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                         РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

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

            
 

 

 
 
 

АКТ ЗА РЕЗУЛТАТИ  
   
     ОТ  
 

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА НА ОПРАВДАТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ, 
ПОСТАНОВЕНИ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД- ВАРНА, РАЙОНЕН СЪД- 
ВАРНА, РАЙОНЕН СЪД- ПРОВАДИЯ, РАЙОНЕН СЪД- ДЕВНЯ В 
ПЕРИОДА ОТ 1. 01. 2009Г. ДО 31. 12. 2009Г.- АНАЛИЗ И ПРИЧИНИ ЗА 
ТЯХНОТО ПОСТАНОВЯВАНЕ  

 
             

 На основание чл.58 във вр. с чл.56, ал.1 и 3 и чл.57, ал.1 от Закона за 
съдебната власт, на приетия План за провеждане на проверки от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата,  в Апелативен 
район – град Варна за 2010 год., както и на Заповед №79/17.05.2010 год. на 
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за проверка 
на Окръжен съд- Варна и РС- Варна, заповед №115/24. 09. 2010г. на Главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за проверка на 
Районен съд- Девня, заповед №116/24. 09. 2010г. на Главния инспектор на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет за проверка на Районен съд- 
Провадия. 

 СЕ ИЗВЪРШИ ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА на оправдателните присъди, 
постановени от съдилищата в съдебен окръг Варна в периода от 
01.01.2009год. до 31.12.2009 год.- анализ и причини за тяхното 
постановяване. Задачи на проверката: 

- анализ и причини за постановяване на оправдателните присъди. 
- констатиране на противоречива съдебна практика. 
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Проверката се извърши в рамките на комплексната планова проверка на 
съдилищата в съдебен окръг Варна.Тя беше осъществена чрез посещение на 
място в Окръжен съд- Варна, Районен съд- Варна, Районен съд- Девня и 
Районен съд- Провадия. 

СРОК за извършване на проверката от 25.05.2010 г. до 9.07.2010 г. 
 
 С ПРОВЕРЯВАЩИ:  
 
ИНСПЕКТОР:  Светлин Емилов Стефанов.  
ЕКСПЕРТИ: Мариела Николаева Митева и Олег Стоймиров 

Велинов. 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
       -непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
       -анализ на документация ; 
       -индивидуални беседи и разговори;  
       -изискване на статистическа информация от ръководителите на 
съответните съдилища. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 
ОКРЪЖЕН СЪД- ВАРНА 

                      
През 2009г. в Окръжен съд- Варна с присъда са приключили 127 

наказателни общ характер дела. По тях Окръжният съд е признал за виновни 
и е наложил наказания на 244бр. лица. Оправдани са 7 лица. Една присъда е 
изцяло оправдателна, а три присъди са частично оправдателни. Това 
представлява 3.14% от общия брой на постановени присъди.  

През 2007г. са постановени 106 осъдителни и 7 оправдателни 
присъди, което представлява6% от общия брой на постановените присъди, а 
през 2008г.- 105 осъдителни и 11 оправдателни присъди, което представлява 
9% от общия брой на постановените присъди. 

Съотношението на посочените по- горе числа показва, че през 
последната година е налице намаление на оправдателните присъди до 
допустимия минимум. 

     
РАЙОНЕН СЪД- ВАРНА 
 

      През 2009 година в РС- Варна са произнесени присъди по 736бр. 
НОХД. През същата година на съд са предадени 2801лица.От тях 2452 
лица са осъдени, а 138- оправдани. В тази числа са включени 149бр. лица, 
които са предадени на съда за престъпления, преследвани по реда на 
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частното обвинение като 36 от тях са оправдани. Включени са и 278лица, 
за които от Прокуратурата са внесени предложения за освобождаване от 
наказателна отговорност по реда на чл. 78А от НК като 18бр. от тях са 
признати за невинни. 

Разпределението на осъдените и оправдани лица според 
обвиненията по съответната глава от Наказателния кодекс е: 
Глава ІІ от НК- осъдени 88лица, оправдани-10 лица; 
Глава ІІІ от НК- осъдени 9лица, оправдани- 3 лица; 
Глава ІV от НК- осъдени 36лица, оправдани-3 лица; 
Глава V от НК- осъдени 1010лица, оправдани- 45лица; 
Глава VІ от НК- осъдени 9лица, оправдани-2 лица; 
Глава VІІІ от НК- осъдени 12лица, оправдани- няма; 
Глава ІХ от НК- осъдени 65лица, оправдани-2 лица; 
Глава Х от НК- осъдени 49лица, оправдани- 4 лица; 
Глава ХІ от НК- осъдени 950лица, оправдани-15 лица; 
 През 2009г. в РС- Варна въз основа на внесени прокурорски актове 
са образувани 2356 дела. От тях 2095бр. са образувани въз основа на 
обвинителни актове срещу 2374лица, а 261бр.- въз основа на 
постановления за освобождаване от наказателна отговорност с налагане 
на административно наказание по реда на чл. 78А от НК срещу 278 лица. 

Осъдителни присъди са постановени срещу 2228 лица. Предложения  
за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание са уважени спрямо 199лица. Съотношението 
между осъдителните присъди и броя на лицата, предадени на съд от 
Прокуратурата показва, че в 94% от случаите обвиненията са били 
доказани от съда, а 72% от предложенията са основателни.  

Както беше посочено и по- горе оправданите по НОХД и НЧХД 
лица са 120(при 111 лица оправдани през 2008г. и 153 оправдани лица 
през 2007г. Оправданите лица по НОХД представляват 5% от предадените 
на съда лица, а по НЧХД те са близо 24%. 

Общият брой на оправдателните присъди, постановени през 2009г.  
по НОХД и НЧХД и решения по НАХД , с които са оправдани лица 
или за които е направено предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност е 138бр. 

Във всички случаи това е резултат от недоказаност на обвинението 
от обективна или субективна страна. 

 
 
РАЙОНЕН СЪД- ДЕВНЯ 
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През проверявания период в РС- Девня са приключили общо 605бр. 
наказателни дела , от които - НОХД 190 бр., НЧХД 4 бр., ЧНД 341 бр., АНД 
70 бр. От тях 540 бр. са приключили в съдебно заседание. 

От общия брой на свършените дела, 64 бр. дела са приключили с 
присъда, 78 бр. са приключили с решение, 153 бр. са приключили с 
определение, 116 бр. със споразумение и 194 бр. с протоколи по дела от 
досъдебното производство. 

През проверявани период са постановени 7 оправдателни присъди. От 
тях наказателните състави при РС- Девня са постановили 5 изцяло 
оправдателни присъди( 2 бр. за престъпления против собствеността, 2 броя за 
престъпления против стопанството и 1 бр. за престъпление против реда и 
общественото спокойствие№ и 2 бр. присъди с изцяло оправдателен 
диспозитив за част от лицата по обвинителния акт(за престъпления против 
собствеността)Основната причина за постановяване на оправдателните 
присъди е недоказаност на повдигнатите обвинения, която се дължи на 
липсата на доказателства за престъплението, предмет на обвинителния акт. 

От съдените през 2009г. 265 лица по НОХД, НЧХД, НАХД, 14бр. са 
оправдани, а това са 5,28% от предадените на съд лица.От тях 9 бр. са 
оправданите лица по НОХД и те съставляват 3, 8% от подсъдимите по този 
вид дела и 5 лица са оправдани по НАХД по чл. 78а от НК- 18, 52% от 
съдените лица по този вид дела.  

 
 
РАЙОНЕН СЪД- ПРОВАДИЯ 
 
През 2009г. в РС- Провадия са приключили 575бр. наказателни дела. 

От тях НОХД 265бр., НЧХД 11бр., ЧНД 132бр., АНД 167бр. От тях 125бр. 
дела са приключили с присъда, 171 бр. са приключили с решение, 148бр. са 
приключили с определение и 131бр. са приключили със споразумение. 

През 2009г. в Районен съд- Провадия са влезли в сила 255 присъди и са 
осъдени 336 лица срещу 209 за 2008г. и 242 за 2007г.. забелязва се тенденция 
за увеличаване броя на осъдените лица. 

Структурата на наказаната престъпност е следната: 
По глава ІІ „Престъпления против личността” от НК с присъди са 

приключили 13бр. дела; 
По глава ІІІ „Престъпления против правата на гражданите” от НК с 

присъда са приключили3бр.дела; 
По глава ІV”Престъпления против брака, семейството и младежта” от 

НК с присъда са приключили 4бр. дела; 
По глава V „Престъпления против собствеността” от НК с присъда са 

приключили 72бр. дела  
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По глава VІ”Престъпления против стопанството” от НК с присъда са 
приключили 4бр. дела; 

По глава VІІІ”Престъпления против дейността на държавни органи и 
обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” от НК с 
присъда е приключило 1бр. дело. 

По глава ІХ”Документни престъпления” от НК с присъда са 
приключили 2 бр. дела. 

По глава Х”Престъпления против реда и общественото спокойствие” от 
НК с присъда са приключили 7бр. дела; 

По глава ХІ „Общоопасни пристъпления” от НК с присъда са 
приключили 149бр. дела. 

С оправдателни присъди са приключили 11бр. дела.Основните  причини 
за постановяване на оправдателни присъди  са – липса на елемент от 
изпълнителното деяние, не осъществен състав от обективна страна; 
неосъществен състав –липса на субективна страна на деянието; в повечето 
от случаите причина за оправдаване на подсъдимите е недоказаност на  
обвинението по несъмнен и категоричен начин – противоречие между 
обстоятелствената част описана в ОА или тъжбата и доказателствата по 
делото.От така постановените оправдателни присъди пет са 
обжалвани,като две са отменени и две са потвърдени от по горната 
инстанция,едно е прекратено поради просрочване на протеста,а 
останалите като необжалвани са влезли в сила. 

Причините за постановяване на оправдателни присъди са недобре 
построени обвинения от страна на прокуратурата. 

 
 
ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ 

ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА,  ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ 
СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ  

 
 
ИЗВОДИ: 
 
Анализът на данните, събрани в рамките на комплексната планова 

проверка на работата по наказателни дела в ОС- Варна, РС- Варна, РС- 
Девня, РС- Провадия показва, че в ОС- Варна процентът на оправдателните 
присъди спрямо всички постановени присъди по наказателни общ характер 
дела е 3,14 % ; В РС- Варна процентът на оправданите лица по НОХД е 5% от 
предадените на съда лица, а по НЧХД- 24%; в РС- Девня процентът на 
оправдателните присъди спрямо всички постановени присъди е 10.93.%. а 
процентът на оправданите лица е 5.28% от предадените на съда лица. В РС- 
Провадия постановените оправдателни присъди спрямо всички постановени 
присъди са 4.31%. 
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При изчисляване на съотношенията не са взети предвид данните от 
делата по чл. 78а от НК. 

Наблюдаващите прокурори са проявявали необходимата активност за 
всестранно и пълно разкриване на обективната истина в хода на досъдебното 
и на съдебното производство. При разглеждане на делата те са използвали 
пълноценно възможностите на чл. 287 от НПК за изменение на обвинението. 

Най- много оправдателни присъди са постановени поради това, че след 
събиране на доказателствата по реда на съдебното дирене, решаващият 
състав преценил, че обвинението се явява недоказано, защото липсват 
достатъчно доказателства за наличието на елементи от обективния и 
субективния състав на престъплението. Поради тази причина са постановени 
всички оправдателни присъди на РС- Варна и РС-Девня. 

Следователно  има сериозно разминаване в преценката на 
прокурора и съдебния състав относно доказателствения материал, 
необходим, за да се счете, че обвинението е доказано по смисъла на чл. 
303, ал. 2 от НПК. 

Прокурорите от районните и окръжната прокуратури са подавали 
протест във всички случаи на постановена оправдателна присъда или 
решение по наказателни общ характер дела или по наказателни 
административен характер дела. 

Във всички случаи въззивната инстанция е проверявала правилността 
на постановената присъда в пределите, посочени в чл. 314, ал.1 от НПК, т. е. 
независимо от основанията, посочени от страните. В голямата си част 
оправдателните присъди на първоинстанционните съдилища са били 
потвърдени от въззивната инстанция.  

  Не се констатира противоречи съдебна практика. 
 
Подробни препоръки за подобряване работата на ОС- Варна и РС- Варна 

във връзка с образуването, движението и приключването на съдебните дела 
са дадени с Актове за резултати по Заповед № 79 / 17.05.2010 г. на Главния 
инспектор на Инспектората към ВСС.Препоръки за подобряване работата на 
РС- Провадия с оглед подобряване организацията по образуването, 
движението и приключването на делата са дадени с Акт за резултати по 
заповед №116/24.09.2010г. Препоръки за подобряване работата на РС- Девня 
с оглед подобряване организацията по образуването, движението и 
приключването на делата са дадени с Акт за резултати по заповед 
№115/24.09.2010г. 

Не се констатира противоречива практика на съдилищата. 

При осъществяване на горепосочената дейност не се установиха 
допуснати нарушения. 
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Превид гореизложеното намирам, че даването на препоръки с настоящия 
Акт за резултати не е необходимо. 

 
 

  
             ИНСПЕКТОР:                                                                                                           
                                       
                                                      …………….…….……………                                    
                                                        СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 
 

ММ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


