
 

                                                   

                     РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

   Град София 1000, ул. „Георг Вашингтон”№17, тел.факс 989 48 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА 

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА АПЕЛАТИВЕН  

РАЙОН – СОФИЯ 

 

 

 

 

А    К    Т 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ПЛАНОВА ПРОВЕРКА 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД  - КЮСТЕНДИЛ 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

      

 



 

 2 

             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-01-47/08.06.2015 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет, 

             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- 

град Кюстендил 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.   

             ●  противоречива съдебна практика по влезли в сила съдебни 

актове. 

              

     

       

          СРОК за извършване на проверката от 15.06.2015 г. до 

16.06.2015 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 

 

Председател на съда е Андрей Радев, зам. председател е Николай 

Николов. Щатът за проверявания период е бил 10 съдии, като през 2013 г. 

съотношението е било 6 бр. наказателни към 4 бр. граждански, а през 2014 

г. са били по 5 бр. съдии съответно наказателни и граждански. Съдия 

Красимира Проданова е  била командирована в Софийски районен съд, 

считано от 01.03.2011 год. до 30.06.2014 г., след което реално е започнала 

изпълнение на задълженията си в КРС от средата на месец октомври. 

Във връзка с проведени конкурси за повишаване в длъжност и 

преместване съдия Николета Карамфилова е била преместена в 

Административен съд - Кюстендил от 08.04. 2014 год., а съдиите  Нели 

Маринова и Ася Стоименова  са били преместени в Софийски районен съд, 

съответно от 18. 06. 2014 год. и от 08.07. 2014 год. 

Наказателни дела са разглеждали съдиите: Андрей Радев (считано от 

01.01.2014 г. разглежда граждански дела), Николай Николов, Мая 

Миленкова, Николета Карамфилова, Красимира Проданова и Пламен 

Деянов. 

      Председателят на съда – Андрей Радев разглежда постъпващите във 

всяка група дела от съответната материя при 80 % натовареност, а зам. 

председателят при 90 %, съгласно Заповед № РД – 13- 140/04.06.2014 г., с 

която заповед са допълнени Вътрешните правила за случайно 

разпределение на делата, утвърдени със Заповед № РД – 13 -42/20.02.2014 

г.   

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

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

Делата се разглеждат от съдиите след определянето им от 

електронната система. Дежурствата за съдиите са определени по дни от 

седмицата със заповед, а по отношение на почивните и празнични дни се 

утвърждава ежемесечен график. 

Председателят на съда образува и разпределя  наказателни дела, а 

зам.председателя - граждански дела, на случаен принцип,чрез компютърна 

програма в изпълнение изискванията на ЗСВ, като организацията на 

отделенията се ръководи съответно наказателното от председателя на 

съда, а гражданското от зам.председателя. 

        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.   
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Насрочването на първото съдебно заседание по наказателните дела 

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

предвидени в чл. 248 от НПК.   

 Водят се всички предвидени деловодни книги. Делата се образуват в 

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

следващия ден.  

 През проверявания период в Районен съд – гр. Кюстендил са 

използвани следните софтуерни продукти: 

- Правно-информационна система - „Апис”; 

  - АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД 

с допълнителен модул „Призовкар и призовки” - деловодна система, която 

обхваща цялостната работа на съда; 

 - За електронно разпределение на делата на случаен принцип се 

използва програмата „LawChoice”; 

        - Антивирусна система „ESET Endpoint Antivirus” с клиенти за 

всички работни станции;  

         - Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор” 

на „Ди Уеър“ ЕООД -  /Конто/; 

        - „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане 

възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД – счетоводството; 

     -   Програма за Бюро съдимост на консорциум „Лирекс” ООД; 

     -   Единна система за публикация на съдебните актове в интернет; 

 - Софтуер за двупосочен обмен на данни с Единната 

информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/; 

     -  MS Office. 

  Програмата „LawChoice”, електронно разпределение на делата на 

случаен принцип се използва винаги актуализирана до последна налична 

версия. Програмата е инсталирана единствено на компютъра на 

административния ръководител и разпределението се извършва от него 

през личните акаунти на лицата, имащи право на достъп до системата. 

      Нормативен достъп до софтуерната програма за разпределение на 

делата на случаен принцип имат само административния ръководител и 

съдии, определени със заповед и вътрешни правила за случайно 

разпределение на делата. 

От въвеждането на системата достъп за работа са имали само 

административният ръководител, а в негово отсъствие определените от 

заповед и вътрешните правила съдии. 

          За проверявания период в РС – Кюстендил не са установявани 

нерегламентирани външни въздействия върху системата за случайно 

разпределение на дела. 

 

          Районен съд – Кюстендил има действаща интернет страница: 

http://krs-bg.eu/. 

http://krs-bg.eu/
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 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. Постановените съдебни 

актове се публикуват ежедневно, след тяхното постъпване и обработка 

(обезличаване) в автоматизираната деловодна система САС, а мотивите 

към тях – в деня след изготвянето им. Достъпа до публикуваните съдебни 

актове се осъществява по максимално опростен начин, без необходима 

регистрация, а чрез използване на главното потребителско меню в ляво на 

интернет страницата на съда. 

   

   

II. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 

 

1. Срочна книга за 2013 г. – 3 тома – представляват разпечатка от 

деловодната програма, подредени в папка-класьори. Всеки том е 

приключен със заверка на последната страница колко страници съдържа, 

дата на приключване печат на съда и подпис на зав. служба „Секретари” – 

Светла Христова.  

2. Входящ дневник за 2013 г. – води се за всички видове дела, които 

се разглеждат в РС – Кюстендил, вкл. граждански дела, наказателни дела, 

брачни дела, обща администрация,  I и II част  – представлява разпечатка 

от деловодната програма, подредени в папка- класьор. Всеки том е 

приключен със заверка на последната страница колко страници съдържа, 

печат на съда и подпис на зав. адм. служба – С. Александрова.  

3. Входящ дневник за 2014 г. - води се за всички видове дела, които 

се разглеждат в РС – Кюстендил, вкл. граждански дела, наказателни дела, 

брачни дела, обща администрация,  I и II част  – представлява разпечатка 

от деловодната програма, подредени в папка- класьор. Всеки том е 

приключен със заверка на последната страница колко страници съдържа, 

печат на съда и подпис на зав. адм. служба – С. Александрова.  

4. Входящ дневник за 2013 г. и 2014 г. на обща администрация – 

представлява две папки, в които се съхраняват разпечатки от деловодната 

система. Всяка папка е приключена в края на съответната година със 

заверка колко страници съдържа, подпечатана с печата на съда и подпис на 

зав. адм. служба – С. Александрова. 

5. Изходящ дневник за 2013 г. и 2014 г. на обща администрация - 

представлява две папки, в които се съхраняват разпечатки от деловодната 

система. Всяка папка е приключена в края на съответната година със 

заверка колко страници съдържа, подпечатана с печата на съда и подпис на 

зав. адм. служба – С. Александрова. 

6. Срочна книга за 2014 г. – 3 тома – представляват разпечатка от 

деловодната програма, подредени в папка-класьори. Всеки том е 
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приключен със заверка на последната страница колко страници съдържа, 

дата на приключване, печат на съда и подпис на зав. служба „Секретари” – 

Светла Христова. 

7. Описна книга наказателни дела 2013 г. - представлява разпечатка 

от деловодната програма, подредена в папка-класьори. Книгата е 

приключена със заверка на последната страница колко страници съдържа, 

подпечатана с печат на съда и подпис на зав. адм. служба  – С. 

Александрова. 

8. Описна книга наказателни дела 2014 г. - представлява разпечатка 

от деловодната програма, подредена в папка-класьори. Книгата е 

приключена със заверка на последната страница колко страници съдържа, 

подпечатана с печат на съда и подпис на зав. адм. служба  – С. 

Александрова. 

9. Книга за закрити заседания 2013 г. – представлява разпечатка от 

деловодната програма, подредена в папка – класьор. Приключена със 

заверка колко страници съдържа, подпечатана с печат на съда и подпис на 

зав. адм. служба – С. Александрова. 

10. Книга за закрити заседания 2014 г. – представлява разпечатка от 

деловодната програма, подредена в папка – класьор. Приключена със 

заверка колко страници съдържа, подпечатана с печат на съда и подпис на 

зав. адм. служба – С. Александрова. 

11. Азбучник за 2013 г.  

12. Азбучник за 2014 г. 

13. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 

2013 г. – по книгата е извършвана ежемесечна проверка, за която е 

съставян протокол, който е прикрепен към книгата и е подписан от 

комисия в състав – председател - съдия и член – съдебния администратор. 

Книгата е приключена със заверка колко страници съдържа и подпечатана 

с печат на съда и подпис на зав. адм. служба.  

14. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения за 

2014 г. – по книгата е извършвана ежемесечна проверка, за която е 

съставян протокол, който е прикрепен към книгата и е подписан от 

комисия в състав – председател - съдия и член – съдебния администратор. 

Книгата е приключена със заверка колко страници съдържа и подпечатана 

с печат на съда и подпис на зав. адм. служба.  

15. Книга за веществени доказателства за 2013 г и 2014 г. – в края на 

годината е извършвана инвентаризация на ВД, съхранявани в съда, за 

която е изготвян протокол, който е прикрепен към книгата.  

Не се съхраняват протоколи за унищожаване на ВД към книгата за 

ВД,  както и приемо-предавателни протоколи, съгласно чл. 127 – чл. 129 от 

ПАС.   

16. Разносни книги  за 2013 г. и 2014 г. 
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III. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

 Насрочванията на делата се извършва предимно при спазване на 

разпоредбата на чл. 252, ал.1 НПК.  

 За проверявания период има 177 дела, насрочени извън срока по чл. 

252, ал. 1 НПК - от 2 до 3 месеца от образуването им (2013 г. – 102, 2014 г. 

- 75), без разрешение на председателя на съда.  

За целта има издадени две заповеди на председателя на РС – 

Кюстендил, за всяка от проверяваните години, съответно Заповед № РД -

13-89/30.05.2013 г. и Заповед № РД – 13 -150/16.06.2014 г., с които в т. 3 и 

на двете заповеди е разрешено на „съдиите от наказателните колегии на 

съда, предвид предстоящата съдебна ваканция и ползването на платен 

годишен отпуск, да насрочват съдебни заседания по делата, по които са 

или ще бъдат определени за съдии-докладчици, извън 2-месечния срок по 

чл. 252, ал. 2 НПК, но не по-късно от 3 месеца”. Тези заповеди не могат да 

бъдат възприети от ИВСС, като разрешение на председателя на съда по 

смисъла на чл. 252 , ал. 2 НПК, тъй като то не се дава априори (както е в 

разглеждания случай) и за всички дела в наказателното отделение, които 

са постъпили или ще постъпят в периода на съдебната ваканция. 

Преценката за необходимостта от насрочване на делото в по-дълъг срок се 

допуска по конкретно дело, като това се отразява изрично в него, 

обуславяйки фактическата му и правна сложност.    

 За целия проверяван период има общо дела 37 (за 2013 г. – 23, за 

2014 г. - 14), насрочени над 3 месеца от образуването им. 

За проверявания период няма дела, отложени в нарушение на чл. 

271, ал.10 НПК, в интервал над три месеца.   

 

 

    IV. 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, неявяване на подсъдими при 

изискване за задължителното им присъствие, служебен ангажимент на 

защитата. 

2. За разпит на свидетели, нередовно призовани; по искане 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. 
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V. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА НАПИСВАНЕ НА МОТИВИТЕ  

КЪМ СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

По 102 приключени дела общо за периода, от които за 2013 г. –  65 и 

за 2014 г. – 37, съдебните актове са изготвени в законоустановените 

срокове - до 15 дни, като извън този срок са изготвени мотивите по  34 

дела, от които за 2013 г. – 15, а за 2014 г. - 19. До 30 дни са изготвени 

мотивите по 33 дела (за 2013 г. – 15, за 2014 г. - 18), а над 30 дни са 

изготвени мотивите по 1 дело, което е за 2014 г.  

 

VI. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 340 НПК 

 

 По повечето от приключените за периода 843 административно-

наказателни дела решенията са изготвени в едномесечен срок от обявяване 

на делото за решаване. По 123 дела ( за 2013 г. - 38, за 2014 г. - 85) 

решенията са изготвени след 30 – дневния срок, като всички са в срок до 

три месеца. Няма изготвени решения над три месеца. 

 

 

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

 

 За проверявания период има общо 24 дела, насрочени над 7- дневния 

срок, от които за 2013 г. – 11 и за 2014 г. -  13.  

 

 

VIII. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 376, АЛ. 1 НПК 

 

 За проверявания период има общо 22 дела, насрочени след 1-

месечния срок, от които за 2013 г. - 13 и за 2014 г. – 9.  

 

 

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

 

 За проверявания период има общо 51 дела, по които не е спазен 7-

дневния срок за разглеждане на делото от постъпването му в съда, от 

които за 2013 г. – 28, като съдия Мая Миленкова има 6, съдия Пл. Деянов 

– 15, съдия Н. Карамфилова – 4 и съдия Н. Николов - 3. За 2014 г. има  23 

дела, по които не е  спазен срока по чл. 243, ал. 4, като съдия М. 

Миленкова има 10, съдия Пл. Деянов има 10, съдия Кр. Проданова – 1, 

Съдия Н. Карамфилова – 1 и съдия Н. Николов - 1.  

  

 

X. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 65, АЛ. 3 НПК 
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 За проверявания период в РС – Кюстендил няма дела, насрочени 

след 3 -дневния срок.  

 

  XI. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

           От всички влезли в сила присъди, изпратени за изпълнение, за 

проверявания период 685 (за 2013 г. – 361, за 2014 г. - 324), след 7-дневния 

срок са изпратени  137 (за 2013 г. –  79, за 2014 г. - 58), което съставлява 

17%, т.е. относителният дял на присъдите, изпратени след 7-дневния срок 

е значителен. В тази част, работата на съда се нуждае от решително 

подобрение. Това налага анализиране на причините за забавянето и 

набелязване на мерки за тяхното отстраняване.  

 

 За проверявания период в РС - Кюстендил няма изгубени дела. 

 

XII. СПРЕНИ ДЕЛА 

 

За проверявания период в РС – Кюстендил няма спрени дела. 

  

 

XIII. ДЕЛА С ВИСОК ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

 

За проверявания период в РС – Кюстендил са били разгледани 4 

дела с висок обществен интерес.  
   

        

Вид 
дело 

Номер/Го
дина Съдия Предмет 

Образув
ано Свършило Мотиви  Забележка 

НОХД 630/2012 
Пл. 

Деянов 

ПРИСВОЯВЯНЕ - 

ЧЛ.319 ВЪВ ВР.ЧЛ.20 
АЛ.4 НК; ЧЛ.201 НК, 

АЛ.1 ВЪВ ВР. С 
ЧЛ.26, АЛ1; ЧЛ.202, 
АЛ.2, Т.1 ВЪВ ВР. С 
ЧЛ.201 ВЪВ ВР. С 

ЧЛ.26, АЛ.1 НК 

1.6.2012     Насрочено  

НОХД 669/2012 
М. 

Миленков
а 

ИЗНАСИЛВАНЕ -    

чл. 152, ал.3, т.2, във 
вр. с ал.1, т.2, пр. 1 от 

НК,  чл. 54от НК 

12.6.201
2 

27.8.2013 19.9.2013 Обжалвано 
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НОХД 1513/2007 
М. 

Миленков
а 

ДОКУМЕНТНА 
ИЗМАМА -                 

чл. 210, ал.1 т.5, във 
вр. с чл. 209, ал.1 от 
НК, във вр. с чл. 54, 

от НК 

4.12.200
7 

2.4.2013 16.4.2013   

НОХД 1483/2012 
Пл. 

Деянов 

ИЗНАСИЛВАНЕ -   

чл. 151, ал. 1 от НК, 
във вр. с чл. 373, ал. 
2 от НПК, във вр. с 

чл. 58а, чл. 55, ал. 1, 
т. 1 и чл. 36 от НК  

15.12.20
12 

30.1.2013 14.2.2013 Обжалвано 

        

 

За периода в РС – Кюстендил са били разгледани и приключени 6 

дела, от които НОХД - 4 (2013 г. - 3, 2014 г. - 1) и АНД – 2 (2013 г. – 1, 

2014 г. - 1), по които подсъдимият, респ. обвиняемият е бил непълнолетен. 

 

XIV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

 

НОХД № 652/2013 г. – образувано на 10.06.2013 г. по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. 

чл. 195, ал. 1, т. 5 НК, докл. съдия Николов. В щемпела за образуване на 

делото липсва подпис на председателя на съда, както и дата на образуване 

на делото. В щемпела вместо председател е написано районен съдия. С 

разпореждане от 12.06.2013 г. делото е насрочено за 09.07.2013 г. 

Приключено с осъдителна присъда, която е обжалвана пред КОС. С 

решение е изменена присъдата на РС, като подсъдимият е оправдан в 

частта на осъждането му по чл. 26, ал. 1 НК и е намалено наказанието. 

НОХД № 808/2012 г. – образувано на 09.07.2012 г. (на корицата на делото) 

по чл. 216, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, докл. съдия Радев. В щемпела няма 

отразена дата на образуване на делото. С разпореждане от 17.09.2012 г. 

делото е насрочено за 17.10.2012 г. Отлагано и насрочвано регулярно. 

Приключено с осъдителна присъда и по отношение на тримата подсъдими 

на 28.10.2013 г. Присъдата е обжалвана пред КОС, който с решение е 

потвърдил присъдата на РС.  

НОХД № 492/2014 г. – образувано на 31.05.2014 г. по чл. 183, ал. 4, вр. ал. 

1, вр. чл. 28, ал. 1 НК, докл. съдия Мая Миленкова. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. Липсва надлежно образуване на 

делото. Липсва подпис на председателя на съда и отразяване на датата на 

образуване на делото. С разпореждане от 10.06.2014 г. делото е насрочено 

за 17.07.2014 г. Делото е приключено на 10.10.2014 г. с осъдителна 

присъда.  

НОХД № 836/2013 г. – образувано на 26.07.2013 г. по чл. 196, ал. 1, т. 2 

НК, докл. съдия Андрей Радев. С разпореждане от 01.08.2013 г. делото е 

насрочено за 25.09.2013 г. Делото е приключено на 26.03.2014 г. с 
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осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред КОС, който с решение е 

потвърдил присъдата на РС. 

НОХД № 526/2014 г. – образувано на 10.06.2014 г. по чл. 206, ал. 1, пр. 1 от 

НК, докл. Пламен Деянов. С разпореждане от 18.07.2014 г. делото е 

насрочено за 05.09.2014 г. Приключено с осъдителна присъда.  

НОХД № 295/2014 г. – образувано на 02.04.2014 г. по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, 

т. 1 НК по внесено споразумение, докл. съдия Карамфилова. Приложен 

протокол за избор на докладчик. Насрочено с резолюция. Липсва надлежно 

образуване на делото.  

НОХД № 311/2013 г. – образувано на 12.03.2013 г. по чл. 195, ал. 1, чл. 

196, ал. 1 НК, докл. Мая Миленкова. Приключено с осъдителна присъда по 

отношение и на тримата подсъдими. Присъдата е обжалвана пред КОС, 

който по отношение на единия подсъдим е постановил нова оправдателна 

присъда.  

НОХД № 922/2014 г. – образувано на 27.10.2014 г. по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 

чл. 194,ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б” НК, докл. съдия Красимира Проданова. 

Приключено със споразумение на 08.12.2014 г.  

НОХД № 560/2014 г. – образувано на 24.06.2014 г. по чл. 279, ал. 1, пр.1 

НК по споразумение, докл. Пл. Деянов.  

НОХД № 518/2013 г. – образувано на 29.04.2013 г. по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. 

чл. 195, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2 НК, докл. Пл. Деянов. Приключено с 

осъдителна присъда по отношение и на двамата подсъдими. Присъдата е 

обжалвана пред КОС, който с решение е потвърдил присъдата на РС. 

НОХД № 300/2013 г. – образувано на 11.03.2013 г. по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 

1 НК, докл. съдия Деянов. Има две насрочени съдебни заседания – на 

28.06.2013 г. и на 11.09.2013 г., които не са се провели и няма данни за кога 

са отсрочени и по какви причини. Датите на насрочените следващи с.з. са 

видни единствено от списъка за призованите лица по делото. Приключено 

с осъдителна присъда на 01.10.2014 г.  

НОХД № 42/2014 г. – образувано на 16.01.2014 г. по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. 

чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 НК, докл. съдия Николета Карамфилова. 

Приключено с осъдителна присъда по отношение и на двамата подсъдими 

на 24.02.2014 г. 

НОХД № 1345/2012 г. – образувано на 12.11.2012 г. по чл. 196, ал. 1, вр. чл. 

195, ал. 1, т. 3, чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б”, чл. 26, ал. 1 НК, докл. съдия Мая 

Миленкова. Приключено с осъдителна присъда от 21.01.2014 г. 

НОХД № 1395/2013 г. – образувано на 30.12.2013 г. по чл. 196, ал. 1, т.1, 

вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” НК, докл. съдия Николай  

Николов. Разгледано по реда на Глава 27 – чл. 371, т.2 НПК. Приключено с 

осъдителна присъда на 30.01.2014 г.      

НОХД № 1337/2013 г. – образувано на 11.12.2013 г. по чл. 196, ал. 1, т. 2, 

вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” 

НК, докл. съдия Радев. Приключено по реда на Глава 27 – чл. 371, т. 2 НПК 
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с осъдителна присъда на 08.01.2014 г. Присъдата е обжалвана пред КОС, 

който с решение е потвърдил присъдата на РС.  

НОХД № 988/2013 г. –  образувано по чл. 183, ал. 1 НК, докл. съдия Радев. 

НОХД № 45/2013 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. 

чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” НК, докл. съдия Миленкова. Приключено по 

реда на Глава 27 НПК – чл. 371, т.2. Постановена осъдителна присъда. 

НОХД № 669/2012 г. – образувано по чл. 152, ал. 3, т. 2 от НК, докл. 

Пламен Деянов. Приключено с осъдителна присъда, която е обжалвана 

пред КОС, който е изменил присъдата на РС, като е намалил размера на 

наказанието от 3 год. ЛОС на 2 год. ЛОС. 

НОХД № 1000/2013 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 2, 

вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК, докл. съдия Николета Карамфилова. 

Насроченото за 13.02.2014 г. с.з. не се е провело, като няма данни за 

пренасрочване на делото, а датата на следващото с.з. – 27.03.2014 г. е 

видна от списъка за призоваване на лица. В това с.з. делото е приключено с 

осъдителна присъда по отношение и на двамата подсъдими.  

НОХД № 509/2013 г. – образувано по чл. 183, ал. 1 НК на 25.04.2013 г., 

докл. Н. Николов. В с.з., проведено на 30.05.2013 г., в което не е даден ход 

на делото и то е отложено за 26.09.2013 г. в нарушение на чл. 271, ал. 10 

НПК.  Приключено с осъдителна присъда. 

НОХД № 306/2014 г. – образувано по чл. 183, ал. 1 НК, докл. съдия Мая 

Миленкова.  

НОХД № 232/2014 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, т. 4, пр. 2, 

вр. чл. 194, ал. 1 НК, съдия М. Миленкова. 

НОХД № 1189/2013 г. – образувано по чл. 144, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1 и чл. 

325, ал. 1 НК, докл. Мая Миленкова.  

НОХД № 889/2014 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, 

вр. чл. 28, ал. 1 НК, докл. съдия Николов. 

НОХД № 266/2014 г. – образувано по чл. 183, ал. 1 НК, докл. съдия 

Николов. 

НОХД № 1007/2012 г. – образувано по чл. 129, ал. 2 НК на 04.09.2012 г., 

докл. съдия Карамфилова.    

НОХД № 50/2014 г. – образувано по чл. 183, ал. 1 НК, докл. съдия 

Николов. 

НОХД № 1073/2014 г. – образувано по чл. 279, ал. 1 НК на 23.12.2014 г. по 

внесено споразумение, докл. Кр. Проданова. Липсва насрочване на делото.  

НОХД № 1065/2014 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК 

на 18.12.2014 г. по внесено споразумение, докл. съдия Проданова. Липсва 

насрочване. 

НОХД № 997/2014 г. – образувано по внесено споразумение по чл. 343 б, 

ал. 2, вр. ал. 1 НК, съдия Проданова. Липсва насрочване. 

НОХД № 977/2014 г. – образувано по внесено споразумение по чл. 343б, 

ал. 1 НК, докл. съдия Проданова. 
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НОХД № 964/2013 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. 2, пр. 1 НК, съдия 

Деянов  

НОХД № 1390/2013 г. – образувано по чл. 234, ал. 1, пр. 2 НК на 

21.12.2013 г. по внесено споразумение, докл. съдия Карамфилова. С 

резолюция от 07.01.2014 г. делото е насрочено за 16.01.2014 г., което е в 

нарушение на чл. 382, ал. 2 НПК. 

НОХД № 1203/2013 г. – образувано по чл. 354в, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 354а, ал. 

3, пр. 2 НК, чл. 339, ал. 1, пр. 2 НК, докл. Миленкова. Приключено със 

споразумение. 

НОХД № 228/2014 г. – образувано по чл. 343б, ал. 3 НК по внесено 

споразумение, докл. съдия Карамфилова. 

НОХД № 810/2014 г. – чл. 325, ал. 2, пр. 2,вр. ал. 1 НК на 29.09.2014 г. по 

внесено споразумение, докл. съдия Миленкова. 

НОХД № 707/2014 г. – образувано по чл. 234, ал. 1, пр. 2 НК, докл. съдия 

Миленкова. Приключено със споразумение. 

НОХД № 639/2014 г. – образувано по чл. 345 НК, докл. съдия Миленкова. 

Приключено със споразумение. 

НОХД № 598/2014 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК на 07.07.2014 г. по 

внесено споразумение, докл. съдия Деянов. Насрочено с резолюция за 

11.07.2014 г.  

НОХД № 716/2013 г. – образувано по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 НК, докл. 

съдия Радев. Приключено със споразумение. 

НОХД № 1314/2013 г.  – образувано по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК, докл. 

съдия Радев. Приключено със споразумение. 

НОХД № 1060/2014 г. – образувано по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2 НК по 

внесено споразумение, докл. съдия Николов.  

НОХД № 986/2014 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК, докл. съдия 

Николов. Приключено със споразумение. 

НОХД № 1380/2013 г. – образувано по чл. 354а, ал. 5 НК, докл. съдия 

Миленкова. Приключено със споразумение. 

НОХД № 1391/2013 г. – образувано по чл. 234, ал. 1, пр. 2 НК на 

21.12.2013 г. по внесено споразумение, докл. съдия Николов. Делото е 

насрочено с резолюция за 09.01.2014 г. в нарушение на чл. 382, ал. 2 НПК. 

НОХД № 1466/2012 г. – образувано по чл. 325, ал. 2, вр. ал. 1 НК и по чл. 

144, ал. 3, вр. ал. 2 НК, докл. съдия Миленкова (съдия Деянов си е 

направил отвод). Делото е насрочено с резолюция. Приключено с 

оправдателна присъда, която е протестирана пред КОС. КОС е отменил 

оправдателната присъда по чл. 325, ал. 1 и осъжда подсъдимия за това 

деяние, потвърждава присъдата в останалата част. 

НОХД № 1468/2012 г. – образувано по чл. 234, ал. 1, пр. 2 НК, докл. съдия 

Николов. Приключено с осъдителна присъда, която е обжалвана и 

протестирана пред КОС, който с решение е потвърдил присъдата на РС. 

НОХД № 726/2013 г. – образувано по чл. 234, ал. 1, пр. 2 НК, докл. съдия 

Деянов. Приключено с осъдителна присъда. 
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НОХД № 1263/2013 г. -  образувано по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 НК, докл. 

съдия Карамфилова. Приключено с осъдителна присъда. 

 

ЧНД № 458/2012 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НПК, докл. Джонева. С 

определение РС- Кюстендил е взел по отношение на обвиняемото лице 

МНО „задържане под стража”. Определението е обжалвано пред КОС, 

който с определение е потвърдил определението на КРС. 

 

НЧХД № 466/2012 г. – образувано по чл. 130 и чл. 146 НК на 24.04.2012 г. 

Постановена оправдателна присъда, която е обжалвана пред КОС, който е 

постановил нова присъда, с която подсъдимият е признат за виновен. 

Присъдата е обжалвана пред ВКС, който изменя постановената въззивна 

присъда, като преквалифицира деянието по чл. 130, ал. 2 НК. 

НЧХД № 1313/2013 г. – образувано по чл. 148, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл. 147, 

ал. 1 НК, докл. съдия Карамфилова. С разпореждане от 07.01.2014 г. 

делото е насрочено за 13.02.2014 г. По делото няма приложен протокол от 

проведено с.з. на тази дата, както и отсрочване или отлагане на делото. 

Следващото с.з. е проведено за 27.03.2014 г., за която дата данни има само 

от списъка за призоваване на лица. В това с.з. производството по делото е 

прекратено на осн. чл. 25, ал. 4, т. 5 НПК. 

НЧХД № 1178/2012 г. – образувано по чл. 130, ал. 1 НК, докл. съдия 

Карамфилова. Приключено с оправдателна присъда. 

НЧХД № 214/2013 г. – образувано по чл. 146, ал. 1 и чл. 147, ал. 1 НК, 

докл. съдия Карамфилова. Постановена осъдителна присъда. Присъдата е 

обжалвана пред КОС, който постановява нова присъда, с която отменя 

присъдата на РС и оправдава подсъдимия. 

НЧХД № 399/2013 г. – образувано на 29.03.2013 г. по чл. 130, ал. 1 НК, 

докл. съдия Мая Миленкова (след отводи на съдия Карамфилова и съдия 

Деянов). Приключено на 23.09.2014 г. с осъдителна присъда спрямо 

единия подсъдим и оправдателна спрямо другия. Присъдата е обжалвана 

пред КОС, който с решение е изменил присъдата на КРС, в частта, с която 

на осн. чл. 130, ал. 3 НК подсъдимият е освободен от наказание. На осн. чл. 

78а НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил 

административно наказание глоба в размер на 1000 лв.  

НЧХД № 671/2014 г. – образувано на 06.08.2014 г. по чл. 146, ал. 1 и чл. 

130, ал. 2, вр. ал. 1 НК, докл. съдия Миленкова. На 23.01.2015 г. 

производството по делото е прекратено, поради оттегляне на тъжбата.  

НЧХД № 60/2014 г. – образувано по чл. 130, ал. 1 НК на 23.01.2014 г., 

докл. съдия Николов. С определение от 03.02.2015 г. РС – Кюстендил е 

прекратил наказателното производство по делото на осн. чл. 24, ал. 4, т. 4 

НПК на основание приетата съдебно-психиатрична експертиза по 

отношение здравословното състояние на подсъдимия, която е излязла със 

заключение, че подсъдимият е бил невменяем към момента на извършване 

на деянието. 
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НЧХД № 480/2014 г. – образувано по чл. 130, ал. 1 НК на 27.05.2014 г., 

докл. съдия Миленков (след отвод на съдия Николов). В с.з., проведено на 

30.01.2015 г. съдът е прекратил производството по делото, поради 

оттегляне на тъжбата.    

НЧХД № 617/2013 г. – образувано на 30.05.2013 г. по чл. 144, ал. 1 и чл. 

130, ал. 1 НК, докл. съдия Деянов. В с.з., проведено на 25.02.2015 г. съдът е 

прекратил производството по делото на осн. чл. 24, ал. 4, т. 3 и т. 4 НПК. 

НЧХД № 756/2013 г. – образувано на 02.07.2013 г. по чл. 161, вр. чл. 130, 

ал. 1 НК, докл. съдия Деянов. С разпореждане от 16.09.2013 г. делото е 

насрочено за 04.10.2013 г. в нарушение на чл. 252, ал. 1 НПК. В с.з., 

проведено на 14.01.2015 г., производството по делото е прекратено, поради 

оттегляне на тъжбата. 

НЧХД № 1102/2013 г. – образувано на 15.10.2013 г. по чл. 148, ал. 1, т. 1 

НК, докл. съдия Миленкова (след напускане на съдия Карамфилова). В с.з., 

проведено на 23.01.2014 г. делото е отложено за 10.02.2014 г., от която 

дата липсва протокол от проведено с.з. по делото. Следващото с.з. е 

проведено на 24.03.2014 г., за която дата няма данни за насрочване на 

делото. В това с.з. е даден ход и делото е отложено за 28.04.2014 г., за 

когато липсва протокол от проведено с.з. Следващото с.з. е проведено на 

12.05.2014 г., за която дата липсва насрочване, респ. отсрочване на делото. 

На тази дата делото започва отначало, поради нов докладчика. Делото е 

приключено с осъдителна присъда на 21.11.2014 г. Присъдата е обжалвана 

пред КОС, който с решение е потвърдил присъдата на КРС. 

НЧХД № 1108/2013 г. – образувано на 15.10.2013 г. по чл. 147, ал. 1 НК, 

докл. съдия Миленкова (след отводи на съдия Карамфилова и съдия 

Деянов). С резолюция делото е насрочено за 18.03.2014 г. от съдия 

Миленкова. Делото е приключено с оправдателна присъда на 13.05.2014 г. 

Присъдата е обжалвана от частния тъжител пред КОС, който е потвърдил 

присъдата на КРС.   

НЧХД № 5/2013 г. – образувано на 02.02.2013 г. по чл. 148, ал. 2, чл. 147, 

ал. 1 НК, докл. съдия Николов. С присъда от 28.05.2013 г. подсъдимият е 

признат за виновен. Присъдата е обжалвана пред КОС, който с решение е 

изменил присъдата на КРС в наказателно-осъдителната й част, като е 

намалил размера на наложеното по чл. 78а НК административно наказание 

„глоба” от 3000 лв. на 1500 лв. В останалата й част е потвърдил присъдата.  

НЧХД № 880/2013 г. – образувано на 07.08.2013 г. по чл. 131, ал. 1, т. 12, 

вр. чл. 130, ал. 1 НК, докл. съдия Деянов. С разпореждане от 23.09.2013 г., 

делото е насрочено за 18.10.2013 г., което е в нарушение на чл. 252, ал. 1 

НПК. В с.з., проведено на 06.12.2013 г. съдът е прекратил производството 

по делото на осн. чл. 24, ал. 4, т. 2 НПК. Частният тъжител е обжалвал 

определението на КРС пред КОС, който с определение от 20.03.2014 г. е 

отменил определението на КРС за прекратяване производството по делото 

и го е върнал за продължаване на процесуално-съдебните действия. След 

връщане на делото в КРС, първото с.з. е проведено на 11.04.2014 г., без да 
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има насрочване за тази дата. Делото е приключено на 24.10.2014 с 

осъдителна присъда.  

НЧХД № 225/2014 г. – образувано по чл. 148, ал. 2 НК на 12.03.2014 г., 

докл. съдия Николов. Първото с.з. е насрочено с резолюция за 24.04.2014 г. 

В с.з., проведено на 18.12.2014 г. производството по делото е прекратено, 

поради оттегляне на тъжбата. 

НЧХД № 18/2014 г. – образувано по чл. 147, ал. 1, вр. чл. 148, ал. 2 НК на 

09.01.2014 г., докл. съдия Миленкова. Първото с.з. по делото е насрочено 

за 11.02.2014 г. с резолюция. Делото е приключено на 20.05.2014 г. с 

осъдителна присъда. Предявеният от частния тъжител граждански иск е 

отхвърлен като неоснователен. Присъдата е обжалвана пред КОС от 

частния тъжител в частта, в която е отхвърлен предявеният граждански 

иск. С решение КОС е отменил гражданската част на присъдата и вместо 

нея е постановил, че осъжда подсъдимия да заплати част от 

претендираната сума от частния тъжител, представляваща обезщетение за 

неимуществени вреди, претърпени в резултат на престъплението.  В 

останалата й част, присъдата на КРС е потвърдена.   

НЧХД № 588/2013 г. – образувано на 23.05.2013 г. по чл. 146, ал.1 НК, 

докл. съдия Деянов.  В с.з., проведено на 12.07.2013 г. производството по 

делото е прекратено на осн. чл. 24, ал. 4, т. 3 и т.4 НПК.  

НЧХД № 591/2013 г. – образувано по чл. 148, ал. 2 НК на 23.05.2013 г., 

докл. съдия Деянов (след отвод на съдия Карамфилова). С разпореждане от 

03.06.2013 г. делото е насрочено за 26.06.2013 г., за която дата липсва 

протокол от с.з. Следващото с.з. по делото е на 13.09.2013 г., за която дата 

липсва насрочване, а тя е видна от списъка на лицата за призоваване. От 

тази дата също липсва протокол от проведено с.з., следващото с.з. е на 

02.10.2013 г., за когато отново липсва отсрочване или насрочване. Датата е 

видна от списъка на лицата за призоваване. В това с.з. не е даден ход и 

същото е отложено за 29.11.2013 г., когато съдът е оставил тъжбата без 

движение и е указал на тъжителя да отстрани пропуските в 30-дневен срок. 

Делото е отложено за 10.01.2014 г. В това с.з. производството по делото е 

прекратено на осн. чл. 42, ал. 2 НПК и делото е изпратено по подсъдност 

на РС – Сливница. РС – Сливница е прекратил производството по делото и 

на осн. чл. 44, ал. 1 НПК е изпратил делото на ВКС за решаване на спор за 

подсъдност. ВКС с определение от 26.02.2014 г. е определил делото да се 

гледа от КРС. С разпореждане от 14.03.2014 г. делото е насрочено за 

18.04.2014 г. С резолюция върху списъка за призоваване на лица от 

28.03.2014 г., делото е пренасрочено за 25.04.2014 г. С присъда от 

19.12.2014 г. подсъдимият е признат за невинен.  

НЧХД № 17/2014 г. – образувано на 10.01.2014 г. по чл. 144, ал. 1 НК, 

докл. съдия Николов. В с.з., проведено на 18.03.2014 г. съдът е прекратил 

производството по делото на осн. чл. 81, ал. 3 НПК, вр. чл. 24, ал. 4, т. 2 

НПК. Определението на КРС е обжалвано пред КОС, който с решение от 

28.07.2014 г. е потвърдил определението на КРС. 
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НЧХД № 53/2013 г. – образувано по чл. 130, ал. 2 НК и чл. 146, ал. 1 НК на 

16.01.2013 г., докл. съдия Николов. Първото с.з. е насрочено за 05.03.2013 

г. с резолюция от 31.01.2013 г. Делото е приключено на 25.03.2014 г. с 

осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред КОС, който е потвърдил 

присъдата на РС. 

 

НАХД № 919/2014 г. – образувано на 24.10.2014 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, пр. 1 НК, докл. съдия 

Николов. С разпореждане делото е насрочено за 20.11.2014 г. С решение от 

същата дата обвиняемото лице за виновно, като отнема в полза на 

държавата предмета на престъплението. 

НАХД № 529/2014 г. – образувано на 12.06.2014 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК, докл. съдия Деянов. С 

разпореждане делото е насрочено за 27.06.2014 г., когато с решение 

обвиняемото лице е признато за виновно, освободено е от наказателна 

отговорност на осн. чл. 78а НК и му е наложено адм. наказание глоба.  

НАХД № 612/2014 г. – образувано на 14.07.2014 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 Нк, 

докл. съдия Деянов. Насрочено с резолюция от 17.07.2014 г. за 10.10.2014 

г. С решение от 12.11.2014 г. обвиняемото лице е признато за виновно, 

освободено е от наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК и му е 

наложено адм. наказание глоба. 

НАХД № 563/2014 г. – образувано на 25.06.2014 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т.1 НК, докл. съдия Миленкова. 

Делото е насрочено с разпореждане от 11.07.2014 г. за 22.07.2014 г. С 

решение от 03.10.2014 г. обвиняемото лице е признато за виновно,  

освободено е от наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК и му е 

наложено адм. наказание глоба. 

НАХД № 1040/2014 г. – образувано на 11.12.2014 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т.1 НК, докл. съдия Проданова. 

Делото е насрочено с разпореждане от 12.12.2014 г. за 15.12.2014 г. С 

решение от 15.12.2014 г. обвиняемото лице е признато за виновно,  

освободено е от наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК и му е 

наложено адм. наказание глоба. 

НАХД № 1185/2013 г. – образувано на 31.10.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 296, ал. 1 НК, докл. съдия Николов. С разпореждане 

от 08.11.2013 г. делото е насрочено за 28.11.2013 г. С решение от 

14.01.2014 г. обвиняемото лице е признато за невинно. Решението е 

протестирано пред КОС, който с решение потвърждава решението на КРС. 

НАХД № 982/2014 г. – образувано на 12.11.2013 г. по чл. 78а НК за 

престъпление по чл. 345, пр. 2 НК, докл. съдия Проданова. С разпореждане 

делото е насрочено за 01.12.2013 г. С решение от 11.12.2014 г. 

обвиняемият е признат за виновен, освободен е от наказателна отговорност 

на осн. чл. 78а НК и му е наложено адм. наказание глоба. 
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Проверени още дела, по които не са констатирани нарушения по 

образуването, движението и приключването на делото: НАХД № 

1091/2013 г.; НАХД № 6/2013 г.; НАХД № 1047/2013 г.; НАХД № 

1281/2013 г. и НАХД № 59/2013 г.   

 

Проверени НАХД, образувани поУБДХ: 

НАХД № 179/2014 г. – образувано на 27.02.2014 г. по УБДХ, докл. съдия 

Деянов.  С Решение от 27.02.2014 г. съдът е наложил наказание на 

нарушителя – „10 денонощия задържане в структурно звено на МВР”. В 

решението си КРС е насрочил делото пред КОС в случай на жалба и 

протест на 04.03.2014 г.  

НАХД № 780/2014 г. – образувано на 16.09.2014 г. по УБДХ, докл. съдия 

Николов. С решение от същата дата КРС е признал нарушителя за виновен 

и му е наложил глоба в размер на 200 лв. След постановяване на 

решението си, съдът е насрочил делото пред КОС в случай на жалба и 

протест.  

Проверени дела, по които не са констатирани нарушения по 

образуването, движението и приключването им: НАХД № 2/2014 г. ; 

НАХД № 181/2014 г.; НАХД № 552/2014 г.; НАХД № 411/2014 г.; НАХД 

№ 250/2014 г.; НАХД № 521/2013 г.; НАХД № 427/2013 г. 

По НАХД № 921/2013 г.; НАХД № 921/2013 г. (докл. съдия Деянов); 

НАХД № 408/2013 г. (докл. съдия Карамфилова); НАХД № 607/2013 г. 

(докл. съдия Миленкова); НАХД № 453/2013 г. (докл. съдия Николов) – 

съдът не е насрочил делото пред КОС в случай на жалба или протест, в 

нарушение на чл. 7, ал. 1 УБДХ. 

 

ЧНД № 194/2014 г. – образувано по чл. 65 НПК, докл. съдия Миленкова 

(отвод на съдия Карамфилова от 05.03.2014 г.). Новото случайно 

разпределение на делото е от същата дата. Насрочено с резолюция от 

06.03.2014 г. за 10.03.2014 г. С определение КРС е оставил без уважение 

искането за изменение на МНО. Определението на КРС е обжалвано пред 

КОС, който с определение е отменил определението на КРС и е 

постановил изменение на МНО в по-лека. 

ЧНД № 620/2013 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НПК, докл. съдия 

Миленкова. С решение съдът е оставил без уважение искането на КРП за 

вземане на МНО „задържане под стража” по отношение на обвиняемото 

лице. Определението е протестирано пред КОС, който е потвърдил 

определението на КРС. 

ЧНД № 914/2013 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НПК, докл. съдия Деянов. 

С определение КРС е уважил искането на КРП и е взел МНО „задържане 

под стража” по отношение на обвиняемия. Определението е обжалвано 

пред КОС, който е потвърдил определението на КРС. 
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ЧНД № 850/2014 г.; ЧНД № 967/2014 г.; ЧНД № 1393/2013 г.; ЧНД № 

380/2013 г.; ЧНД № 1136/2013 г.; ЧНД № 533/2013 г., които са решени 

законосъобразно.  

ЧНД № 1003/2013 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НПК, докл. съдия 

Николов. С определение КРС е уважил искането на КРП и е взел МНО 

„задържане под стража” по отношение на обвиняемия. Определението е 

обжалвано пред КОС, който е потвърдил определението на КРС. 

ЧНД № 30 /2013 г. – образувано по чл. 65 НПК, докл. съдия Деянов. 

Делото е постъпило в КРС на 08.01.2013 г. С резолюция от 10.01.2013 г. 

делото е насрочено за 14.01.2013 г. – в нарушение на чл. 65, ал. 3 НПК. С 

определение КРС е потвърдил МНО „задържане под стража”. 

Определението е обжалвано пред КОС, който е отменил определението на 

КРС и е изменил взетата по отношение на обвиняемото лице МНО 

„задържане под стража” в „парична гаранция в размер на 2000 лв.”. 

ЧНД № 1079/2013 г. – образувано по чл. 64, ал. 1, вр. чл. 63 НПК, докл. 

съдия Деянов. С определение на КРС е взета по отношение на обвиняемия 

МНО „задържане под стража”. Определението е обжалвано пред КОС, 

който е отменил определението на КРС и е оставил без уважение искането 

на КРП за вземане на МНО „задържане под стража” на обвиняемия. 

ЧНД № 285/2013 г. – разпит по делегация. 

ЧНД № 757/2014 г. – връчване на съдебни книжа. Образувано на 

10.09.2014 г., докл. съдия Миленкова. Насрочено с резолюция за 

26.09.2014 г., когато в с.з. са връчени съдебните книжа на лицето, след 

което производството по делото е прекратено, вместо приключено, поради 

изпълнение на съдебната поръчка. 

 

НАХД, образувани по жалба срещу НП: 

НАХД № 1117/2013 г. – Постъпило в съда по жалба срещу НП, издадено от 

и.д. началника на митница Югозападна на 15.10.2013 г., докл. съдия 

Карамфилова. С разпореждане, представляващо щемпел, делото е 

насрочено за 28.11.2013 г. Няма надлежно образуване на делото. С 

решение от 02.12.2013 г. е отменено НП. Постъпила касационна жалба 

против решението на КРС пред АС – Кюстендил. С решение от 30.01.2014 

г. е прекратено касационното производство и делото е изпратено на КРС за 

постановяване на допълнително решение по въззивната жалба, тъй като не 

се е произнесъл по отнемането на предмета на митническото нарушение. С 

допълнително решение от 24.02.2014 г. КРС е отменил НП в частта, в 

която са отнети в полза на държавата тютюневите изделия - предмет на 

митническото нарушение. По касационна жалба на въззиваемата страна, 

АС – Кюстендил е оставил в сила решението на КРС и е отменил 

допълнителното решение на КРС, като е потвърдил НП в тази част, с която 

са отнети в полза на държавата тютюневите изделия – предмет на 

митническото нарушение. 
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НАХД № 911/ 2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 

началника на митница Югозападна, докл. съдия Проданова. С решение в 

срок КРС е потвърдил НП. 

НАХД № 783/2013 г. – образувано по жалба срещу ЕФ на ОДМВР – 

Кюстендил, докл. съдия Радев. С разпореждане, представляващо щемпел, 

делото е насрочено за 18.09.2013 г. С решение КРС е потвърден ЕФ за 

налагане на глоба за нарушение. Решението е обжалвано пред АС – 

Кюстендил, който е оставил в сила решението на КРС. 

НАХД № 416/2013 г. – по жалба срещу НП, издадено от началника на 

Митница Югозападна, докл. съдия Миленкова. С решение в срок е 

потвърдено НП. 

НАХД № 1171/2013 г. – по жалба срещу НП на началника сектор ПП – 

ОДМВР – Кюстендил, докл. съдия Николов. С решение в срок е 

потвърдено НП. Решението е обжалвано пред АС – Кюстендил, който е 

потвърдил решението на КРС. 

НАХД № 267/2013 г. – по жалба срещу НП на началника на РДНСК – 

Югозападен район, докл. съдия Николов. С решение в срок КРС е отменил 

НП. Решението е обжалвано пред АС – Кюстендил, който е отменил 

решението на КРС и е потвърдил НП. 

НАХД № 231/2013 г. – по жалба срещу НП, издадено от Главен директор 

на ГД „КП” при КЗП, докл. съдия Миленкова. С решение КРС е отменил 

НП. Решението е обжалвано пред АС – Кюстендил, който е прекратил 

производството по делото, поради просрочване на касационната жалба. 

НАХД № 712/2014 г. – по жалба срещу НП, издадено от началника на 

митница Югозападна. С решение в срок КРС е изменил НП, като е намалил 

размера на наложената глоба. В останалата част НП е потвърдено. 

Решението е обжалвано пред АС – Кюстендил, който е отменил решението 

на КРС в частта, в която е намален размера на глобата и е потвърдил НП. 

НАХД № 386/2014 г.; НАХД № 954/2013 г.; НАХД № 1144/2013 г.; НАХД 

№ 46/2013 г.; НАХД № 93/2013 г.; НАХД № 107/2013 г.; НАХД № 

1100/2013 г.; НАХД № 848/2014 г.; НАХД № 693/2014 г.; НАХД № 

975/2014 г.; НАХД № 58/2014 г.; НАХД № 66/2014 г.; НАХД № 410/2014 

г.; НАХД № 784/2013 г.; НАХД № 1345/2013 г.; НАХД № 206/2014 г.; 

НАХД № 270/2014 г.;  НАХД № 1098/2013 г.; НАХД № 905/2014 г.; НАХД 

№ 478/2014 г., по които няма бележки. 

 

НАХД № 648/2014 г. – образувано на 29.07.2014 г. по жалба срещу НП, 

издадено от директора на РД „АА”- Кюстендил, докл. съдия Деянов. 

Насрочено за 17.10.2014 г. – в нарушение на чл. 252, ал. 1 НПК, вр. чл. 84 

ЗАНН. С решение в срок НП е потвърдено. Решението е обжалвано пред 

АС – Кюстендил, който е оставил в сила решението на КРС. 

НАХД № 15/2014 г. – образувано по жалба срещу НП на и.д. началника на 

Митница Югозападна. Образувано на 09.01.2014 г. С разпореждане е 

насрочено за 24.02.2014 г., отложено за събиране на доказателства за 
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17.03.2014 г., когато е обявено за решаване. С решение от 19.03.2014 г. е 

потвърдено НП. Решението на КРС е обжалвано пред АС – Кюстендил, 

който е оставил в сила решението на КРС. 

   

 

  XV. СРЕДНОМЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ  

 

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

е 2358 или средно месечно 196,5 (39,3 заседания на съдия), от които на 

съдия А. Радев  – 377 бр. съдебни заседания или средно месечно 31,4 

заседания; съдия Н. Николов – 363 или средно месечно 30,3 заседания; 

съдия М. Миленкова – 620 или средно месечно 51,7 заседания, съдия Н. 

Карамфилова – 622 или средно месечно 51,8 заседания, съдия Пл. Деянов 

– 376 или средно месечно 31,3 заседания. За 2014 г. броят на съдебните 

заседания по наказателни дела е 2069 или средно месечно 172,42 (28,74 

заседания на съдия), от които на съдия А. Радев – 71 (разглежда гр. Дела 

през 2014 г.) или средно месечно 5,92 заседания, съдия Н. Николов – 527 

или средно месечно 43,9 заседания, съдия М. Миленкова – 732 или средно 

месечно 61 заседания, съдия Н. Карамфилова - 206  или средно месечно 

68,7 заседания (до 09.04.2014 г.) и съдия Кр. Проданова – 99 или средно 

месечно 16,5 заседания (от 01.07.2014 г.). 

Общо разгледаните наказателни дела за целия период са 2711 (за 

2013 г. – 1481, за 2014 г. – 1230), от които останали от предишни периоди 

са 515 (2013 г. – 251, за 2014 г. – 264), а новообразувани са 2196(за 2013 г. 

– 1230, за 2014 г. - 966).  

За да има ритмичност в работата на съда, т.е. за да се избягва 

претоварването и затрупването на отделни състави и на съда, като цяло, 

останалите несвършени дела в края на годината не следва да бъдат по 

брой повече от средномесечните постъпления по съответния вид дела. 

Свършените дела за периода са 2256, от които за 2013 г. са 1217, а за 

2014 г. –  1039. Останалите висящи дела за периода са 455, от които за 

2013 г. –  264, за 2014 г. – 191.  

Средното постъпление на съдия за месец за целия период е 20,25 

дела (2013 г. – 20,78 и за 2014 г. – 19,72) и същевременно средно месечно 

един съдия е свършвал  21,4 дела (за 2013 г. – 20,28 бр. и за 2014 г. – 

22,52). От това следва, че натовареността на наказателните съдии не е 

прекомерна.  

През проверявания период (само за 2013 г.) на съдия А. Радев са 

разпределени общо 227 наказателни дела или 18,9 дела месечно, а са 

решени – общо 215 дела (през 2013 г.), или по 17,9 дела месечно. На съдия 

Н. Николов са разпределени общо 512 наказателни дела, или по 21,33 дела 

месечно, а са решени общо 526 дела, или по 21,9 месечно. На съдия М. 

Миленкова са разпределени общо 632 наказателни дела или  по 26,33 дела 

месечно, а са решени 662 дела, или по 27,6 дела месечно. На съдия Н. 
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Карамфилова (1 г. и 3 м. – до 01.04.2014 г.) са разпределени общо 365 

наказателни дела или по 24,33 дела месечно, а са решени 400 дела, или по 

26,7 дела месечно. На съдия Кр. Проданова (6 м. – от 01.07.2014 г.) са 

разпределени общо 109 наказателни дела или  по 18,16 дела месечно, а са 

решени обо 79 дела, или по 13,16 дела месечно. На съдия Пл. Деянов са 

разпределени общо 327 наказателни дела или 13,63 дела месечно, а са 

решени общо 322 дела, или по 13,42 дела месечно.  

В РС – Кюстендил за проверявания период са приключени 2256 

наказателни дела. От тях приключени със съдебен акт са 1477, а 

прекратени са 779, от които със споразумение – 463, по други причини 

316. От това следва, че от приключилите дела само по 65,5%  е постановен 

съдебен акт по съществото на делото. 

От решените дела (1477), обжалвани са 517 (което възлиза на 35%), 

от които за 2013 г. – 278, а за 2014 г. - 239. От обжалваните 517 дела има 

резултат по 512 или това прави 99%. От тях потвърдени са 315 (60,93%), 

изменени – 29(5,61%), отменени – 168 (32,5%), което е много висок 

отрицателен показател. От отменените, върнати за ново разглеждане са – 

33, с постановяване на нова присъда – 10, с прекратяване на наказателното 

производство –  1. 

На съдия А. Радев са обжалвани общо 126 дела, от които за 2013 г. – 

87, а за 2014 г. - 39. От тях резултати има по 124 дела, от които 

потвърдени общо за периода са 82 (65,8%), като за 2013 г. –  57, а за 2014 

г. – 25. Отменени общо за периода са 36 (28,57%), като за 2013 г. – 27 (25 

от които са решения по АНД), а за 2014 г. – 9 (7 от които са решения по 

АНД). Отменени и върнати за ново разглеждане са 3, като за 2013 г. са 2, а 

за 2014 г. - 1. Отменени с постановяване на нова присъда общо за периода 

е 1, което е за 2014 г. Отменени с прекратяване на наказателното 

производство  - няма. Изменени общо за периода са 6 (4,8%), като за 2013 

г. – 1, за 2014 г. – 5. 

На съдия Н. Николов са обжалвани общо 87 акта, от които за 2013 г. 

– 37, а за 2014 г. – 50. От тях резултати има по 85, от които потвърдени 

общо за периода са 59 (67,82%), като за 2013 г. са 21, а за 2014 г. – 38. 

Отменени общо за периода са 23 (26,44 %), като за 2013 г. са 12 (9 от 

които са решения по АНД), а за 2014 г. – 11(8 от които са решения по 

АНД). От отменените, върнати за ново разглеждане общо за периода са 5, 

като за 2013 г. са 2, а за 2014 г. – 3. С постановяване на нова присъда- 1(за 

2013 г.). С прекратяване на наказателното производство – няма. 

Изменените съдебни актове за периода са 3, които са за 2013 г.  

На съдия М. Миленкова са обжалвани общо 132 съдебни акта, от 

които за 2013 г. – 57, а за 2014 г. – 75. От тях резултати има по 132, от 

които потвърдени общо за периода са 86(65,15%), като за 2013 г. са 35, а 

за 2014 г. – 51. Отменени общо за периода са 39(29,55%), като за 2013 г. са 

20, а за 2014 г. – 19. От отменените, върнати за ново разглеждане общо за 

периода са 7, като за 2013 г. са 3, а за 2014 г. - 4. С постановяване на нова 
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присъда – 4, като за 2013 г. са 2 и за 2014 г. – 2. С прекратяване на 

наказателното производство - няма. Изменените съдебни актове общо за 

периода са 7, от които за 2013 г. – 2, за 2014 г. – 5.  

На съдия Н. Карамфилова са обжалвани общо 125 съдебни акта, от 

които за 2013 г. – 63, а за 2014 г. – 62. От тях резултати има по 124, от 

които потвърдени общо за периода са 72 (57,6%), като за 2013 г. са 33, а за 

2014 г. – 39. Отменени общо за периода са 43 ( 34,4%), като за 2013 г. са 

24, а за 2014 г. – 19. От отменените, върнати за ново разглеждане общо за 

периода са 9, като за 2013 г. са 5, а за 2014 г. – 4. С постановяване на нова 

присъда общо за периода са 3, като за 2013 г. са 2, а за 2014 г. – 1. С 

прекратяване на наказателното производство общо за периода е 1, което е 

за 2013 г. Изменените съдебни актове за периода са 9, като за 2013 г. са 5, 

а за 2014 г. – 4. 

На съдия Кр. Проданова е обжалван общо 1 съдебен акт за 2014 г., 

който е потвърден.  

На съдия Пламен Деянов са обжалвани общо 46 акта, от които за 

2013 г. – 34, а за 2014 г. – 12, като по всички има резултати. От тях 

потвърдени общо за периода са 15 (32,6%), като за 2013 г. са 10, а за 2014 

г. – 5. Отменени общо за периода са 27 (58,7 %), като за 2013 г. са 21 ( от 

които 15 са решения по АНД), а за 2014 г. – 6 (от които 2 са решения по 

АНД). От отменените, върнати за ново разглеждане общо за периода са 9, 

като за 2013 г. са 6, а за 2014 г. – 3. С постановяване на нова присъда- 1(за 

2014 г.). С прекратяване на наказателното производство – няма. 

Изменените съдебни актове за периода са 4, от които за 2013 г. са 3, а за 

2014 г. – 1. 

Общо за периода са образувани  2196 наказателни дела (за 2013 г. – 

1230, за 2014 г. - 966 ), от които - 628 НОХД (за 2013 г. – 361, за 2014 г. – 

267); 73 НЧХД (за 2013 г. – 40, за 2014 г. - 33); 926 АНД (за 2013 г. – 546, 

за 2014 г. - 380) и 569 ЧНД (за 2013 г. – 283, за 2014 г. - 286). От 

посочените данни е видно, че НОХД съставляват  28,6 % от всички 

образувани наказателни дела. Относително най-голям е делът на 

постъпилите АНД -  926 или това възлиза на 42,17 %. 

От образуваните през проверявания период дела, съдия А. Радев е 

разгледал  296, съдия Н. Николов – 626, съдия М. Миленкова – 801, съдия 

Н. Карамфилова – 481, съдия Кр. Проданова – 109, съдия Пл. Деянов - 398. 

         Общият брой разгледани дела за проверявания период е 2711 (за 

2013 г. – 1481, за 2014 г. - 1230), от които НОХД – 824 (А. Радев – 85; Н. 

Николов – 223; М. Миленкова – 228; Н. Карамфилова – 137; Кр. 

Проданова - 35; съдия Пл. Деянов – 116), НЧХД –  113(А. Радев – 2; Н. 

Николов – 15; М. Миленкова – 26; Н. Карамфилова – 22; Кр. Проданова - 

9; съдия Пл. Деянов - 39), АНД – 1189 (А. Радев – 177; Н. Николов – 248; 

М. Миленкова – 374; Н. Карамфилова – 224; Кр. Проданова - 28; съдия Пл. 

Деянов - 138), и ЧНД – 585 (А. Радев – 32; Н. Николов – 140; М. 
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Миленкова – 173; Н. Карамфилова – 98; Кр. Проданова - 37; съдия Пл. 

Деянов - 105).  

 От общия брой разгледани дела, останалите от предходни периоди 

са 515 (за 2013 г. – 251, а за 2014 г. – 264), от които съдия А. Радев е 

разгледал 45, съдия Н. Николов – 114, съдия М. Миленкова – 169, съдия Н. 

Карамфилова – 116, съдия Кр. Проданова – 0 и съдия Пл. Деянов – 71. 

 За проверявания период са свършени общо 2256 наказателни дела, 

които се разпределят както следва: НОХД – 664 или 29,43 %; НЧХД - 56 

или 2,48 %; АНД - 966 или  42,82 % и ЧНД - 570 или 25,27 %. 

 От общо свършените 2256 наказателни дела, прекратените са 779 

или това прави 34,53 % от наказателните дела. От тях за 2013 г. са 410, за 

2014 г. – 369, като за отделните съдии е както следва: съдия Радев е 

прекратил 86, от които за 2013 г. - 76, за 2014 г. - 10, съдия Николов е 

прекратил  207, от които за 2013 г. - 89, за 2014 г. - 118, съдия Миленкова е 

прекратила 202, от които за 2013 г. - 80, за 2014 г. - 122,  съдия 

Карамфилова е прекратила 120, от които за 2013 г. - 93, за 2014 г. - 27,  

съдия Проданова е прекратила 35, от които за 2013 г. - 0, за 2014 г. - 35, 

съдия Деянов е прекратил 129, от които за 2013 г. - 72, за 2014 г. - 57. 

От прекратените, със споразумение са приключили - 463 дела, от които за 

2013 г. - 252, за 2014 г. - 211 /: съдия Радев - 54, от които за 2013 г. - 49, за 

2014 г. - 5, съдия Николов - 128, от които за 2013 г. - 59, за 2014 г. - 69,  

съдия Миленкова - 117, от които за 2013 г. - 48, за 2014 г. - 69, съдия 

Карамфилова - 74, от които за 2013 г. - 58, за 2014 г. - 16, съдия Проданова - 

29, от които за 2013 г. - 0, за 2014 г. - 29, съдия Деянов - 61, от които за 2013 

г. - 38, за 2014 г. - 23. 

 Прекратени по други причини са 316 дела, от които за 2013  г. - 158, 

за  2014 г. -158. По съдии прекратените дела са както следва: съдия Радев - 32, 

от които за 2013  г. - 27, за  2014 г. - 5, съдия Николов - 79, от които за 2013  

г. - 30, за  2014 г. - 49, съдия Миленкова - 85, от които за 2013  г. - 32, за  

2014 г. - 53, съдия Карамфилова - 46, от които за 2013  г. - 35, за  2014 г. - 

11, съдия Проданова - 6, от които за 2013  г. - 0, за  2014 г. - 6, съдия Деянов 

- 68, от които за 2013  г. - 34, за  2014 г. - 34.   

 За проверявания период прекратените дела, поради изтекла давност 

са 2, които са за 2013 г. (1бр. – съдия М. Миленкова и 1бр. съдия Н. 

Карамфилова) и представляват 0,09 % от общо свършените дела. 

 За проверявания период приключилите дела с повече от три съдебни 

заседания са общо 272, от които 135 за 2013 г. и 137 за 2014 г. От тях 

НОХД са 136 (2013 г. – 78, 2014 г. - 58), АНД – 93 (2013 г. – 38, 2014 г. - 

55), ЧНД – 10 (2013 г. – 2, за 2014 г. - 8) и НЧХД – 33 (2013 г. – 17, за 2014 

г. - 16).  

За периода съдия А. Радев е приключил  31 дела (2013 г. – 18, за 

2014 г. - 13) с повече от три с.з., от които: НОХД – 15(2013 г. – 9, 2014 г. - 

6), АНД – 15 (2013 г. – 9, 2014 г. - 6), и ЧНД –  1(2013 г. – 0, 2014 г. - 1). 

Съдия Н. Николов е приключил 59 дела (2013 г. – 29, 2014 г. - 30), от 
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които НОХД – 36(2013 г. – 20, 2014 г. - 16),  АНД – 17(2013 г. – 6, 2014 г. - 

11) и ЧНД – 6 (2013 г.- 3, 2014 г. - 3). Съдия М. Миленкова е приключила 

83 дела (2013 г. – 30, 2014 г. - 53) с повече от три с.з., от които: НОХД – 

38(2013 г. – 16, 2014 г. - 22), АНД – 32(2013 г. – 10, 2014 г. - 22), НЧХД – 9  

(2013 г. – 3, 2014 г. - 6), ЧНД – 4(2013 г. – 1, 2014 г. - 3). Съдия Н. 

Карамфилова е приключила 51 дела (2013 г. – 35, 2014 г. - 16) с повече от 

три с. з., от които: НОХД – 31(2013 г. – 22, 2014 г. - 9), АНД – 13(2013 г. – 

7, 2014 г. - 6), НЧХД – 6 (2013 г. – 6, 2014 г. - 0), ЧНД – 1(2013 г. - 0, 2014 

г. - 1). Съдия Кр. Проданова е приключила 1 дело с повече от три с. з., 

което е АНД за 2014 г. Съдия Пл. Деянов е приключил 47 дела (2013 г. – 

23, 2014 г. - 24) с повече от три с.з., от които НОХД – 16 (2013 г. – 11, 

2014 г. - 5), АНД – 15(2013 г. – 6, 2014 г. - 9), НЧХД – 12 (2013 г. – 5, 2014 

г. - 7), ЧНД – 4 (2013 г. - 1, 2014 г. - 3). 

 Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2013 г. са 251, от 

които на съдия А. Радев – 17, съдия Н. Николов – 55, съдия М. Миленкова 

– 68, съдия Н. Карамфилова - 67, съдия Пл. Деянов – 44.  

Към 01.01.2014 г. броят на несвършените дела е 264, от които на 

съдия А. Радев – 28, съдия Н. Николов – 59, съдия М. Миленкова – 101, 

съдия Н. Карамфилова - 49, съдия Пл. Деянов – 27. 

Броят на несвършените дела към 01.01.2015 г. е 191, т. е. налице е 

тенденция към намаляване на делата, останали от предходни години, 

което е добър показател.  

За проверявания период общо 46 дела са върнати на прокурора с 

указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 

производство, от които с разпореждане на съдия – докладчик по чл. 249 

НПК са 43, а с определение по чл. 288, т. 1 НПК - 3. Съдия А. Радев има 

общо 1 върнато дело, което е с определение по чл. 288, т. 1 НПК.  Съдия 

Н. Николов има общо 28 върнати дела, като всичките са с разпореждане 

по чл. 249 НПК. Съдия М. Миленкова има общо 8 върнати дела, от които 

6 – по чл. 249 НПК и 2 - по чл. 288, т.1 НПК.  Съдия Пл. Деянов има общо 

9 върнати дела, като всички са с разпореждане по чл. 249 НПК.  

За целия проверяван период има 5 възобновени наказателни 

производства (за 2013 г. – 1, за 2014 г. – 4), от които на съдия А. Радев – 1 

за 2013 г., на съдия М. Миленкова – 1, на съдия Пл. Деянов – 1 и на съдия 

Н. Карамфилова – 2 за 2014 г.  

За периода няма дела с възобновено съдебно следствие.  

Оправдателните присъди за периода са общо 23, като за 2013 г. са 

13, за 2014 г. – 10, като 10 (2013 г. – 5; 2014 г. - 5) от тях са постановени по 

НЧХД, а останалите – 13(2013 г. – 8; 2014 г. - 5) по НОХД. Съдия А. Радев 

е постановил 1 оправдателна присъда по НОХД (2013 г.), съдия Н. 

Николов – 3 (НЧХД – 2, като за 2013 г. -1 и за 2014 г. -1 и НОХД – 1 за 

2013 г.), съдия М. Миленкова – 9 (НЧХД – 3, като за 2013 г. – 1 и за 2014 

г. – 2 и НОХД – 6, като за 2013 г. – 1 и за 2014 г. - 5), съдия Н. 

Карамфилова – 6 (НЧХД – 3, като за 2013 г. – 2 и за 2014 г. -1 и НОХД – 3, 
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които са за 2013 г.), съдия Пл. Деянов – 4 (НЧХД – 2, като за 2013 г. – 1 и 

за 2014 г. – 1 и НОХД – 2, които са за 2013 г.).  

Общо 458 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение”, като за 2013 г. са 252, а за 2014 г. – 206 . За 

целия период има 5 неодобрени споразумения, като за 2013 г. е 1, а за 2014 

г. са 4. 

 За проверявания период 73 дела са разгледани по реда на Глава 28 

от НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2013 г. – 30 и за 2014 г. са 43. 

Общо за периода 60 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 

„Съкратено съдебно следствие”, като за 2013 г. са 33 и за 2014 г. - 27. 

За проверявания период в РС – Кюстендил няма дела, разгледани по 

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

(след 13.08.2013 г.). 

За проверявания период 15 дела са разгледани по реда на Глава 25 

НПК „Незабавно производство”, като за 2013 г. са 14 и за 2014 г. - 1. 

Общо 91 дела са разгледани по реда на Глава 24 НПК – „Бързо 

производство” за целия период, като за 2013 г. са 58 и за 2014 г. -  33. 

За проверявания период са разгледани 28 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. – 19 и за 

2014 г. - 9.   

Разгледани са общо 44 дела по Глава 34, Раздел І от НПК 

„Прилагане на принудителни медицински мерки”, като за 2013 г. са 19 и 

за 2014 г. -  25.  

 

XVI. ОТСРОЧЕНИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 За проверявания период има 118 отсрочени съдебни заседания по 

наказателните дела, от които за 2013 г. са 63, а за 2014 г. – 55.  

  

ХVIІ. САМООТВЕЖДАНЕ НА СЪДИИТЕ ОТ  

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА  ДЕЛОТО. 

 

 За проверявания период в РС – Кюстендил са постановени 114 

отвода (2013 г. – 69, 2014 г. – 45), като за 2013 г. - 9 от тях са по НАХД 

№ 979/2012 г., тъй като жалбоподателят – кмет на гр. Кюстендил преди 

това е упражнявал адвокатска дейност и между него и съдиите от КРС 

са изградени добри служебни взаимоотношения; 7 по НАХД № 

935/2012 г. – на основанията, посочени по предходното дело; 8 по 

НЧХД № 641/2013 г. – на същите основания, посочени по предходното 

дело; 8 по НЧХД № 639/2013 г. – подсъдимият е съпруг на служител на 

КРС и е взел участие по много дела като вещо лице; 7 по НЧХД № 

464/2013 г. – страна по делото е „В и К” ООД – в ликвидация и 
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повечето  от съдиите са постановили значителен брой съдебни актове, 

в които са изразили становище относно дължимостта или 

недължимостта на вземания надружеството, а други съдии са в 

приятелски отношения с подсъдимия – областен управител на област 

Кюстендил; 8 по НОХД № 616/2013 г. – подсъдимият е син на 

дългогодишен служител в РС – Кюстендил и родственик на прокурор 

от КРП; 9 по НЧХД № 69/2013 г. – подсъдимият е съпруг на служител 

на КРС и участва в множество производства като вещо лице. За 2014 г. 

– 7 от тях са по НОХД № 934/2014 г. – подсъдимият е син на 

дългогодишен служител на КРС; 2 – по АНД № 296/2014 г.; 8 по АНД 

№ 487/2014 г. – обвиняемият е съпруг наслужител от КРС и участва в 

множество наказателни производства като вещо лице в КРС; 5 по ЧНД 

№ 149/2014 г. – подателите на жалбата са изразявали публично 

негативното си отношение по повод съда и в частност по отношение на 

съответните докладчици; 8 по НАХД № 97/2014 г. – жалбоподателят е 

кмета на община Кюстендил и преди това е упражнявал адвокатска 

дейност, поради което е в добри колегиални отношения, а с някои и в 

приятелски със съдиите от КРС; 2 по АНД № 275/2014 г. 

 Производствата, по които всички съдии от КРС са се отвели от 

разглеждане на делото, са прекратени и изпратени на ВКС за 

приложение на чл. 43, т. 3 НПК.    

   

 

XVIII. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ПО ВЛЕЗЛИ В СИЛА  

СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА, СЪГЛАСНО  

чл. 54, ал. 1, т. 3 и 4 ЗСВ 

 

 

 Целта на този анализ е: 

 1. Да се установи дали по влезлите в сила съдебни актове законът е 

приложен съответно на действителното му значение, съгласно 

законодателната идея, вложеното в закона съдържание, утвърдената 

съдебна практика и водещите положения в правната теория. 

 2. При констатиране на случаи на неправилно (несъответно) 

приложение на закона, да се анализира дали се касае за отделен случай или 

за утвърдена масова практика. 

 3. По-нататък на изясняване подлежат причините за констатиранат 

незаконосъобразна практика и по – специално, дали тя се дължи на 

незнание или на липса на прецизност в правораздаветланат дейност на 

съответния съдия, произтичаща от подценяване значението на проблемния 

въпрос или от немърливост при изпълнение на служебните задължения. 
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 4. В зависимост от нивото и степента на констатираното 

несъответствие на съдебната практика със закона, както и причините за 

това, ще се формулират и необходимите препоръки: 

 а) за очевидните, флагрантните и безапелационните несъответствия е 

достатъчно да се препоръча едно преосмисляне на досегашното отношение 

към смисъла и съдържанието на закона; 

 б) за случаите, които позволяват различно, и при това разнопосочно 

тълкуване, могат да бъдат полезни обсъждания на общото събрание на 

съдиите от РС, а би могло по-добре – на районните съдии от целия съдебен 

окръг; 

 в) в зависимост от проявлението на констатираните отклонения от 

изискванията на закона, т.е. дали се касае за масова еднопосочна практика, 

но по естеството си неправилна, или се касае за взаимно изключващи се 

виждания на отделните съдии от наказателното отделение на РС по 

приложението на закона, могат да се препоръчат също обсъждане на 

общото събрание на съдиите от РС, като се потърси по-компетентната 

помощ на окръжните съдии, разглеждащи наказателни дела;   

   г) за системните и непреодолими противоречия в съдебната 

практика, ИВСС, обобщавайки и практиката на други съдилища по същите 

въпроси, може да сигнализира компетентните органи да сезират ВКС, 

ОСНК, с искане за задължително тълкуване по спорния предмет. 

 От посоченото дотук се вижда, че дейността на ИВСС по анализа и 

обощаването на съдебната практика на всеки съд, започвайки от 

проверката на единичните случаи по отделните дела, не засяга 

независимостта на проверяваните съдии, защото направените констатации 

не могат да променят резултата от решението на съда, нито ИВСС може да 

наложи на съдилищата следването на определена практика. 

 Единственото, което може да направи ИВСС, е да изрази най-

отговорно становището си по приложението на закона на съответния съд и 

на съответните съдии, да посочи в какво се състои несъответствието или 

грешката при приложението на закона, както и пътищата за преодоляване 

на това несъответствие, ако то е възможно без други мерки. 

 За да започне целият посочен дотук процес, е необходимо да се 

направи една снимка (проекция) на съществуващото положение, въз 

основа на резултатите от извършената проверка и в това се състои 

необходимостта от нея и нейния практически смисъл. 

 На базата на направените констатации от ИВСС, ще се осъществи 

диалог с проверяваните съдии, в резултат на който ще се отделят спорните 

от безспорните случаи. По отношение на първите констатации, процесът 

ще продължи до изчерпване на възможните мерки, с оглед постигане на 

еднакво разбиране относно смисъла и съдържанието на проблемните 

законови норми, с оглед подобряване на съдебната практика и нивото на 

правосъдието като цяло за съответния съд. 
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ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

   

 Това е първият етап от съдебния наказателен процес, включен в 

стадия „Предаване на съд” – Глава XIX, Раздел I НПК. Образуването не е 

чисто администриране на делото, а процесуално действие, което има 

специфични цели, задачи  и последици. 

 Целта на образуването на делото е да се осъществи един 

предварителен юридически контрол върху общата годност на делото да 

бъде разглеждано от съда и във връзка с това – да бъде насрочено в 

съдебно заседание. 

 Образуването на делото предполага по необходимост  

 1) да е подведомствено на съответния съд; 

2) да е окоплектовано с необходимите документи и в този си вид да 

може да бъде разгледано в с.з. 

3) да съответства по характер на предмета на наказателноправния 

спор и реда за неговото разглеждане. 

4) да е в рамките на материалната компетентност на съда, т.е. да е 

налице изискуемата подсъдност на делото, по предмет и функционалност, 

при предварително спазен ред и последователност за нейното 

упражняване. 

Съгласно чл. 2 НПК разпоредбите на процесуалния кодекс се 

прилагат за всички наказателни дела, образувани от органите на РБ. 

Следователно изискванията, посочени по-горе, за образуване на делата се 

отнасят за всички видове наказателни дела, разглеждани по реда на НПК. 

По отношение на НАХД, съгласно чл. 84 ЗАНН, същите изисквания важат 

и за административно-наказателните дела, разглеждани от РС. 

Наред с посочената по-горе проверка, при образуването на делото се 

дават и някои разпореждания на председателя, напр. относно 

разпределянето на делото и определянето на докладчика да стане по чл. 9 

ЗСВ. С образуването на делото се дава начало на съдебната фаза на 

процеса. От тази дата се изчисляват сроковете за движението и 

приключването на делото. 

Всички посочени дотук функции на дейността по образуване на 

делото не могат да се реализират ако образуването не е надлежно 

извършено (от компетентен орган – председателя на съда) или ако въобще 

не е извършено. Задачите, които се решават при образуване на делото имат 

важно значение за по-нататъшния ход на делото и поради това не бива да 

се подценяват. Както при липсата на редовно образувано ДП се приема, че 

всички извършени процесуални действия и събраните доказателства са 

невалидни, на още по-голямо основание това важи за образуване на 

съдебното наказателно дело. Постоянна е практиката на ВКС, че не може 

да има законосъобразно разглеждане на наказателното дело и 

постановяването на редовен съдебен акт, ако няма законосъобразно 

образуване на делото. 
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ИВСС подчертава значението на въпросите за образуване на 

наказателните дела, защото очевидно те са подценени в практиката на РС – 

гр. Кюстендил, а това е задача, за която изключително отговаря 

председателя на съда. 

За образуване на някои НОХ се използва остарял щемпел, който не е 

съобразен с действащите законови изсквания: 

1. В щемпела няма изявление (диспозитив) за образуване на 

наказателните съдебни дела. 

2. Няма и разпореждане, че докладчикът по делото следва да се 

определи по електронен път, на случаен принцип, съгласно чл. 9 ЗСВ и 

актовете на ВСС. 

3. Същевременно има разпореждания, които не са предвидени по 

закон за първия стадий на съдебното производство – предаване на съд - чл. 

247 – 252 НПК в разпореждането на председателя на съда „Ход съгласно 

ОА” не означава нищо, защото ход на делото може да се даде само в с.з. и 

то от докладчика, но не и от председателя на съда.       

4. Същото важи и за разпореждането „Препис от ОА да се връчи на 

подсъдимия”, това е също правомощие на докладчика  и не е предвидено 

при образуването на съдебното наказателно дело. ИВСС препоръчва 

посочената практика да бъде изоставена и да започне законосъобразно 

образуване на всички видове наказателни дела. 

Примерното съдържание на макета за един нов щемпел може да бъде 

следния: 

На ред първи да се изпише Районен съд – гр. Кюстендил. 

На ред втори „Образувам НОХД № ........./..........г. 

На ред трети „Докладчикът да се определи по чл. 93 ЗСВ. 

На ред четвърти „Дата и населено място на образуване 

               (гр. Кюстендил)    

На ред пети         Председател ........................ 

      Подпис 

       /Заместващ по заповед .............../ 

        (подпис) 

 

Ако образуването на наказателните дела става въз основа на щемпел, 

с примерно посоченото съдържание, извършеното процесуално действие 

ще отговаря на изискванията на законите и ще постави авторитетно и 

сигурно началото на съдебното наказателно дело. 

Насрочването на делото се явява като резултат от извършената 

проверка от съдията-докладчик по въпросите, посочени в чл. 248, ал. 2 

НПК и констатациите, че на ДП не са допуснати съществени процесуални 

нарушения, че правото на на защита на страните е съобразено с 

изискванията на закона, че действията по разследването, другите 

процесуални действия, както и представените процесуални документи са 

също законосъобразни. 
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Преценявайки своята материална компетентност, надлежния състав 

на съда, реда и процедурата за разглеждане на делото, съдът в изпълнение 

на своите контролни правомощия по точното приложение на закона е 

длъжен да провери дали квалификацията на деянието по ОА е 

законосъобразна. Така, освен контрол върху ДП, който е невъзможен без 

контрол върху правилното приложение на материалния закон, съдът в 

стадия на предаване обвиняемия на съд осигурява и спазването на 

конституционния принцип за равенство награжданите пред закона (чл. 6 

КРБ, чл. 11, ал. 2 НПК). 

Освен съдебен контрол върху ДП, стадият предаване на съд, дава 

възможност да се организира и проведе разглеждането на делото, което се 

осъществява след насрочване му. 

5. Накрая, в щемпела има предвидено място за подпис от районен 

съдия. Съгласно чл. 247 НПК наказателното дело се образува от 

председателя на съда, но не и от районен съдия (освен в случаите на 

заместване и то с изрична заповед). 

От направените констатации е видно, че при образуване на делото (в 

случаите, когато има такова процесуално действие) в практиката на РС – 

гр. Кюстендил е налице недопустимо смесване на функциите на 

председателяна съда и докладчика по делото, като предвидените действия 

за докладчика се извършват от председателя на съда и обратно. Допуска се 

упражняване на компетентност от районен съдия, каквато той няма по 

закон. Всичко това поставя под голямо съмнение дали предписаните по-

горе функции и задачи, предвидени по закон за етапа образуване на 

делото, на практика се прилагат в съда. 

Отделен, но много по-съществен е въпросът, че по много дела от 

проверените няма въобще образуване на делото по смисъла на НПК. Така е 

процедирано по НОХД № 724/2013 г., НОХД № 1065/2014 г., НОХД № 

1060/2014 г., НОХД № 295/2014 г., НОХД № 1395/2013 г., НОХД № 

1390/2013 г., НОХД № 560/2014 г., НОХД № 300/2013 г., НОХД № 

836/2013 г., НОХД № 652/2013 г. , НОХД № 492/2014 г., НОХД № 

808/2012 г., НОХД № 526/2014 г., НОХД № 922/2014 г., НОХД № 810/2014 

г., НОХД № 1203/2013 г., НОХД № 1314/2013 г., НОХД № 42/2014 г., 

НОХД № 1073/2014 г. и др. 

Ако председателят на съда или докладчиците по горепосочените 

дела бяха констатирали липса или нередовно образуване на ДП, това което 

следва да направят по закон, е да върнат делото на РП за отстраняване на 

нарушението, при наличието на което законът не признава редовността на 

извършените действия по разследване и другите процесуални действия, 

както и на ОА. Същата мярка, като законово изискване, следва да се 

приложи и за съдебното дело, което на още по-голямо основание следва да 

бъде образувано законосъобразно и ефективно. Ето защо в този стадий 

съдията-докладчик преценява и решава кръга на лицата, които ще участват 

в разглеждането на делото в с.з., нуждае ли се подсъдимия по закон от 
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служебен защитник, по коя процедура да премине разглеждането на делото 

в с.з., налице ли са изискванията за провеждане на производството по Гл. 

XXVII, XXVIII или XXIX НПК и да съобщи становището си на страните. 

Всички посочени по-горе въпроси могат да се решат успешно само с 

едно пълно, максимално конкретно, относимо и детайлно разпореждане за 

насрочване на делото, чрез което посочените по-горе въпроси да намерят 

своето законосъобразно решение. 

Различна е практиката на съда при осъществяване на стадия 

„Предаване на съд”. 

Значителна част от проверените дела се насрочват с разпореждането 

по чл. 252, ал. 1 НПК, които са пълни, конкретни и законосъобразни. 

Много добре са изготвени разпорежданията по НОХД № 716/2013 г., 

НОХД № 1314/2013 г., и двете с докладчик съдия Андрей Радев, НОХД № 

652/2013 г. с докладчик съдия Николай Николов, НОХД № 300/2013 г. и 

НОХД № 526/2014 г., и двете на съдия Пламен Деянов, НОХД № 42/2014 г. 

с докладчик съдия Николета Карамфилова, НОХД № 1203/2013 г., НОХД 

№ 707/2014 г. и НОХД № 232/2014 г., и трите с докладчик съдия Мая 

Миленкова. 

Тази практика е законосъобразна, допринася за правилното и срочно 

разглеждане на делата и препоръката е тя да продължи. 

Друга част от проверените дела, която е по-малобройна, се насрочват 

вместо с разпореждане по чл. 252, ал. 1 НПК – със саморъчно изписана 

резолюция на докладчика. Първото, което следва да се отбележи е, че чл. 

32 НПК, като изброява видовете съдебни актове, не посочва саморъчно 

изписаната резолюция като вид съдебен акт, а очевидно е, че за 

решаването на въпросите, свързани с предаването на съд, чл. 252, ал. 1 

НПК посочва вида на самия акт – разпореждане. Когато законът посочва 

вида на процесуалната форма за произнасяне, следва да се знае и разбира, 

че това решение е императивно и съдът не може и не трябва да решава 

друго, освен предписаното от закона.  

От проверените дела, насрочени с резолюция са: НОХД № 295/2014 

г., НОХД № 228/2014 г., НОХД № 1390/2013 г. с докладчик съдия 

Николинка Карамфилова, НОХД № 598/2014 г. докладчик съдия Пламен 

Деянов, НОХД № 810/2014 г. и НОХД № 1108/2013 г. с докладчик съдия 

Мая Миленкова и др.  

 С тези твърде кратки резолюции е невъзможно да бъдат решени 

всички въпроси по предаването на съд. Ето защо ИВСС препоръчва тази 

практика да бъде изоставена. 

 Много добре мотивирани са разпорежданията за връщане на делото 

на прокурора. Такива са разпорежданията по НОХД № 841/2014 г., НОХД 

№ 333/2014 и НОХД № 46/2014 г. с докладчик съдия Николай Николов, 

НОХД № 856/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов, НОХД № 

480/2013 г. с докладчик съдия Мая Миленкова и др. 
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 По предаването на съд  и насрочването на делата, единствен проблем 

остава различната практика на отделните съдии, която много лесно може 

да се уеднакви ако се спазва точно закона. 

 Наказателните дела се разглеждат в с.з. след много добро 

предварително проучване. Това осигурява приключването им в кратки 

срокове със сравнително  добро качество на съдебните актове, като цяло. 

 Съдебните протоколи се изписват в съответствие с изискванията на 

НПК. Това показва, че и съдебната фаза на процеса се провежда също в 

съответствие с изискванията на процесуалния закон. 

 Присъдите и мотивите към тях се изготвят на ясен книжовен 

български език, на разбираем стил, при спазване юридическите особености 

на всеки институт на наказателното материално право и правилата на 

процеса. 

 Има известни констатации по изготвянето на съдебните актове 

(протоколи, присъди и решения), но те не са за съществени нарушения, а 

визират леки отклонения от изискванията на закона и се посочват само с 

оглед възможността от постигането на още по-добри резултати в 

правосъдната дейност. 

 ● По НОХД № 45/2013 г. с докладчик съдия Мая Миленкова в 

съдебния протокол при приключване на съдебното следствие е записано 

„Слага край на съдебното следствие”. Този израз е непрецизен, защото 

слагането на край, като практическо или процесуално действие е 

невъзможно. Това е една абстрактна метафора, която е непосилна за 

никого, включително и за съда. Ето защо в чл. 291, ал. 1 НПК 

законодателят използва израза „След приключване на съдебното 

следствие”. За да бъде ясно на всички, че съдебното следствие е 

приключено, това състояние на процеса следва да бъде прогласено от съда. 

Поради тази причина адекватният израз на състоянието на процеса и етапа, 

в който се намира е „Обявява съдебното следствие за приключено и вместо 

използваният израз в съдебния протокол по същото дело „Дава ход на 

съдебните прения”, по – близката формулировка до законовия текс (чл. 

291, ал. 1 и 2 НПК) е „Открива съдебните прения, като дава думата на 

прокурора.      

 В присъдата по същото дело, разгледано по реда на Глава XXVII  

НПК - съкратено съдебно следствие (СССл) е определено директно 

наказанието, подлежащо на изпълнение, без да е спазено законовото 

изискване (чл.58а, ал. 1 НК) първо да се определи наказанието по общия 

ред (чл. 54 НК) и след това така определеното наказание да бъде 

редуцирано с 1/3. Това е наложително, за да се проследи мисловно 

логичния процес на съда при определяне на наказанието и този процес да 

стане ясен не само на контролната въззивна инстанция, но и на страните по 

делото и най-вече на подсъдимия. Неспазването на това изискване на чл. 

58а, ал. 1 НК може да доведе и до технически грешки при определяне 

размера на наказанието. 
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 ● По НОХД № 964/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов, в 

диспозитива на присъдата са посочени описателно условията за 

приложение на опасния рецидив, вместо това да стане в мотивите на 

присъдата. В диспозитива е достатъчно да се посочи квалификацията 

опасен рецидив и нейното цифрово изражение по съответните хипотези на 

чл. 29 НК. Всичко друго е за мотивите. Посочената практика натоварва 

прекомерно диспозитива и се замъглява възприятието за кое деяние се 

определя ваказанието – за предходните или за последното – предмет на 

делото. По същото дело присъдата е започната с нейната диспозитивна 

част, но наказанието не е изписано в края на първия диспозитив, а след 

изписване на втори, излишен диспозитив по същата квалификация на 

деянието, което не е нужно – наказанието следва да се изпише 

непосредствено след квалификацията на деянието още в първия 

диспозитив и с това да приключи неговото определяне.  

 ● По НОХД № 726/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов в 

съдебния протокол и в присъдата вместо наказателно отделение, каквото 

може да се формира в РС, съгласно чл. 77, ал. 2 ЗСВ, е записано 

наказателна колегия, предвидена само за висшите съдилища. 

 ● По НОХД № 526/2014 г. с докладчик съдия Пламен Деянов с 

присъдата, постановена по СССл, е наложено директно финалното 

наказание за изтърпяване в размер на 1 г. и 4 м. л. с., вместо, съгласно чл. 

58а, ал. 1 НК, да се изпише наказанието, определено по реда на чл. 54 НК и 

след това да се посочи редукцията с 1/3. В диспозитива на присъдата е 

посочен режим на определяне на наказанието по чл. 58а НК, без неговата 

конкретизация. Престъплението, за което е осъден подсъдимия е по чл. 

206, ал. 1, вр. чл. 58 а и чл. 54 НК с предвидена санкция от 1 до 6 г. л. св. В 

мотивите към присъдата е прието, че наказанието е определено при 

условията на чл. 54 НК директно в размер на 1 г. и 4 м. л. св., без да е 

приложена редукция на наказанието с 1/3, както се предвижда по чл. 58а, 

ал. 1 НК. Допуснато е логическо противоречие при определяне на 

наказанието. От една страна съдът се позовава на чл. 58а НК в диспозитива 

и в мотивите, но не сочи какво е наказанието преди финалното му 

определяне, нито дали го намалява с 1/3, т.е. наказанието на практика не е 

определено по чл. 58а НК, въпреки проведеното СССл, а по общия ред на 

чл. 54 НК. 

 ● По НОХД №836/2013 г. с докладчик съдия Андрей Радев в 

съдебния протокол (СП) е записано „Не дава ход на делото”, а в следващия 

диспозитив е изписано, че делото се отлага и насрочва за друга дата. 

Изразът „Не дава ход на делото” по естеството си съставлява съобщаване 

на едно непредприето действие от съда, т.е. самият диспозитив има за 

предмет отрицателен факт, който трудно се изпълнява и много трудно 

доказва. Ето защо в своите разпореждания съдът не следва да бъде 

източник на отрицателни факти. Когато не са налице условия за 

разглеждане на делото в с.з., то просто се отлага и поради това е очевидно 
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и не се налага да се обявява, че не се дава ход на делото. Следва да се 

отбележи, че НПК въобще не използва израза „Не дава ход на делото” по 

посочените по-горе причини, а в чл. 271, ал. НПК е използван изразът 

„Съдебното заседание се отлага”, който не е източник на отрицателни 

факти, които са били винаги проблемни за наказателния процес. 

 Препоръчително е да се използват законовите формулировки при 

изписването на СП, а не други, създаващи проблеми по тяхното 

изпълнение и доказване. И друго в тази връзка, което не е без значение – 

дейността на съда не следва да се изгражда на принципа на отрицанието, а 

за да бъде градивна, полезна и възпитателна съдебната дейност, следва да 

се основава на позитивни положения, каквато е законодателната идея. 

 ● По НОХД № 652/2013 г. с докладчик съдия Николов с присъдата и 

на тримата подсъдими е определено наказание в производството по СССл. 

с приложението на чл. 58а НК, без да се сочи размера на наказанието в 

диспозитива преди неговото редуциране, въпреки че това е законова 

изискване – чл. 58а, ал. 1 НК. В мотивите този недостатък е отстранен, но 

диспозитивът също следва да е съобразен с императивното изискване на 

закона. 

 Вън от това определените наказания за всеки от подсъдимите, макар 

и всички по режима на чл. 58а НК, не са съобразени с техния конкретен 

престъпен принос, съгласно чл. 21, ал. 1 НК. Подсъдимият Б.Б.Н. е признат 

за виновен в извършване на кражба при опасен рецидив на стойност 

5254.03 лв. и при условията на чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5 

НК, чл. 20, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” НК и при условията 

на чл. 58а НК му е наложил наказание 3 г. и 4 м. 

 Подсъдимият Д.Г.С. е осъден при същите материалноправни условия 

за сумата 100 лв., която е повече от 50 пъти по-малка от стойността на 

предмета на престъплението за първия подсъдим и въпреки това подс. С. е 

осъден на 2 г. л. св., т.е. липсва съизмеримост между характера и степента 

на участие на двамата подсъдими в общата престъпна дейност и 

наложеното им наказание. На фона на общата престъпна дейност и 

степента на участие на подс. С. – 100 лв., не е помислено за възможността 

наказанието му да бъде определено при условията на чл. 55 НК и тези 

условия са били по-благоприятни за него, в какъвто смисъл е чл. 58а, ал. 4 

НК. 

 ● По НОХД № 518/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов при 

изписване на диспозитива на присъдата за две деяния по чл. 26, ал. 1 НК, 

които осъществяват състава на едно и също престъпление, са изписани 

самостоятелно всяко едно от деянията, което съгласно чл. 301, ал. 2 НПК е 

задължително само когато не деянията, а престъпленията са две и повече. 

По първото деяние е посочена стойността на предмета на кражбата, а по 

втората не е и вместо това е дадена общата сума на откраднатите вещи. 

Отговорността при продължаваното престъпление е за общата стойност на 

съвкупно причинения престъпен резултат. За законосъобразното  осъждане  
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по чл. 26 НК е достатъчно да се посочи времевия период, квалификацията 

на деянието във вр. с чл. 26 и общата стойност на предмета, след което в 

същия диспозитив се изписва наказанието, без да е нужно изписването на 

втори диспозитив за същата квалификация, така обемът на изписването 

може да се намали наполовина. 

 Същото се отнася и за осъждането на втория подсъдим. И в двата 

случая в установителния диспозитив на присъдата се посочват подробно 

всички условия, определящи квалифициращия признак „опасен рецидив”, 

което не следва да става в диспозитива, а в мотивите на присъдата. И по 

тази присъда чл. 58а, ал. 1 НК е приложен без да е посочено наказанието, 

определено по общия ред (чл. 54 НК) преди неговото намаляване с 1/3, 

което е законово изискване. Същият недостатък при изписване на 

присъдата се констатира и по НОХД № 1395/2013 г. с докладчик съдия Н. 

Николов.    

 ● По НОХД № 300/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов, 

разгледано по реда на СССл. По делото има данни, че подстрадалият е 

починал след престъплението. Квалификацията по ОА е по чл. 129 НК, 

възприета от съда. По делото не е установено има ли връзка между 

комплексно причиненото увреждане на пострадалия и настъпилата смърт. 

При тези данни не е изяснено дали извършеното престъпление е само по 

чл. 129 НК или се касае за по-тежко престъпление. По тези въпроси няма 

отговор от прокуратурата, нито от съда, в съответните актове. 

 Производството по СССл е започнало, въпреки че подсъдимият не е 

признавал фактите по ОА. При това положение и с оглед неизяснеността и 

на други съществени обстоятелства, делото не е следвало да се движи по 

реда на Глава XXVII НПК. 

         ● По НОХД № 480/2013 г. с докладчик съдия Мая Миленкова има 

връщане на делото на РП само поради липсата на свидетелство за 

съдимост. Този документ може да бъде изискван служебно от съда и 

получен до приключване на делото. Съгласно ППлВС НРБ №3/1953 г. 

(неотменено), съдът е длъжен служебно да събира необходимите 

доказателства за личността на подсъдимия, включително и за съдебното му 

минало. 

 ● По НОХД № 652/2013 г. докладчик съдия Н. Николов, разгледано 

по реда на Глава XXVII НПК, като СССл. 

 1. Има констатация, че съдът приема направеното признание от 

подсъдимия за подкрепящо се от доказателствата на ДП, без към момента 

на констатацията доказателствените материали от ДП да са били 

приобщени към делото, т.е. без наличието на валидно включени 

доказателства в процеса. Същото е констатирано и по НОХД № 518/2013 г. 

на същия докладчик, както и по НОХД № 1000/2013 г. с докладчик 

Николета Карамфилова. 

 2. В присъдата, в нарушение на чл. 58а, ал. 1 НК, не е определено 

междинно наказание по чл. 54 НК, а директно наказанието за изтърпяване. 
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В мотивите има описание на механизма за определяне на наказанието, но е 

редно това да стане в мотивите. Същото несъответствие с изискванията на 

чл. 58а, ал. 1 НК е допуснато и с присъда по НОХД № 518/2013 г. с 

докладчик съдия Пламен Деянов, както и с присъда по НОХД № 526/2013 

г., по която наказанието в размер на 1 г. и 4 м. л. св. е определено на 

основание чл. 206, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 58а, вр. с чл. 54 НК, без редукцията 

по закон с 1/3, с което незаконосъобразно е отежнено положението на 

подсъдимия. 

 ● По НОХД № 964/2013 г. наказанието за изтърпяване е определено 

в нарушение на чл. 58а, ал. 1 НК. Освен това в мотивите (л. 28 на гърба) е 

прието, че съдът е наложил максимално предвиденото наказание 2 г. л. св. 

От текста, по който е квалифицирано деянието е видно, че предвиденото 

наказание е от 2 до 10 г., т.е. съдът е допуснал объркване между минимума 

и максимума на предвиденото наказание и това е съществена грешка за 

законосъобразно определяне на наказанието. Съгласно практиката на ВКС, 

при противоречие между мотивите и диспозитива на присъдата, няма 

валидно изразена воля от съда, защото не е ясно какво всъщност е приел и 

това е основание за отменяване на присъдата. 

 ● По НОХД № 726/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов, не е 

отнет в полаз на държавата л.а. „Мазда” на основание чл. 53, ал. 1, б. „а”, 

пр. 3 НК, въпреки че автомобилът е послужил за укриването и държането 

на акцизни стоки без бандерол (130 кутии цигари). Цитираната по-горе 

разпоредба се прилага служебно, когато условията за това са налице, както 

е в разглеждания случай. Според практиката на ВС и на ВКС, една вещ е 

послужила за извършване на престъплението, не когато извършване на 

престъплението е било невъзможно без нея, а когато същата вещ 

обективно е улеснила извършването на престъплението. В разглеждания 

случай 100 броя, от всичките 130 кутии цигари, са били укрити в предните 

врати на автомобила – положение, прието в мотивите на присъдата, но не 

съобразено на плоскостта на чл. 53 НК. 

 При разглеждане и решаване на НОХ делата със споразумение – 

Глава XXIX НПК, преобладаващо се допускат следните несъответствия с 

изискванията на закона: 

 1. Споразуменията се вписват в СП със съдържание, 

несъответстващо на закона. Страните нямат правото да се произнасят по 

други въпроси по приложението на норми от Общата част на НК, с 

изключение на чл. 23 НК – арг. Чл. 381, ал. 8 НПК. Въпросът за 

веществените доказателства може да бъде предмет на споразумението само 

когато тези доказателства, като вещи, не са под особения режим на чл. 53 

НК, за които е налице изключителна компетентност само на съда да реши 

тяхната съдба – и когато принадлежността на вещите е безспорна. Има 

вписани в СП и одобрени споразумения, с предмет веществени 

доказателства под режима на чл. 53 НК, разпореждането с които не е в 

правомощията на страните по споразумението. 
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 2. Постигнатото между страните и подписано от тях споразумение по 

въпросите, посочени в чл. 381, ал. 5, т.1-6 НПК се одобрява от съда на 

основание чл. 382, ал. 7 НПК и вместо контролната дейност на съда, 

действащ като охранителен орган, да приключи до тук, в съответствие със 

законовите изисквания, съдът постановява повторно възпроизвеждане на 

одобреното споразумение, което не е предвидено по закон, а очевидно е, че 

в едно специално (диференцирано) производство съдът не следва да 

извършва нищо повече от посоченото в закона, където освен одобряване на 

споразумението и прекратяване на делото друго не е посочено. Съдът е 

санкциониращ орган и неследва да упражнява компетентност извън 

законоустановената, тъй като с това могат да бъдат засегнати 

неоснователно права и законни интереси на граждани. 

 От всички проверени НОХД, приключени със споразумение, само по 

НОХД № 1073/2014 г. и НОХД № 997/2014 г. с докладчик съдия 

Красимира Проданова, няма повторно възпроизвеждане на 

споразумението. Това е законосъобразна практика и е препоръчително тя 

да продължи и се възприеме и от останалите съдии.  

 Повторното възпроизвеждане на споразумението в СП не може да 

има никакви приоритетни, прагматични съображения за улесняване на 

изпълнението на присъдата или при издаване на бюлетина за съдимост 

пред основното съображение – за липса на законоустановена 

компетентност на съда в нормата на чл. 382 НПК. 

 По НОХД № 598/2014 г. с докладчик съдия Пламен Деянов, след 

одобряване на споразумението също има възпроизвеждане в 

определението за одобряване. При евентуално различие в съдържанието на 

двата текста, очевидно е, че приоритет ще има подписаният от страните, а 

не възпроизведения след това от съда. Това положение още веднъж 

показва липсата на необходимост от повторно възпроизвеждане на 

споразумението, след като веднъж е вписано в СП. Идентично е 

положението по НОХД № 228/2014 г. с докладчик съдия Н. Николов, 

НОХД № 810/2014 г. и НОХД № 1203/2013 г. с докладчик съдия Мая 

Миленкова. 

 3. Чл. 66 НК се прилага за всяко наказание и след това при 

приложението на чл. 23 НК или броя на приложението на чл. 66 НК е 

равен на наложените наказания за отделните пристъпления плюс още 

веднъж след тяхното кумулиране, вместо приложението на чл. 66 НК да 

бъде само веднъж, ако се следва хронологията на решенията, които взема 

съда, съгласно чл. 301, ал. 1 НПК – НОХД № 1203/2013 г. съдия Мая 

Миленкова, НОХД № 716/2013 г. и др.  

 ● По НОХД № 1390/2013 г. с докладчик съдия Николета 

Карамфилова, страните са постигнали споразумение ВД, предмет на 

престъплението, да бъдат отнети в полза на държавата, въпреки че те са 

под особения режим на чл. 53 НК във вр. с чл. 243, ал. 3 НК и тяхното 

отнемане може да стане само от съда, което се вижда освен от 
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съдържанието на цитираните норми от НК и от ограничителната норма по 

отношение на страните по чл. 381, ал. 8 НПК. 

 ● По НОХД № 639/2014 г. докладчик, приключил делото, съдия Мая 

Миленкова, с определението за одобряване на споразумението са решени 

от съда всички въпроси, по които има съгласие между страните – деянието, 

неговия автор, квалификацията, направените разноски, с което 

споразумението се обезсмисля. 

 ● По НОХД № 1314/2013 г. с докладчик съдия Андрей Радев: 

    • делото въобще не е образувано като съдебно производство; 

    • в СП е записано, че се дава ход на съдебното следствие в 

производство по Глава XXIX НПК. Няма такъв стадий в производството по 

тази глава. Когато има съгласуване на волеизявленията на главните страни 

по споразумението по въпросите, посочени в чл. 381, ал. 5, т. 1 – 6 НПК, 

няма място нито за спор, нито за разследване и за следствие. Функцията на 

съда е охранителна – споразумението да е съобразено с изискванията на 

закона и морала. 

    След одобряване на споразумението, то е възпроизведено отново в 

СП под формата на санкциониращ съдебен акт, каквото правомощие по чл. 

382, ал. 7 НПК съдът няма.     

 ● По НОХД № 1203/2013 г. с докладчик  съдия Мая Миленкова чл. 

66 НК е приложен за две извършени престъпления и две наложени 

наказания – три пъти (за всяко наказание по отделно и след приложението 

на чл. 23 НК). Ако се следва хронологията на въпросите за решаване по чл. 

301, ал. 1 НПК, приложението на чл. 66 НК следва да бъде само веднъж – 

след кумулиране на наказанията, т.е. неправилно е да се решава въпросът 

за начина на изпълнение на наказанието поотделно за всяко престъпление, 

а само след определяне на общото наказание, за да може да се прецени 

съвкупната обществена опасност на дееца и необходимостта от реално 

изпълнение на наказанието. 

 ● По НОХД № 1380/2013 г. с докладчик съдия Мая Миленкова 

незаконосъобразно е одобрено споразумние между страните по 

приложението на чл. 53, ал. 2, б. „а” НК, без да има по закон тези 

правомощия. Незаконосъобразно решението на страните по чл. 53 НК е 

възпроизведено като част от споразумението, вместо да бъде 

самостоятелен предмет на съдебно определение по чл. 306, ал. 1 НПК. 

 ● По НОХД № 1391/2013 г. с докладчик съдия Николай Николов, 

съдът е приел за законосъобразно съгласуваните волеизявления на 

страните по отношение на ВД, съставляващи предмет на престъплението, 

въпреки че това е изключително правомощие на съда – чл. 53 НК, чл. 306, 

ал. 1 НПК и др. 

 ● По НОХД № 295/2014 г. с докладчик съдия Николета Карамфилова 

също има обявено съгласие от съда споразумението между страните по чл. 

53 НК да се впише в СП и да бъде одобрено. Правилното решение е този 

въпрос, като извън правомощията на страните , да бъде изключен от 
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съдържанието на споразумението, а съдът да се произнесе по същия 

въпрос с определение по чл. 306, ал. 1 НПК. Такава необходимост е 

налице, поради незабавното влизане в сила на споразумението след 

одобряването му. При евентуална грешка при решаване на въпросите, 

свързани с ВД, нейното отстраняване би било много по-трудно по реда на 

възобновяването, вместо по реда на въззивното обжалване на 

определението по чл. 306, ал. 1 НПК. 

 ● По НОХД № 1303/2013 г. с докладчик съдия Мая Миленкова, 

незаконосъобразно ВД, които са послужили за извършване на 

пристъплението – преносим компютър марка ACER, модел Extensa 5230, 

ведно със зарядно устройство, са върнати на дееца. В разглеждания случай, 

възпроизвеждането на чужда софтуерна програма, без съгласието на 

собственика, е не само улеснено от компютърната техника, но на практика 

престъплението по чл. 172а, ал. 1, пр. 2 НК би било невъзможно без 

използването на същата техника. Ето защо незаконосъобразно не е 

приложен чл. 53 НК – отнемане в полза на държавата вещта, послужила за 

извършване на престъплението (чл. 53, ал. 1, б. „а”, пр. 2 НК). 

 Обобщено несъответствията със закона, които се допускат при 

решаване на делата със споразумение по Глава XXIX НПК са следните: 

 1. Незаконосъобразно се открива и води съдебно следствие, каквото 

за одобряването на споразумение от съда не е предвидено. 

 2. Не се осъществява контрол върху законосъобразното упражняване 

на правомощията по чл. 381, ал. 5, т. 1 – 6 НПК.  

 3. Незаконосъобразно съдът вписва в СП и одобрява тези 

съгласувания между страните, за които не са оправомощени – чл. 53 НК. 

 4. Незаконосъобразно съдът възпроизвежда съдържанието на 

споразумението след неговото одобряване, каквото правомощие и 

задължение няма. 

 5. Незаконосъобразно съдът се съгласява с неприлагането на чл. 53 

НК по делата, по които това е наложително и не упражнява правомощията 

си по чл. 306, ал. 1 НПК.      

  

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО 

 И РЕШАВАНЕТО НА НЧХД 

 

 Тази категория дела има някои особености, за които трябва да се 

държи сметка при разглеждането на всяко отделно дело. 

 1. Тези дела нямат предсъдебна фаза и постъпват за разглеждане 

направо в съда. За да се обезпечи тяхното законосъобразно разглеждане, 

те задължително преминават през стадия предаване на съд, чрез който 

председателят на съда и съдията-докладчик, упражнявайки своите 

законови процесуални правомощия ограничават разглеждането само на 

тези тъжби, по отношение на които са налице предвидените законови 

изисквания: така, за да се образува наказателно производство от частен 
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характер, председателят на съда следва да констатира, че делото е 

подведомствено за разглеждане от съда, че то е окомплектовано с всички 

необходими други документи за неговото разглеждане от съда, чиято 

предметна компетентност е налице, както и че тъжбата е в оригинал, 

заедно с толкова оригинални екземпляри, колкото са подсъдимите, плюс 

един за съда. Налице ли са тези предпоставки, председателят на съда е 

длъжен да образува съдебното производство, тъй като в противен случай 

неговият отказ подлежи на обжалване пред ОС, защото може да 

съставлява неоснователно и незаконосъобразно ограничаване правото на 

защита на тъжителя, както и правото му на достъп до правосъдие. Ето 

защо разпореждането на председателя, с което отказва образуването на 

делото следва да бъде конкретно, детайлно и добре мотивирано, с 

посочване на всички основания и причини за отказа да бъде образувано 

наказателно производство от частен характер. 

 Чрез насрочване на делото се прави още един допълнителен контрол 

върху съдържанието на тъжбата и наличието на другите основания за 

нейното разглеждане по същество. Ако са налице всички условия за 

разглеждане на делото в с.з., съдията-докладчик прави необходимите 

констатации в тази насока и разпорежда насрочване на делото. 

 Ако има неотстраними недостатъци на тъжбата или условия, които 

не могат да се обезпечат, съдията-докладчик прекратява наказателното 

производство, посочвайки основанията и причините за това, съгласно чл. 

250, ал. 1, т. 1, пр. 2 НПК. 

 Разпореждането следва да бъде конкретно, детайлно и добре 

мотивирано, за да може частният тъжител да упражни надлежно правото 

си на жалба срещу прекратяване на наказателното производство. 

 Ако се констатират отстраними несъответствия или непълноти на 

частната тъжба, съдията указва в разпореждането си в какво се състои 

недостатъка на частната тъжба или нейното предявяване и посочва 

пътищата и срока за тяхното отстраняване. 

 2. За да се концетрира доказването само върху релевантните 

обстоятелства, съставляващи елементи от състава на описаното 

престъпление, съдията-докладчик следва внимателно да прецени частната 

тъжба в две направления: 

 а) дали са описани всички обстоятелства в тъжбата, които 

съставляват елементи от състава на престъплението, за което се оплаква 

тъжителя. 

 б) дали са посочени необходимите доказателства за установяване на 

фактологията по тъжбата. Така се осигурява не само дисциплина и 

ефективност в процеса на доказването, но и по този начин се осигурява 

реална възможност за упражняване правото на защита от подсъдимия 

срещу предявените фактически обстоятелства и доказателствата, които се 

сочат в тяхна подкрепа. 
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   Няма пречка, а напротив, необходимо е в разпореждането за даване 

ход на тъжбата и за насрочване на делото, да се посочи правната 

квалификация на деянието със забележка, че тя е дадена въз основа на 

изложените факти в тъжбата. Това е необходимо, за да може подсъдимият 

да се ориентира в характера и естеството на повдигнатото обвинение и да 

организира защитата си. Няма кой друг да даде правна квалификация на 

повдигнатото обвинение, освен съда, защото това е необходимо като 

рамка за упражняване правото на защита на подсъдимия и защото 

тъжителят е длъжен да посочи в тъжбата си само фактите, но не и тяхната 

правна квалификация.  

 3. НЧХД могат да засегнат широк кръг от хора. На практика като 

тъжител или подсъдим може да се окаже всеки гражданин. Ето защо от 

начина на разглеждане и решаване на тази категория дела могат да се 

формират представи в обществото за осъществяване на наказателното 

правосъдие въобще. 

 Тези дела не могат да бъдат решени справедливо, ако не е 

установено действителното положение на обстоятелствата и фактите към 

момента на деянието. Само страните знаят какво в действителност е 

станало между тях и ако тази истина не бъде установена, нищо друго не би 

компенсирало недостатъка на присъдата. 

 Наказателните съдии от РС – гр. Кюстендил при разглеждането на 

НЧХ делата се съобразяват с посочените по-горе специфични положения. 

Има известни отклонения от тези изисквания и те се посочват с 

очакването, че могат да бъдат преодолени.  

 Образуването на НЧХД става от председателя на съда, съгласно 

правомощията му по чл. 247, ал. 1, т. 2 НПК с разпореждане. Това не 

незаконосъобразно, но обективно не е нужно. Причините са две: а) 

съгласно чл. 247, ал. 1, т. 2 НПК изискването за образуване на делото с 

разпореждане следва да важи освен за НЧХ делата, още и за НОХД, тъй 

като същото изискване е предвидено кумулативно и за двете категории 

дела, които са свързани със съюза „и”. Въпреки това досега не е 

констатирана практика НОХД в РБ да се образуват с разпореждане. 

Недопустимо е, с оглед правна и обществена значимост и характер на 

защитените интереси, разпореждането за образуване на делото, като 

самостоятелен акт, да е задължително за НЧХД, а за НОХД да не е. 

Обяснението е, че на практика НОХ делата се образуват не с отделно 

разпореждане, а с щемпел, който съдържа и изявление (диспозитив) – 

„образувам”. Същата практика, на по-голямо основание, може да се 

приложи и за образуването на НЧХделата. Това е напълно възможно и 

законосъобразно, защото ще е налице изрично волеизявление на 

компетентния орган за образуване на делото. И понеже това е позитивно 

волеизявление по направеното искане за започване на наказателното 

преследване, няма да съществува правен интерес за неговото обжалване и 

поради това, на практика същото изявление не се нуждае от мотивиране. 
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Както бе посочено по-горе, на подробно мотивиране подлежи отказът за 

образуване на наказателно производство пред съда по предявената гъжба. 

 На практика и постановените разпореждания на председателя на 

съда за образуване на наказателното дело от частен характер в РС – гр. 

Кюстендил са също немотивирани и това е така, защото с факта на 

образуването на делото се презюмира, че са налице всички законови 

основания за извършването му.  

 От тази гледна точка, на практика излиза, че разпореждането за 

образуване на производството по частна тъжба, като безмотивно, може да 

бъде инкорпорирано само с изявлението „образувам” в щемпел, който 

следва да съдържа и други разпореждания и информационни елементи. 

 По някои от тъжбите, наред с разпореждането за образуване на НЧХ 

делото, има и поставен, но не попълнен щемпел, който е бил предназначен 

в предходно време за образуване на делото или най-малкото е замислен да 

изпълнява тази роля. 

 Към матрицата на този щемпел могат да се направят следните 

бележки: 

 1. Липсва изявлението „Образувам”, за да е налице извършването на 

това процесуално действие. 

          2. Изявлението „Ход със страните” не съответства на правомощията 

на председателя на съда, ако става въпрос за ход за разглеждане на делото 

(каквато впрочем  най-общо е идеята). Това процесуално състояние може 

да възникне само в о.с.з. с призоваването и участието на страните. 

 3. Произнасянето, че се допуска съвместно разглеждане на гр. иск е 

също преждевременно и не е в правомощията на председателя при 

образуване на дело. 

 4. Липсва наименованието на съда, в който се образува делото. 

 5. Липсва разпореждане определянето на докладчик да стане по 

електронен път на случаев принцип (чл. 9 ЗСВ). 

 6. Щемпелът за образуване е предвиден за подписване не от 

председател, а от районен съдия, който няма такива правомощия, ако не е 

овластен със заповед или по закон. 

 С оглед направените по-горе бележки, ИВСС предлага на РС – гр. 

Кюстендил текст за нов щемпел, който да съдържа следните елементи: 

 Ред първи: Районен съд – гр. Кюстендил 

 Ред втори: Образувам НЧХД № .........../...............г. 

 Ред трети: Докладчикът да се определи по чл. 9 ЗСВ 

 Ред четвърти: гр. Кюстендил,  ........................../ 20..........г. 

 Ред пети: Председател: .......................................... 

 Ред шести: Заместващ съдия: .............................. 

                               по Заповед или на осн.   

 

 Така изготвеният щемпел съдържа всички законови изисквания за 

образуването на НЧХ дела, включително и диспозитива на немотивирано 
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разпореждане за образуване на НЧХ делото с отделен съдебен акт. Следва 

още веднъж да се посочи, че в съответствие със законодателната практика 

и процесуалната теория, една процесуална форма никога не е въведена 

сама за себе си, а винаги преследва определен практически резултат. 

Когато този резултат може да се постигне и по друг близък и сходен 

начин, чрез възпроизвеждане само на диспозитива от разпореждането, да 

се настоява за продължаването на неговото самостоятелно изписване, 

означава да се фетишизира процесуалната форма, без да стои зад нея 

непостижим по друг близък начин процесуален резултат, т.е. да се държи 

на формата без практически полезен резултат. 

Нарушението не е от абсолютните по смисъла на чл. 348, ал. 3 НПК 

и винаги следва да се търси неговото отражение върху процесуалните 

права на страните и участниците в наказателния процес, които в случая не 

са засегнати.  

 Насрочването на НЧХ делата става с разпореждане. Разпореждането 

е пълно, конкретно и относимо само към разглежданото дело. В 

разпореждането се прави анализ на всички предпоставки, от които зависи 

разглеждането на тъжбата и само при констатацията, че те са налице, се 

пристъпва към насрочване на делото. 

 Много добре са изготвени разпорежданията по НЧХД № 1518/2012 

г., НЧХД № 671/2014 г. с докладчик съдия Мая Миленкова; НЧХД № 

1057/2012 г. и НЧХД № 756/2012 г. на същия докладчик, както и НЧХД № 

1178/21013 г. с докладчик съдия Николета Карамфилова, НЧХД № 

747/2013 г. и НЧХД № 591/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов, като 

и в двете разпореждания правилно е посочена квалификацията на 

деянието, за което е повдигнато обвинение. 

 Не при насрочването на всички НЧХД се прилага горепосочената 

законосъобразна практика. 

 ● По НЧХД № 18/2014 г. с с докладчик съдия Мая Миленкова, по 

НЧХД № 53/2013 г. с докладчик съдия Николай Николов и по др. дела, 

насрочването е станало с резолюция. Няма такъв съдебен акт по чл. 32 

НПК. Непроизнасянето с разпореждане е отнело възможността на 

докладчика да вземе становище и по останалите преюдициални въпроси, 

от които зависи законосъобразното предявяване на тъжбата. 

 ● По НЧХД № 1880/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов едва в 

с.з. е констатирано, че тъжбата не отговаря на изискванията по чл. 81 НПК 

и е оставена без движение до отстраняване нередовностите в нея, вместо 

това да стане в р.з. с разпореждане. Това показва, че тъжбата не е била 

проучена внимателно и подготовката за с.з. е била незадоволителна. 

 ● По НЧХД № 1057/2012 г. с докладчик съдия Мая Миленкова е 

констатирано, че тъжбата не отговаря на изискванията по чл. 81 НПК, 

поради което е даден 7-дневен срок за отстраняване на констатираните 

недостатъци, с уведомяване, че ако в същия срок недостатъците не бъдат 

отстранени тъжбата ще бъде върната, а производството прекратено. 



 

 45 

Всичко това е изписано в саморъчна резолюция, без да е съобразен чл. 32 

НПК и изискванията за съдържанието на съдебния акт – чл. 34 НПК. 

Идентично е положението и по НЧХД № 1313/2013 г. с докладчик съдия 

Николета Карамфилова, по което пак със саморъчно изписана резолюция, 

в нарушение на чл. 32 и чл. 34 НПК, са дадени указания за отстраняване на 

недостатъци в частната тъжба. 

 ● По НЧХД № 223/2014 г. с докладчик съдия Николай Николов, 

няма насрочване на делото по реда на чл. 252 НПК. 

 ● По НЧХД № 591/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов, в 

обстоятелствената част (шапката) на разпореждането е написано ЧНД № 

591/2013 г., в диспозитива на същото разпореждане характерът на делото е 

НЧХ. Това не са чак толкова големи пропуски, но се посочват с 

очакването да не се допускат, защото грешката в характера на делото още 

преди разглеждането му, е указание за предварителната подготовка по 

него на докладчика и показаната прецизност. 

 ● По НЧХД № 1102/2013 г. с докладчик съдя Мая Миленкова, в 

диспозитива на присъдата е приложен институтът на реторсията по чл. 

130, ал. 3 НК. Изписването на фактическото основание за реторсията е 

непрецизно и незаконосъобразно: 

 „Доколкото тъжителката е отвърнала на тази обида на подсъдимия, 

наричайки го на същото място и пред същите хора „пияница”, съдът 

освобождава от наказание .......”. 

 Думата „доколкото” съдържа в себе си степенувана възможност 

тъжителката да е отвърнала или не на отправената обида. За приложението 

на реторсията не е достатъчно да се констатира определена възможност за 

отвърщане на обидата с обида, а е необходимо положително и несъмнено 

установяване на това обстоятелство, тъй като то води до изключване на 

наказанието. Аналогично е положението по НЧХД № 399/2013 г. на същия 

докладчик, както и по НЧХД № 1102/2013 г. И тук вместо позитивно и 

несъмнено установяване на това обстоятелство, в диспозитива на 

присъдата отново се използва изразът „Доколкото”, който съдържа 

различни степени на възможности, включително и никаква, но във всички 

случаи по естеството си съставлява едно предположение, въз основа на 

което е недопустимо да се постановява присъда, дори и по чл. 130, ал. 3 

НК. По същото дело е освободен от наказание само подсъдимия, вместо и 

двамата, в който смисъл е нормата на чл. 130, ал. 3 НК. 

 ● По НЧХД № 53/2013 г. с докладчик съдия Николай Николов, 

подсъдимата не е осъждана до постановяване на присъдата по същото 

дело, образувано за престъпление по чл. 130, ал. 1 НК, което попада в 

категорията престъпления, за които може да се приложи чл. 78а НК. А 

съгласно Постановление на ПлВС, когато са налице условията затова, чл. 

78а НК следва да се приложи и по отношение на престъпленията от частен 

характер. В мотивите към присъдата не е посочено защо не се прилага чл. 

78а НК и за второто престъпление по тъжбата – чл. 146, ал. 1 НК. 
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● По НЧХД № 617/2013 г. с докладчик съдия Пламен Деянов 

законосъобразно е даден ход на делото, за да е налице основанието за 

прекратяване на делото по чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 4 НПК, за разлика 

от практиката на други съдии от други съдилища. 

Извън направените бележки, НЧХД се разглеждат и приключват 

законосъобразно. Никога не е излишно да се положат усилия за 

подобряване на качеството на работа и по тази категория дела, което е 

може би най-съществения показател за състоянието на правосъдието 

въобще. 

Препоръчително е върнатите дела от ОС и ВКС, след обжалване, да 

се обсъждат на общо събрание на съдиите, за да се избягват последващи 

идентични грешки и да се повиши квалификацията на съдиите. 

 

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО  

И РЕШАВАНЕТО НА НАХ ДЕЛАТА 

 

  Съгласно чл. 84 ЗАНН по въпроси, които не са уредени от ЗАНН за 

делата по този закон, пред съда се прилагат съответните правила на НПК. 

От това следва, че за образуването и насрочването  на НАХД по чл. 59 и 

сл. От ЗАНН, няма самостоятелни правила в административния закон и 

затова са приложими правилата по НПК. Следователно всички 

изисквания, на които следва да отговаря образуването и насрочването на 

НОХД важат напълно и за НАХД, поради което не е необходимо да се 

повтарят. 

 В РС – гр. Кюстендил НАХ делата не се образуват съгласно 

изискванията назакона. Използва се един щемпел, който не е съобразен с 

изискванията на действащото законодателство в много отношения, но за 

отбелязване е, че от проверените дела не беше установено нито едно 

НАХД да е образувано с подпис на председателя. Използваният, но 

непопълван щемпел, може да се актуализира по начин, указан при 

разглеждане образуването на НОХД. 

 Няма валидно образувано съдебно производство в случаите на чл. 59 

ЗАНН по нито едно от проверените НАХ дела: Между тях са: НАХД № 

475/2013 г., НАХД № 1098/2013 г., НАХД № 59/2013 г., НАХД № 

1040/2014 г., НАХД № 392/2014 г., НАХД № 563/2014 г., НАХД № 

117/2013 г., НАХД № 612/2014 г, НАХД № 783/2013 г., НАХД № 311/2014 

г., НАХД № 905/2014 г. и др. Може да се констатира, че явлението е 

масово. При един по-прецизен контрол от АС – гр. Кюстендил съдебните 

актове по всички необразувани НАХД следва да бъдат отменени, тъй 

както РС – Кюстендил би отменил всяко ДП, което не е надлежно 

образувано. Основанието е, че без надлежно образуване не може да се 

упражни никакъв преюдициален контрол върху действията и актовете на 

АНО, с оглед съответствието им със закона. Не може да се извърши и 

преценка дали повдигнатият административно-правен спор е 
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подведомствен на РС и дали е в рамките на неговата материална 

(предметна) компетентност. Накрая, без надлежно образуване на НАХ 

делото, не може да се види дали преписката е била окомплектована с 

необходимите документи за разглеждане на делото, дали законосъобразно 

е определен неговия характер и в резултат на целия комплекс от 

проверени въпроси, да се заключи, че може да се образува производство 

пред съда и да се постави датата на образуването, от която да могат да се 

изчисляват всички процесуални срокове относно разглеждането и 

решаването на делото и висящността на спора, което има отношение и към 

основанията, погасяващи материалните права на държавата да иска 

административно наказание за нарушителя или до точното изчисляване на 

процесуалните срокове, предвидени за издаването и обжалването на НП и 

др. 

 Препоръката на ИВСС е да се погледне обективно и отговорно към 

служебните задължения за надлежно образуване и на НАХ делата, за да е 

възможно законосъобразното им разглеждане и решаване. Нормите 

относно образуването на наказателните дела не подлежат на преценка, а на 

изпълнение, защото са императивни. Съдията е длъжен с цялостното си 

поведение, но преди всичко, със служебната си дейност да показва едно 

зачитане и безпрекословно спазване на закона, ако иска не само актовете 

му, но и процесуалното му поведение да има възпитателен ефект. Не е 

морално, нито житейски справедливо, съдията да упражнява контрол 

върху поведението на провинили се граждани, като подсъдими или адм. 

нарушители и когато са налице основанията да ги наказва, а да има крайно 

либерално отношение към собственото си служебно поведение, когато то е 

обвързано от една задължителност на императивните норми. 

 Насрочването на НАХД става с разпореждане, когато: а) има 

постъпило предложение от РП за освобождаване на дееца от наказателна 

отговорност на осн. чл. 78а НК и налагане на адм. наказание – НАХД № 

563/2014 г. с докладчик съдия М. Миленкова, НАХД № 982/2014 г. с 

докладчик съдия Красимира Проданова или б) когато по образуваното 

НОХД е констатирано, че са налице изискванията по чл. 78а НК – НАХД 

№ 1047/2013 г. с докладчик съдия Андрей Радев. 

 По НАХД, образувани по общия ред (чл. 59 ЗАНН) няма 

разпореждане за извършване на преюдициалния контрол относно 

редовността и законосъобразността на действията и актовете на АНО по 

формалните изисквания за срокове, форма и компетентност, както и за 

материалната компетентност на съда да разгледа и реши спора. Всички 

тези въпроси са специфични за всяко НАХД и не могат да бъдат общо 

обхванати и поставени за решаване в едно бланково (щемпелно) 

разпореждане. Следва да се посочи, че в това общо шаблонно 

разпореждане не става и дума за упражнен преюдициален контрол 

относно наличието на условия за разглеждане на делото в с.з. Има само 

разпореждане за насрочване на делото с общото указание да се призоват 
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страните и свидетелите, а тяхната персонализация е оставена на 

деловодството, което се явява мисия, затруднена и обременена с 

неизбежни рискове от грешки и пропуски, които биха усложнили и поради 

това забавили разглеждането на делото. 

 Не бива да се пропуска положението, че въпросът за насрочване на  

делото е логическа и процесуална последица от обективната възможност 

за разглеждане на делото (има ли основания за прекратяване или спиране 

на адм. наказателното производство, окомплектована ли е преписката с 

всички необходими документи за решаване на делото и др.). С 

разпореждането си съдията – докладчик е длъжен да констатира, че не са 

налице отрицателни предпоставки, а са налице предвидените от закона 

положителни обстоятелства за разглеждане на делото в о.с.з. и тази 

констатация, която е чисто правна следва да стане със съответния съдебен 

акт – разпореждане.  

 Насрочени НАХД с шаблонно разпореждане са: НАХД № 475/2013 

г. с докладчик съдия Николета Карамфилова; НАХД № 1098/2013 г. с 

докладчик съдия Николай Николов; НАХД № 1117/2013 г. с докладчик 

съдия Андрей Радев; НАХД № 911/2014 г. с докладчик съдия Красимира 

Проданова и др. 

 Насрочени НАХД дори без посоченото шаблонно разпореждане, а 

неизвестно как са следните дела: НАХД № 563/2014 г. с докладчик съдия 

Мая Миленкова; НАХД № 392/2014 г. с докладчик съдия Пламен Деянов; 

НАХД № 1040/2014 г. и НАХД № 905/2014 г. с докладчик съдия 

Красимира Проданова; НАХД № 59/2013 г. с докладчик съдия Виколета 

Карамфилова. 

 Препоръката е НАХ дела да се образуват и насрочват, съгласно 

изискванията за НОХ дела, каквото е и законовото изискване. Въпросът 

може да бъде решен при материализирано желание за спазването на закона 

от всички наказателни съдии и нищо повече. 

 НАХ делата се разглеждат и решават в съответствие с изискванията 

на материалния и процесуалния закон. Много добре са решени НАХД № 

1098/2013 г. с докладчик съдия Николай Николов, НАХД № 475/2013 г. с 

докладчик съдия Николета Карамфилова, както и НАХД № 15/2014 г. на 

същия докладчик; НАХД № 478/2014 г. с докладчик съдия Мая 

Миленкова; НАХД № 905/2014 г. с докладчик съдия Кресимира 

Проданова; НАХД № 200/2013 г., НАХД № 272/2014 г., НАХД № 

1345/2013 г., НАХД № 410/2014 г., НАХД № 66/2014 г., НАХД № 58/2014 

г., НАХД № 975/2014 г., НАХД № 693/2014 г. и др. 

 Добра е работата на съда и по НАХД, образувани на основание чл. 

78а НК. Много добре са разгледани и приключени следните дела: НАХД 

№ 59/2013 г. с докладчик съдия Николета Карамфилова; НАХД № 

392/2014 г. и НАХД № 612/2014 г. с докладчик съдия Пламен Деянов; 

НАХД № 1040/2014 г. с докладчик съдия Красимира Проданова; НАХД № 

563/2014 г. с докладчик Мая Миленкова; НАХД № 1185/2013 г. с 
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докладчик съдия Н. Николов. Решението по последното дело е потвърдено 

от ОС – Кюстендил, но въпреки това са наложителни следните бележки. 

Няколко пъти се сменя патронника и след една от поредните смени 

съпругата на обвиняемия е заявила, че патронникът ще бъде отново 

сменен от обвиняемия и това става още на другия ден. Съдебните 

инстанции не са анализирали и изследвали наличните доказателства в 

тяхната обективна логическа връзка във връзка с изострените 

взаимоотношения между страните, отправената закана и настъпилия след 

това резултат – демонстративно неизпълнение на съдебно решение. Вярно 

е, че преки доказателства за авторството няма, но наличните косвени 

доказателства съставляват верига от безпротиворечиво единство, която 

позволява само един извод, който не поражда разумно съмнение. Тези 

изисквания за оценката на косвените доказателства са били налице, но на 

практика не са приложени от съдилищата. Няма друго законно средство за 

защита правото на собственост освен съдебното решение, което да 

задължи обвиняемия да не ограничава достъпа на пострадалите до 

недвижимия имот, което е очевидно незаконно. Съдебното решение на РС 

по чл. 78а НК не стимулира изпълнението на СР и не дисциплинира 

поведението на обвиняемия да се съобразява със съдебното решение по 

материалноправния спор. 

 Съдебното решение на ОС вместо да отстрани тази 

незаконосъобразност, я потвърждава. В резултат неправомерното 

поведение на обвиняемия е на практика съдебно легализирано. Утре, не 

само той, но и неговите близки няма да уважават и зачитат и други 

съдебни актове. 

 Съдебните актове и мотивите към тях, извън направените бележки, 

се изготвят законосъобразно. 

 Делата по УБДХ се разглеждат и решават в предвидените срокове. 

По изписването на решенията няма единство, а съществува различие, 

въпреки че се касае за съобразяване с идентични елементи по всяко 

решение. 

 ● По НАХД № 921 и НАХД № 922/2013 г. (и двете, образувани по 

УБДХ), с докладчик съдия Пламен Деянов в диспозитива на решението се 

преминава директно към налагане на санкцията или оправдаването на 

нарушителя (първи вариант). 

 ● По НАХД № 408/2013 г. (по УБДХ), с докладчик съдия Николета 

Карамфилова, първо се постановява установителен диспозитив относно 

деянието и вината и след това се постановява оправдаване (втори вариант). 

 По същия начин е процедирано (по втория вариант) и по НАХД № 

250/2014 г. с докладчик съдия Н. Николов. 

 ИВСС счита това различие в съдебните актове за съществено и 

недопустимо. 

 Отговорността по УБДХ е по характер административно-

наказателна. За нейното прилагане е задължително да се установи, че 
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извършеното деяние е от категорията на забранените под страх от 

наказание, да му се даде съответната правна квалификация, да се посочи 

неговия извършител и вината му и едва тогава следва да се наложи 

санкцията. Наказанието е логична последица от позитивното установяване 

на няколко предходни обстоятелства. И обратното, когато следва да се  

оправдае нарушителят, следва да се посочи дали той е извършил или не е 

извършил деянието, дали то съставлява нарушение по съответния закон, 

дали нарушението е виновно или невиновно извършено, т.е. основанията 

за оправдаване по УБДХ са идентични с тези по чл. 304 НПК. В 

установителния диспозитив съдът следва да посочи кое е основанието, 

което изключва отговорността на нарушителя и след това да постанови 

оправдаването му. 

 За неуредените случаи в УБДХ и ЗАНН се прилагат разпоредбите на 

НПК. 

 ЧНД се разглеждат и решават в предвидените срокове и съгласно 

изискванията на закона. Чрез тези дела не се решава основното 

наказателно дело, но се решават въпроси, свързани с неговото движение и 

развитие (съдебен контрол, разрешения, одобряване относно ДП и др.). 

 Чрез ЧНД се изпълняват и съдебните поръчки.  

 ● По ЧНД № 757/2014 г. с докладчик съдия Мая Миленкова, след 

изпълнение на поръчката е постановено прекратяване на делото. Това е 

неправилно. НПК предвижда прекратяване на производството, когато не 

са били налице основания за неговото образуване или за неговото 

продължаване, поради посочени в закона причини. В тези случаи делото 

се прекратява без да може да приключи по същество, чрез изчерпване на 

предвидения в закона фактически и процесуален състав. 

 Когато по делото е направено всичко от процесуална гледна точка и 

целта на производството е постигната, то не следва да се прекратява, 

защото се решава. Разликата е, че в първия случай делото спира своя ход, 

без да е изпълнен изцяло неговия процесуален състав, а във втория – 

делото е свършено, защото е направено всичко, което е предвидено по 

закон. Тези понятия имат значение за правилното отчитане на 

натовареността – прекратените производства са незавършени, а решените 

изцяло са решени по същество в предвидения обем по закон. 

 Много добре са разгледани и решени следните дела: ЧНД № 

1038/2014 г. с докладчик съдия Красимира Проданова; ЧНД № 1030/2013 

г. с докладчик съдия Пламен Деянов; ЧНД № 1142/2013 г. с докладчик 

съдия Николета Карамфилова и др. 

  

       

 

И З В О Д И: 
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 1. Съдийският състав на РС – гр. Кюстендил е от млади и добре 

подготвени съдии, които показват положително отношение към 

работата си и желание за нейното подобряване. 

 2. Като цяло съдиите решават успешно поставените от 

законодателя задачи към наказателното правораздаване. 

 3. В РС – гр. Кюстендил е въведена програма АИС „Съдебно 

деловодство”, както и редица други компютърни програми за 

извършване на определени дейности, съставляващи елементи на 

правораздавателната дейност. 

 4. 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.  

 5. Всички съдебни актове се обявяват на електронния сайт на 

съда и до тях има външен свободен достъп. 

6. В РС – Кюстендил се водят всички книги по чл. 50, ал.1, т.1 -7 

ПАРОАВАС (отм.), съответно чл. 42 – 48 от ПАС. Всички проверени 

деловодни книги се водят и приключват коректно, съгласно изискванията 

на посочения правилник - чл. 50, ал. 2 ПАРОАВАС (отм.), съответно чл. 

39, ал. 2 ПАС. 

 7. 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. 

 8. Не всички постъпващи наказателни дела се образуват по 

надлежния ред от компетентния орган.  

 9. Насрочването на делата, с изключение на НАХД, 

преобладаващо става с разпореждане на докладчика. 

 10. Има отделни случаи на насрочване на наказателните дела със 

саморъчно изписана резолюция вместо с разпореждане. 

 11. Делата се насрочват и разглеждат в предвидените срокове, с 

изключение периода на съдебната ваканция, когато всички постъпили 

дела са насрочени извън срока по чл. 252, ал.1 НПК без разрешение на 

председателя на съда.  

 12. При някои от проверените наказателни дела от частен 

характер се наблюдава тенденция за даване ход на делото едва в 

третото насрочено съдебно заседание, което говори за липса на добра 

подготовка и проучване на делата при насрочването им за разглеждане 

в открито с.з. 

 13. Съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311, 

ал.1 и чл. 129, ал. 1 НПК.  

 14. Съдебните актове, като цяло, по форма и съдържание 

съответстват на НПК и практиката на ВКС.  

 15. Преобладаващо съдебните актове са добре изготвени, 

обосновани и убедителни. 
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 16. Има известни различия в съдебната практика по 

приложението на Споразумението, СССл, разглеждането на НАХД, 

делата по УБДХ и ЧНД. Различията не са несъществени, а касаят 

съобразяването на едни законови критерии, установени за съответните 

производства по делата, които ги материализират.  

17. Наблюдава се избягване на приложението на разпоредбата на 

чл. 53, ал. 1 НК.  

18. Не се констатираха мерки, насочени към уеднаквяване на 

съдебната практика по принципни въпроси, нито такива относно 

изучаване и прилагане практиката на ВКС и ОС - Кюстендил. 

19. Има прекомерно самоотводи на съдиите от разглеждането на 

дела (114 за проверявания период), което обективно води до 

значително забавяне разглеждането на делото, а това е основание за 

търсене на обезщетение от страните по Глава 3а от ЗСВ, както и за 

изкуствено натоварване на ВКС за определяне на друг съд .   

 

 

 

          П Р Е П О Р Ъ К И: 

 

 

1. Необходимо е да се подобри работата на съда и да се открои 

ръководната роля на председателя при организацията и 

осъществяването на правораздавателната дейност по наказателни дела.  

2. Председателят на РС – Кюстендил и съдиите, разглеждащи 

наказателни дела, да вземат необходимите организационни и др. мерки 

за надлежното образуване на всички наказателни дела.  

3. Насрочването на всички наказателни дела да става в 

съответствие със закона – само с разпореждане на съдията докладчик и 

в указаните за това срокове, като при наличие на предпоставките на чл. 

252, ал. 2 НПК, следва разрешението на председателя на съда да се 

дава по конкретното дело и то да се съдържа в неговите корици. 

Недопустима е практиката на предварителни разрешения за насрочване 

на делата извън срока, указан в НПК. 

4. Разпореждането за предаване обвиняемия на съд, както и 

останалите разпореждания за разглеждане на наказателните дела в с.з. 

следва да бъдат максимално конкретни, законосъобразни, 

изключително относими само към делото, по което са постановени.   

5. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване на 

института на споразумението, като процедура и изготвяне на съдебния 

протокол с вписване на споразумението. 

6. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване 

качеството на правосъдната дейност чрез повишаване правната 

подготовка на съдиите, както и чрез изучаване на причините, довели 
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до отменяне на съдебните актове, според практиката на ОС – 

Кюстендил и ВКС.    
7. Да се предприемат мерки за събиране и съхранение на 

протоколите за унищожаване на ВД, както и приемо-предавателни 

протоколи.   

8. Да се анализират причините за забавеното изпращане на 

присъдите за изпълнение и дасе вземат мерки за тяхното отстраняване.  

 

 
На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се 

направят възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 

 В едномесечен срок от получаването на Акта с резултатите от 

проверката следва да информирате главния инспектор за предприетите 

мерки по отношение на направените в него препоръки. 

 

 

 

 

 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                      ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


