписването саморъчно на имената 

на допуснати свидетели. Този подход е недопустим, защото: 

 а) законодателят не е предвидил ред за поправка и допълване на 

други съдебни актове, освен на съдебния протокол – чл. 311 НПК; 

б) на практика това означава, че при недопустимост на допълването 

и поправката на рапореждането, то следва да бъде валидизирано чрез 

изготвянето на нов неподправен екземпляр; 

в) така, както е направено допълването на разпореждането остава 

напълно открит въпроса за авторството на допълването, както и за 

автентичността на целия съдебен документ. В практиката си съдът не 

следва да допуска действия, с които се пораждат съмнения относно 

изряфността на всеки съдебен акт, както и неговото валидно авторство. 

С решението си по същото НАХД, съдът е отменил НП, защото 

жалбоподателят е представил дубликат от сключен догоовор за гражданска 

отговорност от 10.01.2013г., с период на действие от 01.01.2013г. до 

10.01.2014г., т.е. покриващ и датата, на която е извършена проверката 

(04.01.2014г.) и е бил съставен АУАН-управление на МПС, без сключен 

договор за гражданска отговорност. Съдът е приел за достоверни 

посочените обстоятелства, без да поиска, макар и за справка, оригиналният 

договор за гражданска отговорност от 10.01.2013г., както и без да 

съобрази, че договорите за задължителна гражданска отговорност се 

сключват по всяко време на текущата година, но покриват винаги само 

кръгъл период от време 1 година, но не и 1 година и 10 дни, както това е в 

случая.    

Налице е проявена безкритичност от страна на докладчика по делото 

и това е довело до неправилно (незаконосъобразно) отменяване на НП за 

извършено административно нарушение. 

И в административно-наказателния процес, производството по чл. 59 

и сл. ЗАНН, на основание чл. 84 от същия закон, се прилагат нормите на 

наказателно-процесуалния закон и в частност, тази по чл. 107, ал. 5 НПК. 

Само когато истината в процеса е установена по несъмнен начин, само 

тогава от установените фактически положения могат да се правят 

съответните правни изводи, което важи и за съдебното производство по 

ЗАНН. 

По НАХД № 68/2014 г. с решението си съдът е отменил НП, 

издадено на осн. чл. 53 ЗАНН за извършено нарушение по чл. 315, ал. 1, т. 

1 КЗ, с което на жалбоподателя е била наложена глоба от 400 лв. 
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Основанието за отменяване на НП е чл. 28 ЗАНН – маловажност на 

случая като административно нарушение, който по закон е ненаказуем. 

Съдът и АНО могат да правят преценка дали случаят като 

административно нарушение е маловажен или не и това е компетентност 

по приложението на материалния закон (ТР №1/2007 г., ОСНК - ВКС). При 

тази преценка обаче не са съобразени критериите за приложение на чл. 93, 

т. 9 НК и ППлВС № 6/1984 г., т. VI което не е отменено. Тези критерии са : 

1) Липса или незначителност на вредните последици от извършеното 

нарушение – нарушението е формално (на просто извършване) и не се 

изискват други вредни последици освен управление на МПС без сключена 

застраховка за задължителна ГО. Вредните последици са непокрит риск за 

участници в движението в същия район от настъпването на имуществени и 

неимуществени вреди при евентуално ПТП, извършено с автомобила на 

жалбоподателя. Тези вредни последици са налични и реални и не се 

отличават по никакъв начин от възможните вредни последици при 

идентично нарушение. 

Съдът е надценил значението на приетите за смекчаващи 

отговорността обстоятелства – а) жалбоподателят тръгнал да сключва 

застраховка за ГО (ако е така, защо не е използвал друго МПС); б) 

сключването на договора след констатирането на нарушението е 

единствената възможност за преустановяване на неговото извършване, 

имащо характера на продължено; в) влошеното финансово положение (т.е. 

липсата или недостатъчността на парите по никое законодателство, 

включително и по това на РБ не е основание за изключване или смекчаване 

на отговорността, възникваща поради неизпълнение на парични 

задължения и др. 

С подобни съображения може да бъде освободен от 

административно-наказателна отговорност всеки нарушител, допуснал 

нарушение на административно- правни норми при посочените по-горе 

условия, каквато не е законодателната идея.     

 При разглеждането и решаването на НАХД на равностойна защита 

подлежат двата основни интереса в тези производства: а) обществения 

интерес и б) личния интерес на всеки нарушител в качеството му и на 

гражданин на обществото. 

И двата интереса могат да бъдат успешно защитени само при 

наличието на предвидените в закона факти, като обстоятелства със 

значение за вида, размера и степента на административно-наказателна 

отговорност. 

В това отношение е необходимо прецизиране на дейността на съда 

по точното установяване на фактите и тяхното законосъобразно тълкуване, 

като основание за вида, размера и степента на административно-

наказателна отговорност. 
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XXII. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА  

ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА   

 

Чрез тази категория дела РС упражнява предимно своите 

законоустановени контролни правомощия върху дейността на органите на 

ДП или извършва първична законоустановена дейност специално 

възложена на съда. По естеството си тази категория дела има за цел преди 

всичко да улесни развитието на основния (главния) наказателен процес по 

неговото типично развитие – разследване-ОА-присъда. Има и отделни ЧН 

производства със самостоятелно значение в случаите, когато чрез тях се 

решава отделен специфичен въпрос извън вината и отговорността на дееца. 

Констатациите за образуването на останалите наказателни дела 

важат и за ЧН дела. 

Подготвителните действия за разглеждане на делото и неговото 

насрочване, преобладаващо става с разпореждане, което е конкретно, 

пълно и законосъобразно. 

Докладчикът и по тази категория дела се определя по реда на чл. 9 

ЗСВ, по електронен път, по реда на постъпването на делата, спрямо 

съдиите между които се извършва разпределението. Протоколите за 

извършените действия са законосъобразни и пълни. Отклонения от тези 

изисквания се констатираха по следните дела: 

● По НЧД № 69/2013г. е изготвен протокол за разпит на свидетел 

пред съдия (чл. 223 НПК). След приключване на разпита в неговия поискан 

и реализиран обем има диспозитив за прекратяване на производството по 

делото. Известно е от теорията и съдебната практика, че когато има 

юридически пречки за съществуването и продължаването на дадено 

производство, то се прекратява като недопустимо. Когато обаче 

производството е осъществено в целия законно предвиден фактически и 

процесуален състав, прекратяването на делото е процесуално действие, 

което не съответства на фактическото състояние на нещата и поради това е 

нежелателно да се използва. 

● По същия начин е процедирано по НЧД № 63/2014г., НЧД № 

93/2014г., НЧД № 104/2014г., НЧД № 114/2014г. и др. 

За преодоляване на това очевидно несъответствие едно напълно 

завършено наказателно производство да се приключва с прекратяване 

може да се препоръча следното: 

1) След приключване на разпита да не се пише нищо по отношение на 

делото и така от само себе си да се разбира, че то е приключено по 

естествения си процесуален път, а не е прекратено; 

2) В края на протокола може да се пише следното: „ С разпита на 

свидетел да се счита НЧНД…/…г. за приключено по същество”. 

Много добре е процедирано по НЧД № 98/2014г. по което решението 

по чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции относно 
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разрешаване на сведения, съставляващи банкова тайна поискани от РП-

Трън е пълно, обосновано и законосъобразно. 

Разпореждането по ЧНД № 4/2013г. за прекратяване на съдебното 

производство и връщане на материалите по делото на РП е подробно, 

пълно, конкретно и законосъобразно. 

 

 

  ХХIII. САМООТВЕЖДАНЕ НА СЪДИИТЕ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ  

      НА  ДЕЛОТО. 

 

  През проверявания период направените самоотводи на съдиите в РС 

– Трън са по 3 дела, като два са на съдия М. Алексов – по НОХД № 

25/2014 г. и АНД № 75/2014 г. и един на съдия Милушева – по НОХД № 

25/2014 г.   

    

     И З В О Д И: 

 

1. Материалните условия и щатната обезпеченост на РС – Трън 

позволяват успешното изпълнение на поставените задачи по 

осъществяване на правосъдната дейност.  

2. В съда е въведено електронно деловодство и са въведени редица 

компютърни програми за извършване на определени дейности, 

съставляващи елементи на правораздавателната дейност. 

3. Всички постъпващи книжа в съда се регистрират по електронен път 

и чрез съответните програми се наблюдава и отчита тяхното движение 

до приключване на съответното производство. 

4. Всички съдебни актове се обявяват на електронния сайт на съда .  

5. Разпределението на делата и определянето на съдя-докладчик става 

по електронен път по реда на постъпването на съдебните книжа в съда, 

съгласно чл. 9 ЗСВ. 

6. Всички постъпващи наказателни дела се образуват по надлежния ред 

от компетентния орган.  

7. Насрочването на делата преобладаващо става с разпореждане на 

докладчика. 

8. Има отделни случаи на насрочване на наказателните дела със 

саморъчно изписана резолюция, вместо с разпореждане. 

9. Делата се насрочват, разглеждат и приключват в предвидените 

срокове. Няма случай на забавено разглеждане на наказателни дела.  

10. Деловодните книги се водят съгласно предвидените изисквания  в 

ПАС.  

11. При разглеждането на наказателните дела се спазват изискванията 

на НПК и др. нормативни документи. 

12. Съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311, ал.1 и 

чл. 129, ал. 1 НПК.  
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13. Съдебните актове, като цяло, по форма и съдържание съответстват 

на НПК и практиката на ВКС.  

14. Преобладаващо съдебните актове са добре изготвени, обосновани и 

убедителни. 

15. Натовареността на съдиите от РС – Трън  не е голяма.   

16. Качеството на съдебните актове на съдиите е много добро.  

17.  Установените в НПК нови диференцирани процедури за ускорено 

разглеждане и приключване на наказателните дела се прилагат в 

съответствие с изискванията на закона. Необходимо е да се положат 

повече усилия от съдиите за точното изпълнение на всички норми, 

регламентиращи споразумението. 

 

 

          П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

1. Да се вземат възможните организационни мерки за уеднаквяване 

различията при тълкуването и прилагането на НПК – Глава XXIX. 

2. Да се запазят и по възможност да се подобрят постигнатите други 

добри резултати в дейността на съда. 

3. Необходимо е въвеждането на по-диференциран подход при 

налагане на наказанието „пробация”, като се приложи едно степенуване на 

тежестта на пробационните мерки от по-леките към по-тежките.  

4. Да се спазва последователността на решаване на въпросите, 

посочени в чл. 301, ал. 1 НПК, като първо се изписва деянието, за което се 

постановява осъждане и съответното наказание, а след това – деянието, за 

което подсъдимият се оправдава. 

5. Да се подобри установителната дейност по отношение на 

обстоятелствата, от които зависи налагането на административна 

отговорност, както и вида и размера на административното наказание. 

 

 
На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ в 7-дневен срок от връчването на 

акта може да се направят възражения и да се представят на Главния 

инспектор. 

 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                      ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


