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                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

 

 гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.3-5, тел.факс 989 48 66 
 
 
 
 
 

АКТ 
С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА 

 
 

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 служби в Апелативен район –
град София, както и на Заповед №152/17.06.09г. на Главния инспектор, 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Апелативен съд – град София, 
с обхват на проверката от 01.01.2008г. до 31.05.2009 г. и задачи на проверката: 

- организацията по образуването, разпределението и движението на 
наказателните дела, както и на приключването на наказателните дела в установените 
срокове; 

- изгубени и спрени наказателни дела; 
- проверка на постановените нови оправдателни присъди от Софийски 

апелативен съд; 
- съдебни актове по чл.334, т.1 от НПК, както и по чл.334, т.4 от НПК; 
- натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела и сроковете за 

изготвяне и обявяване на съдебните актове. 
- деловодни книги. 

 
СРОК за извършване на проверката от 22.06.2009г. до 10.07.2009г.  
 
С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
ИНСПЕКТОРИ: Петър Кирилов Михайлов и Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Иван Димитров Тенчев, Мария Андреева Тодорова, Олег 

Стоимиров Велинов и Николай Иванов Костадинов. 
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МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
-анализ на документация ; 
-индивидуални беседи и разговори;  
-изискване на статистическа информация от административния ръководител 

на съда. 
 
 
 
 І. КОННСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА 
 
 

1. Кадрова обезпеченост 
 
Съдебния район на Софийски апелативен съд е най-големия на територията на 

България, като обхваща осем окръжни съдилища и тридесет и две районни 
съдилища. 

Към месец януари 2008г. по щат съдиите в наказателното отделение на 
Софийски апелативен съд са 25. Обособени са осем състава- разглеждащи само 
наказателни дела. Щатът за четирима съдии е останал незает. Съдия Начева е 
командирована във ВКС за периода от 03.12.2007г. до 03.06.2008г. и от 10.01.2009г. 
Това е наложило 4-ти и 5-ти състав да заседават заедно. В 6-ти състав за трети член 
на състава за заседанията е влизал съдия от другите състави. Заместник председател 
и ръководител на наказателното отделение за периода 01.01.2008г. до 29.04.09г. е 
съдия Галина Тонева. Със Заповед №А-19/02.02.2009г. са извършени промени в 
съставите на наказателното отделение.  

 
2. Сграден фонд и техническа обезпеченост  
 
 Условията в които работят съдиите са добри. Съдийските кабинети, 

съдебните зали, адвокатската стая и деловодствата са оборудвани с всичко 
необходимо за оптимално изпълнение на задълженията на съдиите и служителите. 
Повечето от съдиите работят по трима в кабинет. 

 
3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор съгласно 

чл.9 ЗСВ 
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С писмо №9100052/09.06.06г. ВСС е задължил председателя на съда, в случай 
че не използват софтуер за случаен подбор, да инсталират такъв. С разпореждане от 
13.06.06г. на председателя на САС, писмото е доведено до знанието на 
длъжностните лица ангажирани с тази дейност. Към момента на проверката със 
Заповед №А-281/26.06.09г. председателя на САС определя, разпределението на 
делата в САС да се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно 
разпределение, което да се прилага в рамките на наказателно отделение и отделно в 
гражданско и търговско отделение.  

Протоколите от електронното разпределение при постъпването на делата не се 
съхраняват в отделна папка. Същите не се прилагат и по висящите дела. В момента 
на проверката електронната програма се актуализира по видове дела с оглед 
равномерната натовареност на съдиите от НО. 
 
 4. Книги и регистри, водени от наказателното деловодство. 
 

Бяха изискани и проверени: описните книги, книгите за открити заседания, 
книгите за закрити и разпоредителни заседания, срочно книга за мерките за 
неотклонение по чл.64, 65 от НПК и книгата за веществени доказателства. 

В наказателно деловодство на Софийския апелативен съд книгите и 
регистрите се водят само на хартиен носител . 

 
- Описни книги за въззивни наказателни дела за 2008г. и 2009г.  
Книгите са водени по утвърдения образец и съобразно изискванията на 

ПАРОАВАС. Данните са отбелязани пълно и четливо. Описната книга за 2008г. е 
приключена. Делата описани за 2008г. са общо 1275 бр. от всички подсъдни на 
апелативен съд производства. Делата описани за 2009г. до 23.06.09г. са 453 бр. като 
в този брой не са включени 223 бр. дела описани във въведената отделна описна 
книга за досъдебни производства. 

От началото на 2009г. е въведена отделна описна книга за въззивните 
наказателни дела по досъдебните производства по чл.64, чл.65 и чл. 243 НПК. 
Отбелязванията относно образуване движението и приключването на този вид дела, 
са пълни и четливи. До 24.06.09г. включително образуваните о посочените съдебни 
производства дела са 223 бр. 

Води се отделна срочно книга за мерките за неотклонение по чл.64, чл.65 от 
НПК. Бяха проверени книгите съответно за 2008г .и 2009г. В резултата на 
извършената проверка се установи че за 2008г. е водена срочна книга в два тома. 
Книгите се водят коректно, четливо същите са пронумеровани , прошнуровани и 
подпечатани с печата на съда, като тези за 2008г. са и архивирани по надлежния ред. 
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- Книгите за открити заседания /срочни книги/ по наказателни дела: 
за 2008г. не се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС, съответно при 

отразяване на решението се използват различни начини за отбелязване на 
решението, като част от диспозитивите се отбелязват чрез залепване на същите или 
се изписва ръчно само резултата, без да се изписва диспозитива. В графата за 
отлагане на делото, не навсякъде се посочват причините за отлагане. Останалите 
графи се попълват точно и четливо, посочват се номерата на постановените съдебни 
актове, отбелязват се датите на връщане на делото в канцеларията на съда. Прави 
впечатление че отложените от съдебно заседание дела, се обработват своевременно 
от секретар протоколистите още същия ден или в срок до три дни от съдебното 
заседание. 

 за 2009г: не се води съгласно изискванията на ПАРОАВАС, използват се 
различни начини за отбелязване на решението, като част от диспозитивите се 
отбелязват чрез залепване на същите или се изписва ръчно само резултата, без да се 
изписва диспозитива. Не се попълват всички графи, като не се отбелязва датата на 
образуването, съставите и датата на заседанието. Има и пропуски при отбелязване, 
кога делото е предадено на канцеларията от съдията.  

Следва да се въведе един унифициран начин на отбелязване в книгата на 
решенията и стриктно да се попълват всички графи , както и при предаване на 
решението съдията следва да се подписва и да отбелязва датата на предаване на 
делото в канцеларията.  

 
- Книги за закрити заседания:  
книгата за 2008г. и 2009г. е обща. Води се по утвърдения образец и съобразно 

изискванията на ПАРОАВАС. Всички данни са отбелязани пълно и четливо, с 
изключение номера на съдебния акт. Отбелязва се пълния диспозитив на 
определенията – печатен или ръкописен. За 2009г. общия брой на определенията 
образувани по частни жалби и протести е 304 бр.За 2009г. до 22.06.09г. общия брой 
е 168. 

 
- Книга за веществени доказателства: 

постъпили са съответно за 2008г. в.д. по 6 дела и за периода от 01.01.09г. до 
22.06.09г. в.д. по 7 дела. Изготвят се приемо -предавателни протоколи на 
постъпващите в.д., но не се прилагат към самите наказателни дела в нарушение на 
чл.146, ал.2 от ПАРОАВАС.  

Спазена е разпоредбата на чл.153, а също и на чл.155 от Правилника относно 
ежегодната проверка на веществените доказателства от назначена комисия, 
съставяща съответния протокол с констатации и относно унищожаването на 
веществените доказателства. 
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5. Образуване, движение и приключване на делата, общо за съда 
 
Постъпили дела през проверявания период – 1351 дела. 
Несвършени дела в началото на отчетния период – 114 дела. 
Общо дела за разглеждане – 1465 дела от които:  

- ВНОХД – 683 бр. 
- ВНЧХД – 238 бр. 
- по чл.64 и чл.65 от НПК – 354 бр. 
- по чл.243 от НПК - 76 бр. 

Общо свършени дела- 1369 дела 
От общия брой свършени през 2008г. 696 въззивни н.о.х.дела в тримесечния 

срок са приключени 514 дела – около 74%. Постъпилите дела по чл.64 и чл.65 НПК, 
по чл.243 НПК, както и от всички производства по въззивни н.ч.х.дела са 
приключени в тримесечния срок. 

 Останали несвършени дела в края на периода – 96 дела. 
За периода 01.01.2008г. до 31.12.2008г., всеки съдия е разгледал средно по 73 

дела. 
За периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. в Софийски апелативен съд, няма 

съставени актове за изгубени и възстановени дела. 
 
 
 Образуване, движение и приключване на делата по състави: 
 
 

1-ви състав – Снежана Душкова, Спас Иванчев, Валя Рушанова  
 
Съдия Снежана Душкова 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Душкова е разгледала общо 72 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
38 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 34 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 69 бр., останали несвършени от предходни години – 3 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 68 наказателни дела, от които решени по 
същество 65 бр. от които 31 бр. ВНОХД, ВНЧД – 34 бр. и по 3 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 65 дела от които 31 бр. ВНОХД и 34 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 4, от 
които 4 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
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№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 192/08г. 18.02.08г. 20.03.08г. 15.05.08г. 1м.  
2. Ох 349/08г. 27.03.08г. 17.04.08г. 07.07.08г. 2м.  
3. Ох 308/08г. 19.03.08г. 17.04.08г. 02.06.08г. 16д.  
4. Ох 281/08г. 10.03.08г. 03.04.08г. 21.05.08г. 18д.  
5. Ох 308/08г. 19.03.08г. 10.04.08г. 27.08.08г. 3м. 19д.  
6. Ох 86/08г. 23.01.08г. 17.04.08г. 26.06.08г. 1м. 10д.  
7. Ох 433/08г. 16.04.08г. 05.06.08г. 14.08.08г. 1м. 10д.  
8. Ох 568/08г. 26.05.08г. 10.07.08г. 03.09.08г. 25д.  

 
 На случаен принцип бе изискано и проверено ВНОХД№303/09г. Делото е 
постъпило и образувано на 20.04.09г. С определение по чл.327 НПК, от 16.05.09г. 
след като са обсъдени всички въпроси във връзка с допускането на доказателствата, 
делото е насрочено за 04.06.09г. Проведени са две съдебни заседания, на които ход 
не е даван поради неявяване на лицата за допуснатата очна ставка. Разпоредено е 
принудително довеждане на лицата. Не се констатираха нарушения във връзка с 
администрирането и организацията по образуването и движението на делото. 
 

Съдия Спас Иванчев  
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Иванчев е разгледал общо 70 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
37 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 33 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 68 бр., останали несвършени от предходни години – 2 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 65 наказателни дела, от които решени по 
същество 63 бр. от които 32 бр. ВНОХД, ВНЧД – 31 бр. и  по 2 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 62 дела от които 29 бр. ВНОХД и 33 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 5, от 
които 5 бр.- ВНОХД. 

- всички съдебни актове са изготвени в срока по чл.340 от НПК. 
На случаен принцип бяха проверени ВНОХД №383/09г. и ВНОХД №433/09г., 

които са на производство в момента. Насрочванията са в рамките на процесуалните 
срокове, като и в двата случая са с определения по реда на чл.327 НПК. 
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Съдия Валя Рушанова 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Рушанова е разгледала общо 49 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
31 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 18 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 45 бр., останали несвършени от предходни години – 4 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 43 наказателни дела, от които решени по 
същество 41 бр. от които 24 бр. ВНОХД, ВНЧД – 17 бр. и по 2 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 42 дела от които 24 бр. ВНОХД и 18 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 6, от 
които 6 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 1268/08г. 23.12.08г. 05.03.09г. 29.04.09г. 25д.  
2. Ох 1124/08г. 07.11.08г. 04.12.08г. 26.01.09г. 23д.  
3. Ох 1140/08г. 17.11.08г. 30.04.09г. 18.06.09г. 19д.  
4. Ох 123/09г. 16.02.08г. 19.03.09г. 27.04.09г. 9д.  
5. Ох 166/09г. 05.03.09г. 23.04.09г. 01.06.09г. 9д.  
6. Ох 20/09г. 12.01.09г. 09.04.09г. 15.05.09г. 6д.  
7. Ох 951/08г. 23.09.08г. 04.12.08г. 008.01.09г. 5д.  

 
 На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
- ВНОХД№379/09г. -делото е постъпило и образувано на 22.05.09г. С определение 
по чл.327 НПК, от 02.06.09г. след като са обсъдени всички въпроси във връзка с 
допускането на доказателствата, делото е насрочено за 25.06.09г. Не се констатираха 
нарушения във връзка с администрирането и организацията по образуването и 
движението на делото. 
- ВНОХД№412/09г. -делото е постъпило и образувано на 03.06.09г. С определение 
по чл.327 НПК, от 08.06.09г. след като са обсъдени всички въпроси във връзка с 
допускането на доказателствата, делото е насрочено за 02.07.09г. Не се констатираха 
нарушения във връзка с администрирането и организацията по образуването и 
движението на делото. 
- ВНОХД№302/09г. -делото е постъпило и образувано на 28.04.09г. С определение 
по чл.327 НПК, от 16.05.09г. след като са обсъдени всички въпроси във връзка с 
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допускането на доказателствата, делото е насрочено за 11.06.09г. На проведеното 
първо заседание, ход на делото не е даден, поради нередовно призоваване на 
подсъдимия, като делото е отложено за 09.07.09г. Не се констатираха нарушения във 
връзка с администрирането и организацията по образуването и движението на 
делото. 
 
 
 2-ри състав- Антоанета Данова, Камен Иванов, Лада Паунова 
 
 Съдия Антоанета Данова 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Данова е разгледала общо 84 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
44 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 40 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 74 бр., останали несвършени от предходни години – 10 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 77 наказателни дела, от които решени по 
същество 76 бр. от които 37 бр. ВНОХД, ВНЧД – 39 бр. и  по 1 дело производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 60 дела от които 20 бр. ВНОХД и 40 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 7, от 
които 7 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 42/06г. 16.01.06г. 29.01.08г. 04.04.08г. 1м.  
2. Ох 1365/07г. 19.12.07г. 19.02.08г. 07.05.08г. 2м.  
3. Ох 915/07г. 06.08.07г. 11.03.08г. 07.05.08г. 1м.  
4. Ох 1234/07г. 13.11.07г. 18.03.08г. 26.03.08г. 1м.  
5. Ох 167/08г. 13.02.08г. 01.04.08г. 02.06.08г. 1м.  
6. Ох 235/08г. 27.02.08г. 22.04.08г. 07.07.08г. 1м.  
7. Ох 861/08г. 19.08.08г. 11.11.08г. 07.01.09г. 27д.  
8. Ох 952/08г. 23.09.08г. 18.11.08г. 12.01.09г. 25д.  
9. Ох 1134/07г. 17.10.07г. 27.05.08г. 18.07.08г. 22д.  
10. Ох 632/08г. 12.06.08г. 21.10.08г. 10.12.08. 20д.  
11. Ох 289/08г. 12.03.08г. 27.05.08г. 14.07.08г. 18д.  
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12. Ох 685/08г. 23.06.08г. 25.11.08г. 12.01.09г. 18д.  
13. Ох 1128/08г. 11.11.08г. 16.11.08г. 29.01.09г. 14д.  
14. Ох 1435/06г. 25.10.06г. 12.02.08г. 24.03.08г. 11д.  
15. Ох 762/08г. 15.07.08г. 21.10.08г. 01.12.08г. 11д.  
16. Ох 464/080г. 23.04.08г. 10.06.08г. 18.07.08г. 8д.  
17. Ох 201/08г. 20.02.08г. 15.04.08г. 19.05.08г. 4д.  

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени: 

- ВНОХД№422/09г., ВНОХД№258/09г. и ВНОХД№380/09г. – делата са образувани 
и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  
 

Съдия Камен Иванов 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Иванов е разгледал общо 85 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 47 
бр., въззивно наказателно частен характер дело – 38 бр. Новопостъпилите за 2008г. – 
76 бр., останали несвършени от предходни години – 9 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 76 наказателни дела, от които решени по 
същество 70 бр. от които 36 бр. ВНОХД, ВНЧД – 34 бр. и  по 6 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 60 дела от които 22 бр. ВНОХД и 38 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 9, от 
които 5 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани  съдебни актове в срок: 
 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 1082/07г. 02.10.007г. 22.01.08г. 01.04.08г. 1м.  
2. Ох 1267/07г. 21.11.07г. 18.03.08г. 21.05.08г. 1м.  
3. Ох 1086/07г. 03.10.07г. 27.05.08г. 15.10.08г. 4м.  
4. Ох 593/08г. 02.06.08г. 07.10.08г. 16.01.09г. 2м. 11д.  
5. Ох 1028/06г. 27.07.08г. 09.12.08г. 06.02.09г. 29д.  
6. Ох 236/08г. 27.02.08г. 20.05.08г. 11.07.08г. 22д.  
7. Ох 33/08г. 11.01.08г. 02.12.08г. 22.01.09г. 21д.  
8. Ох 999/08г. 03.10.08г. 10.02.09г. 23.03.09г. 12д.  
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9. Ох 1057/07г. 29.06.07г. 12.02.08г. 24.03.080г. 11д.  
10. Ох 164/08г. 12.02.08г. 01.04.08г. 09.05.08г. 8д.  
11. Ох 1234/08г. 15.12.08г. 24.03.09г. 30.04.09г. 7д.  
12. Ох 876/08г. 22.08.08г. 11.11.08г. 17.12.08г. 6д.  

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени: 

- ВНОХД№406/09г., ВНОХД№384/09г. и ВНОХД№419/09г. – делата са образувани 
и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  
 

Съдия Лада Паунова 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Паунова е разгледала общо 87 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
44 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 43 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 78 бр., останали несвършени от предходни години – 9 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 80 наказателни дела, от които решени по 
същество 77 бр. от които 37 бр. ВНОХД, ВНЧД – 40 бр. и по 3 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 63 дела от които 21 бр. ВНОХД и 42 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 7, от 
които 6 бр.- ВНОХД и 1 бр. ВНЧД. 
- ненаписани съдебни актове в срок: 
 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 1265/07г. 21.11.07г. 19.02.08г. 07.04.08г. 1м.  
2. Ох 59/08г. 17.01.08г. 15.04.08г. 23.06.08г. 1м.  
3. Ох 283/08г. 11.03.08г. 22.04.08г. 16.06.08г. 1м.  
4. Ох 329/08г. 24.03.08г. 13.05.08г. 02.07.08г. 1м.  
5. Ох 690/07г. 08.06.07г. 13.05.08г. 04.07.08г. 1м.  
6. Ох 223/08г. 25.02.08г. 04.07.08г. 10.11.08г. 2м.  
7. Ох 922/08г. 09.09.08г. 11.11.08г. 30.01.09г. 1м.  
8. Ох 437/07г. 10.04.07г. 08.04.08г. 23.07.08г. 2м. 16д.  
9. Ох 769/08г. 16.07.08г. 28.10.08г. 12.01.09г. 1м. 26д.  
10. Ох 89/08г. 25.01.08г. 18.11.08г. 26.01.09г. 1м. 9д.  
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11. Ох 1004/08г. 06.10.08г. 25.11.08г. 27.01.09г. 1м. 3д.  
12. Ох 675/08г. 20.06.08г. 18.11.08г. 16.01.09г. 1м.  
13. Ох 1080/08г. 27.10.08г. 02.12.08г. 30.01.09г. 1м.  
14. Ох 466/08г. 23.04.08г. 15.07.08г. 09.09.08г. 26д.  
15. Ох 390/08г. 07.04.08г. 03.02.09г. 26.03.09г. 22д.  
16. Ох 515/08г. 12.05.08г. 14.10.08г. 04.12.080г. 21д.  
17. Ох 594/08г. 02.06.08г. 21.10.08г. 08.12.08г. 18д.  
18. Ох 80/09г. 30.01.09г. 17.03.09г. 30.04.09г. 14д.  
19. Ох 1360/07Г. 18.12.07г. 08.04.0Г. 19.05.08Г. 11д.  
20. Ох 1042/08г. 15.10.08г. 17.03.09г. 27.04.09г. 11д.  
21. Ох 421/08г. 14.04.08г. 07.10.08г. 25.11.08г. 19д.  
22. Ох 725/08г. 04.07.08г. 07.10.08г. 17.11.08г. 9д.  
23. Ох 121/09г. 13.02.09г. 31.03.09г. 08.05.09г. 8д.  
24. Ох 1183/08г. 28.11.08г. 17.02.09г. 23.03.09г. 5д.  
25. Ох 537/08г. 17.05.08г. 17.06.08г. 21.07.08г. 4д.  

 
 На случаен принцип бяха изискани и проверени: 

- ВНОХД№278/09г. и ВНОХД№167/09г. – делата са образувани и насрочени 
съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните процесуални 
изисквания и срокове.  
 
 
 3-ти състав- Галина Тонева, Калин Калпакчиев, Христина Михова, 
Надежда Трифонова - считано от 05.01.09г. 
 
 Съдия Галина Тонева 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Тонева е разгледала общо 63 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 32 
бр., въззивно наказателно частен характер дело – 31 бр. Новопостъпилите за 2008г. – 
59 бр., останали несвършени от предходни години – 4 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 57 наказателни дела, от които решени по 
същество 55 бр. от които 27 бр. ВНОХД, ВНЧД – 28 бр. и  по 2 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 46 дела от които 16 бр. ВНОХД и 30 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 6, от 
които 5 бр.- ВНОХД и 1 бр. ВНЧД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
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№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 1214/08г. 10.12.08г. 18.02.09г. 13.04.09г. 1м.  
2. Ох 1245/08г. 18.12.08г. 18.02.09г. 13.04.09г. 1м.  
3. Ох 134/08г. 05.02.08г. 14.03.08г. 23.05.08г. 1м.  
4. Ох 278/08г. 10.03.08г. 11.04.08г. 27.06.08г. 1м.  
5. Ох 353/06г. 09.03.06г. 11.04.08г. 27.08.08г. 3м.  
6. Ох 360/08г. 31.03.08г. 16.05.08г. 07.07.08г. 1м.  
7. Ох 714/08г. 02.07.08г. 03.10.08г. 08.12.08г. 1м. 7д.  
8. Ох 771/08г. 17.07.08г. 03.10.08г. 08.12.08г. 1м. 7д.  
9. Ох 1353/07г. 17.12.07г. 28.03.08г. 28.05.08г. 1м.  
10. Ох 463/08г. 23.04.08г. 23.01.09г. 20.03.09г. 1м.  
11. Ох 233/08г. 27.02.08г. 04.04.08г. 28.05.08г. 24д.  
12. Ох 950/08г. 23.09.08г. 30.01.09г. 23.03.09г. 22д.  
13. Ох 838/08г. 08.08.08г. 31.10.08г. 10.12.08г. 20д.  
14. Ох 569/08г. 26.05.08г. 23.01.09г. 10.03.09г. 17д.  
15. Ох 1142/08г. 17.11.08г. 13.02.09г. 30.03.09г. 17д.  
16. Ох 1268/07г. 21.11.07г. 29.02.08г. 07.04.08г. 8д.  
17. Ох 898/08г. 01.09.08г. 07.11.08г. 10.12.08г. 4д.  
18. Ох 637/08г. 13.06.08г. 14.11.08г. 17.12.08г. 3д.  

 
 
 Съдия Калин Калпакчиев 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Калпакчиев е разгледал общо 73 наказателни дела, от които: въззивно общ 
характер 41 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 32 бр. 
Новопостъпилите за 2008г. – 67 бр., останали несвършени от предходни години – 
6 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 70 наказателни дела, от които решени по 
същество 67 бр. от които 39 бр. ВНОХД, ВНЧД – 28 бр. и по 3 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 60 дела от които 21 бр. ВНОХД и 31 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 3, от 
които 2 бр.- ВНОХД и 1бр. ВНЧД. 
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- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 66/08г. 18.01.08г. 14.03.08г. 12.05.08г. 1м.  
2. Ох 152/08г. 08.02.08г. 09.05.08г. 07.07.08г. 1м.  
3. Ох 1224/07г. 12.11.07г. 23.05.08г. 31.07.08г. 1м.  
4. Ох 343/08г. 26.03.08г. 23.05.08г. 04.08.08г. 1м.  
5. Ох 243/08г. 29.02.08г. 30.05.08г. 04.08.08г. 1м.  
6. Ох 323/08г. 21.03.08г. 06.06.08г. 07.08.08г. 1м.  
7. Ох 606/08г. 04.06.08г. 27.06.08г. 24.09.08г. 1м.  
8. Ох 1044/06г. 31.07.06г. 01.02.08г. 13.11.08г. 8м. 16д.  
9. Ох 43/08г. 14.01.08г. 07.03.08г. 12.05.08г. 1м. 6д.  
10. Ох 1427/06г. 23.10.06г. 28.11.08г. 28.01.09г. 1м.  
11. Ох 535/07г. 27.04.07г. 23.05.08г. 24.09.08г. 3м. 4д.  
12. Ох 209/08г. 22.02.08г. 16.05.08г. 08.07.08г. 23д.  
13. Ох 570/08г. 26.05.08г. 27.06.08г. 04.08.08г. 8д.  
14. Ох 948/08г. 23.09.08г. 14.11.08г. 19.12.08г. 5д.  

 
 

 Съдия Христина Михова 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Михова е разгледала общо 68 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
40 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 28 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 61 бр., останали несвършени от предходни години – 7 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 68 наказателни дела, от които решени по 
същество 66 бр. от които 39 бр. ВНОХД, ВНЧД – 27 бр. и  по 2 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 59 дела от които 31 бр. ВНОХД и 28 
бр. ВНЧД. 

- всички съдебни актове са изготвени в срока по чл.340 от НПК. 
 
 Съдия Надежда Трифонова -  встъпила в длъжност на 05.01.2009г. 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, за периода 05.01.09г. 
до 31.05.09г. съдия Трифонова е разгледала общо 18 наказателни дела, от които: 
въззивно общ характер 11 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 7 бр.  
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общо свършените за периода - 13 наказателни дела, от които решени по 
същество 13 бр. от които 6 бр. ВНОХД, ВНЧД – 7 бр.  

В тримесечен срок са свършени общо 13 дела от които 6 бр. ВНОХД и 7 
бр. ВНЧД. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
- ВНОХД№451/09г., ВНОХД№416/09г. и ВНОХД№426/09г. – делата са образувани 
и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  
 
 

4- ти състав –, Бисер Троянов, Мина Топузова, Стефан Илиев - считано от 
19.01.09г. 
 
 Съдия Бисер Троянов 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Траянов е разгледал общо 72 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
41 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 31 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 68 бр., останали несвършени от предходни години – 4 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 68 наказателни дела, от които решени по 
същество 67 бр. от които 36 бр. ВНОХД, ВНЧД – 31 бр. и  по 1 дело производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 67 дела от които 36 бр. ВНОХД и 31 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 4, от 
които 4 бр.- ВНОХД. 
- ненаписани в срок съдебни актове: 
 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 635/08г. 13.06.08г. 19.01.09г. 24.03.09г. 2м.  
2. Ох 347/07г. 21.03.07г. 21.01.08г. 16.05.08г. 3м.  
3. Ох 296/08г. 13.03.08г. 07.04.08г. 29.05.08г. 1м.  
4. Ох 346/08г. 26.03.08г. 14.04.08г. 02.06.08г. 1м.  
5. Ох 1728/05г. 27.12.05г. 18.02.08г. 06.08.08г. 5м.  
6. Ох 1006/08г. 06.10.08г. 08.12.08г. 05.02.09г. 1м.  
7. Ох 108/09г. 11.02.09г. 11.05.09г. 25.06.09г. 15д.  
8. Ох 245/09г. 01.04.09г. 11.05.09г. 24.06.09г. 14д.  
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9. Ох 207/09г. 19.03.09г. 27.04.09г. 17.06.09г. 19д.  
 

 На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
 ВНОХД№458/09г. делото е постъпило в САС на 19.06.09г., по жалба срещу 
присъда от 15.01.09г. по НОХД№444/07г. по описа на СГС. Делото е образувано и 
разпределено на 19.06.09г. с определение по чл327 НПК от 23.06.09г. делото е 
насрочено в открито съдебно заседание на 13.-07. 09г. С определението съставът не 
допуска провеждане на въззивно съдебно следствие- Делото пред СГС е водено по 
реда на глава 27 НПК – съкратено съдебно следствие.  
 ВНОХД№420/09г. – делото е постъпило в САС на 08.06.09г. по протест от 
19.11.08г. срещу оправдателна присъда по НОХД№3836/07г. по описа на СГС. 
Делото в САС е образувано и разпределено на 08.06.09г. С определени по чл.327 от 
16.06.09г. е насрочено за първо заседание за29.06.09г. С определението съставът не 
допуска провеждане на въззивно съдебно следствие. 
 ВНОХД№1267/08г. Делото е постъпило на 23.12.08г. по жалба срещу присъда 
от 09.10.08г. по НОХД№1854/08г. по описа на СГС. Делото е образувано и 
разпределено на 23.12.08г. С определение по чл.327 НПК от 05.01.09г., първото ОСЗ 
по делото е насрочено за 02.02.09г. като съдът отново не е допуснал провеждане на 
въззивно съдебно следствие. Проведени са шест заседания и седмото заседание е 
насрочено за 29.06.09г. В четири от заседанията ход на делото не е даван, поради 
неявяване на защитата на подсъдимия. В съдебно заседание от 23.03.09г. след 
изслушване на съдебните прения и последна дума на подсъдимия, съдът намира че 
делото не е изяснено и се налага  събиране на допълнителни доказателства във 
въззивната инстанция. Отменя хода н съдебните прения, отменя определението си 
от 05.01.09г. в частта в която не допуска провеждане на въззивно съдебно следствие, 
и възобновява съдебното следствие. Следва да се отбележи че до този момент 
страните не са превили доказателствени искания. В съдебно заседание от 13.04.09г. 
съдът отлага делото за събиране на нови доказателства – свидетели и експертизи.  
 Делата са образувани и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, 
като са спазени съответните процесуални изисквания и срокове. С изключение на 
ВНОХД№1267/08г. движението по което, показва допуснати слабости, при 
проучване на делото и жалбата.Това е довело до отменяне хода на съдебните прения 
и възобновяване на съдебното следствие и събиране на нови доказателства по 
преценка изключително на съда , с оглед изясняване обстоятелствата по делото. 
Което е наложило и провеждането на многобройни съдебни заседания.  
 

Съдия Мина Топузова  
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Топузова е разгледала общо 78 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
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41 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 37 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 72 бр., останали несвършени от предходни години – 6 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 75 наказателни дела, от които решени по 
същество 73 бр. от които 37 бр. ВНОХД, ВНЧД – 36 бр. и по 1 дело производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 62 дела от които 25 бр. ВНОХД и 37 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 3, от 
които 3 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 513/08г. 
12.05.08г. 16.06.08г. 

15.08.08г. 
2м. потвържд

ава 

2. Ох 1026/08г. 

 
 

09.10.08г. 

 
 

26.01.09г. 
18.03.09г. 

 
 

2м. 

Нова 
осъдител

на 
присъда 

3. Ох 23/09г. 13.01.09г. 16.02.09г. 30.03.09г. 1м. изменя 
4. Ох 92/08г. 25.02.08г. 17.03.08г. 03.06.08г. 2м.  
5. Ох 1378/07г. 21.12.07г. 17.03.08г. 23.05.08г. 1м.  
6. Ох 140/08г. 06.02.08г. 24.03.08г. 27.05.08г. 1м.  
7. Ох 216/08г. 22.02.08г. 31.03.08г. 11.06.08г. 1м.  
8. Ох 302/08г. 17.03.08г. 14.04.08г. 17.06.08г. 1м.  
9. Ох 1323/07г. 06.12.07г. 09.06.08г. 22.08.08г. 1м.  
10. Ох 1016/08г. 20.03.08г. 10.11.08г. 02.02.09г. 1м. 24д.  
11. Ох 316/08г. 20.03.08г. 17.11.08г. 02.02.09г. 1м. 17д.  
12. Ох 538/08г. 17.05.08г. 23.06.08г. 21.08.08г. 1м.  
13. Ох 968/08г. 24.09.08г. 27.10.08г. 17.12.08г. 22д.  
14. Ох 1156/08г. 19.11.08г. 22.12.08г. 06.02.09г. 16д.  
15. Ох 562/08г. 23.05.08г. 23.06.08г. 18.08.08г. 26д.  
16. Ох 177/08г 13.02.08г. 25.06.08г. 09.07.08г. 14д.  
17. Ох 1202/08г. 05.12.08г. 16.02.09г. 31.03.09г. 13д.  
18. Ох 801/07г. 05.07.07г. 25.02.08г. 07.04.08г. 12д.  
19. Ох 1163/07г. 23.10.07г. 09.06.08г. 18.07.08г. 9д.  
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20. Ох 161/09г. 27.02.09г. 06.04.09г. 14.05.09г. 8д.  
21. Ох 339/08г. 26.03.08г. 19.05.08г. 25.06.08г. 7д.  
22. Ох 107/09г. 11.02.09г. 16.03.09г. 21.04.09г. 6д.  

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени: 

- ВНОХД№391/09г., ВНОХД№398/09г. и ВНОХД№454/09г. – делата са образувани 
и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  
 

Съдия Стефан Илиев – встъпил в длъжност на 19.01.09г. 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, за периода 19.01.09г. 

до 31.05.09г. съдия Илиев е разгледал общо 23 наказателни дела, от които: 
въззивно общ характер 14 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 9 бр.  

От общо свършените за периода - 17 наказателни дела, от които решени по 
същество 17 бр. от които 8 бр. ВНОХД, ВНЧД – 9 бр. 

В тримесечен срок са свършени общо 14 дела от които5 бр. ВНОХД и 9 бр. 
ВНЧД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 
№ №  на дело Образувано чл. 

247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 51/09г. 20.01.09г. 16.02.09г. 16.04.09г. 1м.  
2. Ох 66/09г. 28.01.09г. 23.02.09г. 15.04.09г. 1м.  
3. Ох 187/09г. 13.03.09г. 13.04.09г. 19.06.09г. 1м.  
4. Ох 160/09г. 27.02.09г. 06.04.09г. 18.05.09г. 12д.  
 

На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
- ВНОХД№399/09г., ВНОХД№445/09г. и ВНОХД№373/09г. – делата са образувани 
и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  
 
 5-ти състав – Теодора Стамболова, Николай Джурковски, Вера 
Цветкова-считано от 05.01.09г. 
 

Съдия Теодора Стамболова 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Стамболова е разгледала общо 72 наказателни дела, от които: въззивно общ 



 18

характер 37 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 35 бр. 
Новопостъпилите за 2008г. – 69 бр., останали несвършени от предходни години – 
3 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 71 наказателни дела, от които решени по 
същество 68 бр. от които 35 бр. ВНОХД, ВНЧД – 33 бр. и по 3 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 69 дела от които 34 бр. ВНОХД и 35 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 1, от 
които 1 бр.- ВНОХД. 

- всички съдебни актове са изготвени в срока по чл.340 от НПК. 
На случаен принцип бяха изискани и проверени: 

- ВНОХД№439/09г. – делото е образувано на 15.06.09г. насрочено е за 03.07.09г., 
спазени съответните процесуални изисквания и срокове.  

 
 Съдия Николай Джурковски  

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Джурковски е разгледал общо 78 наказателни дела, от които: въззивно общ 
характер 41 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 37 бр. 
Новопостъпилите за 2008г. – 72 бр., останали несвършени от предходни години – 
6 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 75 наказателни дела, от които решени по 
същество 73 бр. от които 37 бр. ВНОХД, ВНЧД – 36 бр. и по 2 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 62 дела от които 25 бр. ВНОХД и 37 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 3, от 
които 3 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 224/08г. 25.02.08г. 14.04.08г. 16.06.08г. 1м.  
2. Ох 1119/08г. 06.11.08г. 15.12.08г. 02.02.09г. 19д.  
3. Ох 80/08г. 22.01.08г. 09.06.08г. 21.07.08г. 12д.  
4. Ох 1306/07г. 04.12.07г. 04.02.08г. 14.03.08г. 9д.  
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На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
- ВНОХД№356/09г., ВНОХД№438/09г. и ВНОХД№396/09г. – делата са образувани 
и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  

 
 Съдия Вера Цветкова - встъпила в длъжност на 05.01.2009г. 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, за периода от 
05.01.09г. до 31.05.09г. съдия Цветкова е разгледала общо 24 наказателни дела, от 
които: въззивно общ характер 11 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 
13 бр.  

От общо свършените за периода - 22 наказателни дела, от които решени по 
същество 22 бр. от които 9 бр. ВНОХД, ВНЧД – 13 бр. 

В тримесечен срок са свършени общо 22 дела от които 9 бр. ВНОХД и 13 
бр. ВНЧД. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
- ВНОХД№249/09г. – делото е образувано и насрочено, съгласно изискванията на 
чл.327 от НПК, като са спазени съответните процесуални изисквания и срокове.  

 
 

 6-ти състав- Мая Цонева, Мария Митева, Елена Каракашева – считано от 
05.01.09г. 
 
 Съдия Мая Цонева  

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Цонева е разгледала общо 73 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
40 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 33 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 70 бр., останали несвършени от предходни години – 3 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 69 наказателни дела, от които решени по 
същество 67 бр. от които 35 бр. ВНОХД, ВНЧД – 32 бр. и по 2 дела производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 63 дела от които 31 бр. ВНОХД и 32 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 4, от 
които 3 бр.- ВНОХД и 1 бр.ВНЧД. 

- всички съдебни актове са изготвени в срока по чл.340 от НПК. 
 
 На случаен принцип бяха проверени две дела на производство- 
ВНОХД№449/09г. и ВНОХД№421/09г. От проверката се установи, че първото е 
образувано на 16.06.09г. по жалба от защитника на подсъдимия. Разпореждането за 
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насрочване на делото е постановено на 17.06.09г. а делото е насрочено за 30.09.09г. 
Видно е, че от момента на образуване на делото до постановяването на 
определението за насрочването му е изтекъл един ден от което може да се направи 
извода че делото е администрирано перфектно. Прави впечатление че насрочването 
на делото е извън двумесечния срок.  

ВНОХД№421/09г. е образувано на 08.06.09г. по протест на СГП. Видно е от 
протеста, че представителя на прокуратурата твърди че в СГП не са постъпвали 
мотивите към протестираната присъда. Съгласно НПК, съдът няма такова 
задължение, още повече че протеста е бил депозиран в срока на обжалване. Това не 
освобождава прокурора от задължението му да мотивира прокурорския си 
акт/протеста/, сочейки като основание разпоредбата на чл.320, ал.3 НПК. 
Последната се отнася за времето от момента на изтичане на срока за обжалване до 
даване ход на делото в съдебно заседание пред въззивната инстанция.  
 
 Съдия Мария Митева  

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Митева е разгледала общо 65 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
35 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 30 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 62 бр., останали несвършени от предходни години – 3 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 62 наказателни дела, от които решени по 
същество 61 бр. от които 32 бр. ВНОХД, ВНЧД – 29 бр. и по 1 дело производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 58 дела от които 28 бр. ВНОХД и 30 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 3, от 
които 3 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 1259/07г. 20.11.07г. 30.01.08г. 02.04.08г. 1м.  
2. Ох 564/08г. 23.05.08г. 25.06.08г. 25.08.08г. 1м.  
3. Ох 834/08г. 07.08.08г. 22.10.08г. 22.12.08г. 1м.  
4. Ох 899/08г. 02.09.08г. 22.10.08г. 12.12.08г. 21д.  
5. Ох 981/08г. 30.09.08г. 12.11.08г. 16.12.08г. 4д.  
6. Ох 1045/08г. 16.10.08г. 26.11.08г. 30.12.08г. 4д.  
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На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
- ВНОХД№452/09г., ВНОХД№405/09г. и ВНОХД№447/09г. – делата са образувани 
и насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  
 
 Съдия Елена Каракашева - встъпила в длъжност на 05.01.2009г. 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, за периода от 
05.01.09г. до 31.05.09г. съдия Каракашева е разгледала общо 21 наказателни дела, 
от които: въззивно общ характер 11 бр., въззивно наказателно частен характер дело 
– 10 бр.  

От общо свършените за периода - 18 наказателни дела, от които решени по 
същество 18 бр. от които 8 бр. ВНОХД, ВНЧД – 10 бр. 

В тримесечен срок са свършени общо 18 дела от които 8 бр. ВНОХД и 10 
бр. ВНЧД. 

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени: 

ВНОХД№418/09г. Делото е постъпило на 05.06.09г. по протест на прокурор Нели 
Златкова от СГП, срещу оправдателна присъда от 14.04.09г. по НОХД№2083/08г. на 
СГС. Обвинението е за престъпление по чл.288 НК, извършено от прокурор Калоян 
Ангелов. При администриране на делото в СГС с разпореждане от 29.04.09г. е 
прието че протеста не отговаря на изискванията но чл.320, ал.1 НПК. На прокурора 
е указано да изложи  аргументи за неизяснените по делото обстоятелства, за 
превратно тълкуваните от съда доказателства, както и искане за събиране и проверка 
на доказателства от въззивната инстанция. След постъпила допълнително изложение 
от прокурора, делото е изпратено по компетентност на САС, където е образувано и 
разпределено на съдия докладчик на 05.06.09г. С определение по чл.327 НПК от 
09.06.09г. първото ОСЗ по делото е насрочено за 01.07.09г. Определението е 
разбираемо и подробно мотивирано, съдържа преценка , че за изясняване на 
обстоятелствата изложени в протеста и за разкриване на обективната истина не е 
необходимо събиране на други доказателства.  
 ВНОХД№143/09г. Делото е постъпило на 23.02.09г. по въззивна жалба, срещу 
присъда по НОХД№2928/02г. на СГС, към което са приложени 32 тома с материали 
от досъдебното производство. Делото е образувано и разпределено на 23.02.09г. С 
определение по чл.327 НПК от 05.03.09г. първото ОСЗ по делото е насрочено на 
29.04.09г. На 28.04.09г. е постъпило допълнително изложение към въззивната жалба, 
съдържащо и доказателствени искания. В съдебно заседание от 29.04.09г. съда е 
допуснал изслушване н банкова – икономическа и графическа експертиза. В съдебно 
заседание но 10.06.09г. е приета графическата експертиза и делото е отложено за 
изслушване на икономическата експертиза за 30.09.09г. 
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 ВНОХД№322/09г. Делото е постъпило на 12.05.09г. по въззивни жалби и на 
двамата подсъдими срещу присъда по НОХД№3002/06г .на СГС. Делото е 
образувано и разпределено на 12.05.09г. С определение от 14.05.09г. по чл.327 НПК 
първото ОСЗ по делото е насрочено на 17.06.09г., на което заседание не е даден ход 
на делото поради неявяване на защитника на единия о подсъдимите и делото е 
отложено за 01.07.09г. 
 
 
 7 ми състав – Даниела Атанасова, Красимира Медарова, Петя Шишкова – 
считано от 05.01.09г. 
 
 Съдия Даниела Атанасова 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Атанасова е разгледала общо 77 наказателни дела, от които: въззивно общ 
характер 45 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 32 бр. 
Новопостъпилите за 2008г. – 70 бр., останали несвършени от предходни години – 
7 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 73 наказателни дела, от които решени по 
същество 71 бр. от които 40 бр. ВНОХД, ВНЧД – 31 бр. и по 1 дело производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 56 дела от които 24 бр. ВНОХД и 32 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 4, от 
които 4 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 237/07г. 28.02.07г. 04.02.08г. 10.07.08г. 4м.  
2. Ох 1295/07г. 29.11.07г. 11.02.08г. 24.03.08г. 1м.  
3. Ох 1105/07г. 08.10.07г. 17.03.08г. 21.05.08г. 1м. 5д.  
4. Ох 176/08г. 13.02.08г. 31.03.08г. 12.06.08г. 1м. 13д.  
5. Ох 266/08г. 06.03.08г. 14.04.08г. 09.06.08г. 26д.  
6. Ох 1152/07г. 22.10.07г. 19.05.08г. 21.07.08г. 1м. 3д.  
7. Ох 540/08г. 19.05.08г. 17.06.08г. 21.07.08г. 4д.  
8. Ох 1337/07г. 12.12.07г. 30.06.08г. 11.08.08г. 11д.  
9. Ох 555/08г. 21.05.08г. 06.10.08г. 01.1208г. 27д.  
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10. Ох 413/08г. 11.04.08г. 20.10.08г. 08.12.08г. 19д.  
11. Ох 890/08г. 28.08.08г. 03.11.08г. 15.12.08г. 12д.  
12. Ох 969/08г. 24.09.08г. 10.11.08г. 05.01.08г. 26д.  
13. Ох 674/08г. 20.06.08г. 17.11.08г. 09.01.09г. 23д.  
14. Ох 1200/07г. 05.11.07г. 24.11.08г. 26.01.09г. 1м. 3д.  
15. Ох 1112/08г. 04.11.08г. 01.12.08г. 27.01.09г. 27д.  
16. Ох 131/09г. 18.02.09г. 23.03.09г. 30.04.09г. 8д.  
17. Ох 142/09г. 23.02.09г. 18.05.09г. 22.06.09г. 5д.  

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени: 

- ВНОХД№195/09г. и ВНОХД№434/09г. – делата са образувани и насрочени 
съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните процесуални 
изисквания и срокове.  
 
 Съдия Красимира Медарова 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 
Медарова е разгледала общо 70 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
38 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 32 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 67 бр., останали несвършени от предходни години – 3 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 68 наказателни дела, от които решени по 
същество 68 бр. от които 36 бр. ВНОХД, ВНЧД – 32 бр. 

В тримесечен срок са свършени общо 64 дела от които 32 бр. ВНОХД и 32 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 2, от 
които 2 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 581/07г. 14.05.07г. 14.04.08г. 25.07.08г. 2м. 12д.  
2. Ох 556/08г. 21.05.08г. 17.10.08г. 12.01.09г. 1м. 27д.  
3. Ох 1054/08г. 20.10.08г. 24.11.08г. 12.01.09г. 20д.  
 
 На случаен принцип бе избрани ВНОХД№31/09г. Същото е образувано на 
12.05.09г. по жалба от двамата подсъдими. С разпореждане от 27.05.09г. делото е 
насрочено за 22.06.09г., като в първото по делото заседание делото е отложено 
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поради неявяване на единия от подсъдимите по отношение на когото са предприети 
мерки за издирването му. 
 
 Съдия Петя Шишкова – встъпила в длъжност на 05.01.2009г. 

Съгласно предоставените от съда статистически данни, за периода от 
05.01.09г. до 31.05.09г. съдия Шишкова е разгледала общо 25 наказателни дела, от 
които: въззивно общ характер 11 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 
14 бр.  

От общо свършените за периода - 19 наказателни дела, от които решени по 
същество 19 бр. от които 5 бр. ВНОХД, ВНЧД – 14 бр. 

В тримесечен срок са свършени общо 19 дела от които 5 бр. ВНОХД и 14 
бр. ВНЧД. 

На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
- ВНОХД№389/09г., ВНОХД№306/09г. и ВНОХД№79/09г. – делата са образувани и 
насрочени съгласно изискванията на чл.327 от НПК, като са спазени съответните 
процесуални изисквания и срокове.  
 
 
 8-ми състав – Иво Вапцаров, Красимир Шекерджиев, Невена Грозева 
 

Съдия Иво Вапцаров 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Вапцаров е разгледал общо 81 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
45 бр., въззивно наказателно частен дело – 36 бр. Новопостъпилите за 2008г. – 69 
бр., останали несвършени от предходни години - 12. 

От общо свършените през 2008г. - 57 наказателни дела, от които решени по 
същество 56 бр. от които 25 бр. ВНОХД, 31бр. – ВНЧД и 1 дело по което 
производството е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 40 дела от които 12 бр. ВНОХД и 28 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 24, от 
които 19 бр.- ВНОХД и 5 бр.- ВНЧД. 

 -ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох516/08г. 12.05.08г. 11.06.08г. 15.10.08г. 3м. потвърждава 
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2. Ох 389/08г. 07.04.08г. 18.06.08г. 23.12.08г. 4м. потвърждава 
3. Ох 7/08г. 04.01.08г. 18.06.08г. 03.10.08г. 3м. потвърждава 

4. Ох 484/08г. 
 

30.04.08г. 
 

25.06.08г. 23.12.08г. 
 

4м. 
Изменя-
намалява 

5. Ох 539/07г. 02.05.07г. 01.10.08г. 04.02.09г. 4м. потвърждава 
6. Ох 567/08г. 26.05.08г. 01.10.08г. 10.02.09г. 4м. оправдава 
7. Ох 410/08г. 11.04.08г. 08.10.08г. 25.03.09г. 5м. оправдава 

8. Ох 610/08г. 

 
 

04.06.08г. 

 
 

08.10.08г. 10.02.09.г. 

 
 

3м. 

Връща за 
ново 

разглеждане 
9. Ох 700/08г. 26.06.08г. 15.10.08г. 24.02.09г. 4м. потвърждава 
10. Ох 691/08г. 25.06.08г. 22.10.08г. 18.02.09г. 4м. потвърждава 
11. Ох 813/08г. 10.07.08г. 29.10.08г. 04.03.09г. 4м. потвърждава 

12. Ох 856/08г. 
 

15.08.08г. 
 

29.10.08г. 12.03.09г. 
 

4м. 
Отменя и 

връща 
13. Ох 913/08г.  05.11.08г. 18.02.09г. 3м. потвърждава 
14. Ох 473/08г. 25.04.08г. 05.11.08г. 04.02.09г. 3м. изменя 
15. Ох 980/08г. 30.09.08г. 12.11.08г. 24.02.09г. 3м. изменя 
16. Ох 1014/08г. 08.10.08г. 19.11.08г. 18.02.09г. 2м. потвърждава 

17. Ох 1115/08г. 
 

05.11.08г. 
 

03.12.08г. 08.04.09г. 
 

4м. 
Изменя и 
намалява 

18. Ох 1068/08г. 
 

22.10.08г. 
 

17.12.08г. 01.04.09г. 
 

3м. 
Изменя 

намалява 
19. Ох 1232/08г. 1512.08г. 11.02.09г. 09.04.09г. 1м. изменя 
20. Ох 130/09г. 18.02.09г. 25.03.09г. 27.05.09г. 1м. потвърждава 
21. Ох 1154/07г. 22.10.07г. 30.01.08г. 25.06.08г. 4м.  
22. Ох 1302/07г. 03.12.07г. 20.02.09г. 18.08.09г. 5м.  
23. Ох 1336/07г. 12.12.07г. 27.02.08г. 12.06.08г. 3м.  
24. Ох 685/07г. 07.06.07г. 05.03.08г. 18.07.08г. 3м.  

25. В -1312/07г. 
 

04.12.07г. 
 

05.03.08г. 28.01.09г. 
 

9м. 
Връща делото 

на РП 
26. Ох 1302/07г. 05.11.07г. 05.03.08г. 23.10.08г. 6м.  
27. Ох 186/08г. 14.02.08г. 12.03.08г. 12.06.08г. 2м.  
28. Ох 9/08г. 04.01.08г. 19.03.08г. 25.06.08г. 2м.  
29. Ох 99/08г. 28.01.08г. 19.03.08г. 18.08.08г. 4м.  
30. Ох 798/07г. 04.07.07г. 26.03.08г. 24.09.08г. 5м.  
31. Ох 210/08г. 22.02.08г. 02.04.08г. 03.10.08г. 5м.  
32. Ох 1252/07г. 19.11.07г. 16.04.08г. 30.12.08г. 7м.  
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33. Ох 154/08г. 10.02.08г. 21.05.08г. 23.12.08г. 6м.  
34. Ох 352/08г. 28.03.08г. 21.05.08г. 05.11.08г. 4м.  
35. Ох 1155/08г.  25.02.09г. 13.04.09г. 16д.  

 
На случаен принцип бяха изискани и проверени: 
ВНОХД№431/09г. Делото е постъпило на 09.06.09г. по въззивна жалба срещу 

присъда НОХД№1793/08г. по описа на СГС. Делото е образувано на 09.06.09г. и е 
разпределено на 10.06.09г. като е приложен протокол от проведеното електронно 
разпределение за избор на докладчик. С определение от 10.06.09г. по чл327 НПК 
първото ОСЗ по делото е насрочено за 01.07.09г. Като съдът не допуснал разпит на 
подсъдимия и събиране на други гласни доказателства.  
 ВНОХД№443/09г. Делото е постъпило на 15.06.09г. след като с решение №271 
от 12.06.09г. на ВКС по КНОХД№260/09г. е отменена присъда постановена по 
ВНОХД№1026/08г. на САС и делото е върнато за ново разглеждане от стадия на 
съдебно заседание. Делото и образувано и разпределено на 15.06.09г. липсва 
определение по смисъла чл.327. С резолюция от 17.06.09г. върху вътрешната част на 
корицата на делото, съдията е насрочил първото ОСЗ на 30.09.09г. Няма данни 
поделото да е искано и дадено писмено разрешение от председателя на съда по 
чл.272, ал.2 НПК.  
Делото е на разглеждане в САС, след като пет пъти постановените оправдателни 
присъди са отменяни от ВКС и делото е връщано за ново разглеждане със 
задължителни указания по приложение на материалния закон. 
 

Съдия Красимир Шекерджиев 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Шекерджиев е разгледал общо 74 наказателни дела, от които: въззивно общ 
характер 38 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 36 бр. 
Новопостъпилите за 2008г. – 69 бр., останали несвършени от предходни години – 
5 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 69 наказателни дела, от които решени по 
същество 69 бр. от които 33 бр. ВНОХД, ВНЧД – 36 бр. 

В тримесечен срок са свършени общо 60 дела от които 24 бр. ВНОХД и 36 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 5, от 
които 5 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани  съдебни актове в срок: 
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№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 453/08г. 21.04.08г. 25.05.08г. 17.09.08г. 2м.  
2. Ох 792/08г. 23.07.08г. 22.10.08г. 19.01.09г. 2м.  
3. Ох 1081/07г. 02.10.07г. 06.02.08г. 20.05.08г. 2м.  
4. Ох 11/08г. 04.01.08г. 13.02.08г. 24.03.08г. 1м.  
5. Ох 1214/07г. 08.11.07г. 09.04.08г. 06.10.08г. 5м.  
6. Ох 297/08г. 14.03.08г. 14.05.08г. 23.09.08г. 3м.  
7. Ох 143/08г. 07.02.08г. 04.06.08г. 23.10.08г. 3м.  
8. Ох 471/08г. 16.04.07г. 02.12.08г. 06.02.09г. 1м.  

 
Съдия Невена Грозева 
Съгласно предоставените от съда статистически данни, през 2008г. съдия 

Грозева е разгледала общо 72 наказателни дела, от които: въззивно общ характер 
41 бр., въззивно наказателно частен характер дело – 31 бр. Новопостъпилите за 
2008г. – 66 бр., останали несвършени от предходни години – 6 бр. 

От общо свършените през 2008г. - 64 наказателни дела, от които решени по 
същество 63 бр. от които 33 бр. ВНОХД, ВНЧД – 30 бр. и по 1 дело производството 
е прекратено. 

В тримесечен срок са свършени общо 60 дела от които 29 бр. ВНОХД и 31 
бр. ВНЧД. 

Останалите несвършени в края на 2008г. наказателни дела са общо 8, от 
които 8 бр.- ВНОХД. 

- ненаписани съдебни актове в срок: 
 

№ №  на дело Образувано чл. 
247-НПК 
 

Постановяване 
на съд.акт  
чл.300-НПК 

Дата на преда-ване 
на мат. 
чл.308,ал.1- (15 дни), 
чл.340,ал.2- (30 дни). 

Забава Забележка 

1. Ох 733/08г. 08.07.08г. 25.02.09г. 13.05.09г. 2м.  
2. Ох 709/08г. 03.06.08г. 04.03.09г. 07.05.09г. 1м.  
3. Ох 27/09г. 13.01.09г. 25.02.09г. 13.05.09г. 1м. 17д.  
4. Ох 992/08г. 03.10.08г. 19.11.08г. 16.01.09г. 1м.  
5. Ох 1087/07г. 03.10.07г. 01.10.08г. 26.11.08г. 25д.  
6. Ох 667/08г. 18.06.08г. 26.11.08г. 22.01.09г. 26д.  
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 На случаен избор бе проверено ВНОХД№432/09г. По делото е приложено 
копие от протокол за избор на докладчик за случаен подбор, чрез електронно 
разпределение. Делото е образувано на 10.06.09г. по жалба на подсъдимия и с 
разпореждане от 15.06.09г. е насрочено за 01.07.09г. Видно е че делото е 
администрирано безупречно, както и че е насрочено в рамките на един месец. 
 
 
 6. Оправдателни присъди 
 Проверени общо 38 бр. дела. Като основни причини за постановявани на 
оправдателни присади са: 

- недоказаност на обвинението по 22 дела, като пример: ВНОХД№1102/08г. 
повдигнато обвинение по чл.282, ал.2 НК. Лицето е било оправдано, тъй като не е 
доказано субективната страна на инкриминираното деяние. ВНОХД№1213/08г. 
повдигнато е обвинение по чл.343,, ал.1, б.”в”, вр. чл.342, ал.1 предл.3 НК, 
недоказано по безспорен и несъмнен начин,  че подсъдимия по делото е 
осъществил от обективна страна състава на престъплението, поради което е 
оправдан. ВНОХД№1086/07г. повдигнато е обвинение по чл.206, ал.3, предл. 1 
вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.2, ал.2 НК. Не е установено по безспорен и 
несъмнен начин, подсъдимата да е осъществила от обективна страна състава на 
престъплението по чл.206, ал.1 НК с никое от деянията, инкриминирани в 
обвинителния акт.  
- несъставомерност на деянието по 15 дела, като пример: ВНОХД№948/08г. 
повдигнато е обвинение за извършено престъпление по чл.301, ал.1 НК. 
ВНОХД№9/09г. повдигнато е обвинение за извършено престъпление по чл.278, 
ал.3, предл. 1, вр. чл.18, ал.1 НК. 

 - малозначителност на деянието по 1 дело - ВНОХД№155/08г. повдигнато е 
обвинение по чл.354А, ал.1, предл.6 НК. Въззивната инстанция е отменила 
обжалваната присъда и е признала подсъдимата за невиновна поради това, че 
извършеното от нея е малозначително и не съставлява престъпление. 
 
 
 7. Прекратени и върнати дела на прокуратурата и първоинстанционния 
съд 
 В рамките на извършената проверка, бяха проверени всички съдебни актове 
постановени по реда и при условията на чл.335 вр. Чл.334, ал.1 НПК и в двете 
хипотези, както следва:  
 По чл.335, ал.1 т.1 т.2 вр. чл.334, т.1 НПК а именно отмяна на присъдата и 
връщане делото за ново разглеждане на прокурора. За проверявания период от 
01.01.08г. до 31.05.09г. апелативен съд – гр. София е постановил 24 бр. съдебни 
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актове по –горепосочения текст. От проверката на същите се налагат няколко 
основни причини поради които се отменя първоинстанционния акт и делото се 
връща на прокурора в досъдебната фаза.  
 На първо место това са пороци на обвинителния акт, като същият не отговаря 
на изискванията на чл.246, ал.2 НПК и като такъв не е годен да послужи за нуждите 
на съдебното производство. Съгласно чл.247, ал.1 НПК, съдебното производство 
пред първоинстанционният съд се образува с обвинителен акт. Предназначението на 
последния далеч не се изчерпва само с това , че той пренася наказателното 
производство в централната му , съдебна фаза. Същественото му значение се 
определя от това, че той формулира обвинението, очертава границите на предмета 
на доказване и предопределя по какъв начин ще се осъществи правота на защита в 
съдебното производство. Именно поради посочените аргументи законодателят е 
поставил стриктни изисквания към неговото съдържание. Съгласно разпоредбата на 
чл.246, ал.2 НПК в обстоятелствената му част прокурорът е длъжен да посочи 
престъплението извършено от обвиняемия, времето, мястото и начинът на 
извършването му, пострадалото лице и размерът на вредите, пълни данни за 
личността на обвиняемия, налице ли са условия за прилагане на чл.53 НК, 
обстоятелствата които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия, както 
и доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства. 
При това прокурорския акт трябва да представлява органическо единство между 
обстоятелствена част и диспозитив, както и между фактически констатации и 
правни изводи. Всяко вътрешно противоречие води до неяснота на обвинението и 
препятства подсъдимия да разбере в какво точно е обвинен и как да организира 
адекватно защитата си. 
 В тази връзка могат да се посочат и примери, като: 
 С решение №126/06г. от 08.05.06г. постановено по ВНОХД№1112/05г. на 
софийски апелативен съд са констатирани допуснати на фазата на досъдебното 
производство отстраними съществени процесуални нарушения , ограничили правота 
на защита на подсъдимия поради което апелативния съд е отменил изцяло 
постановената първоинстанционна присъда от 21.03.05г. по НОХД№303/04г. и е 
върнал делото на прокурора за изпълнение на указанията дадени в решението. 
Констатираните процесуални нарушения касаят качеството навнесеният 
обвинителен акт- липсата на описание на фактически положения които водят до 
съставомерността на деянията повдигнати като обвинение на подсъдимия, както и 
несъответствието между съдържанието на обвинителния акт с последното 
постановление за привличане на обвиняемата от 12.06.02г. /лист.158, том1/ досежно 
времето периодите, датите на осъществяване на инкриминираната деятелност от 
подсъдимата. При въззивната проверка апелативната инстанция е установила че 
разследващите органи не са изпълни ли указания на съда, нещо повече дори са 
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задълбочили нарушенията в хода на разследването. Тава е така защото след връщане 
на делото са допълнително разследване след 08.05.05г. единствената дейност която 
разследващите органи са извършили е била да изготвят искане до адвокатска 
колегия гр. Видин за определяне на служебен защитник за предявяване на 
материалите от разследването съгласно чл.227 НПК, при положение че подсъдимата 
е имала свой редовно упълномощен защитник, видно от приложеното на лист159, 
т.1 пълномощно. На 02.06.06г. – година след връщане на делото е било направено 
това искане, като на същата дата прокурор от Окръжна прокуратура - Видин е 
извършил предявяване на разследването с участието на слж. Защитник и на 
05.06.07г. в Окръжен съд - Видин е внесен почти същият обвинителен акт, без да 
бъдат отстранени непълнотите, несъответствията и противоречията в него и в хода 
на воденото разследване. Като съпътстващи причини за връщане делото за 
прокурора, може да бъде посочено и постановяване на присъдата от незаконен 
състав. Като извод в тази насока може да се наложи, че при изготвянето на 
обвинителния акт правомощието във вр. с преценката на конкретните обстоятелства, 
които следва да залегнат в него, съобразно изискванията на чл.246 НПК е изцяло от 
компетентността на прокуратурата, което е и нейно задължение. В повечето случаи 
процесуалните нарушения се изразяван, допусната вътрешна противоречивост на 
фактите, а тези факти са от съществено значение за определяне на рамките, в които 
съдът ще се произнесе , както и по отношение на равната квалификация. На второ 
место бяха проверени и анализирани 31 бр. съдебни актове по които апелативния 
съд е постановил отмяна на съдебния акт и е върнал далото за ново разглеждане на 
първоинстанционния съд по чл.335, ал.2 вр. чл.334, т.1 предл.2 НПК. Като основни 
причини за връщане на делата са : на първо место противоречие между мотиви и 
диспозитив, липса на мотиви или опорочен състав. Като примери в тази насока може 
да бъде дадено случая в който липсата на подпис на председателя на съдебния 
състав върху протокола го лишава от качеството на годно средство за 
удостоверяване на проведеното съдебно заседание и извършените в него 
съдопроизводствени действия. В конкретния случай/ВНОХД№1248/07г./ липсва 
достоверно доказателствено средство за обявяване на присъдата в присъствие на 
страните и разясняване на реда и срока за нейното обжалване. Така посоченото 
нарушение на процесуалните правила е от категорията на съществените такива 
визирани в чл.348, ал.3, т.2 НПК. Независимо и наред с гореизложеното при този 
казус е допуснато и друго нарушение а процесуалните правила свързано с участието 
на прокурор от окръжна прокуратура гр. Плевен, при разглеждането на делото в 
окръжния съд гр. Монтана. Териториалната компетентност на прокурорите от 
Окръжно прокуратура - гр. Плевен , принципно не позволява извършването на 
възложените им от закона правомощия на територията на област Монтана. 
Допускането на участие на прокурор то друг равен по степен район, без наличие на 
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командировъчна заповед от главния прокурор на РБ, представлява нарушение на 
процесуалните правила , свързано с надлежното конституиране на страните в 
процеса. Именно поради това, въззивният съд е приел това нарушение като 
съществено. В някои от случаите основание за отмяна е и факта , че при 
разглеждане на делото от първоинстанционния съд е допуснато участие на 
защитник на повече от един подсъдим, като подсъдимите са със противоречиви 
интереси. Разпоредбата на чл.91, ал.3, т.1 НПК е достатъчно категорична за 
неправилността на подобна позиция от съда. Не може да бъде защитник този , който 
е бил или е защитник на друг обвиняем, и защитата на единия противоречи на 
защитата на другия. В тази връзка бе констатиран и случай при които 
първоинстанционния съд е допуснал като защитник в производството лице лишено 
от адвокатски права за определен период от време, като след изтичане срока на 
наказанието защитникът не е подавал заявление за вписване в регистъра на 
адвокатите и към момента на разглеждане на делото от първата инстанция е бил 
лишен от адвокатски права, като не е бил член и на съответна адвокатска колегия. 
 
 
 8. Дела по които е приложена разпоредбата на чл.78а НК, от апелативния 
съд  
 За проверявания период, Софийски апелативен съд е разгледал дела като 
въззивна инстанция и е приложил разпоредбата на чл.78а общо за 24 бр. дела. От 
които оправдателни присъди на първата инстанция са отменени и постановени 
осъдителни присъди с приложение на чл.78а НК по 6 бр. дела. Осъдителни присъди 
на първа инстанция, по които апелативния съд е изменил присъдата и е приложил 
разпоредбата на чл.78а от НК - 18 бр. дела. Прави впечатление, че постановените 
съдебни актове от САС са изключително добре мотивирани, като в много от 
случаите въззивния съд е констатирал нарушения на материалния закон от първата 
инстанция. Също така нарушения при обсъждането на субективната и обективната 
страна на престъплението, констатирал недостатъчно задълбочено познаване на 
задължителния характер на разпоредбата на чл.78а НК. Тези нарушения са били 
отстранени от въззивната инстанция в постановения от нея акт. Като пример в 
подкрепа на изложеното могат да бъдат посочени ВНОХД№1265/07г., по което 
дело, присъдата на Благоевградския окръжен съд постановена по НОХД№1096/06г. 
с която подсъдимия е признат за виновен по чл.343а, ал.1, б.б вр. чл.341, ал.1, б.б вр. 
чл.342, ал.1 и чл.55, ал.1 т.2 НК /делото е разгледано по реда на чл. 372, ал.2 НК/. 
Апелативния съд констатирайки, че не е съобразена разпоредбата на чл.2, т.2 от НК, 
е изменил присъдата и е приложил разпоредбата на чл.78а НК. 
 ВНОХД№133/08г. с присъда по НОХД№2114/06г. на СГС, подсъдимия е 
признат за виновен по чл.118, предл.2 вр. чл.115 вр. чл.18, ал.1 от НК и е осъден на 
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три години лишаване от свобода, като изпълнението на наложеното наказание е 
отложено на основание на чл.66, ал.1 за срок от пет години. Апелативния съд като 
въззивна инстанция, изключително детайлно и подробно е разгледал така 
постановения съдебен акт и е приел че първата инстанция, неправилно е 
интерпретирала субективната страна на извършеното, като е преквалифицирал 
деянието изменяйки присъдата и е приложил разпоредбата на чл.78а от НК. 
 ВНОХД№652/08г. с присъда на Благоевградския окръжен съд по 
НОХД№1132/06г. е признал подсъдимия за виновен за престъпление по чл.124, ал.1, 
т.2 вр. чл.129 от НК и го е осъдил на пет години лишаване от свобода. При 
разглежданото от страна на апелативния съд, делото е преквалифицирано, присъдата 
е изменена и подсъдимия е признат за виновен по чл.124, ал4 , предл. 2 вр. ал.1 НК и 
е приложил императивната разпоредба на чл.78а от НК. За да стори това въззивната 
инстанция, изключително подробно и мотивирано е разгледала разликата в 
приложението на чл.124, ал.1 и чл.124, ал.4 НК. Посочените по-горе примери дават 
основание за извода, че окръжните съдилища макар и в незначителен обем, 
неправилно интерпретират материалния закон и императивната разпоредба на 
чл.78а от НК. 
 
 
 9. Върнати дела от ВКС на Софийски апелативен съд 
  
 В рамките на извършваната планова проверка ,след преглед на върнатите от 
ВКС на САС актове ,се извърши анализ на причините довели до отмяна и връщане 
на делата.Бяха прегледани общо 81 бр. актове,като причините довели до този 
резултат могат да се обобщят до следното:  
 -неизпълнени указания на ВКС- нарушение на процесуалните правила чл.348, 
ал.1 т2 от НПК. 

-недостатъчно внимателна проверка на доказателствения материал . 
-противоречие между установени факти и тяхната правна оценка, контролната 

съдебна инстанция е допуснала нарушение на процесуалните правила, което е 
довело до неправилно приложение на материалния закон, контролната инстанция се 
е позовала на липса на доказателства, които обективно би могла сама да събере. 

-вътрешно противоречи на мотиви .  
-неспазване процедурата по призоваване, което води до нарушение правото за 

участие в съдебен процес чл.348, ал.3, т.1 НПК. 
-Незаконен състав –внохд№296/08г. 
В подкрепа на тези изводи могат да бъдат посочени следните примери:  
 Присъда постановена по внохд№1026/08год.за пети път е отменена осъдителна 

присъда на Окръжен съд гр. Видин и вместо това  подсъдимите са признати за не 



 33

виновни и оправдани.Произнасянето на Върховния касационен съд на пет пъти по 
един и същ казус и отмяната на присъдата и отказа на Апелативния съд да изпълни 
задължителните указания сочи не само съществено нарушение на процесуалните 
правила но и оспорване на правомощията на ВКС закрепени в члц 124 от 
Конституцията на РБ.По внохд№1055/08г.на САС е отменил присъда на Софийски 
окр.съд.-отмяната е втора по ред като с решение №381/08 на ВКС вече един път е 
отменен постановения акт.-отново не са изпълнени задължителните указания на 
ВКС,което контролната инстанция в решението си приема като нарушение на 
процесуалните правила и присъдата за втори път е отменена.По внохд№670/07г. 
което се явява второ по ред тъй като с решение №440/07г.ВКС е отменил решението 
на САС по внохд№1732/06г отново е отменено от контролната инстанция поради 
това ,че констатираното от ВКС нарушение,обусловило отмяната на предходния 
въззивен съдебен акт за отстраняването на което нарушение са дадени подробни 
указания не са изпълнение от апелативния съд при новото разглеждане на делото. 
По внохд№74/07г. което се явява трета по ред възиввна присъда САС отново е 
отмени изцяло първоинстанционната присъда.ВКС отново е отменил присъда 
отбелязвайки ,че въззивната инстанция се явява последна инстанция по 
фактите,което е задължава да прояви правна грамотност при тълкуване на дадените 
от ВКС указания,както и житейска зрялост да се свържат отделните факти в 
логическа верига и да приложат  правото за да се осигури както на страните по 
делото,така и на обществото дължимото правосъдия в рамките на разумен срок. 
 
 По внохд№1019/06г.което се явява второ по ред след като ВКС е отменил 
присъдата постановена но внохд№439/05г. отново присъдата е отменена от ВКС 
като се приема ,че присъдата незаконосъобразна,съдът е нарушил чл.14 ал.1 от 
НПК,които го задължава да формира вътрешното си убеждение,след изясняване 
обективно,всестранно и  пълно обстоятелствата имащи значение за правилното 
решаване на делото,като не е изпълни задължението си по чл.339 ал.1т3 от НПК и 
при постановяване на акта си не е спазил разпоредбата на чл. 305 от НПК. 
 ВНОХД№1624/05г.-присъдата постановена от САС е отменена от ВКС поради 
противоречие между установите факти и тяхната правна оценка.Частичното или 
цялостно игнориране,превратно тълкуване,или подценяване достоверността на 
доказателствата е в разрез със нормата на чл.107ал.5 от НПК и винаги нарушава 
процесуалните права на страните по делото и се явява съществено поради което 
съответния кат следва да се отмени. 
 По внохд№212/07г присъдата на САС е отменена изцяло поради това че 
въззивния съд не е изпълнил процесуалното си задължение да бъде извършена 
цялостна проверка на доказателственият материал,липса на мотиви,които да бъдат 
ясни,пълни и убедителни и да съответства на изискванията за съдържание се явява 
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съществено нарушение на процесуалните правила ,касаещи страните при оценката 
на доказателствения материал. 
 ВНОХД№2101/07г за да отмени присъдата на САС,ВКС е приел за 
недопустимо в мотивите на присъдата си ,съдът да се позове на липсата на 
доказателства за определено обстоятелство,която обективно е могъл сам да 
събере.Приемайки ,че по този начин съществено е нарушил на процесуалните 
правила. 
 ВНОХД№1151/07г. –присъдата на САС е отменена от ВКС които в мотивите 
си приема ,че начина на излагане на мотивите не дават възможност да прецени как е 
формирано вътрешното убеждение на съда,относно формата на вина на дееца при 
осъществяване на вредоносния резултат.При липсата на яснота, категоричност и 
безспорност в изводите на съда относно субективната страна на деяние е налице 
вътрешно противоречие на мотивите и акта подлежи на отмяна. 
 Всички така посочен водещи до отмяна на постановените съдебни актове и 
особен но тези, по които това е ставало няколкократно удължават срока на 
приключването на съдебния акт със влязла в сила присъда и възмездието по 
отношение на подсъдимия и справедливата присъда, която обществото очаква. Води 
до решаването на делата извън рамките на „разумния срок” и за това, в това 
отношение следва наказателната колегия на САС да направи сериозен и задълбочен 
анализ на тези дела и да набележи мерки за тяхното ограничаване. 

 
 
 ІІ. ПРЕПОРЪКИ 
 
 1. Да се спазва разпоредбата на чл.146 от ПАРОАВАС, относно приема на 
постъпилите в съда веществени доказателства, тяхната регистрация в книгата за 
веществени доказателства. Също съставянето на протокол за приемането, подписан 
от предаващия и приемащия служител, както и прилагането му към делото. 

 2. Да се изпълнява разпоредбата на чл.106, ал.1, т.2 от ЗСВ, относно 
предоставянето на Инспектората към Висшия съдебен съвет, в края на всяко 
шестмесечие, на обобщена информация за образуването, движението и 
приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-
горните инстанции. 

 3. Да с обърне внимание от страна на административния ръководител на съдия 
Иво Вапцаров, за стриктно спазване на разпоредбите на чл.308, ал.2 и чл.340, ал.1 
НПК, при изготвяне на съдебните актове. 
 4. Във връзка с констатациите по точка 9 – върнати дела от ВКС на Софийски 
апелативен съд, да се направи анализ на тези дела и да се набележат мерки за 
тяхното ограничаване. 
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 Акта от извършената планова проверка да се доведе до знанието на съдиите от 
наказателната колегия. 
 Председателя на Софийски апелативен съд, да уведоми в три месечен срок 
Инспекторат към ВСС, за предприетите мерки и изпълнение на дадените в 
настоящия акт препоръки. 
 
 
 
 
 
     ИНСПЕКТОРИ: 
 
 
        ПЕТЪР МИХАЙЛОВ 
 
 
 
 
        СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 


