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

за провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към 

Висшия съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район 

–град Бургас, както и на Заповед № ПП-01- 67/13.05.2013 г. на Главния 

инспектор, 

 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Добрич (ДОС), с обхват на проверката от 01.01.2012 г. до 31.12.2013 г. и 

задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 

към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за 

решаване дела; 

- върнати за допълнително разследване дела - причини и основания, 

както и спрени наказателни дела; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване; 

- общи данни и анализ на постъпилите и решени дела от всеки съдия; 

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 

- общ контрол - извършени ревизии от Апелативен съд - Варна; 

предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до 

противоречиво приложение текстове на отделни норми, както и до 

противоречива съдебна практика; 

- деловодни книги; 

- съдебна практика по влезлите в сила съдебни актове; 

- форма и съдържание на постановените съдебни актове. 

 

СРОК за извършване на проверката от 26.05.2013 г. до 31.05.2013 г.  

 

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР: Петър Раймундов  

ЕКСПЕРТИ: Надежда Желева, Румен Кабуров 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

-непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 

-анализ на документация; 

-индивидуални беседи и разговори;  

-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
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  I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

Ръководството на ОС – Добрич се осъществява от председател -  

Енчо Енчев и двама заместник-председатели: Галатея Ханджиева – 

ръководител гражданско отделение и Адриана Панайотова – ръководител 

търговско отделение. 

В края на проверявания период Окръжен съд гр. Добрич е с щатна 

численост 20 магистрати (вкл. председател, 2 зам. адм. ръководители, 16 

член съдии и 1 младши съдия). В съда са сформирани три отделения: 

наказателно, гражданско и търговско/фирмено.  

В края на проверявания период са свободни една щатна бройка за 

съдия в наказателно отделение и една щатна бройка за младши съдия. За 

първата от ВСС е обявен конкурс за повишаване и за преместване чрез 

събеседване, който през 2014 г. предстои да бъде финализиран. Направено 

е искане пред ВСС да бъде обявен конкурс и за свободната длъжност за 

младши съдия. Към момента на проверката щатните бройки за съдии в 

наказателно отделение са 7. Отделението е ръководено от председателя на 

съда – Енчо Енчев. Съдиите, разглеждащи наказателни дела за 

проверявания период в Окръжен съд гр. Добрич са, както следва: Енчо 

Енчев, Флорентина Неделчева, Тома Манушев, Калина Димитрова, Атанас 

Каменски, Деница Петрова и Милена Хараламбиева. 

Считано от 07.10.2013 г., в изпълнение на решение на ВСС по 

протокол № 38 от 03.10.2013 г., със Заповед № 9 от 07.10.2013 г. на 

основание чл.165 ал.1 т.1 от ЗСВ са прекратени правоотношенията със 

съдия Тома Манушев. Съдия Манушев е поощрен от ВСС с „личен 

почетен знак: втора степен”. 

 С оглед пенсионирането на съдия Манушев, от средата на 2013 г. не 

са му разпределяни дела,  за което са издадени Заповед № 145/16.05.2013 г. 

и Заповед № 165/05.06.2013 г., въз основа на които са нанесени 

съответните промени в програмата за случайно разпределение на делата.  

Ръководителят на отделението – председателят на ДОС - Е. Енчев, е 

с намален процент на образуваните дела, следващ се от изпълнението на 

административните му задължения и е освободен от разпределението на 

определени категории дела.  

 Съдът се помещава в сградата на Съдебната палата в гр. Добрич. На 

гражданите се предоставят информационни услуги на интернет страницата 

на съда и чрез поставените на етажа на залите табла. От 12.10.2006 г. ОС 

Добрич разполага и с Информационен център, който се помещава във 

фоайето на Съдебната палата. 

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

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

началото на 2014 год. се  използва четвъртата версия на  “Law choice”. 
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Лицата, които имат достъп до програмата за разпределение на делата 

са председателят и зам. председателите на гражданското и търговското 

отделение, които от въвеждането  на програмата за случаен избор до 

момента на проверката, единствено са имали достъп до нея. Към момента 

на проверката случайното разпределение на делата се извършва въз основа 

на Заповед № 63/29.02.2012 г. на административния ръководител, с която 

се възлага на Енчо Енев – председател, Галатея Ханджиева – зам. 

председател и на Адриана Панайотова – зам. председател да извършват 

електронното разпределение на наказателните, респ. гражданските и 

търговските дела на принципа на случайния подбор.  

Председателят на съда участва с  60 % натовареност при 

разпределението на: наказателните дела от общ характер, споразуменията 

по чл. 381, ал. 1 НПК и ВНОХдела и е изключен от разпределението на 

останалите видове наказателни дела, съгласно Заповед № 63/29.02.2012 г., 

издадена на основание чл. 86, ал.1, т.1 ЗСВ. 

При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

своевременно, в деня на постъпване на книжата в съда или най-късно на 

следващия ден.  

Протоколите от извършеното разпределение на делата се съхраняват 

на електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, 

извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 

дело.   

Съдиите и съдебните служители дават дежурства през почивните и 

през празничните дни, във връзка с извършване на искани неотложни 

процесуални действия по първоначално вземане на МНО „Задържане под 

стража”, предварителни разрешения по чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК, както 

и за разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия и по производствата по 

Глава 36 НПК „Производства във връзка с международното 

сътрудничество по наказателни дела” и Закона за екстрадицията и 

европейската заповед за арест, за което са издадени съоветните заповеди. 

 1. Председателят на съда Енчо Енчев е с дългогодишен юридически,  

управленски и житейски опит. С тези качества той има възможност да 

открива своевременно проблемите в организацията и управлението на 

правосъднета дейност и да взема необходимите адекватни мерки за 

решаване на същите проблеми. Определено може да се посочи, че 

наказателното отделение на ОС-Добрич съставлява един добре изграден 

колектив с отлично подготвени съдии, които полагат усилия правосъдната 

дейност да се осъществява не само на високо професионално ниво, но и 

като вид социална дейност да има полезен и оздравителен ефект за 

засегнатите обществени отношения. През проверявания период съдът е 

постигнал много добри и отличи показатели по основните показатели на 

правосъдната дейност. Като поздравяваме колегите за тези резултати, 

препоръчваме те да се утвърждават и подобряват на още по-високо ниво. 
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Единствено в качеството и прецизнастта на правосъдната дейност няма 

предели за развитие и усъвършенстване на съдиите и поради това 

пожелавам развитието в тази насока на всеки съдия да бъде непрестанен 

възходящ процес. Доброто управление се нуждае от добри съдии, а когато 

са налице и двата фактори, както е в ОС-Добрич, резултатите са от добри, 

по-добри. За поддържането и подобряването на резултати са необходими 

много усилия, много енергия и едно непресъхващо желание за 

съвършенство и хармония. Наред с това в реален план е необходимо 

постоянно усвояване на новостите в теорията и актуалната практика на 

ВКС, както и разширяване на кръга от знания по основните въпроси на 

общественото и държавно устройство и управление, новите позитивни 

мерки за стимулиране укрепването на отделните колективи, използване на 

електронните технологии в служба на човека и пътищата за тяхното 

ефективно и адекватно прилагане, универсалната възпитателна роля на 

съдията при определяне и материализиране на съотношението общество и 

отделния човек, чрез постановения съдебен акт. 

 ОС-Добрич има много добри условия и всички необходими 

материални предпоставки за пълноценно и ефективно изпълнение на своята 

основна задача- осъществяване на добро правосъдие. 

 От гледна точка задачите на управлението в направленията 

материално обезпечаване и капацитет на човешки ресурси е направено 

оптималното. Задачата е създаденото от г - н Е. Енчев да се запази и да 

продължи да функционира по същия  начин и след неговото предстоящо 

пенсиониране. 

 Могат да се препоръчат няколко обикновени неща. Вътрешната 

организация на работа да не се променя, там където резултатите са добри. 

 Да се повиши интензитета на използване на административните 

заповеди при подобряване и усъвършенстване на организацията и контрол 

върху правораздавателната дейност на съдилищата от окръга. 

 Да се използва активно големия потенциал на Общото събрание на 

съдиите за решаването на всички въпроси, свързани с дейността на 

съдилищата. Особено полезна би била ролята на ОС на съдиите при 

изучаване слабостите в дейността на отделните съдии и уеднаквяване 

практиката на съдилищата от съдебния окръг. 

 С оглед особеното ръководно положение, което заема ОС при 

осъществяване на правораздавателната дейност в Добричкия съдебен 

окръг необходимо е постоянно да се държи сметка за едновременно 

протичане на два срещуположни процеси: отношението към практиката, 

която се формира от съдилищата, както критичност към практиката, която 

се налага от ОС. При отрегулирането на полезния ефект на тези процеси 

единствен  и най- важен критерий следва да бъде законността. Всяко 

становище има право на живот стига само да не противоречи на закона. 

Позицията на ОС не следва да му дава някакво предимство да формира 
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самоцелно становище само по силата на положението си, без това 

становище да се свързва по какъвто и да е начин с правилното тълкуване и 

с точния разум на закона. С други думи изразяваните становища, 

въвежданата съдебна практика, както и цялостната съдебна дейност на 

съда следва да са съобразени със закона. 

 През проверявания период ( 2012-2013 г.) е извършена огромна по 

обем административно-управленска дейност. По всички въпроси за които е 

предвидено издаването на заповед от адм. ръководител, въз основа на 

закон, подзаконов нормативен акт, решение на ВСС и др. в ОС - Добрич. 

 Средно за година за проверявания период са издадени по около 500 

заповеди. 

 По съдържанието и правната обосновка на заповедите не са 

констатирани слабости и несъответствия. 

 

2. Определянето на съдия - докладчик на основание чл. 9 ЗСВ. 

В ОС – Добрич се спазват законовите изисквания по чл. 9 ЗСВ и 

утвърдените със Заповед № 64/28.02.2011 г. Вътрешни правила за 

случайното разпределение на делата, въз основа на които се определя 

докладчик на принципа на случайния подбор и по реда на постъпването на 

делата. Изборът на докладчик се прави след като се определи кръга на 

лицата, които могат да участват в разпределението. За да се определи този 

кръг, се изключват съдиите, които по закон и обективно не могат да 

участват в разглеждането на делото, поради отвод, отсъствие или други 

причини. Самото определяне на докладчик се извършва по електронен път 

на случаен принцип. За всеки избор на докладчик се съставя протокол, в 

който се вписва името на определения съдия, както и причините, поради 

които определени съдии, не могат да участват в избора на докладчик. 

Протоколът се подписва от длъжностното лице, което извършва 

разпределението. Един екземпляр от този протокол се прилага към 

съответното дело, по което е определен докладчика, а вторият екземпляр 

от същия протокол се класира с други такива протоколи в специална папка.  

 3. Проверките на районните съдилища от съдии от ОС - Добрич са 

извършвани през изискуемите периоди. Самите проверки, както и 

резултатите от тях не са повърхностни и формални, а дават ясна и пълна 

картина за състоянието на съответния районен съд. Препоръчително е тази 

практика да продължи като чрез последващите проверки се упражни 

контрол върху изпълнението на дадените указания в предходната 

проверка. 

 За проверявания период са извършвани следните ревизии на 

районните съдилища: със Заповед №  392/13.11.2012 г. на председателя на 

ОС Добрич и зададен план за периода от 01.01.2012 г. – 01.11.2012 г. и 

Заповед №  349/21.10.2013 г. на председателя на ОС Добрич и зададен план 

за периода от 01.01.2013 г. – 01.11.2013 г.  са извършени проверки на 
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организацията и дейността на съдиите от: РС- Добрич, РС – Балчик, РС – 

Каварна, РС – Тервел и РС – Генерал Тошево, по следните въпроси: 1. 

Образуване, разпределение и насрочване на делата, спазване на случайния 

принцип на разпределение на делата; 2. Подготовка на делата за заседание. 

Връщане на делото на прокурора; 3. Отлагане на делата – причини за 

отлагането; 4. Срокове за изготвяне на съдебните актове; 5. Отменени 

изцяло съдебни актове – причини; 6. Дела с отменен ход по същество. 

4. За проверявания период на ОС Добрич са извършвани следните 

ревизии: със Заповед №  500/08.11.2012 г. на председателя на Варненски 

апелативен съд и зададен план за периода от 01.01.2012 г. – 01.11.2012 г. и 

Заповед №  369/10.10.2013 г. на председателя на ОС Добрич и зададен план 

за периода от 01.01.2013 г. – 01.11.2013 г., по следните въпроси: 1. 

Образуване, разпределение и насрочване на делата, спазване на случайния 

принцип на разпределение на делата; 2. Подготовка на делата за заседание. 

Връщане на делото на прокурора; 3. Отлагане на делата – причини за 

отлагането; 4. Срокове за изготвяне на съдебните актове, колко от делатая 

са решени в тримесечен срок от образуването им и ако са надхвърлили 

тримесечния срок, какви са причините за това; 5. Отменени изцяло 

съдебни актове – причини; 5. Дела с отменен ход по същество. 

Констатациите в изготвените за извършените ревизии докладаи са, че 

следва да се отчете много добра оценка за цялостната работа на съдиите от 

наказателното отделение на ОС –Добрич. 

 

    II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп 

до актуалното българско законодателство и правото на ЕС създава условия 

за по-бързо и по-качествено правораздаване. Информационните 

технологии позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и 

улесняват гражданите при упражняване на правото за достъп до 

информация.  

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office,  Internet  

Explorer, Outlook Express. Всички работни места са оборудвани с 

компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа. В ОС 

Добрич са в експлоатация: деловодната програма „САС „Съдебно 

деловодство”, версия 1.6070 (+14),   Speech Lab 2.0 – за незрящи, ПП 

„Банкови документи”, Счетоводен ПП „Конто 66”,  ПП „Стил” – Труд и 

работна заплата и Maudio – звукозапис. Съдът  използва правно- 

информационен продукт „Апис 7”, мрежови вариант и е достъпен от 

всички работни места.  

          Окръжен съд – Добрич има действаща страница: http://dobrich.court-

bg.org/. В изпълнение на задълженията си по чл. 64 от ЗСВ Окръжен съд - 

Добрич публикува в интернет актовете на съда след привеждането им във 

http://dobrich.court-bg.org/
http://dobrich.court-bg.org/
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вид, съответстващ на ЗЗЛД и ЗЗКИ. На интернет страницата на съда се 

публикуват  предстоящите заседания, за да могат гражданите 

своевременно да проверят, в коя зала и от колко часа е насрочено 

съответното дело, докладите и справките от отчета на съда, важна 

информация за гражданите, участниците в процеса, съдебните заседатели 

и вещите лица и нормативните документи, касаещи правораздаването. 

 

III. КНИГИ И РЕГИСТРИ, ВОДЕНИ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ДЕЛОВОДСТВО 

 

В ОС - Добрич се водят нормативно предвидените деловодни книги 

и тяхното състояние е следното: 

– Описна книга наказателни дела 2012 г. Прошнурована, 

прономерована и подпечатана с печата на ДОС и подписана от председател 

и съдебен администратор, с отбелязване, че съдържа 260 броя листа и е 

попълнена до 260 лист. От 1 до 235 лист, включително е за 

първоинстанционни наказателни дела, а от 236 до 260 лист – за 

въззивни/касационни дела. Книгата е попълнена стриктно.  Водена е от 

05.01.2012 г., с първи номер 3, до 27.12.2012 г., като най-отдолу е 

подписана от председателя на съда. Води се на електронен и хартиен 

носител. 

– Описна книга наказателни дела 2013 г. прошнурована, 

прономерована и подпечатана с печата на ДОС и подписана от председател 

и съдебен администратор, с отбелязване, че съдържа 199 броя листа и е 

попълнена до 197 лист. От 1 до 173 лист, включително е за 

първоинстанционни наказателни дела, а от 174 до 197 лист – за 

въззивни/касационни дела. Книгата е попълнена стриктно. Водена е от 

07.01.2013 г., с първи номер 6 до 30.12.2013 г., като най-отдолу е 

подписана от председателя на съда. Води се на електронен и хартиен 

носител. 

- Книга за разпоредителни и закрити заседания  2012 г. –

прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на ДОС и 

подписана от председател и съдебен администратор, попълнена до 69 лист 

и отбелязано, че съдържа 69 листа. Води се на електронен и хартиен 

носител. 

- Книга за разпоредителни и закрити заседания  2013 г. –

прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на ДОС и 

подписана от председател и съдебен администратор, попълнена до 44 лист 

и отбелязано, че съдържа 44 листа. Води се на електронен и хартиен 

носител. 

- Срочна книга за открити съдебни заседания по наказателни 

дела 1-ва инстанция 2012 г. – прошнурована, прономерована, 

подпечатана с печата на ДОС и подписана от председател и съдебен 
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администратор с отбелязване, че съдържа 153 броя листа и е попълнена до 

153 лист. Води се на електронен и хартиен носител.  

- Срочна книга за открити съдебни заседания по наказателни 

дела 1-ва инстанция 2013 г. – прошнурована, прономерована, 

подпечатана с печата на ДОС и подписана от председател и съдебен 

администратор с отбелязване, че съдържа 134 броя листа и е попълнена до 

134 лист. Води се на електронен и хартиен носител. 

- Срочна книга за открити заседания въззивни/касационни 

наказателни дела  2012 г. - прошнурована, прономерована, подпечатана с 

печата на ДОС и подпис на адм. ръководител и съдебния администратор с 

отбелязване, че съдържа 61 броя листа и е попълнена до 61 лист. Води се 

на електронен и хартиен носител. 

- Срочна книга за открити заседания въззивни/касационни 

наказателни дела  2013 г. - прошнурована, прономерована, подпечатана с 

печата на ДОС и подпис на адм. ръководител и съдебния администратор с 

отбелязване, че съдържа 58 броя листа и е попълнена до 58 лист. Води се 

на електронен и хартиен носител. 

- Азбучен указател наказателни дела за 2012 г. - прошнурован, 

прономерован, подпечатана с печата на ДОС и подпис на адм. ръководител 

и съдебния администратор с отбелязване, че съдържа 48 броя листа и е 

попълнен до 48 лист. Води се на електронен и хартиен носител. 

- Азбучен указател наказателни дела за 2013 г. - прошнурован, 

прономерован, подпечатана с печата на ДОС и подпис на адм. ръководител 

и съдебния администратор с отбелязване, че съдържа 43 броя листа и е 

попълнен до 43 лист. Води се на електронен и хартиен носител. 

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа  2012 г. 
- прошнурована, прономерована, подпечатана с печата на ДОС и подпис на 

адм. ръководител и съдебния администратор с отбелязване, че съдържа 101 

броя листа и е попълнена до 71 лист. Води се на хартиен носител. 

- Книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа  2013 г. 
- прошнурована, прономерована, подпечатана с печата на ДОС и подпис на 

адм. ръководител и съдебния администратор с отбелязване, че съдържа 102 

броя листа и е попълнена до 69 лист. Води се на хартиен носител. 

 - Заповедна книга 2012 г. - в 1 класьор с номера на заповедите от 1 

(04.01.2012 г.) до  471 (28.12.2012 г.). 

- Заповедна книга 2013 г. – в 1 класьор с номера на заповедите от 1 

(04.01.2013 г.) до 496 (30.12.2013 г.).  

- Книга за веществените доказателства. Води се за 2011 г,  2012 г., 

2013 г., с последно отразяване от 07.05.2014 г. прошнурована, 

прономерована, подпечатана с печата на ДОС и подпис на адм. 

ръководител и съдебен администратор, попълнена до 74 лист от 96 броя 

листа. За отделните календарни години не е отразена дата на  приключване 

с изписване на последния, пореден номер за годината в книгата. . Води се 
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на хартиен носител, като за постъпилите в съда в.д. се съставят приемо-

предавателни протоколи, които се съставят в 3 екземплята – по два за 

ДОС, като единият се прилага към досъдебното производство и един за ОП 

– Добрич. Протоколите за унищожаване на в.д. са приложени към книгата, 

като в самият протокол е посочен начина за унищожаване. Екземпляр от 

протокола се прилага и към делото, за което се отнася.  

Протоколите за проверка на веществените доказателства и тези, 

които подлежат на унищожаване се съхраняват в отделна папка. Последен 

протокол за проверка на налични вд, които следва да останат по делото до 

тяхното унищожаване – 1/21.12.21012 г.,  

Обобщаващ протокол за налични вд, подлежащи на унищожаване – 

2/28.12.2012 г. ВД се описват по номера на дела, начин на унищожаване     

 - Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения 

за 2012 г. прошнурована, прономерована, подпечатана с печата на ДОС и 

подписана от председателя на съда и съдебния администратор. Съдържа 55 

стр. и е попълнена до 55 стр., като на последната страница има отметка за 

извършена проверка от 02.01.2013 г. с подписи на адм.ръководител и 

съдебния администратор. 

- Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения 

за 2013 г. прошнурована, прономерована, подпечатана с печата на ДОС и 

подписана от председателя на съда и съдебния администратор. Съдържа 51 

стр. и е попълнена до 51 стр., като на последната страница има отметка за 

извършена проверка от 03.01.2014 г. с подписи на адм.ръководител и 

съдебния администратор. 

 Преписите от присъдите се изпращат за изпълнение на 

прокуратурата в законоустановения срок.  

В отделни класьори се съхраняват заповеди за извършваните 

инвентаризации на наличността на делата в наказателно, гражданско и 

търговско деловодство на  ОС – Добрич – съответно за 2012 г. и за 2013 г.  

Книгите, с много малко изключения, се водят и контролират 

съгласно установените нормативни изисквания и деловодната практика на 

съдилищата.  

 

    IV. ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ  

 

1. ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 Съгласно чл. 247, ал.1 НПК производството пред първата инстанция 

се образува по обвинителен акт и по тъжба на пострадалия от 

престъплението – с разпореждане на председателя на съда (за ОС не се 

образуват по закон НЧХ дела първа инстанция ). 

 Разпореждането, с което се образува наказателното производство е 

позитивно държавническо изявление, с което се уважава първото искане за 

осъществяване на наказателната претенция, а именно образуване на 
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наказателното дело и поради това, след като не подлежи на обжалване и е в 

интерес на сезиращите органи и лица, не е необходимо да се мотивира. Ето 

защо това позитивно изявление може да се изрази и само чрез подпис на 

съответното длъжностно лице върху щемпел, в който текстуално е 

записано процесуалното действие „образувам”, характер и номер на 

делото, наименованието на съда, датата на образуване и длъжността на 

лицето, положило подписа си. Само такова образуване на наказателното 

производство е надлежно и поради това, само такова производство може да 

породи валидно целия фактически и процесуален състав на съответното 

дело, с посочените в закона последици. 

 За образуването на делото компетентността е на председателя или на 

зам. председателя на съда или на лица, които ги заместват със заповед. 

 За образуване на делото е достатъчен един подпис на компетентното 

лице върху щемпел, който съдържа разпореждането „образувам”. 

 За насрочване на делото и за организиране на неговото разглеждане е 

компетентен определения по чл. 9 ЗСВ докладчик. Насрочването и 

допълнителните разпореждания по организацията на разглеждането на 

делото следва да стане задължително с разпореждане по чл. 252 НПК.   

Като общ проблем на съдилищата от Добричкия съдебен окръг, вкл. 

и на окръжния съд, е ненадлежното образуване на наказателните дела. 

В ОС-Добрич и в районните съдилища от съдебния окръг 

наказателните дела не се образуват съгласно изискванията на закона. 

● По НОХД № 65/2013 г., върху входящите книжа е поставен 

щемпел за образуване на делото на който няма диспизитив- „Образувам”. 

Идентично е положението по НОХД № 45/2013 г. и по всички други 

наказателни дела от общ характер. 

Използваният щемпел за образуване на НОХделата не е осъвременен 

съответно на промените в законодателството и това го прави остарял и 

неадекватен. 

Така в същия щемпел ( НОХД № 271/2012 г.) има изписани редове- „ 

задължителна защита”, страни и ход в с.з. Следва да се посочи, че 

задължителната защита е задача и функция на съдията-докладчик, но не и 

на председателя при образуването на делото; конституирането и 

посочването на страните и насрочването на делото-също. 

Същевременно върху същия щемпел липсва разпореждане за 

определяне на съдията-докладчик съгласно чл. 9 ЗСВ каквито са 

изискванията по настоящем. 

Същото е положението и по НОХД № 295/2013 г. По това дело няма 

подпис на председателя, че е образувал делото при което е очевидно, че 

въобще няма валидно образуване на делото. 

● По НОХД № 45/2013 г. са налице същите нарушения при 

образуването на делото поради което не е необходимо да се повтарят. 
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Аналогични са констатациите и при образуването на останалите 

видове дела: НАХД № 542/2012 г., ЧНД № 88/2013 г., включително и без 

подпис на длъжностното лице, образувало делото, ЧНД № 70/2012 г. и др. 

В тази връзка следва да се посочи, че НПК се прилага за всички 

наказателни дела, образувани от органите на РБ, а на практика това са и 

всички наказателни дела, които се разглеждат на територията на РБ. 

НАХделата са подчинени също на НПК в тези части и по тези въпроси, по 

които в ЗАНН няма регламентация (каквито са образуването на делото, 

вида и неговото насрочване )( чл. 84 ЗАНН). 

Ето защо разпореждането за образуване може да бъде изразено 

валидно и върху нарочен щемпел, който следва да съдържа: 

1. На ред първи : Окръжен съд – гр. Добрич 

2. На ред втори: Образувам НОХД № ....../ 2014 г. 

3. На ред трети: Докладчикът да се определи по чл. 9 ЗСВ. 

4. На ред четвърти: дата и година. 

5. На ред пети: Председател с празно място за подпис на 

длъжностното лице. 

Така изготвен щемпелът отговаря на всички предходни изисквания 

за едно надлежно образуване на наказателното производство. Освен това 

съдържа и новосъздаденото изискване за определяне на докладчика по 

електронен път на принципа на случайния подбор.  

Този щемпел може да се използва за образуването на всички видове 

наказателни дела: НОХД, ЧНД, АНХД и др. – положение, което се извежда 

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

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

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

Освобождаване от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание. 

Процесуалното значение на образуването на наказателните дела е в 

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

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

разпореждането си, председателят признава, че постъпилото дело е 

подведомствено на съответния съд и именно поради това разпорежда 

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

образуването му се поставя началото на съответното съдебно 

производство, в рамките на което само е възможно разглеждането на 

делото, събирането на необходимите доказателства и постановяването на 

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

поради това неизбежна процесуална предпоставка за валидното 

разглеждане и решаване на делото. 

Без валидно образуване на делото не може да има и валидно 

постановен съдебен акт.  
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Общата констатация по всички видове наказателни дела е, че няма 

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

редовно образуване на досъдебното производство, няма валидно 

извършени процесуално - следствени действия, така и без редовно 

образуване на съдебното производство (от компетентното длъжностно 

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

Същото се отнася и за наличието на валидно образувано финансово -

начетно производство или наказателно – административно производство за 

възможността да се упражни последващ съдебен контрол върху 

извършените действия и постановените актове по тези производства. 

Изискванията към образуването на наказателните съдебни дела не могат да 

бъда по-занижени, отколкото са изискванията за всички законоустановени 

предсъдебни производства по различните административни и финансови 

закони. 

 

V. ПО НАСРОЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

По правило насрочването на наказателните дела става с 

разпореждането за предаване на съд. 

Разпорежданията са конкретни, обосновани, относими и 

законосъобразни и това е масовата практика на ОС – Добрич. Те съдържат 

на първо място резултатите от извършената съдебна проверка върху ДП 

или досъдебната фаза на производството с констатацията, че не са 

допуснати нарушения на закона и не са ограничени правото на защита на 

обвиняемия, правата на неговия защитник и пострадалия. Същевременно 

се прави констатация, че са налице всички условия за разглеждане на 

делото в с.з., без да са налице причини за прекратяване или спиране на 

делото.   

На следващо място с разпореждането се прави организация и 

подготовка на предстоящото съдебно заседание, като се посочват лицата за 

призоваване, необходимостта от назначаването на задължителна защита, 

запасен съдия или резервен защитник.  

Така, на практика се осъществява ефективен и пълноценен 

подготвителен стадий спрямо съдебното заседание, а именно предаването 

на обвиняемия на съд. 

Не във всички случаи обаче тези законови изисквания се спазват при 

насрочването на наказателните дела в ОС-Добрич. 

 ● По НОХД 65/2013 г. няма разпореждане за насрочване на делото, 

въпреки че това е наказателно дело от общ характер и по отношение на 

Споразумението, което е предварително представено е задължително да се 

извърши прецизен последващ съдебен контрол относно: а) спазване 

процесуалните изисквания за провеждане на ДП по начин осигуряващ 

изясняване на обстоятелствата от задължителния предмет на доказване и 
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осигуряване правото на защита на подсъдимия и пострадалия; б) преценка 

относно наличието на специалните материално-правни и процесуални 

правни изисквания за решаване на делото със споразумение; в) липсата на 

основания за прекратяване или спиране на делото или за връщането му на 

ДП. 

 Без тази проверка на посочените въпроси не е възможно успешното 

разглеждане и решаване на делото в с.з. със споразумение. Така, че по 

делата, които се решават по Глава ХХІХ НПК изискванията за 

предварителна проверка и контрол върху годността на ДП да бъде внесено, 

разгледано и решено в открито съдебно заседание са обективно много по-

големи отколкото спряма делата, които се решават по Глава  ХХ НПК. 

 Идентично е положението и по НОХД № 112/2013 г. разгледано 

също по реда на Глава ХХІХ НПК.  

 Препоръката е тази практика да бъде изоставена защото тя води до 

т.н. разглеждане на делото „ на сляпо”  -  каквото се случи. 

 ● По НОХД № 116/2012 г. няма не само разпореждане за насрочване, 

което е едно доказателство за извършено качествено предаване 

обвиняемия на съд, но няма нито резолюция, нито възможност да се 

разбере как е насрочено делото освен от списъка за призоваване на лицата, 

но той не е самия акт на насрочването, а последица от него. Същото е 

положението и по ЧНД № 88/2013 г. 

 ● По НОХД № 19/2012 г. е изготвено едно формално разпореждане 

и, че е такова се подкрепя от съществуващата обективна възможност това 

разпореждане да бъде приложено към всяко друго НОХдело. И освен това 

не съдържа задължителните констатации, че : а) на ДП не са допуснати 

съществени процесуални нарушения; б) не са налице основания за 

прекратяване или спиране на наказателното производство, нито за 

прекратяване на съдебното производство и за връщане на делото на ДП, 

като същевременно са налице всички условия за разглеждане на делото в 

открито съдебно заседание. 

 ● По НОХД № 45/2013 г. разпореждането за предаване на съд и за 

насрочване на делото е пълно, обосновано, конкретно и законосъобразно. 

 ● По НОХД № 450/2012 г. разпореждането също е пълно, конкретно 

и относимо, но по него е допусната съдебна грешка, която ще бъде 

коментирана при анализа на съдебната практика по приложението на 

материалния закон. 

 ● По НОХД № 328/2012 г. разпореждането по чл. 252 НПК е пълно, 

конкретно, относимо и законосъобразно. Идентично е положението и по 

НОХД № 323/2013 г. и по НОХД № 202/2012 г. 

 Към добре изготвените разпореждания може да се направи една 

обща препоръка. Този стадий от съдебния наказателен процес е озаглавен „ 

Предаване на съд (чл. 247 - чл. 252 НПК). Предаването на съд предполага 

ако не посочването на конкретния състав от НК по който е повдигнато 
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обвинението с ОА, то поне посочване главата от специалната част на НПК 

по която ще се разглежда делото. Това е необходимо по две причини: 1) 

подсъдимият да бъде улеснен при осъществяване на правото си на защита 

предвид голямата гама от вариантни възможности за разглеждане на 

делото по различни глави на НПК в съдебното производство; 2) Съдът да 

се увери в наличието на необходимите предпоставки за разглеждане на 

делото по съответната глава от НПК( като общо или диференцирано 

производство). 

 Много добро е разпореждането за насрочване на ЧНД за разглеждане 

на ЕЗЗА срещу Т. Н. Т. 

     

VІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА  

  

Образуваните първоинстанционни наказателни дела за проверявания 

период са общо 567 бр., от които НОХД – 112 бр. (2012 г. – 59 бр., 2013 г. – 

53 бр.), НАХД – 9 бр. (2012 г. – 3 бр., 2013 г. - 6 бр.), ЧНД – 446 бр. (2012 г. 

– 261 бр., 2013 г. – 185 бр.). От посочените данни е видно, че НОХД 

съставляват 19,8 % от всички образувани наказателни дела. Относително 

най-голям е делът на образуваните ЧНД, или това възлиза на 78,7 %. 

Общият брой на останалите първоинстанционни дела от предишни 

периоди е :  

● за 2012 г. –  15, от които НОХД –   6, НАХД -  1, ЧНД – 8 

● за 2013г.  –  16, от които НОХД – 15, НАХД – 0,  ЧНД – 1   

За проверявания период са разгледани общо 601 първоинстанционни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: НОХД – 130 (2012 г. 

– 71, 2013 г. - 59) или 21,6 %; НАХД – 11 (2012 г. – 4, 2013 г. - 7) или 1,9 %;  

ЧНД – 460 (2012 г. – 267, 2013 г. - 193) или 76,5 %.  

За проверявания период са свършени общо 570 първоинстанционни 

наказателни дела, които се разпределят, както следва: НОХД –  109 (2012 г. 

– 65, в т.ч. прекратени - 1 ; 2013 г. – 44, в т.ч. прекратени - 0) или  0,9 %; 

НАХД – 10(2012 г. –  3 в т.ч. прекратени - 0; 2013 г. – 7, в т.ч. прекратени - 

0) или 0 %;  ЧНД – 451 (2012 г. – 259, в т.ч. прекратени - 18; 2013 г. – 192, в 

т.ч. прекратени 12) или 6,7 %.  

От общо свършените 570 първоинстанционни наказателни дела 

(2012г. – 327, 2013 г. - 243), прекратените са  31 (2012 г. – 19, 2013 г. - 12) 

или това прави 5,4 % от наказателните дела. 

От общо свършените 570 първоинстанционни наказателни дела 

(2012г. – 327, 2013 г. - 243), прекратените са  31 (2012 г. – 19, 2013 г. - 12) 

или това прави 5,4 % от наказателните дела. 

От свършените наказателни дела за целия период, приключили с 

повече от три съдебни заседания са общо 17 дела, като за 2012 г. – 11. 

(нохд № 512/2011 – Енчев, нохд № 495/2011 – Манушев; нохд № 230/2011, 

нохд № 470/2011, нохд № 599/2011 – Димитрова; нохд № 596/2010 – 
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Каменски; нохд № 67/2012 – Петрова; нохд № 585/2011, нохд № 614/2011 – 

Сн.Колева; чнд № 120/2012 – Неделчева; чнд № 595/2011 - Хараламбиева, 

за 2013 г. – 6 (нохд № 110/2012 – Манушев; нохд № 41/2013 – Димитрова; 

нохд № 202/2012 – Петрова; нохд № 439/2011, нохд № 138/2012 – 

Хараламбиева; чнд № 372/2013 - Неделчева  ) . 

Броят на несвършените първоинстанционни дела за проверявания 

период общо е  50, като за съответните години е както следва: за 2012 г. –  

19, за 2013 г. – 15 и към 01.01.2014 г. – 16. От тях НОХД – 33 (2012 г. – 12, 

2013 г. – 6, 2014 г. - 15), АНХД – 2 (2012 г. – 1, 2013 г. – 1, 2014 г. – 0), 

ЧНД – 15 (2012 г. -.6,  2013 г. - 8, 2014 г. - 1).  

 За проверявания период в ОС Добрич няма прекратени дела поради 

изтекла давност, което е положителна констатация.  

За проверявания период в ОС – Добрич има спрени дела  - 2 бр., 

(нохд № 244/2012 – Неделчева и чнд № 541/2012 – Петрова, втори 

докладчик по делото след пенсиониране на съдия – докладчик 

Т.Манушев). 

За проверявания период общо 6  дела (за 2012 г. – 3, за 2013 г. - 3) са 

върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, 

допуснати на досъдебното производство. С разпореждане на съдия – 

докладчик са върнати – 4 дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от 

НПК – 2 дела. Като за 2012 г. –  2 дела, върнати с разпореждане по чл. 249 

НПК, а с определение по чл. 288, т.1 НПК – 1.  За 2013 г. има 2 дела, 

върнати с разпореждане и с определение по чл. 288, т.1 НПК –  1.   

За проверявания период в ОС-Добрич няма възобновени 

наказателни производства – първа инстанция.   

През проверявания период има 1 брой дело с възобновено съдебно 

следствие (нохд № 165/2012 – Т. Манушев) и 1 брой оправдателна 

присъда, като I -ва инстанция – през 2012 г. 

Общият брой на делата, решени по Глава 29 НПК – „Решаване на 

делото със споразумение” за целия проверяван период е  55, като за  2012 

г. –  32 и за 2013 г. – 23.  

За периода има 3 неодобрени споразумения, от които за 2012 г. – 2 

бр. и 1 бр. – за 2013 г., които не са включени в горепосочения брой дела. 

За проверявания период общо  11 дела са разгледани по реда на 

Глава 28 НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание”, като за 2012 г. – 4 и за 2013 г. –7. 

Общо 28 дела са разгледани по реда на Глава 27 НПК „Съкратено 

съдебно следствие” , като за 2012 г. са 17, а за 2013 г. са 11. 

За проверявания период (след 13.08.2013 г.), е разгледано 1 дело,  по 

реда на Глава 26 НПК „Разглеждане на делото в съда по искане на 

обвиняемия” – ЧНД № 318/2013 г. . 
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За проверявания период в ОС – Добрич няма дела, разгледани по 

реда на Глава 24 НПК „Бързо производство” и Глава 25 НПК „Незабавно 

производство”. 

Разгледани са 24 дела, образувани по искане за вземане на мярка за 

неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 НПК). От тях за 2012 г. – 14 

и за 2013 г. – 10. 

Разгледани са 29  дела, образувани по искане за изменение на взета 

на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл. 65 от НПК). От тях 

за 2012 г. – 23 и за 2013 г. – 6. 

За проверявания период в ОС – Добрич няма дела, образувани по 

реда на Глава 34 НПК „Принудителни медицински мерки” и Глава 35 

НПК „Производства във връзка с изпълнение на наказанията”. 

В ОС – Добрич няма дела, образувани преди 01.01.2012 г. и 

неприключили към 01.01.2014 г., което показва добра ликвидност и 

сравнително ускорено разглеждане на делата. 

За проверявания период има общо 47 (2012 г. – 25, 2013 г.- 22) 

отсрочени съдебни заседания по първоинстанционни дела, като причините 

са: невъзможност на подсъдимия да бъде конвоиран от затвора за участие 

в с.з., поради явяването му по същото време в с.з. по друго дело, в друг 

съд, на територията на друг град, непредставено в срок заключение на 

вещо лице, служебна ангажираност на защитник, влошени 

метеорологични условия, заболяване на защитник, по молба на прокурора, 

поради ползване на платен годишен отпуск, невъзможност на вещо лице 

лице да се яви, поради ползване на платен годишен отпуск, молба на 

защитата, определяне на служебен защитник, неизпълнение на съдебна 

поръчка, молба на адвокат за отсрочване на делото, поради сключване на 

споразумение, служебна ангажираност на съдията-докладчик, заболяване 

на съдията-докладчик, необходимост от провеждане на съвместен разпит 

на свидетели и вещото лице. 

Разгледани дела по чл. 243 НПК, по които съдът се е произнесъл в 

срок по-дълъг от срока по чл. 243, ал. 4 НПК за периода са общо 8 (2012 г. 

5 , 2013 г. - 3).  

Преобладаващо делата, образувани в ОС – Добрич, са насрочени 

при спазване на разпоредбите на чл. 252 от НПК, като 1 от тях е насрочено 

в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда, а 1 - без. Извън 

срока – в четиримесечен срок е насрочено 1 дело.  

Отлаганията и насрочванията на делата става при спазване на 

разпоредбата на чл. 271, ал.10 НПК, като за целия период има общо 3 

дела, по които интервалът между съдебните заседания е над три месеца 

(причина за насрочване на делото извън срока е продължително отсъствие 

извън страната, от близо 3 месеца, на съдебен заседател). 
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VІІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 308 И ЧЛ. 340 НПК 

 

Изготвянето на мотивите към постановените присъди за целия 

проверяван период е предимно в срок до 15 дни – по  16 дела. До 30 дни са 

изготвени мотивите по 21 дела, а над 30 дни – по 6 дела.  

Всички решения по НАХ делата се изготвят до 1 месец от обявяване 

на делото за решаване, като общо за периода са 9 дела. До три месеца – 

няма. След три месеца – няма.   

В ОС – Добрич няма изгубени първоинстанционни дела за целия 

проверяван период. 

 

 VІІІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 416 НПК 

 

Препис от присъдите по всички дела се изпраща за изпълнение в 7 – 

дневен срок. За целия период има 17 дела (2012 г. - 11, 2013 г. - 6), по 

които препис от присъдата е изпратена за изпълнение след този срок.  

Причината за забавянето в изпълнението на присъдите е, че по-

голяма част от тях се обжалват в по-горната инстанция и делата се връщат 

в ОС – Добрич след 7-дневния срок от влизането им в сила. 

 

 

ІХ. ПРОВЕРЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 

 

съдия Деница Петрова 

1. НЧД № 133/2013 г. – образувано на 17.04.2013 г. по жалба срещу 

постановление на ОП Добрич от 04.04.2013 г. за прекратяване на ДП 

998/2012 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата. С 

определение от 24.04.2013 г. в з.з.съдът потвърждава отказът. Срещу 

определението е подадена частна жалба, като във ВАпС е образувано 

ВНЧД № 133/2013 г.  (на 10.05.2013 г.) С определение от 28.05.2013 г. е 

потвърдено определението на ОС – Добрич.    

2. НЧД № 256/2013 г. – образувано на 05.07.2013 г. по предложение 

от ОП Добрич за определяне  на общо наказание. Приложен протокол за 

избор на докладчик от същата дата. С резолюция от 08.07.2013 г., делото е 

насрочено за 29.07.2013 г. В това с.з. е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 08.08.2013 г. съдът е определил общо наказание. 

По частна жалба на подсъдимия, във ВАпС е образувано ВНЧД № 

267/2013 г.  (на 17.09.2013 г.) С решение от 11.11.2013 г. е потвърдено 

определението на ОС – Добрич.    

  3. НАХД № 134/2012 г. – образувано на 05.04.2012 г. по предложение 

на ОП Добрич по чл. 78а НК за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2, 

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

дата. С резолюция от 05.04.2012 г. делото е насрочено за 04.05.2012 г. В 
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това с.з. е даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 

04.06.2012 г.  подсъдимият е признат за виновен, освободен от наказателна 

отговорност и му е наложено адм. наказание. Срешу решението на ОС – 

Добрич е подадена въззивна жалба и е образувано ВНОХД № 191/2012 г. – 

образувано на 06.07.2012 г. С решение от 07.11.2012 г. е потвърдено 

решението на ОС Добрич. 

4. НАХД № 296/2013  г. – образувано на 29.07.2013 г. по 

предложение на ОП Добрич по чл. 78а НК за извършено престъпление по 

чл. 255, ал. 4, пр.1, вр. чл. 255, ал. 1, т. 2, вр. чл. 26 НК. Приложен протокол 

за избор на докладчик от същата дата.  С резолюция от 30.07.2013 г., 

делото е насрочено за 14.08.2013 г. По молба на ОП Добрич от 01.08.2013 

г. с резолюция на съдията от същата дата, делото е отложено за 20.09.2013 

г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 17.10.2013 г. 

подсъдимият е признат за виновен, освободен от наказателна отговорност 

и му е наложено адм.наказание глоба в размер на 1000 лв. 

5. ЧНД № 179/2013 г. – образувано на 16.05.2013 г. по чл. 44 ЗЕЗЗА. 

С разпореждане от 16.05.2013 г. на съдия Д.Петрова, въз основа на 

постъпила ЕЗА, издадена от Главен областен прокурор на прокуратура 

Хоф Германия е образувано съдебно производство за разглеждане на ЕЗА 

и делото е насрочено в с.з. за 21.05.2013 г. на която дата е даден ход, 

делото е отложено за 23.05.2013 г. В с.з. на 23.05.2013 г. – даден ход на 

делото и същото е обявено за решаване. С решение от 23.05. 2013 г. е 

допуснато изпълнение на ЕЗА. По въззивна жалба във ВАпС е образувано 

ВЧНД № 160/2013 г. от 03.06.2013 г. С решение на ВАпС от 13.06.2013 г. е 

потвърдено решението на ОС Добрич. 

6. ЧНД № 180/2013 г. – образувано на 16.05.2013 г. по чл. 44 ЗЕЗЗА. 

С разпореждане от 16.05.2013 г. на съдия Д.Петрова, въз основа на 

постъпила ЕЗА, издадена от Главен областен прокурор на прокуратура 

Хоф Германия е образувано съдебно производство за разглеждане на ЕЗА 

и делото е насрочено в с.з. за 21.05.2013 г. на която дата е даден ход, 

делото е отложено за 23.05.2013 г. В с.з. на 23.05.2013 г. – даден ход на 

делото и същото е обявено за решаване. С решение от 23.05. 2013 г. е 

допуснато изпълнение на ЕЗА. По въззивна жалба във ВАпС е образувано 

ВЧНД № 159/2013 г. от 03.06.2013 г. С решение на ВАпС от 13.06.2013 г. е 

потвърдено решението на ОС Добрич.  

7. НОХД № 202/2012 г. – образувано на 04.05.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 302, т. 1, вр. 301, ал. 2 НК. Протокол за избор на 

съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 08.05.2012 г. делото е 

насрочено за разглеждане в с.з. за 28.06.2012 г., на която дата е даден ход, 

делото е отложено за 27.09.2012 г., за събиране на доказателства, наложена 

глоба на неявилите се, редовно призовдани свидетели. В с.з. на 29.09.2012 

г. – даден ход на делото, отложено за 15.10.2012 г. – за събиране на 

доказателства, наложена глоба на неявил се свидетел и постановено 
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принудителното му довеждане. На 15.10.2012 г. – даден ход, отложено за 

30.11.2012 г. – за събиране на доказателства, на която дата е даден ход на 

делото, отложено за 17.01.2013 г. На тази дата – даден ход и постановена 

оправдателна присъда. Мотиви – 14.02.2013 г. По въззивен протест във 

ВАпС е образувано ВНОХД № 50/2013 г. от 25.02.2013 г. С решение на 

ВАпС от 13.05.2013 г. е потвърдена присъдата на ОС Добрич. По протест 

на ВАпП във ВКС е образувано НД № 1339/2013 г. от 25.06.2013 г. С 

решение на ВКС от 07.11.2013 г. е оставено в сила решението на ВАпС.  

8. НОХД № 134/2013 г. – образувано на 17.04.2013 г. за извършено 

престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1, б. „б”, вр. ал. 2, б. „в” от НК. 

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

24.04.2013 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. за 31.05.2013 г., на 

която дата е даден ход, даден ход по същество и е постановена осъдителна 

присъда. Мотиви – 19.06.2013 г. По въззивен протест във ВАпС е 

образувано ВНОХД № 189/2013 г. от 26.06.2013 г. С решение на ВАпС от 

01.11.2013 г. е потвърдена присъдата на ОС Добрич.  

9. НОХД № 328/2012 г. – образувано на 20.07.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 3, вр. чл. 198, ал. 1, вр. 

196, ал. 2, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18  НК. 

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

20.07.2012 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. за 21.08.2012 г., на 

която дата е даден ход, делото е отложено за 01.10.2012 г., за събиране на 

доказателства. В с.з. на 01.10.2012 г. – не е даден ход на делото, с 

определени съдът е отвел служебния защитник и е назначил комплексна 

експертиза, делото отложено за 19.10.2012 г. На 19.10.2012 г. – даден ход, 

отложено за 16.11.2012 г. – за събиране на доказателства, на която дата е 

даден ход на делото и постановена осъдителна присъда. Мотиви –  

10.12.2012 г. По въззивна жалба във ВАпС е образувано ВНОХД № 

366/2012 г. от 14.12.2012 г. С решение на ВАпС от 20.02.2013 г. е 

потвърдена присъдата на ОС Добрич.  

 

съдия Атанас Каменски 

1. ЧНД № 431/2013 г. – образувано на 10.12.2013 г. по чл. 243, ал. 3 

НПК – жалба с/у постановление на ОП ДОбрич за прекратяване на ДП 

95/2013 г. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С 

определение от 17.12.2013 г. е потвърдено постановлението за 

прекратяване. По частна жалба срешу определението във ВАпС е 

образувано ВЧНД № 22/2014 г. от 29.0!.2014 г. С определение на ВАпС от 

03.02.2014 г. е потвърдено определението на ОС Добрич.  

2. ЧНД № 379/2013 г. – образувано на 31.10. 2013 г. по чл. 451, т. 2 

НПК – предложение на ОП ДОбрич за замяна на наказание „пробация” с 

„лишаване от свобода”. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата 

дата. С резолюция от 01.11.2013 г. делото е насрочено в с.з на 19.11.2013 
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г., на която дата ход на делото не е даден и същото е отложено за 

17.12.2013 г. за събиране на док-ва и определяне на служебна защита. На 

17.12. – даден ход и делото е обявено за произнасяне в срок. С определение 

от 18.12.2013 г. е заменена пробационната мярка с лишаване от свобода. 

3. ЧНД № 231/2012 г. – образувано на 30.05.2012 г. по чл. 243, ал. 3 

НПК – жалба с/у постановление на ОП Добрич за прекратяване на ДП 

320/2011 г. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С 

определение от 28.06.2012 г. е изменено постановлението, по отношение 

основанието за прекратяване. 

4. ЧНД № 70/2012 г. – образувано на 17.02.2012 г. по чл. 64 НПК – 

искане от  ОП Добрич за определяне на МН. Няма протокол за избор на 

съдия-докладчик от същата дата (по дежурство). На щемпела за образуване 

на делото няма подпис на председателя на ОС Добрич. С определение от 

17.02.2012 г. е взета МН „задържане под стража”. По частна жалба срешу 

определението във ВАпС е образувано ВЧНД № 54/2012 г. от 24.02.2012 г. 

С определение на ВАпС от 28.02.2014 г. е потвърдено определението на 

ОС Добрич.  

  5. ЧНД № 254/2013 г. – образувано на 02.07.2013 г. по чл. 4 от 

Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета – Закона за признаване, 

изпъление и изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции. Протокол за избор на съдия-

докладчик от същата дата. С разпореждане от 02.07.2013 г. делото е 

насрочено в с.з. за 08.07.2013 г., на която дата е даден ход и е обявено за 

решаване. С решение от същата дата е признато решението на 

чуждестранния несъдебен орган. 

  6. ЧНД № 253/2013 г. – образувано на 02.07.2013 г. по чл. 4 от 

Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета – Закона за признаване, 

изпъление и изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции.  Протокол за избор на съдия-

докладчик от същата дата. С разпореждане от 02.07.2013 г. делото е 

насрочено в с.з. за 08.07.2013 г., на която дата е даден ход и е обявено за 

решаване. С решение от същата дата е признато решението на 

чуждестранния несъдебен орган. 

7. НОХД № 434/2013 г. – образувано на 11.12.2013 г. за извършено 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. Протокол за 

избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 06.12.2013 г. 

делото е насрочено в с.з. за 31.01.2014 г., на която дата е даден ход на 

делото, уважена е постъпилата от подсъдимата молба за разглеждане на 

делото по реда на гл. 27 НПК и е постановена е осъдителна присъда, вл. В 

сила на 18.02.2014 г. 

8. НОХД № 364/2012 г. – образувано на 14.08.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 304, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-

докладчик от същата дата. С разпореждане от 03.09.2012 г. делото е 
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насрочено в с.з. за 11.09.2012 г., на която дата е даден ход на делото, 

уважено е искане от подсъдимия за разглеждане на делото по реда на гл. 27 

НПК и е постановена е осъдителна присъда, вл. в сила на 19.09.2012 г. 

9. НАХД № 15/2013 г. – образувано на 14.01.2012 г. по предложение 

по чл. 78а НК за извършено престъпление по чл. 319а, ал. 1 от НК. 

Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С резолюция от 

24.01.2012 г. делото е насрочено в с.з. за 15.02.2012 г. С резоюция от 

12.02.2012 г. поради нередовно призоваване на обвиняемия, делото е 

отсрочено за 01.03, на която дата е даден ход на делото и е обявено за 

решаване. С решение от 07.03.2012 г. подсъдимият е признат за виновен, 

освободен от НО и му е наложена глоба в размер на 1000 лв. 

 

съдия Тома Манушев 

1. ЧНД № 195/2013 г. – образувано на 23.05.2013 г. по чл. 306 НПК. 

Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. По делото липсва 

разпореждане за насрочването му в с.з. Датата на съдебното заседание – 

17.06.2013 г. е видна от списъка за призоваване и изпратените призовки. 

На 1вата страница на делото, с резолюция от 28.05.2013 г. е разпоредено да 

се призоват лицето, за което е предложена кумулация, защитника му и ОП 

Добрич. На 17.06.2013 г. е даден ход на делото и същото е обявено за 

решаване. С определение от 20.06.2013 г. са групирани наказанията и е 

определен затворническия режим. По частна жалба срешу определението 

във ВАпС е образувано ВЧНД № 232/2013 г. от 30.07.2013 г. С решение на 

ВАпС от 15.10.2013 г. е потвърдено определението на ОС Добрич.  

2. ЧНД № 20/2013 г. – образувано на 16.01.2013 г. по чл. 4 от 

Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета – Закона за признаване, 

изпъление, изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции. Протокол за избор на съдия-

докладчик от същата дата. По делото липсва разпореждане за насрочването 

му в с.з. Датата на съдебното заседание – 25.02.2013 г. е видна от списъка 

за призоваване и изпратените призовки. На 1вата страница на делото, с 

резолюция от 17.01.2013 г. е разпоредено да се назначи служебен защитник 

и да се призове лицето и ОП Добрич. В с.з. за 25.02.2013 г. е даден ход и 

делото е отложено за 25.03.2013 г. – за събиране на доказателства, на която 

дата е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 01.04.2013 г. е 

признато решението на чуждестранния несъдебен орган. 

3. НОХД № 16/2013 г. – образувано на 14.01.2013 г. за извършено 

престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115 от НК. 

Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. По кориците на 

делото липсва разпореждане за насрочването му в 1- во с.з. Датата на 1вото 

по делото с.з. се установява от приложен списък на лицата, призовани за 

с.з., насрочено за 18.02.2013 г. На 1ва стр. от делото с резолюция е 

разпоредено да се призоват лицата по списъка. Видно от протокола от с.з. 
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от .18.02.2013 г. докладчик по делото е бил Тома Манушев. Даден е ход на 

делото и е постановена осъдителна присъда, мотивите към която са 

изготвени на 21.02.2013 г.  

4. НОХД № 126/2012 г. – образувано на 28.03.2012 г. по внесено 

предложение за споразумение - за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 

2, изр. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б” от 

НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. По кориците на 

делото липсва разпореждане за насрочването му в 1во с.з. Датата на 1вото 

по делото с.з. се установява от приложен списък на лицата, призовани за 

с.з., насрочено за 04.04.2012 г., на която дата е даден ход и с определение 

на съда е одобрено споразумението и наказателното производство е 

прекратено. 

 

Съдия Калина Димитрова 

1. ЧНД № 224/2013  г. – образувано на 18.06.2013  г. по чл. 306 НПК. 

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

разпореждане от 27.06.2013 г, е оставено без разглеждане искането и 

производството по делото е прекратено. Срещу разпореждането е подадена 

частна жалба и във ВАпС на 22.07.2013 г. е образувано ВНЧД № 215/2013 

г. С определение от 29.08.2013 г. е потвърдено определението на ОС 

Добрич. 

2. ЧНД № 141/2012 г. – образувано на 06.02.2012 г. по чл. 64 НПК – 

молба за изменение на МН. С определение от същата дата съдията-

докладчик Милена Хараламбиева се е отвела от разглеждане на делото. По 

делото е приложен протокол за избор на съдия-докладчик от 09.04..2012 г. 

и е определена съдия К.Димитрова. С определение от 11.04.2012 г. е 

оставена без уважение молбата за изменение на МН „задържане под 

стража”. 

3. ЧНД № 106/2012  г. – образувано на 19.03.2012  г. по чл. 243 НПК 

с/у постановление за прекратяване на ДП 146/2009 г.. Приложен протокол 

за случаен избор на докладчик от същата дата. С определение от 

23.03.2012 г, е отменено постановлението и делото е върнато на ОП 

Добрич за доразследване. 

4. ЧНД № 88/2013 г. – образувано на 18.03.2013 г. по чл. 64 НПК – 

искане ОП Добрич - МН. Липсва разпореждане за насрочване на делото в 

с.з. за 19.03.2013 г., на която дата е даден ход и с определение е взета МН 

„задържане под стража”. 

5. НОХД № 450/2012 г. – образувано на 16.10.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 249, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 17.10.2012 г. делото е насрочено в с.з. за 15.11.2012 г., на 

която дата е одобрено споразумение. 
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6. НАХД № 542/2012 г. – образувано на 27.12.2012 г. по внесено 

предложение по чл. 78 а НК за извършено престъпление по чл. 255, ал. 4, 

пр. 2, вр. ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 2 и ал. 26, ал. 1 от НК. Протокол за избор 

на съдия-докладчик от същата дата. По кориците на делото липсва 

разпореждане за насрочване. От списъка за призоваване на лица може да се 

установи датата на първото по делото съдебно заседание - 25.01.2013 г., на 

която дата е даден ход и същото е обявено за решаване. С решение от 

15.02.2013 г. подсъдимият е признат за виновен, освободен от НО и е 

наложено адм.наказание. 

7. НОХД № 388/2013 г. – образувано на 13.11.2013 г. за извършено 

престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и 5 от НК – внесено споразумение по 

чл. 381, ал.1 НПК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. 

С резолюция без дата делото е насрочено в с.з. за 19.11.2013 г., на която 

дата е одобрено споразумение и наказателното производство е прекратено. 

8. НОХД № 260/2012 г. – образувано на 14.06.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 12, пр. 2, вр. с чл. 115 от НК. Протокол за 

избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 18.06.2012 г. 

делото е насрочено за разглеждане в с.з на 12.07.2012 г. С резолюция от 

неизвестна дата, поради постъпило от Затвора – гр. Стара Загора писмо, че 

подсъдимият на същата дата следва да се яви по дело в друг съд, съдията-

докладчик е отсрочил делото за 20.07.2012 г. На тази дата е даден ход на 

делото, уважено е искане на подсъдимия за разглеждане на делото по реда 

на глава 27 НПК и е постановена осъдителна присъда. Мотиви от 

08.08.2012 г. По въззивна жалба във ВАпС е образувано ВНОХД 239/2012 

г. на 13.08.2012 г. С решение от 31.10.2012 г. присъдата е отменена 

частично в гражданско-осъдителната й част, а в останалата е потвърдена. 

По касационна жалба е образувано на 12.12..2012 г. НД 2286/2012 г. – 

ВКС. С решение от 11.07.2013 г. е изменено решението на ВАпС, като е 

отменено в частта, в която е прекратено производството по делото в 

гражданската й част. Отхвърлен е предявеният граждански иск за 

неимуществени вреди, като неоснователен.  

9. НАХД № 346/2013 г. – образувано на 03.10.2013 г. по внесено 

предложение по чл. 78 а НК за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 3, 

вр. ал. 2 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С 

резолюция от 09.10.2013 г. делото е насрочено в с.з. на 04.11.2013 г., на 

която дата е даден ход и същото е обявено за решаване. С решение от 

22.11.2013 г. подсъдимият е признат за виновен, освободен от НО и е 

наложено адм.наказание глоба в размер на 500 лв. 

10. НОХД № 296/2012 г. – образувано на 05.07.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 244, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, 

вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата 

дата. По делото липсва съдебен акт за насрочване в с.з. Датата на с.з. е 
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установена от списък на призованите лица за 09.07.2012 г., на която дата е 

даден ход, одобрено е споразумение и производството е прекратено. 

11. НОХД № 127/2013 г. – образувано на 09.04.2013 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2 и т. 5, 

вр. чл. 194, ал. 1 и по чл. 198, ал. 3, пр. 1, вр. ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. 

Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. По делото липсва 

съдебен акт за насрочване в с.з. Датата на с.з. е установена от списък на 

призованите лица за 12.04.2013 г., на която дата е даден ход, одобрено е 

споразумение и производството е прекратено. 

12. НОХД № 78/2012 г. – образувано на 02.03.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 194, ал. 3, вр. ал. 1, чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от 

НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 05.03.2012 г. детото е насрочено в с.з. на 05.04.2012 г., на 

която дата е даден ход, даден ход на съдебните прения, постановена 

осъдителна присъда, вл. в сила на 24.07.2012 г. 

 

съдия Милена Хараламбиева 

1. ЧНД № 23/2013 г. – образувано на 17.01.2013 г. по чл. 14, ал. 4, т. 5 

ЗЕЗЗА. С резолюция от 17.01.2013 г. на съдия М.Хараламбиева делото е 

насрочено в с.з. за 23.01.2013 г. на която дата е даден ход и същото е 

обявено за решаване. С решение от 23.01.2013 г. е уважена молбата за 

екстрадиция. 

2. ЧНД №19/2013 г. – образувано на 16.01.2013 г. по чл. 4 от Рамково 

решение 2005/214/ПВР на Съвета – Закона за признаване, изпъление, 

изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за 

налагане на финансови санкции. Протокол за избор на съдия-докладчик от 

същата дата. С разпореждане за делото е насрочено за с.з на 23.01.2013 г., 

на която дата е даден ход и делото е отложено за 13.02.2013 г. – за 

събиране на доказателства. На 13.02.2013 г. е даден ход, делото е отложено 

за 25.02.2013 г. – за събиране на доказателства. На тази дата е даден ход на 

делото и същото обявено за решаване. С решение от 25.02.2013 г. е 

признато решението на чуждестранния несъдебен орган. 

3.ЧНД № 72/2012 г. – образувано на 21.02.2012 г. по чл. 65 НПК. С 

резолюция от 22.02.2012 г. на съдия М.Хараламбиева делото е насрочено в 

с.з. за 23.02.2012 г. на която дата е даден ход и с определение е оставена 

без уважение молбата за изменение на МН. По частна жалба във ВАпС на 

05.03.2012 г. е образувано ВЧНД 63/2012 г. С определение от 06.03.2012 г. 

ВАпС е потвърдил определението на ОС Добрич. 

4. ЧНД № 266/2012 г. – образувано на 14.06.2012 г. по чл. 451 НПК. 

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

14.06.2012 г. делото е насрочено в с.з. за 10.07.2012 г. на която дата е даден 

ход и е обявено за решаване. С определение от 11.07.2012 г. съдът е 

заменил „пробация” с „лишаване от свобода”. 
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5. НАХД № 337/2013 г. – образувано по внесено предложение по чл. 

78а НК на 25.09.2013 г. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 1 от НК. 

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

26.09.2013 г. делото е насрочено в с.з. за 24.10.2013 г., на която дата е 

даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 22.11.2013 г. 

подсъдимият е признат за виновен, освободен от НО и е наложено адм. 

наказание глоба в размер на 500 лв. 

6. НОХД № 323/2013 г. – образувано на 26.08.2013 г. за извършено 

престъпление по чл. 343, ал. 1, б „в”, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. Протокол за 

избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 17.09.2013 г. 

делото е насрочено в с.з. за 17.10.2013 г., на която дата е даден ход на 

делото, постановена е осъдителна присъда. Мотиви от 18.11.2013 г. По 

въззивна жалба във ВАпС на 21.11.2013 г. е образувано ВНОХД 345/2013 

г. С решение от 28.01.2013 г. ВАпС е изменил присъдата на ОС Добрич, 

като е оправдал подсъдимия за 2 от нарушенията и е потвърдил присъдата 

в останалата част. 

7. НАХД № 387/2013 г. – образувано по внесено предложение по чл. 

78а НК на 12.11.2013 г. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 

т. 5 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 13.11.2013 г. делото е насрочено в с.з. за 11.12.2013 г., на 

която дата е даден ход на делото и е обявено за решаване. С решение от 

16.12.2013 г. подсъдимият е признат за виновен, освободен от НО и е 

наложено адм. наказание глоба в размер на 500 лв. 

8. НОХД № 335/2013 г. – образувано на 23.09.2013 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 

от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С резолюция  

от 23.09.2013 г. делото е насрочено в с.з. за 27.09.2013 г., на която дата е 

даден ход на делото, одобрено е споразумение и наказателното 

производство е прекратено. 

9. НОХД № 112/2013 г. – образувано на 04.04.2013 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с ал. 1, 

вр. чл. 20, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата 

дата. С резолюция от 04.04.2013 г. делото е насрочено в с.з. за 08.04.2013 

г., на която дата е даден ход на делото, одобрено е споразумение и 

наказателното производство е прекратено. 

10. НАХД № 23/2012 г. – образувано на 19.01.2012 г. по внесено 

предложение по чл. 78а НК за извършено престъпление по чл. 255, ал. 4, 

пр. 1, вр. ал. 1, т.2, пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол за избор на 

съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 24.01.2012 г. делото е 

насрочено в с.з. за 15.02.2012 г., на която дата е даден ход на делото и 

същото е обявено за решаване. С решение от 16.02.2012 г. подсъдимият е 

признат за виновен, освободен от НО и му е наложено административно 

наказание глоба в размер на 500 лв. 
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11. НОХД № 295/2012 г. – образувано на 05.07.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 2, вр. чл. 198,  

ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 199, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5, вр чл. 194, ал. 1 от НК. 

Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С резолюция от 

05.07.2012 г. е насрочено в с.з. от 10.07.2012 г., на която дата е даден ход 

на делото, одобрено е споразумение и наказателното производство е 

прекратено. 

 

съдия Флорентина Неделчева 

1. ЧНД № 438/2013 г. – образувано на 13.12.2013 г. по чл. 243 НПК. 

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

19.12.2013 г. е потвърдено постановлението за прекратяване. По частна 

жалба във ВАпС на 14.02.2014 г. е образувано ВЧНД 49/2014 г. С 

определение от 20.02.2014 г. ВАпС е потвърдил определението на ОС 

Добрич. 

2. ЧНД № 261/2013 г. – образувано на 05.07.2013 г. по чл. 23 – чл. 25 

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

08.07.2013 г. делото е насрочено за разглеждане в с.з. за 15.07.2013 г., на 

която дата е даден ход на делото и същото е обявено за решаване. С 

определение от 16.07.2013 г. е определено общо наказание. 

3. ЧНД № 225/2013 г. – образувано на 18.06.2013 г. по чл. 4 от 

Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета – Закона за признаване, 

изпъление, изпращане на решения за конфискация или отнемане и 

решения за налагане на финансови санкции. Протокол за избор на съдия-

докладчик от същата дата. С разпореждане от 19.06.2013 г. делото е 

насрочено за с.з на 25.06.2013 г., на която дата е даден ход и делото е 

обявено за решаване. С решение от 25.06.2013 г. е признато за изпълнение 

присъдата на РС – Тиргартен – Берлин, Германия. 

4. ЧНД № 226/2013 г. – образувано на 18.06.2013 г. по чл. 306, ал. 1 

НПК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С 

разпореждане от 19.06.2013 г. делото е насрочено за с.з на 02.07.2013 г., на 

която дата е даден ход и делото е обявено за решаване. С определение от 

05.07.2013 г. е групирано. По частна жалба във ВАпС е образувано ВЧНД 

256/2013 г. от 30.08.2013 г. С определение от 02.12.2013 г. е потвърдено 

определението на ОС Добрич. 

5. НОХД № 448/2013 г. – образувано на 20.12.2013 г. за извършено 

престъпление по чл. 249, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол за 

избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 20.12.2013 г. 

делото е насрочено в с.з. за 10.02.2014 г., на която дата е даден ход на 

делото, уважено е искане от подсъдимата за разглеждане на делото по реда 

на гл. 27 НПК и е постановена е осъдителна присъда, вл. В сила на 

26.02.2014 г. 
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6. НОХД № 6/2013 г. (снимани протоколи от с.з)– образувано на 

07.01.2013 г. за извършено престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 3, вр. ал. 2, пр. 

2 и пр. 3, вр. ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата 

дата. С разпореждане от 11.01.2013 г. делото е насрочено в с.з. за 

30.01.2013 г., на която дата е даден ход на делото и е постановена 

осъдителна присъда. Присъдата вл. в сила на 15.02.2013 г. 

7. НОХД № 472/2012 г. – образувано на 05.11.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-

докладчик от същата дата. С разпореждане от 09.11.2012 г. делото е 

насрочено в с.з. за 10.12.2013 г., на която дата е даден ход на делото,  

уважено искане на подсъдимия за разглеждане на делото по реда на глава 

27 НПК, постановена осъдителна присъда, вл. в сила на 28.12.2013 г. 

8. НАХД № 98/2013 г. – образувано на 28.03.2013 г. по внесено 

предложение по чл. 78а НК за извършено престъпление по чл. 248а, ал. 2, 

вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата 

дата. По кориците на делото липсва разпореждане, с което същото да е 

насрочено в с.з. Датата на първото с.з. се установява от списък за 

призоваване на лицата за с.з. на 23.04.2013 г., на която дата е даден ход на 

делото и същото е обявено за решаване. С решение от 07.05.2013 г. 

подсъдимият е признат за виновен, освободен от НО и му е наложено 

административно наказание глоба в размер на 1000 лв. 

9. НОХД № 486/2012 г. – образувано на 19.11.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 142, ал. 2, т. 3, пр. 2, вр. 

ал.1 от НК. По делото липсва протокол за избор на съдия-докладчик. С 

резолюция от 15.11.2012 г. делото е насрочено в с.з. за 19.12.2013 г., на 

която дата е даден ход на делото,  одобрено е споразумение и 

производството е прекратено. 

10. НОХД № 540/2012 г. – образувано на 21.12.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, 

ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от 

същата дата. По делото не е намерено разпореждане за насрочване на 

делото в с.з. Датата на с.з. е установена от списък на призованите лица за 

с.з. от 27.12.2012 г., на която дата е даден ход на делото,  одобрено 

споразумение и производството е прекратено. 

11. НОХД № 271/2012 г. – образувано на 18.06.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 252, ал. 2, вр. ал. 1, вр.  

чл. 20, ал. 2 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. 

С  резолюция от 18.06.2012 г. е наср. за 25.06.2012 г., на която дата е даден 

ход на делото,  одобрено споразумение и производството е прекратено. 

12. НОХД № 265/2012 г. – образувано на 14.06.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 249, ал. 1, пр.1 и чл. 215, ал.1 от НК. Протокол за 

избор на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 11.06.2012 

г.е насрочено в с.з. от 10.07.2012 г., на която дата е даден ход на делото,  
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разгледано по реда на глава 27 НПК и е постановена осъдителна присъда, 

вл. в сила на 06.08.2012 г. 

13. НОХД № 297/2012 г. – образувано на 05.07.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 244, ал. 1, вр. чл. 18 ал. 1, 

вр. чл. 20, ал.2 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата 

дата. С резолюция от 05.07.2012 г. е насрочено в с.з. от 09.07.2012 г., на 

която дата е даден ход на делото, одобрено е споразумение и 

наказателното производство е прекратено. 

14. НОХД № 164/2013 г. – образувано на 08.05.2013 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195,  

ал. 1, т. 3, пр. 2 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и б „б” и по 

чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 3, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а’ и 

б. „б”, вр. ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата 

дата. С резолюция от 09.05.2013 г. е насрочено в с.з. от 13.05.2013 г., на 

която дата е даден ход на делото, одобрено е споразумение и 

наказателното производство е прекратено. 

15. НОХД № 183/2013 г. – образувано на 17.05.2013 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК. 

Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. С резолюция от 

18.05.2013 г. е насрочено в с.з. от 21.05.2013 г., на която дата е даден ход 

на делото, одобрено е споразумение и наказателното производство е 

прекратено. 

 

съдия Енчо Енев 

1. НОХД № 116/2012 г. – образувано на 22.03.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 252, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1 

от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от същата дата. По кориците 

на делото няма съдебен акт за насрочване за разглеждане в с.з Датата на 

с.з. се установява от списък на призованите лица за с.з. за 26.03.2012 г., на 

която дата е даден ход на делото, одобрено е споразумение и 

наказателното производство е прекратено. 

2. НОХД № 455/2012 г. – образувано на 25.10.2012 г. по внесено 

споразумение за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1 НК и чл. 197, т. 

1, вр. чл. 194, ал. 1 от НК. Протокол за избор на съдия-докладчик от 

същата дата. По кориците на делото няма разпореждане за насрочване за 

разглеждане в с.з Датата на с.з. се установява от списък на призованите 

лица за с.з. за 29.10.2012 г., на която дата е даден ход на делото, одобрено е 

споразумение и наказателното производство е прекратено. 

3. НОХД № 130/2012 г. – образувано на 28.03.2012 г. за извършено 

престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Протокол за избор 

на съдия-докладчик от същата дата. С разпореждане от 29.03.2012 г. 

делото е насрочено за разглеждане в с.з на 07.05.2012 г., на която дата не 

даден ход на делото, поради направено изявление на подсъдимия за 
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назначаване на сл.защитник. Делото е отложено за 18.06.2012 г., на която 

дата е даден ход, постановена осъдителна присъда. Присъдата е вл. в сила 

на 04.07.2012 г. 

Бяха проверени още и следните дела: НОХД № 65/2013 г.; НОХД № 

45/2013 г.; НОХД № 295/2013 г.; НОХД № 19/2012 г.; НОХД № 69/2013 г.; 

ЧНД № 182/2013 г. 

 

Х. ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ 

 

1. Образуване на делата 

 Съгласно чл. 318, ал.1 НПК, производството пред въззивната 

инстанция се образува по протест на прокурора или по жалба на страните. 

С какъв акт се образува въззивното производство в гл. XXI НПК не се 

посочва. 

 Съгласно чл. 317 НПК, доколкото в тази глава (Гл. ХХI – Въззивно 

производство) няма особени правила, прилагат се правилата за 

производството пред първата инстанция. Ето защо по отношение на акта, с 

който се образува въззивното производство, следва да се приложат 

правилата на чл. 247, а именно с разпореждане на председателя на съда 

или от оправомощен от него с нарочна заповед заместник. Изискването 

производството да бъде образувано от председател или негов заместник 

произтича от нормата на чл. 247, ал.2 НПК, която предвижда обжалваемост 

само на разпореждането на председателя на съда, респ. на неговия 

заместник, за отказ да се образува производство по тъжба на пострадалия 

пред първоинстанционния съд. Изискването се отнася и за дела от общ 

характер, доколкото и двете основания (двата акта) за образуване на 

наказателно производство са дадени кумулативно относно образуването 

им с разпореждане. 

 

2. Движение на делата 

Образуваните въззивни наказателни дела за проверявания период са 

общо 440, от които ВНОХД – 141 (2012 г. – 79, 2013 г. - 62), КНАХД – 31 

(2012 г. – 19, 2013 г. - 12), ВЧНД – 229 (2012 г. – 108, 2013 г. - 121) и 

ВНЧХД – 39 (2012 г. – 20, 2013 г. - 19). От посочените данни е видно, че 

ВНОХД съставляват 32 % от всички образувани наказателни дела. 

Относително най-голям е делът на образуваните ВЧНД – 229 или това 

възлиза на 52 %. 

Общият брой на останалите въззивни дела от предишни периоди е 

49, като:  

● за 2012 г. към 31 декември – 29, от които ВНОХД – 14, КНАХД - 4, 

ВЧНД – 5, ВНЧХД - 6   

● за 2013г. към 31 декември –  20, от които ВНОХД – 13, КНАХД – 

1, ВЧНД – 2, ВНЧХД - 4 . 
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За проверявания период са разгледани общо 500 въззивни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 172 (2012 

г. – 96, 2013 г. - 76) или 34,4 %; КНАХД – 38 (2012 г. – 22, 2013 г. - 16) или 

7,6 %;  ВЧНД – 242 (2012 г. – 116, 2013 г. - 126) или 48,4  %; ВНЧХД – 48 

(2012 г. – 23, 2013 г. - 25) или 9,6 %.  

За проверявания период са свършени общо 451 въззивни наказателни 

дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 145 (2012 г. – 82, в т.ч. 

прекратени  - 0 ; 2013 г. – 63, в т.ч. прекратени - 4) или 32,2 %; КНАХД – 

33 (2012 г. –  18, в т.ч. прекратени.- 0 ; 2013 г. – 15, в т.ч. прекратени - 1) 

или  7,32 %;  ВЧНД – 235 (2012 г. – 111, в т.ч. прекратени  - 10; 2013 г. -  

124,  в т.ч. прекратени  -  9) или  52,11%; ВНЧХД  38  (2012 г. -  17 , в т.ч. 

прекратени – 0 ; 2013 г. – 21  в т.ч. прекратени  - 3) или 8,43 % .  

От общо свършените 451 въззивни наказателни дела (2012г. – 228,  

2013 г. - 223), прекратените са 27 (2012 г. – 10, 2013 г. - 17) или това прави 

5,99 % от наказателните дела. 

Броят на несвършените въззивни дела за проверявания период общо 

е  80 , като за съответните години е както следва: за 2012 г. –  31, за 2013 г. 

–  29 и към 01.01.2014 г. – 20, от тях ВНОХД – 44 (2012 г. – 17, 2013 г. – 14 

и към 01.01.2014 г. - 13), КНАХД – 8 (2012 г. – 3, 2013 г. – 4 и към 

01.01.2014 г. - 1); ВЧНД – 15 (2012 г. – 8, 2013 г. - 5, към 01.01.2014 г. - 2); 

ВНЧХД – 13 (2012 г. – 3, 2013 г. – 6 , към 01.01.2014 г. - 4).  

Възобновените наказателни производства – въззивна инстанция за 

целия период са 4 броя – внохд № 360/2012, внохд № 161/2012 – Енчев; 

внохд № 163/2013 – Манушев; внохд № 210/2013 – Каменски.  

През проверявания период има дела с възобновено съдебно 

следствие – вчнд № 177/2012, внохд № 186/2012 (делото е с резултат 

отменен ход по същество в две з.з. – 06.07.2012 г. и на 08.10.2012 г.), 

кнахд № 510/2012 – Манушев; внохд № 180/2012 – Димитрова; внохд № 

213/2012 – Неделчева.  

Броят на решенията на ОС – Добрич, с които са потвърдени 

оправдателните присъди на първата инстанция, за проверявания период са 

16, от които присъди – 9, решения по НАХД - 2, като за 2012 г. –  9 

(присъди – 9, решения – 0 ) и за 2013 г. – 7 (присъди – 5, решения - 2). 

Броят на изменените присъди, с които се смекчава положението на 

подсъдимия (намаляване на наказанието), за целия период са 7, като за 

2012 г. – 2 и за 2013 г. – 5. 

За периода няма дела, по които е приложена условна присъда.  

 Потвърдените определения на първа инстанция, с които е 

прекратено наказателното производство от прокурора, за целия 

проверяван период са 11, като за 2012 г. са  - 2 и за 2013 г. са - 9. 

Отменените осъдителни присъди с оправдаване на подсъдимия 

изцяло за целия период са 5, от които  за 2012 г. - 4, за 2013 г. - 1.  
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Броят на отменените присъди с връщане на делото за ново 

разглеждане на съда или прокурора общо за целия период е - 36, като за 

2012 г.   са – 22 , от тях 17 са върнати на съда и 5 на прокурора;  2013 г. – 

14, като 10 дела са върнати на съда и 4 – на прокурора. 

За проверявания период има общо 63 (2012 г. – 25, 2013 г.- 38) 

отсрочени съдебни заседания по въззивни дела, като причините са: 

влошени метеорологични условия, молба на защитата, молба на адвокат за 

отсрочване на делото, отвод и невъзможност да се сформира състав, 

отсъствие на съдията поради служебен анагажимент, поради постъпила 

молба от жалбоподателя - подсъдим, заболяване на съдията-докладчик, 

невъзможност на подсъдимия да бъде конвоиран от затвора за участие в 

с.з., поради явяването му по същото време в с.з. по друго дело, в друг съд, 

на територията на друг град, съвпадение на датата на провеждане на 

съдебното заседание с празника на града, смяна на съдията-докладчик, по 

молба на вещо лице, поради невъзможност за изготвяне в срок на 

експертизата, поради ползване на платен годишен отпуск от вещото лице, 

по молба от вещите лица, по назначена тройна СМЕ, за невъзможност да 

се явят поради здравословни проблеми на едно от вещите лица, 

невъзможност за редовно призоваване на страните, заболяване на 

подсъдимия, задържане под стража на подсъдимия, заболяване на 

защитника. 

 

3. По спазването на чл. 340 НПК 

За проверявания период има 33 дела  (2012 г. –  18, 2013 г. -  15) 

дела, по които актовете са написани след едномесечния срок от датата на 

обявяване на делото за решаване, като периодът на забава в изготвянето 

на съдебните актове е между 2 и 44 дни. В ОС Добрич няма дела, по които 

срокът за изготвяне на съдебните актове да е повече от 3 месеца. 

В ОС – Добрич няма изгубени въззивни дела за целия проверяван 

период. 
    

ХІ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ОТДЕЛЕНИЕ НА СОС 

 

Броят на съдебните заседания на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, за проверявания период е както следва:  

● за 2012 г. -  429 или средно месечно броят на съдебните заседания 

е 35,75. Съдия Енчо Енчев –  1,58 с. з., съдия Флорентина Неделчева –

5,33с. з., съдия Тома Манушев – 5,75 с. з., съдия Калина Димитрова –5,25 

с.з., съдия Атанас Каменски  – 5,16 с. з., Деница Петрова   –  6,25 с. з., 

Милена Хараламбиева  – 5 с. з. и Сн.Колева- 8,5 с.з.( работила в периода 

януари- февруари 2012 г.).    
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● за 2013 г. - 396 или средно месечно броят на съдебните заседания е 

33. Съдия Енчо Енчев –  1,42 с. з., съдия Флорентина Неделчева – 5,92 с. з., 

съдия Тома Манушев –  3,5 с. з., съдия Калина Димитрова –  5,33 с.з., 

съдия Атанас Каменски  – 4,92 с. з., Деница Петрова   –  5,92 с. з. и Милена 

Хараламбиева  – 6 с. з. 

Средномесечното постъпление на съда за периода е  41,96 дела, като 

за 2012 г. е  45,75 дела, а за 2013 г. –  38,17 дела. 

През проверявания период на съдия Енчо Енчев са разпределени 

общо  30 наказателни дела или 1,24 месечно, а са свършени общо 31 или по  

1,29 месечно. На съдия Фл.Неделчева са разпределени общо  176 

наказателни дела или 7,33 месечно, а са свършени общо  172 или по 7,17 

месечно. На съдия Т.Манушев са разпределени общо 111 наказателни дела 

или 4,63 месечно, а са свършени общо  121 или по  5,04 месечно. На съдия 

К.Димитрова са разпределени общо 169 наказателни дела или 7,04 

месечно, а са свършени общо 175  или по 7,29  месечно. На съдия Ат. 

Каменски са разпределени общо  174 наказателни дела или 7,25 месечно, а 

са свършени общо 169 или по 7,04 месечно. На съдия Д.Петрова са 

разпределени общо   186 наказателни дела или 7,75 месечно, а са свършени 

общо 185 или по  7,71 месечно. На съдия М.Хараламбиева са разпределени 

общо  143 наказателни дела или 5,96 месечно, а са свършени общо  141 или 

по  5,88 месечно.  

Средномесечно постъпление за целия период на съдия е  5,99.  

Средномесечно свършени дела за целия период на съдия е  5,96. 

От посочените данни се констатира, че съотношението между 

възложените и свършените дела е почти 1:1, като в полза на постъпилите е 

с 0.03, което сочи на добра организация в работата, ритмичност и висока 

ликвидност на постъпващите дела. 

Същевременно следва да се отбележи, че натовареността на съдиите 

не е голяма и това позволява и своевременно приключване на делата, което 

за този съд е налице. 

 

 

    ХІІ. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 

От решените общо 1021 дела (I- ва и въззивна инстанция), 

обжалвани са 99, от които за 2012 г. – 57  и за 2013 г. – 42. От обжалваните 

има резултат по 90 дела. От тях потвърдени са 72 (80 %), изменени са 11 

(12,2 %) и отменени – 7 (7,8 %). От отменените, върнати за ново 

разглеждане са 5 (71,43 %), решени по същество - 2(28,57 %). 

От обжалваните общо 57 съдебни акта за 2012 г., на съдия Енчев са 

2(3,5 %), на съдия Неделчева са – 9 (15,8 %),на съдия Манушев са – 5 (8,8 

%),на съдия Димитрова са – 7 (12,3%),на съдия Сн.Колева са – 3 (5,3 %),на 
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съдия Каменски са – 15 (26,2 %),на съдия Петрова са – 9 (15,8 %) и на 

съдия Хараламбиева са – 7 (12,3 %).  

От обжалваните общо 57 съдебни акта, 49 са решени от Апелативен 

съд – Варна, от които на съдия Енчев са 1(2 %), на съдия Неделчева са – 7 

(14 %),на съдия Манушев са – 5 (10 %),на съдия Димитрова са – 6 (12 

%),на съдия Сн.Колева са – 3 (6 %),на съдия Каменски са – 14 (29 %), на 

съдия Петрова са – 8 (17 %)  и на съдия Хараламбиева са – 5 (10 %).  

От обжалваните 57 съдебни акта за 2012 г., отменени са 5, от които 

на съдия Енчев – 1(1,75 %), на съдия Петрова – 2(3,51 %)  и на съдия 

Хараламбиева – 2(3,51 %). 

Средният процент на отменените за съда съдебни актове за 2012 г. е 

2,92 %, като резултатите на съдия Енчев са под средния процент, а на 

съдиите Петрова и Хараламбиева  са над средния процент.  

От обжалваните 57 съдебни акта, за 2012 г. са потвърдени 42, или 

73,68%,  от които на съдия Енчев са 1(1,75 %), на съдия Неделчева са – 8 

(14,04 %), на съдия Манушев са – 3 (5,26 %),на съдия Димитрова са – 4 

(7,02 %), на съдия Сн.Колева са – 2 (3,5 %),на съдия Каменски са – 14 

(24,56 %), на съдия Петрова са – 6 (10,53 %)  и на съдия Хараламбиева са – 

4 (7,02 %). 

Средният процент на потвърдените обжалвани съдебни актове е          

9,21 %, като резултатите на съдиите Енчев, Манушев, Димитрова, Колева 

и Хараламбиева са под средния процент, а резултатите на съдиите 

Неделчева, Каменски и Петрова са над средния процент.  

От обжалваните общо 42 съдебни акта за 2013 г., от които на съдия 

Енчев са 1(2,4 %), на съдия Неделчева са – 8 (19 %), на съдия Манушев са 

– 3 (7,1 %),на съдия Димитрова са – 5 (11,9 %), на съдия Каменски са – 5 

(11,9  %),на съдия Петрова са – 10 (23,8 %)  и на съдия Хараламбиева са – 

10 (23,8  %).  

От обжалваните общо  42 съдебни акта за 2013 г, 32 са решени от 

Апелативен съд – Варна, от които на съдия Енчев са 1(3,2 %), на съдия 

Неделчева са – 8 (25 %),на съдия Манушев са – 1 (3,2 %),на съдия 

Димитрова са – 3 (9,4 %), на съдия Каменски са – 5 (15,6 %),на съдия 

Петрова са – 9 (28 %)  и на съдия Хараламбиева са – 5 (15,6 %). 

От обжалваните 42 съдебни акта, отменени са 2 (4,76 %) , от които 

на съдия Неделчева – 1(2,38 %), съдия Хараламбиева– 1(2.38 %)  

Средният процент на отменените съдебни актове за 2013 г. е                   

2,38  %, като резултатите на съдиите Неделчева и Хараламбиева са  на 

нивото на средния процент.  

От обжалваните 42 съдебни акта за 2013 г. са потвърдени 30 (71,4 

%), от които на съдия Енчев са 1 (3,33 %), на съдия Неделчева са – 7 (23,33 

%),на съдия Манушев са – 1 (3,33  %), на съдия Димитрова са – 2 (6,67 %), 

на съдия Каменски са – 5 (16,67 %),на съдия Петрова са – 8 (26,67 %) и на 

съдия Хараламбиева са – 6 (20 %). 
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Средният процент на потвърдените обжалвани съдебни актове е 10,2 

%, като резултатите на съдиите Енчев, Манушев и Димитрова са под 

средния процент, а за съдиите Неделчева, Каменски, Петрова и 

Хараламбиева резултатите са над средния процент.  

От обжалваните 7 съдебни акта на ОС – Добрич, като въззивна 

инстанция, пред ВКС за 2012 г., на съдия Енчев - 1, на съдия Неделчева са 

2, на съдия Каменски - 1, на съдия Петрова - 1,  и на съдия Хараламбиева   

– 2. От тях няма изменени  съдебни актове.  

От обжалваните 2 съдебни акта на ОС – Добрич, като въззивна 

инстанция, пред ВКС за 2013 г., същите са на съдия Хараламбиева. От тях 

няма изменени  съдебни актове.  

Видно от резултатите, качеството на съдебните актове на ОС – 

Добрич, като въззивна инстанция, е на едно много добро ниво. 

 

 

   ХІІІ. ПРОВЕРЕНИ ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА 

 

съдия Деница Петрова  

1. ВЧНД № 347/2012 г. – образувано на 31.07.2012 г. по частна жалба 

срещу решение на РС Добрич от 10.07.2012 г. по ЧНД 967/2012 г., с 

наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 13 ЗБППМН. По делото са 

проведени  2  с.з., на:  14.08.2012 г. (отложено за изготвяне на социален 

доклад и разпит на свидетели), 29.08.2012 г. ( делото е обявено за 

решаване). С решение от 31.08.2012 г. е потвърдено решението на РС 

Добрич.  

2. КНАХД № 430/2012 г. – образувано на 28.09.2012 г. по жалба с/у 

решение от 27.08.2012 г. на РС Генерал Тошево по НАХД 114/2012 г. (чл. 

78а НК).  По делото е проведено 1 с.з. - на 16.10.2012 г. С решение от 

23.10.2012 г. е отменено решението на РС Генерал Тошево и делото е 

върнато на РП Генерал Тошево за доразследване. 

3. ВНЧХД № 357/2012 г. – образувано на 13.08.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 31.05.2012 г. на РС Балчик по НЧХД 267/2011 г.  По делото са 

проведени  3  с.з. на: 16.10.2012 г. (отлага за доказателства), 27.11.2012 г. 

(отлага за запознаване на адвоката с доказателствата) 29.01.2013 г. 

(обявено за решаване). С решение от 28.03.2013 г. е потвърдена присъдата 

на РС Балчик. 

4. ВНОХД № 115/2013 г. – образувано на 04.04.2013 г. по жалба 

срещу присъда от 04.02.2013 г. на РС Добрич по НОХД № 1635/2011 г.  По 

делото е проведено 1 с.з. на 30.04.2013 г. С решение от 29.05.2013 г. е 

потвърдена присъдата на РС Добрич. 

  5. ВНОХД № 148/2013 г. – образувано на 25.04.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 27.03.2013 г. на РС Добрич по НОХД 1797/2012 г.  По делото е 
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проведено 1 с.з. на 21.05.2013 г. С решение от 17.06.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС Добрич.  

6. ВЧНД № 97/2013 г. – образувано на 28.03.2013 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Добрич от 28.02.2013 г. по ЧНД 2112/2012 г., с 

което е определено общо наказание. По делото е проведено 1 с.з. - на 

30.04.2013 г. С решение от 20.05.2013 г. е потвърдено определението на РС 

Добрич.  

7. КНАХД № 2/2013 г. – образувано на 07.01.2013 г. по жалба с/у 

решение от 16.11.2012 г. на РС Добрич по НАХД 1482/2012 г. (чл. 78а НК). 

По делото е проведено 1 с.з. от 05.02.2013г. С решение от 01.03.2013 г. е 

потвърдено решението на РС Добрич. 

8. ВНЧХД № 338/2013 г. – образувано на 27.09.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 26.08.2013 г. на РС Генерал Тошево по НЧХД 54/2013 г.  По 

делото е проведено 1    с.з. - на 22.10.2013 г. С решение  от 15.11.2013 г. 

изцяло е отменена присъдата на РС Генерал Тошево и делото е върнато за 

разглеждане от друг състав на същия съд. 

 

съдия Атанас Каменски 

1. ВНОХД № 208/2012 г. – образувано на 09.05.2012 г. по протест на 

РП Каварна с/у присъда от 03.02.2012 г. на РС Каварна по НОХД 257/2011 

г.  По делото е проведено едно с.з. - на 29.05.2012 г. С решение от 

28.06.2012 г. е потвърдена присъдата на РС Каварна.  

  2. ВНОХД № 218/2012 г. – образувано на 17.05.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 02.04.2012 г. на РС Добрич по НОХД 2385/2011 г.  По делото са 

проведени  3 с.з. на 18.09.2012 г. (отложено по молба на жалбоподател за 

служебен защитник), 30.10.2012 г. (поради неявяване на защитник), 

20.11.2012 (обяв.за решаване).  С решение от 19.12.2012 г. е потвърдена 

присъдата на РС Добрич.  

3. ВЧНД № 233/2012 г. – образувано на 30.05.2012 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Добрич от 02.05.2012 г. по ЧНД 562/2012 г.  По 

делото е проведено едно с.з. на 26.06.2012 г. С решение от 03.07.2012 г. е 

потвърдено определението на РС Добрич.  

4. ВЧНД № 47/2012 г. – образувано на 07.02.2012 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Добрич от 30.12.2011 г. по ЧНД 2617/2011 г.  В 

закрито с.з. на 15.03.2012 г. с определение е потвърдено определението на 

РС Добрич.  

5.  ВНЧХД № 495/2012 г. – образувано на 21.11.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 11.10.2012 г. на РС Каварна по НЧХД 64/2012 г.  По делото са 

проведени 2 с.з. на: 04.12.2012 г. (отложено поради нередовно 

призоваване) и 26.02.2013 г. (обявено за решаване). С решение от 

29.03.2013 г. е потвърдена присъдата на РС Каварна. 

6. ВНЧХД № 282/2012 г. – образувано на 22.06.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 09.05.2012 г. на РС Тервел по НЧХД 141/2011 г.  По делото е 
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проведено 1 с.з. - на 09.10.2012 г. С решение от 27.11.2012 г. е потвърдена 

присъдата на РС Тервел. 

7. КНАХД № 183/2012 г. – образувано на 27.04.2012 г. по жалба с/у 

решение от 22.03.2012 г. на РС Добрич по НАХД 363/2012 г. (чл. 78а НК).  

По делото е проведено 1 с.з. на 29.05.2012 г. С решение от 28.06.2012 г. е 

потвърдено решението на РС Добрич. 

8. КНАХД № 48/2012 г. – образувано на 07.02.2012 г. по жалба с/у 

решение от 09.12.2012 г. на РС Добрич по НАХД 1349/2011 г. (чл. 78а НК).  

По делото е проведено 1 с.з. на 27.03.2012 г. С решение от 22.05.2012 г. 

изцяло е отменено решението на РС Добрич. 

9. ВНОХД № 90/2013 г. – образувано на 20.03.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 21.02.2013 г. на РС Добрич по НОХД 180/2013 г.  По делото е 

проведено едно с.з. на 09.04.2013 г. С решение от 29.04.2013 г. е изменена 

присъдата на РС Добрич, като е намален размерът на наложеното 

наказание.  

  10. ВНОХД № 7/2013 г. – образувано на 07.01.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 13.11.2012 г. на РС Добрич по НОХД 1664/2011 г.  По делото е 

проведено 1 с.з. на 19.03.2013 г. С решение от 17.04.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС Добрич.  

11. ВЧНД № 303/2013 г. – образувано на 07.08.2013 г. по частна 

жалба срещу определение на РС Добрич от 17.07.2013 г. по ЧНД 921/2013 

г.  По делото е проведено едно с.з. - на 17.09.2013 г. С решение от 

15.10.2013 г. е потвърдено определението на РС Добрич.  

12. ВЧНД № 268/2013 г. – образувано на 09.07.2013 г. по частна 

жалба срещу определение на РС Добрич от 21.06.2013 г. по ЧНД 1461/2012 

г., с което е прекратено съдебното производство и делото е върнато на ОП 

Добрич. По делото е проведено едно с.з. - на 17.09.2013 г. С решение от 

15.10.2013 г. е отменено определението на РС Добрич.  

13.  ВЧНД № 228/2013 г. – образувано на 18.06.2013 г. по частен 

протест срещу разпореждане от 31.05.2013 г. на РС Добрич по ЧНД 

783/2013 г., с което е прекратено съдебното производство и делото е 

върнато на РП Добрич. В з.с.з. на 01.07.2013 г., с определение е отменено 

разпореждането на РС Добрич. 

14. КНАХД № 39/2013 г. – образувано на 28.01.2013 г. по жалба 

срещу решение от 18.12.2012 г. на РС Добрич по НАХД 1928/2012 г. (чл. 

78а НК).  По делото е проведено едно с.з. - на 05.03.2013 г. С решение от 

17.04.2013 г. е потвърдено решението на РС Добрич. 

15. КНАХД № 201/2013 г. – образувано на 29.05.2013 г. по протест 

срещу решение от 23.04.2013 г. на РС Добрич по НАХД 552/2013 г. (чл. 

78а НК).  По делото е проведено 1 с.з. на 02.07.2013 г. С решение от 

04.07.2013 г. е изменено решението на РС Добрич в частта по 

приложението на чл. 9, ал. 2 от НК. 
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съдия Тома Манушев 

1. ВНОХД № 45/2012 г. – образувано на 07.02.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 06.01.2012 г. на РС Добрич по НОХД 2160/2011 г.  По делото е 

проведено едно с.з. на 13.03.2012 г. С решение от 29.03.2012 г. е 

потвърдена присъдата на РС Добрич.  

  2. ВНОХД № 50/2012 г. – образувано на 07.02.2012 г. по протест на 

РП Добрич с/у присъда от 01.11.2011 г. на РС Добрич по НОХД 2331/2009 

г.  По делото е проведено 1  с.з. на 27.03.2012 г. С решение от 11.04.2012 г. 

е потвърдена присъдата на РС Добрич.  

3. ВЧНД № 362/2012 г. – образувано на 13.08.2012 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Добрич от 13.07.2012 г. по ЧНД 1019/2012 г. , с 

което е потвърдено постановление на РП Добрич за прекратяване на НП. В 

з.с.з. от 01.10.2012 г. с определение е потвърдено определението на РС 

Добрич.  

4. ВЧНД № 248/2012 г. – образувано на 12.06.2012 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Добрич от 06.06.2012 г. по ЧНД 1087/2012 г., с 

което е взета МН. В с.з. на 14.06.2012 г. с определение е потвърдено 

определението на РС Добрич.  

5. КНАХД № 510/2012 г. – образувано на 28.11.2012 г. по протест на 

РП Балчик срещу решение от 16.10.2012 г. на РС Балчик по НАХД 39/2012 

г. (чл. 78а НК).  В с.з. на 22.01.2013 г. делото е обявено за решаване, като с 

разпореждане от 12.02.2013 г. съдията- докладчик е възобновил съдебното 

производство по делото и го е насрочил за разглеждане в с.з. на 26.03.2013 

г. С решение от 12.04.2013 г. е потвърдено решението на РС Балчик. 

6. КНАХД № 139/2012 г. – образувано на 05.04.2012 г. по жалба с/у 

решение от 23.02.2012 г. на РС Генерал Тошево по НАХД 339/2011 г. (чл. 

78а НК).  По делото са проведени 2 с.з. на24.04.2012 г. (отложено по 

искане на защитата на обвиняемия за запознаване с делото) и 15.05.2012 г. 

(обявено за решаване). С решение от 06.07.2012 г. е потвърдено решението 

на РС Генерал Тошево. 

7. ВНОХД № 8/2013 г. – образувано на 07.01.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 30.11.2012 г. на РС Балчик по НОХД 131/2012 г.  По делото е 

проведено едно с.з. на 22.01.2013 г. С решение от 12.02.2013 г. е 

потвърдена присъдата на РС Балчик.  

  8. ВНОХД № 163/2013 г. – образувано на 08.05.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 04.04.2013 г. на РС Добрич по НОХД 388/2013 г.  По делото е 

проведено 1 с.з. на 04.06.2013 г. С решение от 06.06.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС Добрич.  

9. ВЧНД № 43/2013 г. – образувано на 04.02.2013 г. по частна жалба 

срещу решение на РС Добрич от 23.01.2013 г. по ЧНД 1876/2012г., с което 

е постановено принудително лечение по чл. 155 от Закона за здравето.  По 

делото са проведени 2 с.з. на: 12.02.2013 г. (отложено за защита) и 
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23.04.2013 г. (обявено за решаване). С решение от 29.04.2013 г. е 

потвърдено определението на РС Добрич.  

10. ВЧНД № 336/2013 г. – образувано на 23.09.2013 г. по частна 

жалба срещу определение на РС Добрич от 19.09.2013 г. по ЧНД 1367/2013 

г., с което е наложена МН. В с.з. на 26.09.2013 г., с определение е 

потвърдено определението на РС Добрич.  

11. КНАХД № 56/2013 г. – образувано на 15.02.2013 г. по жалба с/у 

решение от 15.01.2013 г. на РС Генерал Тошево по НАХД 269/2012 г. (чл. 

78а НК).  По делото е проведено 1 с.з. на 05.03.2013 г. С решение от 

08.05.2013 г. е потвърдено решението на РС Генерал Тошево. 

12. ВНЧХД № 78/2013 г. – образувано на 15.03.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 06.02.2013 г. на РС Добрич по НЧХД 1172/2011 г.  По делото е 

проведено 1 с.з. на 02.04.2013 г. С решение от 08.05.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС Каварна. 

13. ВНЧХД № 61/2013 г. – образувано на 21.02.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 30.01.2013 г. на РС Балчик по НЧХД 162/2012 г.  По делото е 

проведено 1 с.з. - на 05.03.2013 г. С присъда от 13.03.2013 г. е отменена 

изцяло присъдата на РС Добрич и е постановена нова. 

 

съдия Калина Димитрова 

1. ВНОХД № 108/2012 г. – образувано на 19.03.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 16.02.2012 г. на РС Балчик по НОХД 134/2010 г. По делото са 

проведени 2 с.з. - 03.04.2012 г. (отложено поради неявяване  защитника на 

подсъдимия, съдът е наложил глоба) и 17.04.2013 г. (обявено за решаване) 

С решение от 08.05.2012г. е потвърдена присъдата на РС Балчик.  

 2. ВЧНД № 26/2012 г. – образувано на 19.01.2012 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Добрич от 28.12.2012 г. по ЧНД 2340/2011 г., с 

което е определено общо наказание. В с.з. от 20.03.2012 г. делото е обявено 

за решаване. С решение от 03.04.2012 г.  е потвърдено определението на 

РС Добрич.  

3. ВЧНД № 107/2012 г. – образувано на 19.03.2012 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Тервел от 01.02.2012 г. по НЧХД 2/2012 г.  – с 

което е прекратено наказателното производство на основание чл. 289, ал.1, 

вр. чл. 24, ал. 4 НПК. По делото е проведено 1 с.з. на 03.04.2012 г. С 

решение от 17.04.2012 г. е отменено определението на РС Тервел и делото 

е върнато за продължаване на производството.  

4. ВЧНД № 87/2012 г. – образувано на 08.03.2012 г. по частен 

протест срещу определение на РС Каварна от 31.01.2012 г. по ЧНД 3/2012 

г.  – с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното 

производство от РП Каварна. В з.з. от 12.03.2012 г. с определение е 

потвърдено определението на РС Каварна. 

5. КНАХД № 169/2012 г. – образувано на 24.04.2012 г. по жалба с/у 

решение от 22.032012 г. на РС Добрич по НАХД 13/2012 г. (чл. 78а НК).  
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По делото е проведено 1 с.з. на 12.06.2012 г. С решение от 19.06.2012 г. е 

потвърдено решението на РС Добрич. 

6. КНАХД № 34/2012 г. – образувано на 24.01.2012 г. по жалба с/у 

решение от 21.12.2012 г. на РС Тервел по НАХД 2235/2011 г. (чл. 78а НК).  

По делото е проведено 1 с.з. на 21.02.2012 г. С решение от 19.03.2012 г. е 

изменено отчасти решението на РС Тервел, като е намален размерът на 

наложеното наказание. 

7. ВНЧХД № 263/2012 г. – образувано на 14.06.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 09.04.2012 г. на РС Генерал Тошево по НЧХД 248/2011 г.  По 

делото е проведено 1 с.з. на 16.10.2012 г. С решение от 12.11.2012 г. е 

потвърдена присъдата на РС Генерал Тошево. 

8. ВНЧХД № 203/2012 г. – образувано на 09.05.2012 г. по жалба с/у 

определение от 12.04.2012 г. на РС Балчик за прекратяване на 

производството по НЧХД 289/2011 г.  По делото е проведено 1 с.з. на 

18.09.2012 г. С решение от 03.10.2012 г. е отменено определението на РС 

Балчик и делото е върнато за продължаване на производството.  

9. ВНОХД № 85/2013 г. – образувано на 15.03.2013 г. по жалба 

срещу присъда от 04.02.2013 г. на РС Генерал Тошево по НОХД № 6/2013 

г.  По делото е проведено 1 с.з. на 09.04.2013 г. С решение от 24.04.2013 г. 

е потвърдена присъдата на РС Генерал Тошево. 

  10. ВНОХД № 3/2013 г. – образувано на 07.01.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 05.12.2012г. на РС Балчик по НОХД № 1038/2012 г.  По делото 

е проведено 1 с.з. на 29.01.2013 г. С определение от 29.01.2013 г. е 

прекратено производството по делото.  

11. ВЧНД № 147/2013 г. – образувано на 24.04.2013 г. по частна 

жалба срещу определение на РС Добрич от 19.04.2013 г. по ЧНД № 

648/2013 г., с което е взета МН задържане под стража. В с.з. от 25.04.2013 

г., с определение е потвърдено определението на РС Добрич.  

12. ВЧНД № 64/2013 г. – образувано на 26.02.2013 г. по частен 

протест срещу разпореждане за прекратяване на съдебно производство на 

РС Добрич от 24.01.2013 г. по НОХД № 2069/2012 г. В з.з. от 06.03.2013 г. 

с решение е потвърдено определението на РС Добрич.  

13. КНАХД № 429/2013 г. – образувано на 11.12.2013 г. по протест 

с/у решение от 22.10.2013 г. на РС Добрич по НАХД № 982/2013 г. (чл. 78а 

НК). По делото е проведено 1 с.з. от 21.01.2014 г. (обявено за решаване). С 

решение от 29.01.2014 г. е потвърдено решението на РС Добрич. 

14. КНАХД № 14/2013 г. – образувано на 14.01.2013 г. по жалба с/у 

решение от 04.12.2012 г. на РС Балчик по НАХД № 351/2012 г. (чл. 78а 

НК).  По делото е проведено 1 с.з. от 19.03.2013 г. (обявено за решаване). С 

решение от 26.03.2013 г. е отменено изцяло решението на РС Балчик и 

признава подсъдимия за невиновен. 

15. ВНЧХД № 5/2013 г. – образувано на 07.01.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 27.11.2012 г. на РС Каварна по НЧХД № 78/2012 г.  По делото е 
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проведено 1 с.з. на 05.02.2013 г. С решение  от 04.03.2013 г. е потвърдена 

присъда на РС Каварна. 

 

 

съдия Милена Хараламбиева 

1. ВНОХД № 507/2012 г. – образувано на 28.11.2012 г. по протест с/у 

присъда от 30.10.2012 г. на РС Генерал Тошево по НОХД № 194/2012 г.  В 

з.з. с разпореждане от 07.12.2012 г. съдия К.Димитрова си е направила 

отвод. С разпореждане от 18.12.2012 г. с. Хараламбиева насрочва делото за 

с.з. за 22.01.2013 г., отложено по молба на защитата. По делото е 

проведено едно с.з. на 12.03.2013 г. С решение от 21.03.2013 г. е 

потвърдена присъдата на РС Генерал Тошево.  

  2. ВНОХД № 35/2012 г. – образувано на 24.01.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 11.11.2011 г. на РС Каварна по НОХД № 183/2010 г.  По делото 

е проведено 1  с.з. на 13.03.2012 г.  С решение от 29.03.2012 г. е отменена 

присъдата на РС Каварна и делото е върнато на РП Каварна.  

3. ВЧНД № 284/2012 г. – образувано на 22.062012 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Тервел от 22.05.2012 г. по ЧНД № 61/2012 г. , с 

което е определено общо наказание. В с.з. от 02.10.2012 г. С решение от 

26.10.2012 г.  е отменено определението на РС Тервел и делото е върнато 

за ново разглеждане.  

4. ВЧНД № 133/2012 г. – образувано на 04.04.2012 г. по частен 

протест срещу определение на РС Каварна от 29.03.2012 г. по ЧНД № 

63/2012 г.  – с което е взета МН подписка. В с.з. на 05.04.2012 г. с 

определение е отменено определението на РС Каварна и е наложена МН 

парична гаранция.  

5. КНАХД № 66/2012 г. – образувано на 15.02.2012 г. по жалба с/у 

решение от 10.01.2012 г. на РС Каварна по НАХД № 244/2011 г. (чл. 78а 

НК).  По делото е проведено 1  с.з. на 20.03.2012 г. С решение от 

11.04.2012 г. е изменено решението на РС Каварна. 

6. КНАХД № 318/2012 г. – образувано на 13.07.2012 г. по протест с/у 

решение от 06.06.2012 г. на РС Балчик по НАХД № 118/2012 г. (чл. 78а 

НК).  По делото е проведено 1 с.з. на 02.10.2012 г. С решение от 10.10.2012 

г. е отменено решението на РС Балчик и делото е върнато за ново 

разглеждане. 

7. ВНЧХД № 205/2012 г. – образувано на 09.05.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 14.03.2012 г. на РС Добрич по НЧХД № 2138/2011 г.  По делото 

е проведено 1 с.з. на 22.05.2012 г. С решение от 07.06.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС Добрич. 

8. ВНЧХД № 316/2012 г. – образувано на 13.07.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 30.05.2012 г. на РС Добрич по НЧХД № 2466/2010 г.  По делото 

е проведено 1  с.з. на 02.10.2012 г. С решение от 23.10.2012 г. е потвърдена 

присъдата на РС Добрич.  
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9. ВНОХД № 26/2013 г. – образувано на 21.01.2013 г. (делото 

върнато за ново разглеждане на ОС Добрич с решение на ВКС по НД № 

1087/2012 г.)  По делото е проведено едно с.з. на 02.04.2013 г. С присъда от 

02.04.2013 г. е отменена оправдателната присъда на РС Добрич и е 

постановена осъдителна присъда. По подаден срещу присъдата на ОС 

Добрич е касационен протест във ВКС е образувано НД № 1133/2013 г.  С 

решение от 17.09.2013 г. ВКС е оставил в сила присъдата на ОС Добрич. 

  10. ВНОХД № 4/2013 г. – образувано на 07.01.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 05.12.2012г. на РС Добрич по НОХД № 1624/2012 г.  По делото 

е проведено 1 с.з. на 29.01.2013 г. С решение от 04.02.2013 г. е отменена 

присъдата на РС Добрич и делото е върнато за ново разглеждане от съда.  

 11. ВЧНД № 12/2013 г. – образувано на 14.01.2013 г. по частна жалба 

срещу определение на РС Добрич от 20.12.2012 г. по ЧНД № 2016/2012г., с 

което е потвърдено постановление за прекратяване на наказателно 

производство на РП Добрич. С определение от з.з. на 18.01.2013 г. е 

отменено определението на РС Добрич и постановлението на РП Добрич 

за прекратяване на досъдебното производство, като делото е върнато на РП 

за продължаване на разследването.  

 12. ВЧНД № 307/2013 г. – образувано на 13.08.2013 г. по частна 

жалба срещу определение на РС Генерал Тошево от 08.08.2013 г. по ЧНД 

№ 164/2013 г., с което е наложена МН. С.з. на 15.08.2013 г. с определение е 

потвърдено определението на РС Генерал Тошево.  

 13. КНАХД № 341/2013 г. – образувано на 01.10.2013 г. по протест 

с/у решение от 30.05.2013 г. на РС Добрич по НАХД № 40/2013 г. (чл. 78а 

НК).  В з.з. от 02.10.2013 г. с определение е прекратено съдебното 

производство и делото е изпратено на ВКС за решаване на спора за 

подсъдност м/у ОС Добрич и ОС Добрич. 

 14. КНАХД № 53/2013 г. – образувано на 15.02.2013 г. по жалба с/у 

решение от 17.01.2013 г. на РС Тервел по НАХД № 150/2012 г. (чл. 78а 

НК).  По делото е проведено 1 с.з. от 12.03.2013 г. С решение от 20.03.2013 

г. е отменено изцяло решението на РС Тервел и делото е върнато на РП 

Тервел за доразследване. 

 15. ВНЧХД № 167/2013 г. – образувано на 08.05.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 07.12.2012 г. на РС Добрич по НЧХД № 461/2012 г.  По делото 

са проведени  2  с.з. на 28.05.2013 г. (отложено по искане на защитата за 

запознаване с материалите) и 18.06.2013 г.(обявено за решаване). С 

присъда  от 18.06.2013 г. е отменена оправдателната присъда на РС Добрич 

и е постановена осъдителна присъда. 

 16. ВНЧХД № 69/2013 г. – образувано на 06.03.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 10.01.2013 г. на РС Балчик по НЧХД № 252/2012 г.  По делото е 

проведено 1 с.з. на 02.04.2013 г. С решение от 04.04.2013 г. е отменена 

изцяло присъдата на РС Балчик и делото е върнато за разглеждане от друг 

състав на същия съд. 
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съдия Енчо Енчев 

1. ВНОХД № 545/2012 г. – образувано на 27.12.2012 г. по жалба с/у 

присъда от 23.10.2012 г. на РС Генерал Тошево по НОХД № 181/2011 г.  

По делото е проведено 1 с.з. на 12.03.2013 г. С решение от 19.04.2013 г. е 

потвърдена присъдата на РС Генерал Тошево.  

2. ВНОХД № 161/2012 г. – образувано на 19.04.2012 г. по жалба 

срещу присъда на РС Добрич от 08.02.2012 г. по ВНОХД № 1129/2011 г.  

По делото е проведено едно с.з. на 26.06.2012 г. С решение от 11.07.2012 г. 

е потвърдена присъдата на РС Добрич.  

3. ВЧНД № 170/2012 г. – образувано на 24.04.2012 г. по частна жалба 

срещу разпореждане на РС Добрич от 26.03.2012 г. по НЧХД № 579/2012 

г., с което е прекратено наказателното производство по делото.  По делото 

е проведено 1 с.з. на 14.06.2012 г. С решение от 02.07.2012 г. е потвърдено 

разпореждането на РС Добрич.  

4. КНАХД № 527/2012 г. – образувано на 17.12.2012 г. по жалба с/у 

решение от 19.11.2012 г. на РС Балчик по НАХД № 132/2012 г. (чл. 78а 

НК).  По делото е проведено 1 с.з. на 12.03.2013 г. С решение от 10.04.2013 

г. е потвърдено решението на РС Балчик. 

5. ВНОХД № 13/2013 г. – образувано на 14.01.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 05.12.2012 г. на РС Балчик по НОХД № 368/2012 г.  По делото 

е проведено едно с.з. на 12.03.2013 г. С решение от 09.04.2013 г. е 

потвърдена присъдата на РС Балчик.  

  6. ВНОХД № 95/2013 г. – образувано на 28.03.2013 г. по жалба с/у 

присъда от 22.02.2013 г. на РС Балчик по НОХД № 387/2012 г.  По делото 

е проведено 1  с.з. на 14.05.2013 г. С решение от 11.06.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС Балчик. 

 Бяха прегледани още и следните дела: ВНАХД № 148/2013 г.; ВЧНД 

№ 74/2012 г.; ВНОХД № 431/2012 г.; КНАХД № 40/2012 г.; ВНОХД № 

80/2012 г.; ВЧНД № 182/2012 г. 

 

 

ХІV. ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА В С. З.  И        

ИЗПИСВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ ПРОТОКОЛИ 

 

 

Подготовката за разглеждане на НОХ делата в с.з. започва още в 

стадия „предаване обвиняемия на съд”. В този стадий се определят 

страните и лицата, които ще участват в съдебната фаза, както и тяхното 

качество. Поради тази причина не са констатирани грешки или пропуски 

при конституирането на страните или при осигуряване на гражданите 

конституционното право на защита. 
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Подготовката за разглеждане на делото по реда на въззивното 

производство започва с проучването на жалбата и първоинстанционния 

съдебен акт със съответното дело. В много редки случаи са правени 

искания от страните за провеждане на съдебно следствие от въззивната 

инстанция. Не са констатирани случаи и това да е ставало по служебен 

почин на въззивния съд. 

От протоколите на проверените наказателни дела се установява, че 

съдебното заседание се провежда съгласно предвидените изисквания в 

НПК. Няма случаи на неоснователен отказ от даване ход на делото, нито 

на даване ход на делото ако не са налице основанията за това. При вземане 

на решението си по този въпрос съдът изслушва становището на страните. 

На всички заинтересовани страни съдът разяснява техните процесуални 

права предвидени в НПК, с оглед на процесуалното им качество, както и 

правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора или секретаря. 

Следва да се отбележи, че не съществува тенденция да се иска 

неоснователно отвод, както и няма практика да се прави тенденциозен и 

неоснователен самоотвод, каквито случаи са констатирани в други съдебни 

райони. 

В съдебния протокол по първоинстанционните наказателни дела се 

различават отделните стадии на съдебното производство: даване ход на 

делото, даване ход на съдебното следствие, прения между страните, 

последна дума на подсъдимия, постановяване и обявяване на присъдата. 

В съдебния протокол се посочва ясно реда по който се провежда 

съдебното производство, както и евентуалната промяна на този ред. 

Следва да се посочи, че независимо от определената усложненост на 

материята по този въпрос, съдът е допускал промяна на едно съдебно 

производство в друго, само когато са били налице основанията за това.   

В съдебния  протокол на въззивното производство се отразяват ясно 

и конкретно възраженията, доводите и исканията на страните по 

отношение на обжалвания съдебен акт.  

Всички съдебни протоколи се изготвят на ясен и разбираем 

български език, без изтривания, зачертаване или заличаване на съдържание 

от текста. 

Протоколите се водят обективно и точно, и поради това не се 

констатират производства за поправки и допълване на съдебния протокол, 

съгласно чл. 312 НПК. Това сочи на добросъвестно и отговорно 

изпълнение на служебните задължения от съдебните секретари и съдиите – 

председатели на състави с препоръката това да продължи. 

В преобладаващата си част, съдебните протоколи са в съответствие с 

всички изисквания на процесуалния закон.    
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ХV. ПО ИЗПИСВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ - 

ПРИСЪДИ, РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РАЗПОРЕЖДАНИЯ 

 

 

В преобладаващата си част  съдебните актове на ОС – Добрич 

съответстват на изискванията на НПК и практиката на Висшата съдебна 

инстанция (ВС и ВКС) относно формата и съдържанието на съдебните 

актове. 

Всички съдебни актове са надлежно мотивирани. Те се постановяват 

след като изрично се определи и посочи характера на производството, 

неговия предмет и искането на сезиращите страни. 

Самите актове се постановяват след изясняване на 

правопораждащите факти и тяхното подвеждане под съответната правна 

норма.  

Първоинстанционните присъди и въззивните решения са добре 

мотивирани и в преобладаващата си част са обосновани и 

законосъобразни. 

 

 

 

ХVІ.  АНАЛИЗ НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ, 

ПОСТАНОВЕНИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХVІІ - СЪКРАТЕНО 

СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ ПО ЧЛ. 370 НПК. ПРОИЗВОДСТВО, 

СЪДЕБЕН ПРОТОКОЛ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 309 НПК, 

МОТИВИ И ПРИСЪДА 

 

 

Делата се разглеждат при спазване на установените изисквания в 

Глава ХХVІІ НПК. Провежда се предварително изслушване при което 

подсъдимия прави признание по всички факти по ДП и иска разглеждането 

и решаването на делото да стане по реда на чл. 371, т.2 НПК. 

●По НОХД № 16/2013 г. при предварителното изслушване 

прокурорът е взел становище, че подсъдимият разполага с правото да 

поиска съкратено съдебно следствие, както и, че разпоредбата е 

изперативна и делото следва да се разгледа по този ред. С това становище 

се е съгласил и повереника на частните обвинители и граждански ищци 

като заявил, че действително нормата е императивна и неговото становище 

е без значение. Съдът се е съгласил с тези становища и е допуснал 

провеждането на съкратено съдебно следствие по чл. 370 и сл. от НПК, без 

да направи разграничението, че съгласно чл. 370, ал. 2 НПК съдът не може 

да отхвърли искане на подсъдимия за предварително изслушване, когато са 

налице условията по Глава ХХVІІ НПК, но не и искането за провеждане на 

съкратено съдебно следствие за провеждането, за което са необходими 
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условия, различни от искането за допускане на предварително изслушване. 

От разпоредбите на закона е видно, че  съкратеното съдебно следствие по 

чл. 371, т.2 НПК е допустимо, когато на ДП доказателствените материали 

са събрани съгласно изискванията на НПК и когато направеното 

самопризнание се подкрепя от същите материали. Това уточнение е 

необходимо за съда и страните да са наясно всички, че задължително за 

съда е само искането за предварително изслушване, но не и искането за 

провеждане на съкратено съдебно следствие. Това положение създава 

яснота в процесуалните права на подсъдимите и коректност в действията 

на съда. 

● При изписването на определението по чл. 372, ал. 4 НПК съдът 

правилно е посочил, че при постановяване на присъдата ще се ползва от 

самопризнанието на подсъдимия, без да събира доказателства за фактите, 

изложени в обстоятелствената част на ОА. Като се държи сметка за още 

две изисквания на закона: 1) по чл. 372, ал. 4, че самопризнанието на 

подсъдимия трябва да се подкрепя от доказателствата събрани на ДП и 2) 

по чл.373, ал. 3 НПК, че в мотивите към присъдата съдът се позовава на 

направеното самопризнание и на доказателствата, събрани на ДП, не може 

да се отмине по никакъв начин изискването получено по пътя на 

систематическото тълкуване на посочените норми, че при постановяване 

на присъдата съдът ще ползва самопризнанието на подсъдимия и 

доказателствата събрани на ДП. 

Това процесуално положение отразява вярно изискванията на 

съкратеното съдебно следствие за бързина и прагматизъм, с изискванията 

за обоснованост и законосъобразност на съдебния акт. 

● По същото дело и по други дела, разгледани по Глава ХХVІІ НПК 

е препоръчително констатацията на съда, че самопризнанието на 

подсъдимия се подкрепя от доказателствата, събрани на ДП ( чл.372, ал. 4 

НПК) следва да се направи след прочитане на всички приложени към ДП 

писмени доказателства, защото само така може да се изведе подобна 

констатация и второ защото преди даване ход на съдебните прения 

страните трябва да бъдат наясно на какви доказателства могат да се 

позовават. По горецитираното дело същата констатация е направена много 

преди прочитането на писмените доказателства от ДП и тогава възниква 

въпроса как съдът е установил, че самопризнанието на подсъдимия се 

подкрепя от доказателствата, събрани на ДП. 

● По същото дело и по всички други НОХД, присъдата и 

определението на съда по чл. 309 НПК се обявяват едновременно, 

публично и в присъствието на страните. Бележките по това разрешение 

са, че въпросите по МНО по чл. 309 НПК се решават след постановяване 

на присъдата (арг. чл. 309, ал. 1 НПК) и то не със самастаятелен отделен 

съдебен акт, а с определение, което се подписва от състава на съда и 

съдебния секретар и което е неразделна част от съдебния протокол, 
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съгласно чл. 311, ал. 1, т. 4 НПК и чл. 311, ал. 2 НПК. Освен това за 

постановяване на определението по чл. 309 НПК, съдът не е взел и 

становището на страните, с което на практика лишава подсъдимия от 

право на защита срещу евентуално задържане, като потвърждение или 

усилване на МНО. 

 При разглеждане на делата по Глава ХХVІІ НПК съдът по 

необходимост прави проверка за наличието на следните законови 

предпоставки за разглеждане на делото по този ред: 

 1. Относимите доказателства към предмета на доказване ( чл. 102 

НПК), на ДП са събрани съгласно изискванията на закона, т.е. не са 

допуснати съществени процесуални нарушения ограничаващи правото на 

защита на подсъдимия, неговия защитник, както и правото на защита на 

пострадалия или неговия повереник; 

 2. Направеното самопризнание от подсъдимия като форма на 

волеизявление да е доброволно (валидно); 

 3. В обективно отношение направеното самопризнание да е пълно по 

целия предмет на доказване и да се отнася до всички факти отразени в ОА, 

включително и относно вината като главен факт в наказателния процес; 

 4. Направеното самопризнание да се подкрепя от доказателствата, 

събрани на ДП; 

 5. Във времево отношение направеното самопризнание по целия 

предмет на доказване да е постоянно, трайно и неизменчиво, независимо 

от стадия на съдебната фаза на процеса: ако възникне последващо 

възражение по някои от обстоятелствата, предмет на доказване, 

производството не може да продължи по реда на Глава ХХVІІ НПК, а 

следва да бъде прекратено поради отпаднало основание и да се разгелжда 

по този ред и да започне разглеждането по реда на Глава ХХ НПК 

отначало, като направеното признание от подсъдимия няма 

доказателствено значение или да се върне на ДП, когато доказателствената 

непълнота не може да бъде отстранена в съдебно заседание; 

 6. Подсъдимият може да обжалва присъдата на всички основания 

посочени в чл. 348, ал. 1, т. 1-3 НПК, но на практика не може да оспорва 

пред въззивната инстанция, авторството на деянието и вината си- 

положение, произтичащо от направеното самопризнание и свързаните с 

него последици. 

 Всички тези изисквания на закона следва да бъдат разяснени на 

подсъдимия в пълния им обем и само при тяхното съзнаване и 

съобразяване, той може да бъде питан, дали е съгласен на съкратено 

съдебно следствие. 
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ХVІІ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО 

НА ГЛАВА ХХVІІІ НПК ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА 

ОТГОВОРНОСТ С НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО 

НАКАЗАНИЕ 

 

 Протоколите от с.з. в производството по Глава ХХVІІІ НПК се водят, 

а с.з. се провежда близко до тези предвидени за производството по Глава 

ХХ НПК. И това е напълно обяснимо, след като съдът изяснява 

истинността на обстоятелствата, включени в ОА, а страните излагат своето 

становище по доказателствата и отговорността. Ето защо при тези 

производства основателно се дава ход на съдебното следствие, 

основателно се питат страните за становище по доказателствата, правилно 

се дава ход по съществото на делото за изслушване на съдебните прения. 

 Решенията по тази глава се постановяват в съответствие с 

изискванията на чл. 378, ал. 1-4 НПК. 

 Има известни несъответствия с изискванията на закона при 

изписването на решенията и те се посочват с препоръката да не 

спродължават. 

● По НАХД № 542/2012 г., производство по Глава ХХVІІІ НПК за 

освобождаване на дееца от наказателна отговорност и налагане на 

административно наказание, съгласно чл. 78а НК, са изготвени подробни 

аргументирани и юридически точни мотиви. В диспозитива на решението е 

включена една таблица, която съдържа: данъчните периоди, произхода на 

задължението по ЗДДС, дължимия ДДС. Тази таблица не трябва да се 

включва в диспозитива на съдебния акт, не само когато е решение по Глава 

XXVIII, но и когато е присъда по Глава XX НПК. Всички обстоятелства, 

обуславящи наказателната отговорност следва да се установят и изипшат 

само в мотивите към съдебния акт. Диспозитивът на решението, респ. на 

присъдата, следва да съдържа само инкриминирания период, начинът на 

осъществяване на престъплението – продължавано престъпление – чл. 26 

НК, общият престъпен резултат, квалификацията на деянието, наказанието 

което се налага. В случая съдът се е позовал само на определителната 

норма на чл. 26, ал.1 НК, без да се съобрази   и посочи нормата на чл. 26, 

ал. 2 НК, съгласно която отговорността е за общия причинен престъпен 

резултат.  

По същото дело решението е подписано от съдия, без да е посочено 

какъв (мирови, общински, футболен и др.), но и дори да беше посочено, че 

това е окръжен съдия, тази длъжност е по ЗСВ, а по изискванията на НПК 

процесуалното качество на едноличния съдия – докладчик е председател.  

● По НАХД № 337/2013 г. са допуснати абсолютно идентичини 

нарушения. В диспозитива на решението не следва да се посочва как се е 

достигнало до крайния престъпен резултат, а само самият резултат в 

количествено или стойностно изражение, квалификацията на извършеното 
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деяние и санкционни последици от него. Как съдът е достигнал до 

установения краен престъпен резултат е въпрос, който се решава в 

мотивите. 

● По НАХД № 15/2013 г. при изписване на решението, в нарушение 

на чл. 27 от Указ 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, 

алинеите се изписани незаконосъобразно с римски, вместо с арабски 

цифри.  

От обстоятелствената част на решението, както и от неговия 

диспозитив, се вижда, че съдът е приел различни форми на 

изпълнителното деяние по чл. 319, ал. 1 НК, в различен стадий на тяхното 

осъществяване при условията на продължавано престъпление, които са 

обединени в три диспозитива: 

1. На 02.05.2012 г. при продължавано престъпление в четири отделни 

случая (12.21.12; 12,21,17; 12,21,23;16.08.10) направил опит, без съответно 

разрешение, да осъществи достъп до компютърни информационни данни в 

електронната пощенска кутия на Ц.К.Х. и това деяние съставлява 

престъпление по чл. 319а, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 18, ал. 1 и чл. 26 НК.  

2. На същата дата, между 12.21.45 и 12.23.03, осъществил достъп и 

използвал компютърни данни в електронна пощенска кутия на 

горепосоченото лице, което съставлява престъпление по чл. 319а, ал.1, пр. 

2 и 3, вр. чл. 26 НК. 

3. По същото време осъществил достъп и използвал компютърни 

информационни данни в профила на съото лице – престъпление по чл. 

319а, ал.1, пр. 2 и 3, вр. чл. 26 НК. 

Следва да се отбележи, че в диспозитива на решението е дадена 

правна квалификация само на деянието по диспозитив № 3. По отношение 

на първите два диспозитива, правната квалификация е посочена от 

проверяващите каква следва да бъде, но тя не е посочена от докладчика. За 

да се приложи чл. 26 НК следва да се квалифицират в мотивите всички 

престъпни деяния от тази усложнена престъпна форма, за да се прецени 

дали са налице изискванията по чл. 26, ал. 1 НК. Освен това същата 

необходимост произтича и за да се прецени дали деецът ще отговаря за 

опит или за довършено престъпление, каквито са данните по делото. Без да 

се посочва защо съдът е приел, че отговорността следва да бъде за 

довършено престъпление (евентуално защо са налице условията на чл. 26, 

ал. 5 НК по аргумент за обратното), без позоваването на тази норма.  

От изложеното е видно, че при продължавано престъпление, съдът е 

длъжен да даде самостоятелна правна квалификация на всяко от 

извършените престъпления, и то не в диспозитива, а в мотивите на 

решението, с оглед на тяхното конкретно извършване, като основен, 

квалифициран или привилигирован състав, както и с оглед на стадия на 

тяхното осъществяване. Това е необходимо за преценката по чл. 26, ал. 2, 

3, 4 и 5 НК. В случая тези изисквания не са били спазени и делото е 
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решено по случайност правилно, при липса на изискуемата от закона 

фактическа и юридическа база. Това е било наложително, най – вече от 

вътрешно усложнената форма на разглежданата продължавана престъпна 

дейност, която съставлява система на продължавани престъпления, чиито 

елементи на свой ред съставляват също продължавано престъпление. 

● По същото дело, решението неправилно е подписано от 

неопределен по йерархична степен съдия, вместо от председател, както 

изисква НПК.           

 

 

ХVІІІ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ВЛЕЗЛИ В 

СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ ПО ГЛАВА ХХІХ 

НПК. ПРОЦЕДУРА. СЪДЕБЕН ПРОТОКОЛ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 

ОДОБРЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Типични и повтарящи се нарушения. 

 

 1. Използва се процедурата за разглеждане на наказателните дела по 

общия ред - Глава ХХ НПК 

 ● дава се ход на съдебното следствие; 

 ● прочитат се, приемат се и се прилагат като доказателства 

материалите от ДП; 

 ● след подписване на споразумението се дава ход на делото по 

същество за изслушване на пренията; 

 ● дава се последна дума на подсъдимия; 

 ● одорява се подписаното споразумение с определение, което за 

втори път възпроизвежда постигнатото съгласие. Определението е една 

смесица от индивидуални изявления на подсъдимия и от диспозитив на 

осъдителен съдебен акт ( налага на подсъдимия наказание лишаване от 

свобода, възлага възпитателната работа през изпитателния срок на 

съответния районен полицейски инспектор, осъжда подсъдимия за 

направените разноски).( НОХД № 450/2012 г., НОХД № 388/2013 г., 

НОХД № 335/2013 г., НОХД № 127/2013 г., НОХД № 486/2012 г., НОХД 

№ 540/2012 г., НОХД № 296/2012 г. и др.). 

 ● по същата категория дела се допуска още едно очевидно 

несъответствие с изискванията на закона. След уточняване съдържанието 

на споразумението има диспозитив, с който съдът „обявява” текста на 

споразумението, докато в чл. 382, ал. 6 НПК се изисква не обявяване, а 

вписване на съдържанието на окончателното споразумение в СП. 

 По НОХД № 271/2012 г. наред с посочените по-горе нарушения по  

по обвинение за извършено престъпление по чл. 252,ал. 2, във вр. с ал. 1 и 

чл. 20, ал. 2 НК е изготвена и приложена таблица, съдържаща имената на 

лицата на които е даден незаконен кредит-главница и лихва, без това да е 
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необходимо. Съгласно чл. 26, ал. 2 НК отговорността на дееца е за 

причинен общ престъпен резултат. Квалификацията на деянието във вр. с 

чл. 26 НК няма въпреки, че са били налице условията на продължавано 

престъпление. Ако беше използвана нормата на чл. 26, ал. 2 НК можеше да 

се посочи инкриминирания период, лицата на които е даден кредита като 

заем и като лихва и общия размер на същите суми за целия инкриминиран 

период.  

 ● в нарушение на чл. 27 от Указ 883 за прилагане на Закона за 

нормативните актове, алинеите се изписват с римски, а не с арабски 

цифри. Това несъответствие се допуска масово и по други наказателни 

дела. 

 Посочените нарушения на материалния закон са съществени, тъй 

като на практика не страните решават делото със споразумение, както е 

законодателната воля, а съдът  осъжда подсъдимия без законово основание 

в нарушение на чл. 117, ал. 2 КРБ и чл. 10 НПК. Според теорията ( проф. 

Ив.Ненов) в определението за наказание по НК като елемент се включва и 

компетентния за налагането му законоустановен орган. Съдът не може да 

бъде такъв орган по споразумението, поради което дейността му е в 

противоречие със закона, и тази практика не трябва да продължава. 

 ● По НОХД № 69/2013 г. определението за одобряване на  

споразумението също наподобява на присъда. В същото определение има 

диспозитив „Налага” на подсъдимия наказание (защо е тогава 

споразумението, което съставлява съгласуване на насрещните 

волеизявления на прокурора и защитника на подсъдимия по същия 

предмет). 

 В същото определение има и диспозитив „Осъжда подсъдимия да 

заплати направените разноски”, въпреки, че въпросът за разноските също е 

бил предмет на споразумението и е намерил там своето позитивно 

решение. 

 При приложението на нормите на Глава ХХІХ НПК следва да се 

държи сметка, че това е едно особено диференцирано съдебно 

производство, за което законодателят е създал един изчерпателен 

нормативен режим, който се различава съществено от режима за 

разглеждане на делата по общия ред. Известно е и от теорията и от 

съдебната практика, че всяко особено съдебно производство изключва 

приложението на нормите, предвидени за разглеждане на делото по общия 

ред, освен ако в особеното производство не е предвидена препращаща 

субсидиарна норма подобна на тази по чл. 374 НПК за съкратеното 

съдебно следствие. Такава аналогична разпоредба не се съдържа в 

законодателната уредба на споразумението и поради това производството 

по Глава ХХІХ НПК следва да се проведе стриктно и изчерпателно само по 

предвидените за него разпоредби, без да се използват по какъвто и да е 

начин разпоредбите на Глава ХХ НПК, каквато тенденция се забелязва в 
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практиката на съдилищата от Добричкия съдебен окръг. Именно поради 

тази причина съдът няма право на никакво друго произнасяне по 

споразумението освен за одобряването, както и на никакви други 

присъдоподобни съдебни актове, перефразиращи и преуреждащи 

въпросите, решени със споразумението. Подлежащия на изпълнение 

юридически акт по Глава ХХІХ НПК е споразумението между страните, 

одобрено от съда (чл. 383, ал. 1 НПК). Одобрението съставлява 

положително произнасяне на съда по законосъобразността и моралността 

на споразумението. Следователно към въпросите, по които между страните 

е постигнато съгласие се напластява положителната санкция на съда и така 

като правни актове на изпълнение подлежат постигнатото споразумение 

заедно с определението на съда за одобряването му. 

 За въпросите, съставляващи приложение на разпоредби от общата 

част на НК, за които страните нямат правомощие да решат в 

споразумението ( всички въпроси извън приложението на чл. 23 НК) съдът 

на основание чл. 306, ал. 1 НПК може да се произнесе със съответно 

определение, например по приложението на чл. 68, ал. 1 НК, по 

приложението на чл. 25, 27, 53 НК и други разпоредби от Общата част на 

НК. Това определение следва да се постанови след одобряване на 

споразумението, за да може да се осъществи евентуално обжалване на 

решението на съда по горепосочените въпроси. По общия ред, но на 

основание чл. 309 НПК следва да се произнесе съда и по мярката за 

неотклонение, като задължително изслуша становището на страните. 

Определението в тази част следва да бъде подписано и от съдебния 

секретар като част от СП. 

 Освен посочените по-горе нарушения на закона по Глава ХХІХ НПК 

се констатирахя и следните други нарушения: 

 ● По НОХД № 65/2013 г. съдът е обявил текста на споразумението, 

където е записано, че подсъдимият признава вината си и приема 

извършеното престъпление по чл. 142, ал. 2, пр. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, 

ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК. В чл. 381, ал. 5, т. 1 НПК не се изисква 

„приемане” на престъплението, а : има ли извършено престъпление, 

извършено ли е то от обвиняемия, извършено ли е виновно, съставлява ли 

деянието престъпление и правната му квалификация. Думата „приема” 

внушава усещането, че престъплението макар и да не и извършено от 

обвиняемия се приема от него. За да се избегне такова внушение следва да 

се използват само отговори на  посочените в закона въпроси( чл. 381, ал. 5, 

т.1НПК), без да се включването на думи, които на са предвидени от 

законодателя. 

 ● При посочване накрая условията и реда за обжалване на 

определението по чл. 382, ал. 7 НПК се изписва във всички случаи, че 

определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Тъй като в 

определени случаи със същото определение се решават и други въпроси- 
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разноски, веществени доказателства и др. препоръчително е  

необжалваемостта на на определението да обхваща само частта, с която се 

одобрява споразумението. Или с други думи диспозитива по този въпрос 

може да изглежда принципно така: Определението, само в частта за 

одобряване на споразумението, не подлежи на обжалване. 

 ● По НОХД № 295/2012 г., след одобряване на споразумението има 

диспозитив за осъждане на подсъдимия за направените разноски, въпреки, 

че съгласно чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. последно НПК разноските са предмет на 

споразумението и в конкретния случай има постигнато съгласие и по тои 

въпрос. 

 ● По същото дело след прекратяване на производството поради 

решаване на делото със споразумение, съдът е отменил с определение 

забраната за подсъдимия да напуска пределите на РБългария без 

разрешение на прокурора или съда, като е посочено, че това определение 

не подлежи на обжалване, въпреки разпоредбата на чл. 68, ал. 6 НПК, 

която е в обратна насока. Необходимо е винаги, когато съдът решава 

въпроси, които имат специфичен предмет и са извън основните въпроси, 

предмет на разглеждане в наказателния процес- вината и отговорността да 

се съобразява за насоката за тяхното възможно решаване, както и с това 

дали съдебния акт е обжалваем или не с предвидените специални норми по 

същите въпроси. 

 С оглед на гореизложеното могат да се направят следните изводи: 

  1. При разглеждането на делото и при изписването на съдебния 

протокол (СП) се използва процедурата за разглеждане на делата по общия 

ред (глава XX НПК). Следва да се посочи, че производството по глава 

XXIX НПК е особено съдебно производство и в него могат да се прилагат 

общите правила по глава XX НПК само когато има изрично препращане 

със съответната правна норма, каквато няма. При особените 

диференцирани производства се прилагат императивно и стриктно само 

предвидените норми за същото производство, съобразно волята на 

законодателя за създаването на такова производство. Извън тези, чисто 

правно- технически (нормативни) положения, характерът на 

производството по глава XXIX НПК – споразумение, изключва наличието 

на спорни въпроси между страните по делото, поради което не се налага и 

е безпредметно да се провежда съдебно следствие и да се провеждат 

съдебни прения. Съдебното следствие се провежда, за да се установят 

фактите от задължителния предмет на доказване. При споразумението тези 

факти не само са установени, но са станали безспорни между страните, тъй 

като са част от задължителния предмет за съгласуване, по който е 

постигнато писмено съгласие, което е не само формирано (изразено), но е 

и подписано. Съдебните прения се провеждат когато страните имат 

различни позиции по фактите, от които зависи отговорността и нейния 
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размер за извършеното деяние. В случая и по тези въпроси същото е 

постигнато, формулирано и подписано съгласие.  

  2. При формулиране на споразумението в СП не се подчертава ясно и 

недвусмислено, че:  

  а) подсъдимият се признава сам за виновен в извършване на 

престъплението; 

  б) той е съгласен и приема да изтърпи съответното наказание; 

  в) е съгласен да заплати направените разноски по водене на делото.  

  

  3. Незаконосъобразно  след одобряване на споразумението, съдът го 

възпроизвежда в СП още веднъж, като това второто определение се 

изготвя и формулира твърде близко до формата и съдържанието на 

присъдата: 

  3.1. съдът признава подсъдимия за виновен; 

  3.2. за извършеното престъпление съдът налага съответното 

наказание.  

  Ролята на съда в производството по глава XXIX НПК е не да признае 

за виновен подсъдимия, а да провери дали са налице материално- правните 

и процесуалните предпоставки за решаване на делото със споразумение, 

както и дали споразумението съответства на закона, като квалификация и 

санкция, както и на добрите нрави – чл. 382, ал. 7 НПК. Законът (НПК) 

няма разпоредба, по силата на която съдът да има правото и да е задължен 

да перефразира волята на страните в един квазинаказателен съдебен акт. 

Ако законодателят е имал такова намерение, той би го изразил ясно и 

недвусмислено. Понеже дейността на съда е санкционираща и при 

одобряване на споразумението (засяга определени права и свободи на 

гражданите и на юридическите лица), а всяка санкционираща съдебна 

дейност е детайлно регламентиране извън установения нормативен ред, 

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

извършва никакво санкциониране. 

  Така постановеното определение, с повтарящо се възпроизвеждане 

на споразумението, с промяна субекта на санкционирането, няма аналог в 

законодателството и съдебната практика. С определението не може да се 

наложи наказание по НК, освен в случаите по чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК, но в 

тези случаи това определение подлежи на обжалване по реда на глава XXI 

НПК.  

  При евентуално противоречие в обективираното съгласие между 

страните с повторно възпроизведеното споразумение, второто от които не 

е подписано от страните, ще възникне въпрос относно приоритета на 

приложимост между двата документа. Очевидно е, че приоритет ще има 

първото вписване на споразумението в СП, защото то съставлява 

автентично изразено волеизявление на страните, подписано от тях. Когато 

става въпрос за доброволно разпореждане с материални права, както това е 
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при споразумението, очевидно е, че за автентичността на съгласуваните 

волеизявления приоритет ще има подписаното от страните споразумение, а 

не възпроизведеното от съда. Това още веднъж показва безсмислието на 

повторното възпроизвеждане на споразумението в СП и оформянето му по 

форма и съдържание, като санкциониращ съдебен акт.  

  При това второ възпроизвеждане на споразумението в СП, съдът 

прави повторно прередактиране на първоначалното вписване на 

споразумението в СП, тоест, съдът повторно редактира сам себе си. Тази 

ненужна дейност може да се избегне, като се прояви по-голяма прецизност 

при първото вписване на споразумението в СП, като се запази формата на 

съгласуване като изразена воля на подсъдимия, приета и от прокурора. 

  В заключение следва да се посочи, че повторното възпроизвеждане 

на споразумението в СП и приравняването на определението на съдебен 

акт, подобен на едно санкциониращо определение на практика обезсмисля 

законодателната воля делото да се реши със споразумение, а не със 

съдебен акт.  

  По силата на чл. 117, ал. 2 КРБ и чл. 10 НПК, при осъществяването 

на своите функции съдът е независим и се подчинява само на законите. В 

случая с определението за повторното възпроизвеждане на 

споразумението, съдът не се подчинява на закона, а очевидно не се 

съобразява с него. Процесуалната дисциплина е задължение не само на 

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

за спазването на закона и процесуалната дисциплина. 

  Определението, възпроизвеждащо споразумението, не подлежи на 

обжалване. Не може да има редовен съдебен акт, който санкционира без 

право на обжалване. Множеството противоречия, които създава 

определението за повторно възпроизвеждане на споразумението и 

формулирането му по подобие на присъда, налага извода, че в този си вид, 

то не е правно търпимо и поради това не следва да се постановява в този 

вид.  

  Изпълнителното основание на наказателното дело, решено със 

споразумение, не е съдебния акт, който ненужно повторно възпроизвежда 

споразумението, а самото споразумение, при постигнатото с него съгласие, 

относно извършеното деяние, неговия автор и квалификация, вината на 

дееца, вида и размера на наказанието. Към постигнатото съгласие между 

страните по тези въпроси се наслагва определение на съда за упражнен 

последващ съдебен контрол относно законосъобразността и моралността 

на споразумението.  

  В бюлетина за съдимост следва да се впише възпроизведеното в 

съдебния протокол и подписаното от страните споразумение по всички 

въпроси от задължителните елементи на съгласуване (деяние, авторство, 

вина, квалификация, вид и размер на наказанието).  
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  Следва към съгласието между страните по тези въпроси да се напише 

и определението на съда за одобряване на споразумението като 

непротиворечащо на закона и морала и в този си вид, споразумението и 

определението за неговото одобряване следва да се приведат в изпълнение  

и да бъдат източник на информация за съдебното минало на подсъдимия.  

  4. Относно кръга на въпросите, които могат да се решат със 

споразумението. 

  В това отношение се допускат две групи нарушения:  

  а) въпроси, които са предвидени за решаване със споразумението, но 

не се решават от него; 

  б) въпроси, решени със споразумението, които са извън неговия 

задължителен предмет. 

  Съгласно нормата на чл. 381, ал. 5 НПК със споразумението следва 

задължително да се постигне съгласие по въпросите, посочени в същата 

разпоредба – т. 1 – т. 6. От нормите на общата част на НК в съотношение 

към престъпната дейност на подсъдимия може да се приложи със 

споразумение само чл. 23 НК (чл. 381, ал. 8 НПК). Нормата е императивна 

и не позволява друго тълкуване, освен буквално.  

  От това следва, че ако има други норми от общата част на НК, които 

са съотносими към престъпната дейност на подсъдимия, те не могат да се 

прилагат със споразумението, а следва да се решават от съда, с 

определение, след одобряване на споразумение, но преди прекратяване на 

наказателното производство, с изрично отбелязване, че не подлежи на 

обжалване само определението за одобряване на споразумението по чл. 

382, ал. 7 от НПК.  

  Когато делото приключва със споразумение, но е започнало по 

общия ред (глава XX НПК), след одобряване на споразумението, но преди 

прекратяване на делото, съдът следва да постави на обсъждане и решаване 

въпросът с мярката за неотклонение, съгласно чл. 309 НПК. Произнасянето 

е също с определение, след изслушване на страните и това е твърде 

наложително, особено когато мярката за неотклонение е задържане под 

стража. Това е форма за упражняване правото на защита и тя не трябва да 

се подценява, защото определението относно мярката за неотклонение 

може да бъде отменено от контролиращия (апелативния) съд само поради 

това, че подсъдимият нито лично, нито чрез своя защитник е упражнил 

правото си на защита. 

  Определението трябва да се подпише от всички членове на състава 

на съда, включително и от съдебния секретар. Това е необходимо, за да 

бъде включено и това определение към СП – изискване, въведено о чл. 

311, ал. 1, т. 4 НПК. 

  Така постановено и подписано, определението по чл. 309 НПК може 

да бъде самостоятелно обжалвано като се направи заверен препис от него.  
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  Съгласно чл. 381, ал. 5, т. 6, пр. последно НПК със споразумението 

следва да се постигне съгласие и относно това на кого да се възложат 

разноските.  По някои дела въпросът с разноските не е решен със 

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

диспозитив.   

  Въпреки ясната и императивна норма на чл. 381, ал. 8 НПК, 

позволяваща със споразумението да се приложи само чл. 23 НК, по  някои 

дела е приложена нормата на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК, както и чл. 25, ал. 

2 НК. Резултатът от това неправилно приложение на закона е, че ако е 

допусната грешка, тя не може да се отстрани по реда на обжалването, 

защото споразумението и определението за одобряването му са 

необжалваеми.  

  Възможността за приложението на норми от общата част на НК, 

извън чл. 23 НК, при решаване на делото със споразумение е следната: 

 Съдът следва да одобри споразумението между страните, при  

условията на чл. 381, ал. 5, т. 1 НПК. Ако има относими норми от общата 

част на НК, които следва да се приложат, това следва да стане на 

основание чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК с отделно определение по отношение на 

чл. 25, ал. 1 и ал. 2 НК. 

  Осъждането на подсъдимия с отделно определение за разноските, 

съгласно  чл. 306, ал. 1, т. 4 НПК може да стане само когато този въпрос не 

е решен със споразумението. 

  Съгласно чл. 383, ал. 2 НПК приложението на чл. 68, ал. 1 и чл. 

68,ал. 2 НК може да стане с отделно определение по реда на чл. 306, ал. 1, 

т. 3 НПК след одобряване на споразумението, но преди прекратяване на 

делото като изрично се посочи обжалваемостта на определението по чл. 

68, ал. 1 и ал. 2 от НК. 

  Същото важи и относно приложението на чл. 55, ал. 1, б.”а” НК. 

Незаконосъобразно е тези норми да се прилагат със споразумението между 

страните, още по-неправилно е споразумението в тази част да се одобрява 

от съда.  

 

 Усилията на ОС - Добрич следва да бъдат насочени към подобряване 

дейността на районните съдилища по Глава ХХІХ НПК. Вярно е, че 

актовете по тези дела не подлежат на инстанционен контрол, но при 

извършваните проверки на районните съдилища може да бъде проверена и 

работата по Глава ХХІХ по законосъобразното приложение на закона. 

Могат да се възложат и анализи на районните съдилища по тяхната 

практика по същия предмет.     
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ХІХ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ВЛЕЗЛИТЕ В 

 СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА      

 МАТЕРИАЛНИЯ И ПРОЦЕСУАЛНИЯ ЗАКОН 
 

 Тази част от проверката цели съблюдаването на единството и 

безпротиворечивото приложение на закона от съдилищата по региони и в 

цялата страна.  

● По НОХД № 45/2013 г. делото е разгледано по реда на Глава 

XXVIII Съкратено съдебно следствие по чл. 371 т. 2 НПК в с.з. (л. 45 СП) 

подсъдимият е заявил, че се признава за виновен, че е съгласен с 

написаното в ОА и не желае да се събират доказателства за факти и 

обстоятелства, отразени в него. 

В ОА е прието, че подсъдимият се е приближил до пострадалата, 

която в този момент била заспала в леглото, но от шума се е събудила и 

попитала, кой е там и какво търси, опитвайки се да се надигне от леглото. 

Подсъдимият се приближил до нея и като била легнала, започнал да ѝ 

налага безраборно удари с юмрук по тялото и главата. Продължил да я 

удря, докато пострадалата престанала да вика и да са движи. Въпреки че 

видял кръвта на пострадалат по лицето и главата ѝ, подсъдимият 

продължил да я удря, докато тя не притихнала.  

От заключението на СМЕ е установено: гръдна травма, счупване на 

множество ребра, двустранно разкъсване на плевралните листи в лявата 

гръдна половина, контузия и разкъсване на ляв бял дроб, счупване на 

дясното рогче на подезичната кост, кръвонасядане на меките тъкани на 

шията, контузия, разкъсване на левия бял дроб. Всички увреждания са 

причинени прижизнено. Смъртта е настъпила за около десетина минути. 

При тези фактически обстоятелства, и най-вече с оглед причиненото 

увреждане, съдът е приел, че извършеното деяние съставлява 

престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 1, вр. с ал.1, т. 3, вр. чл. 198, ал.1 НК 

грабеж, съпроводен с причиняване на ТТП, от която е настъпила смъртта 

на пострадалата.  

Този извод не съответства на обективните данни по делото и най-

вече на умисъла на подсъдимия. Установено е, че той е нанасял юмручни 

удари по уязвими части на тялото – главата и гърдите, до притихването и 

обездвижването на пострадалата. От това следва, че той е целял и 

постигнал не причиняването на ТТП, а нейната смърт, която реално е 

настъпила.  

Като общо увредено състояние на организма, увреждането би могло 

да съставлява ТТП, но само ако то може да бъде преодоляно с 

възстановяване на пострадалата, т. е. ако увреденото състояние е обратимо 

и ако от увреждането до смъртта е изтекъл определен период от време, 

през който организмът е бил в състояние да се бори за оживяването си, но 

въпреки това не е успял.  
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В случая тези изисквания на теорията и съдебната практика въобще 

не са били налице, поради което законосъобразната квалификация на 

деянието е била по чл. 199, ал. 2, т. 2, а не по чл. 199, ал.2, т. 1 НК. Вярно е, 

че и по двете квалификации отговорността е при изравнени 

санкциониращи условия. Правилната квалификация на деянието е 

служебно  и конституционно задължение на съда и при нейното 

законосъобразно определяне, независимо от изравнените санкционни 

условия, възниква едно много съществено отегчаващо отговорността 

обстоятелство.  

Случаят се анализира, като отклонение от законосъобразното 

приложение на закона и това налага неговото обсъждане от наказателното 

отделение на ОС – Добрич. 

● По ВНАХД № 148/2013 г. е прието в решението на ОС, че 

изискванията по чл. 78а НК не са били налице при извършване на деянието 

и тази привилегирована норма не може да се приложи. При събеседването 

със съдиите от наказателното отделение на ОС – Добрич беше уточнено, че 

това не е установена практика, а отделно изолирано решение. Следва да се 

отбележи, че при решаването на този въпрос важи общия принцип за по-

благоприятния закон, който следва да се приложи спрямо подсъдимия, 

когато се касае за поредност от различни закони с обратна насоченост 

спрямо правата и законните интереси на подсъдимия.  

● По аналогичен начин, при събеседването се изясни, че не всякога 

минималната еднократна наркотична доза от 0,05 гр. на стойност 1.50 лв. е 

основание за приложението на чл. 9, ал. 2 НК. Правилно е да се приеме, че 

това обсотятелство е едно от необходимите условия при оценката на 

индивидуалната степен на обществена опасност на деянието, но не и че е 

достатъчно условие за прилагането на чл. 9, ал. 2 НК. 

● ПО ВНЧХД № 338/2013 г. е направено ясно разграничение между 

реторсията и неизбежната отбрана по съображения, които са юридически 

издържани и в тази връзка съвсем уместни са указанията при взаимно 

упражнено насилие между тъжителя и подсъдимия да се положат усилия за 

установяване хронологията на отделните актове на насилие, за да се 

прецени дали това съставлява отблъскване на нападение преди то да е 

притключило или насилие, упражнено след приключване на нападението.  

● По ВЧНД № 74/2012 г. при ясно изразен спор относно 

принадлежността на правото на собственост върху л.а., предаден на 

органите на ДП с протокол за доброволно предаване, който спор не е бил 

преодолян нито в първоинстанционния, нито във въззивния съд, състав на 

ОС – Добрич е приел да реши делото по същество и е постановил решение, 

въпреки забраната за решаване на спора по НПК, а само по реда на ГПК 

(чл. 113 НПК).  

Никакви съображения за бързина, целесъобразност и прагматизъм не 

могат да преодолеят установения в закона ред за решаване на спора между 
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различни лица относно правото на собственост върху вещи, приети или 

иззети като веществени доказателства. При това за наличието на правен 

спор не е необходимо никакво институционално установяване, нито 

завеждането на дело пред граждански съд. Достатъчно е вътрешното 

убеждение, материализирано чрез външно изявление, да сочи на различие 

относно убеждението на всяко лице относно принадлежността на правото 

на собственост.  

● По НОХД № 450/2012 г. е имало повдигнато обвинение срещу 

непълнолетен извършител по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 3 и чл. 26 НК. 

Наказанието по чл. 249, ал. 1 НК е от 2 до 8 години лишаване от свобода. 

Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 3 НК – наказанието по закон за повече от 5 години 

ЛОС се редуцира на наказание ЛОС до три години.   

Съгласно чл. 78а, б. „а” НК, предвиденото по закон и впоследствие 

редуцирано наказание за непълнолетния по вид и размер позволява 

приложението на чл. 78а, ал. 6 НК. Съгласно тази норма се предвижда 

административно наказание обществено порицание или възпитателна 

мярка, както и възможност за налагане на наказание лишаване от право за 

упражняване на определена дейност или професия, ако това е предвидено 

за съответното престъпление.   

С разпореждането за насрочване на делото са предприети действия, 

предвидени за производството по Глава XXVII НПК, а в с.з. е поискано и 

искането е уважено за решаване на делото със споразумение по Глава 

XXIX  НПК. Със споразумението е съгласувано и впоследствие одобрено 

от съда споразумение за наказание 1 г. ЛОС условно, с изпитателен срок 3 

год., докато чл. 78а , ал. 6 НК предвижда обеществено порицание или 

възпитателна мярка. Очевидно е, че със споразумението наказателно-

правното положение е влошено нормативно и фактически. Като се държи 

сметка за обстоятелството, че нормата на чл. 78а НК е императивна, се 

налага извода, че по това дело е допусната съдебна грешка, която поради 

изтичане на съответните срокове, не може да бъде отстранена. 

Това дело е повод да се констатира по-големият проблем, а именно 

този за конкуренцията между основанията за приложението на 

диференцираните процедури по Глава  XXVII, Съкратено съдебно 

следствие, по Глава XXVIII – Освобождаване от наказателна отговорност, 

по Глава XXIX – Решаване на делото със споразумение. Тези проблеми 

възникват винаги, когато са налице едновременно основания за 

приложението на две или повече диференцирани особени производства.  

За улеснение на всички съдилища, действащи като 

първоинстанционни състави, предлагаме механизъм за решаване на 

конкуренцията, който се заключава в следното: 

1. Когато не са налице основания за приложение на което и да е от 

особените (диференцирани) производства се прилагат правилата по Глава 

XX. Тези правила от своя страна позволяват да се премине към 
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освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по същата обща процедура, съгласно чл. 305, 

ал. 5 НПК, както и към сключване на споразумение в с.з., но при 

условията на чл. 384 НПК.  

2. Когато са налице едновременно предпоставките за разглеждане на 

делото по реда на Глава XXVIII и Глава XXIX приоритет има 

производството на основание чл. 78а НК, предвид императивния характер 

на същата разпоредба.        

3. Когато са налице едновременно изискванията за съкратено 

съдебно следствие (Глава XXVII НПК) и за сключване на споразумение по 

Глава XXIX (в случай на възстановени имуществени вреди), приоритет 

има производството, което е започнало по-напред, с оглед на това, че по 

Гл. XXVII се предвижда предварително изслушване на страните като 

задължителен стадий на процедурата. Няма пречка обаче в с.з. при 

започнато производство по Глава XXVII да се премине към споразумение 

по Глава XXIX НПК, стига в последния случай всички конституирани 

страни да са съгласни (чл. 384, ал.3 НПК).  Обратното обаче е 

невъзможно, тъй като не е осъществен стадия предварително изслушване 

на страните.  

4. Всяко производство по общия ред може да премине в особено 

производство по Гл. XXVII или по Глава XXIX НПК. Обратното също е 

възможно, но след евентуално връщане на делото в ДП, като направеното 

самопризнание, респ. даденото съгласие за вина и авторство на 

обвиняемия нямат доказателствено значение.  

5. Веднъж започнатото производство по Глава XXVIII, съдебната му 

фаза може да приключи в същата фаза само по този ред.  

Ако в производството по Глава XXVII делото бъде върнато на ДП 

на основанието, посочено в чл. 378, ал. 3 НПК и впоследствие след 

внасяне на обвинителния акт се образува ново съдебно производство за 

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

останалите (диференцирани) съдебни производства, когато са налице 

основанията за това. 

Тези разграничения са практически полезни за всички съдилища, 

поради което следва да се предложат и на останалите съдилища от района 

на ОС – Добрич.  

        

XX. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА. СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ 

 

Първоинстанционното разглеждане на делата и като процедура, и 

като изготвяне на съдебния протокол показва задълбочено познаване и 

стриктно спазване на относимите норми на НПК. В разпореждането за 
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насрочване на делото се посочват възможнвите варианти за разглеждане на 

делото, освен по общия ред – Глава XX НПК и по особените съдебни 

производства по Глави XXVII – XXIX НПК, както и изискуемите условия 

по закон. Служебно се прилагат от съда производствата по Глава XX и по 

Глава XXVIII НПК, а другите две диференцирани производства се 

започват и провеждат по искане на подсъдимия и неговия защитник. При 

определяне на приложимото съдебно производство се следват стриктно 

изискванията на закона, с известни незначителни отклонения, които са 

посочени.  

В съдебно заседание председателят на състава на всеки етап от 

съдебното производство запознава подсъдимия и другите страни и 

участници в процеса с правата, които имат по закон, начина на тяхното 

осъществяване, като им осигурява и практическа възможност за 

упражняване на тези права.  

За разглеждането на делото по реда на Глава XX НПК ясно са 

разграничени в съдебния протокол отделните стадии на съдебното 

производство: даване ход на делото; даване ход на съдебното следствие; 

даване ход на съдебните прения; последна дума на подсъдимия; 

постановяване и разясняване на присъдата. Тази хронология на етапите на 

съдебния процес важи напълно още и при съкратеното съдебно следствие 

(Глава XXVII, както и по Глава XXVIII НПК). И по тези две производства 

се провежда, макар и модифицирано (съкратено), но все пак се провежда 

съдебно следствие. Само при решаване на делото със споразумение не се 

провежда съдебно следствие и посочената хронология на етапите на 

съдебното производство не следва да се прилага.  

Съдебният протокол отразява хронологията на съдебния процес и 

начина на неговото провеждане – по същия ред или по диференцираните 

производства.  

Съдебните протоколи се изписват на ясен български език, без 

зачерквания, добавки или въздействия върху съдържанието му. 

Същевременно не бяха констатирани молби и искания за поправки или 

допълване на съдебния протокол при условията на чл. 312 НПК, което 

позволява извода, че този процесуален документ отразява адекватно 

извършените действия в съдебно заседание, решенията на председателя и 

на състава на съда, изявленията на страните и събраните доказателства. 

Препоръката е тази практика да продължи.  

● По НОХД № 16/2013 г., НОХД № 19/2012 г., НОХД № 45/2013 г., 

НОХД № 202/2012 г. и др., съдебният протокол е приключен без 

произнасянето на съда по чл. 309 НПК. Произнасянето по този въпрос е 

станало с отделно определение, което в нарушение на чл. 311, ал.1, т.4 

НПК, е извън пределите на съдебния протокол. Вън от това, при 

постановяването на самостоятелно определение по чл. 309 НПК не е 

изслушано становището на страните и най-вече това на подсъдимия и 
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неговия защитник, въпреки че с определението се засягат негови права и 

законни интереси, най-същественото от които е правото на лична свобода. 

Само на това основание, и според практиката на ЕСПЧ, такъв съдебен акт 

не удовлетворява предпоставките за справедлив процес, минимално 

съдържащ неотменимото изискване – обвиняемият да бъде изслушан.  

Констатираната незаконосъобразна практика по същия въпрос, не 

само при решаване на делата по Глава XXIX, но и по всички други 

наказателни дела, налагащи произнасянето по чл. 309 НПК, може да се 

коригира по следния начин:  

1. Определението по чл. 309 НПК да се постановява след обявяване 

на съдебния акт и след становището на страните.  

2. Това определение, за да бъде неизменна (завършваща) част от 

съдебния протокол следва да бъде подписано от целия състав на съда и от 

съдебния секретар. Така може незабавно да се извади копие от 

определението за изпълнение. 

● По ЧНД № 182/2013 г., образувано по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕЗА, върху 

щемпела за образуване на делото няма подпис на председателя на съда или 

на лицето, което го замества със заповед. По този начин делото е 

разгледано, приключено и решено, без да е надлежно образувано. Това 

обстоятелство може да повдигне основателно въпроса дали предаването на 

български гражданин на компетентните власти на друга държава за 

наказателно преследване е законосъобразно. Въпросът се поставя и като 

критика към докладчика по делото, който трябва да проверява служебно 

надлежното образуване на делото преди разглеждането и след 

приключването му, дали всички документи, които се съдържат в делото са 

подписани. Случаят е важен не само защото съдържа в себе си 

международен елемент относно органите, които ще проведат наказателно 

преследване, но и с оглед високия интензитет на засягане правата на 

български гражданин.  

● По НОХД № 202/2012 г., подписът на съдебния протокол е от лице 

на длъжност окръжен съдия, но в процеса е председател на състава и в това 

процесуално качество следва да подпише протокола.  

● По НАХД № 337/2013 г. диспозитивът на решението по Глава 

XXVIII НПК за освобождаване от наказателна отговорност се изброени 

отделни престъпни актове, по време, количество и стойност на предмета, 

което може да стане и в мотивите. В диспозитива се отразява общият 

првестъпен резултат по чл. 26, ал.2 НК, а не начинът на неговото 

формиране. Идентично е положението и по НАХД № 542/2012 г. – 

диспозитива на решението е натоварен с излишна фактология (таблици, 

периоди, суми). В диспозитива следва да се отрази само сумарният 

престъпен резултат  и в резултат на какво деяние е получан.  

По същото дело решението е подписано от съдия, без да е определен 

какъв (който може да бъде окръжен, апелативен, районен и др.). Ето защо в 
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решението следва да се положи подпис срещу процесуалното качество на 

съдията в процеса – председател, а не срещу неговата кадрова длъжност – 

съгласно ЗСВ.  

По делата за транспортни престъпления в присъдата се изписват 

съответните текстове на ЗДвП и ППЗДвП не само цифрово, но и словесно, 

което е излишно. Достатъчно е позоваването само на цифровата номерация 

на нормата. Нейното съдържание за възпроизвеждане не е задача на 

съдебния акт, а на съответния нормативен документ.  

Независимо от констатираните отделни отклонения от изискванията 

на закона, следва да се отбележи, че в останалата си преобладаваща част, 

съдебните актове на ОС – Добрич са обосновани, конкретни, относими, 

ясни, законосъобразни и справедливи. Те са написани с много добро 

позоваване на изискванията на закона, установената правна теория и 

актуалната съдебна практика. Всичко това се подкрепя по убедителен 

начин от постигнатото високо качество на съдебните актове.        

 

ХХІ. ВЪЗЗИВНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ 

ДЕЛА. СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪДЕБНИ АКТОВЕ. 

 

1. Образуване на въззивно производство(ВП). 

Като цяло образуването на въззивното производство за отделните 

видове наказателни дела съответства на нормативните изисквания. В това 

отношение се спазва разпоредбата на чл. 76, ал. 1, т. 8 от Правилника за 

администрацията на съдилищата(ПАС). Според тази норма въззивните 

дела пред въззивната инстанция срещу решенията и присъдите са от същия 

характер както на първата инстанция. От изискванията на горепосочената 

норма при  проверката бяха констатирани само две отклонения, които не 

можаха да бъдат  обяснени с конкретни причини от организационен или 

юридически характер. Има различна практика за вида на ВП при 

обжалване прекратяването на  НЧХД: когато произнасянето на  първата 

инстанция е с разпореждане се образува ВЧНД, когато прекратяването е с 

определение се образува ВНЧХД. Но и този критерий не е последователен 

и не всякога приложим: Така  ВЧНД № 170/2012 г. е образувано по жалба 

срещу разпореждането по чл. 250, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 24, ал. 4, т. 2 

НПК. При това положение и съгласно чл. 250, ал. 5 НПК, жалбата се 

разглежда по реда на Глава ХХІ НПК, т.е. по реда за проверка на 

присъдите във ВП и поради това делото е неправилно образувано като 

ВЧНД, вместо като ВНЧХД. Налице е грешка при образуването, вместо по 

Глава ХХІ НПК делото е образувано по Глава ХХІІ НПК. Същевременно 

не е съобразен и чл. 76, ал. 1, т. 8 ПАС. Задължително следва да се 

отбележи, че характерът на делото, образувано пред ОС, определя 

процедурата за неговото разглеждане, както и правомощията на ВИ. 

Независимо от неправилното образуване на делото, то е разгледано по 
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предвидената процедура на Глава ХХІ НПК. Може би има някаква 

техническа причина за този начин на образуване на посочената категория 

дела, с оглед действителната натовареност на съставите, но тя не може да 

отмени законовите и нормативните изисквания. Препоръката е тази 

практика да не продължава. 

2. По КАНХД № 430/2012 г. и по всички други въззивни 

производства по Глава ХХVІІІ НПК на първоинстанционните съдилища в 

ОС-Добрич се образуват касационни административно- наказателен 

характер дела, без да има за това законово основание. 

Съгласно чл. 378, ал. 5 НПК решението на първоинстанционния съд 

подлежи на обжалване по реда на Глава ХХІ, т.е. по реда за проверка на 

първоинстанционните присъди. Съгласно естеството на правомощията на 

ОС установени в чл. 313-340 НПК по характер те са чисто въззивни, но не 

и касационни. 

Известно е от теорията и от съдебната пректика на ВКС, че 

характерът на делото, определя и характера на правомощията на 

компетентния съд. Въпросът за характера на производството е публично-

правен, защото определя функционалната характеристика на всеки съд в 

съдебната йерархия и съдебната система. Ето защо характера на делото не 

може да се определя от това какво по характер дело е образувано във ВИ, а 

от законовите правомощия на контролиращия съд, установени със закон. 

До сега има само една разпоредба, която възлага на ОС касационни 

правомощия и това е чл. 7, ал. 2 УБДХ във вр. с чл. 348 НПК. Няма друг 

закон, който изрично да възлага на ОС касационни правомощия. 

Независимо от наименованието на делата като касационни 

административно-наказателни, ВП по Глава ХХVІІІ на практика е 

проведено по реда на Глава ХХІ НПК. Именно и поради това няма нито 

юридическо, нито фактическо основание същата категория дела да се 

образуват като касационни. Препоръката е и тази практика да се 

преустанови. 

Въззивното производство по наказателните дела се осъществява 

прагматично, икономично и с максимално полезен практически резултат. 

Въззивните решения са съобразени с естеството на въззивната проверка и 

решението се определя в зависимост от насоката на резултатите от същата 

проверка. При констатация за допуснати съществени процесуални 

нарушения се преминава към постановяване на отменително решение, в 

което обаче се посочват процесуалните нарушения и начина на тяхното 

отстраняване. Пложителна е практиката, че още при първото връщане на 

делото се посочват изчерпателно всички съществуващи по делото 

нарушения, а не се чака посочването им да стане при някое следващо 

обжалване на делото. 

Положителна е практиката да се изписва кратка но достатъчна по 

обем фактическа обстановка, съдържаща всички елементи от състава на 
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престъплението за което е повдигнато обвинение. Този опит може да се 

използва успешно и от районните съдии(ВНОХД № 431/2012 г. и др.). 

Положителна страна на въззивното решение, е че в него много ясно и 

навреме се посочва коментираната фактическа обстановка от кой съд е 

приета и така се премахва недоразумението да се гадае кой е приел 

изложените фактически положения и това да се разбира едва в края на 

решението. По начало фактическите обстоятелства по обжалваните дела се 

изясняват сравнително добре от първоинстанционните съдии, което 

улеснява съществено дейността на ОС. 

Вярно е, че извършената проверка не е на всички дела, а по т.н. 

репрезентативен способ- по определен брой дела на всеки съдия от всеки 

вид дела, но и по този способ, който все пак има за предмет сравнително 

голям брой дела не се намери дело, по което във ВИ да е провеждано 

допълнително съдебно следствие  от ОС. Изглежда за добрата работа 

работа на ОС съществен принос имат и районните съдии, чийто интерес в 

тази насока следва да бъде поддържан и стимулиран, макар и символично- 

с едно справедливо отчитане и коментиране на  тяхната дейност. 

Възпроизвеждането на обжалваните съдебни актове във въззивното 

решение става граматически правилно и веднага се разбира, че 

възпроизвежданият съдебен акт е на РС, а не на ОС, каквато практика има 

в други съдебни региони. Използва се правилното минало историческо 

време и действието е от трето лице единствено число. 

По една значителна част от въззивните решения се дава не само 

главния отговор по поставените въпроси в жалбата или протеста, но 

докладчиците са направили принципни разработки на съответния институт 

или норма. Такива са решенията по ВНЧХД № 357/2012 г., КНАХД № 

40/2012 г., ВНОХД № 80/2012 г., ВНОХД № 431/2012 г., ВНЧХД № 

338/2013 г., ВЧНД № 182/2012 г., ВНОХД № 115/2013 г., ВНОХД № 

13/2013 г. и др. 

Тази тълкувателна по съществото си дейност е полезна и за съдиите 

от РС и за съдиите от ОС, защото едновременно повишава нивото на 

техните правни знания и професионални умения, поради което 

препоръката е тя да продължи. 

 

      

       ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

  

 

1. През проверявания период 2012 г. – 2013 г. съдиите от ОС – 

Добрич са постигнали определено добри резултати в цялостната си 

правосъдна дейност.   

2. Констатираните несъответствия и недостатъци в работата на съда 

не са тежки и непреодолими и могат да се отстранят при стриктното 
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спазване на закона, нормативните изисквания и установената практика, 

както и чрез предприемане на посочените за всеки раздел управленски, 

организационни и др. относими мерки.  

3. Председателят на ОС да свика общо събрание на съдиите от ОС – 

Добрич, с участието на председателите на районните съдилища от окръга, 

на което да бъдат разгледани резултатите от извършената проверка, 

направените констатации и пътищата за подобряване дейността на съда. 

4. Да се анализират и актовете от проверките на районните съдилища 

и заедно с техните председатели да се набележат необходимите мерки за 

подобряване на дейността им. 

  

 

Председателят на ОС - Добрич и всеки съдия от същия съд могат да 

направят писмени възражения по констатациите в Акта, ако имат такива, в 

7- дневен срок от връчването му пред Главния инспектор на ИВСС. 

 

 

За предприетите мерки, с оглед направените препоръки  и 
предложения, Инспектората към ВСС следва да бъде уведомен в 
едномесечен срок. 

 
 
 

 

                                      ИНСПЕКТОР: 

 

                                                                 ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 


