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             На основание чл.58 във връзка с чл.56,ал.1 и 3 и чл.57,ал.1 от 
Закона за съдебната власт и приетия план за провеждане на комплексна 
планова проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет на 
съдилищата  в Апелативен район – София за 2013 г. и 2014 г., и Заповед 
№ ПП-01-34/27.05.2015 г. на Главния инспектор на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет, 
             СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Районен съд- град 
Перник с обхват от 01.01.2013 год. до 31.12.2014 год. и задачи на 
проверката: 
     ● заповедни книги, организация и осъществяване на 
административната дейност.  
             ●  срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на 
мотивите към тях. 
             ●   върнати за доразследване дела - причини и основания, както и 
спрени наказателни дела. 
             ●  изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 
просрочване. 
             ●  общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; 
потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; оправдателни 
присъди. 
             ●  общ контрол - извършени ревизии от Окръжния съд и от 
Апелативен съд.  
             ●  противоречива съдебна практика по влезли в сила съдебни ак 
тове. 

              ● анализ на съдебната практика по влезлите в сила съдебни актове на 
основание чл. 54, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗСВ.     
       
          СРОК за извършване на проверката от 01.06.2015 г. до 03.06.2015 
г., с проверяващи: инспектор  Петър Раймундов и експерти Тамара 
Кочева и Румен Кабуров. 
 
          МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 
          ●  непосредствена проверка по  делата  и деловодните книги; 
          ●  анализ на документация ; 
          ●  индивидуални беседи и разговори;  
          ●  изискване на статистическа информация от ръководителите на 
съответните съдилища. 
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I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

В наказателното отделение на Районен съд – Перник функционират 6 
наказателни състава и 6 наказателни съдии, както следва: 

 
2013 година 

I състав - Валери Ненков 
II състав - Петя Котева 
III състав - Богдан Велев 
IV състав - Светослава Алексиева 
V състав - Христина Ангелова (предвид ползването на отпуски, съгласно чл. 
164, ал. 1 от КТ, и чл. 330, ал. 1 от ЗСВ и през календарна година този състав 
не е функционирал реално.) 
VI състав - Силвия Алексова 
 

2014 година 

I състав – Валери Ненков 
II състав - Петя Котева 
III състав - Богдан Велев 
IV състав - Светослава Алексиева 
V състав - Христина Ангелова  
VI състав – Силвия Алексова 
 

 През периода 01.01.2013 г. – 08.04.2014 г. съдия от Гражданската 
колегия на Районен съд – Перник - Антони Йорданов - е разглеждал 
административно - наказателен характер дела, съгласно Заповеди №№ 
180/25.06.2012 г. и 123/07.04.2014 г. 

През проверявания период – 2013 и 2014 години щатните бройки на 
наказателните съдии в Районен съд - Перник са 6 бр. 

През проверявания период 2013 – 2014 г. са извършени кадрови 
промени в ръководството на Районен съд – Перник, поради изтичане на 
мандата на административния ръководител и назначаване на нов след 
конкурс. За времето от 01.01.2013 г. до 08.07.2014 г. вкл. административен 
ръководител – председател на Районен съд – Перник е съдия Петя Котева, а 
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за времето от 09.07.2014 г. до момента на проверката административен 
ръководител – председател на съда е съдия Десислава Ахладова. 

Процентното натоварване на административния ръководител – 
председател на Районен съд – Перник е регламентирано със заповеди, 
заверени преписи на които са приложени към настоящата Справка, а именно: 
Заповед № 219/30.06.2014 г.; Заповед № 224/02.07.2014 г.; Заповед № 
230/04.07.2014 г. и Заповед № 279/30.07.2014 г. 

Наказателното отделение няма определен ръководител през 
проверяваните години. 

Председателят на съда съдия Десислава Ахладова е с 70% 
натовареност съобразно заповед № 279/30.07.2014 г. 

В работата на съда се ползват следните компютърни програми:    
          - Деловодителите, съдебните секретари и служба “Регистратура” 
работят с деловодната програма САС “Съдебно деловодство”; 

         - В счетоводството се използва ПП “Поликонт”, и счетоводният продукт 
“Конто”; 

         - В Бюро “Съдимост” се работи с програмният продукт АИС “Бюра 
съдимост”, поддържан от фирмата “Индекс - България” ООД; 

         - В съдебно - изпълнителната служба на съда се работи с деловодна 
програма за изпълнителни дела “JES”; 

         - Всички съдии, съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители 
използват мрежовия програмен продукт “Апис 6” - модули “Право”, 
“Практика”, “Процедури”, “Финанси”, “Евро право” и други; 
         - Разпределението на делата на принципа на случайния избор се 
осъществява с програмата на ВСС - Law Choice - версия 4;           - Достъп до 
програмата за случайно електронно разпределение на делата имат 
Административния ръководител – Председател на Районен съд – Перник и 
Заместника на административния ръководител- заместник председателя на 
РС- Перник, съгласно Вътрешните правила за случайното електронно 
разпределение на делата в Районен съд – Перник.  

         - От въвеждането на системата достъп до програмата за случайно 
електронно разпределение на делата са имали Административния 
ръководител – Председател на Районен съд – Перник и Заместника на 
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административния ръководител - заместник председателя на РС - Перник, 
като в тяхно отсъствие е възлагано със заповед на конкретен съдия да 
извършва случайното разпределение. От  месец февруари 2015г. останалите 
съдии нямат достъп до програмата. Разпределението на делата се извършва 
от Административния ръководител – Председател на Районен съд – Перник и 
от Заместника на административния ръководител- заместник председателя на 
РС- Перник - съдия Светослава Алексиева оправомощена със Заповед 
№45/25.02.2015г. да има достъп до програмата по утвърден график. Със 
Заповед №106/21.04.2015г. е възложено на Заместника на административния 
ръководител- заместник председателя на РС- Перник – съдия Лора 
Стефанова да има достъп до програмата и да извършва разпределението на 
постъпленията по чл.410 и чл.417 от Закона за кредитните институции, както 
и тези, които се докладват на дежурен съдия. 
          Не е упражнявано външно въздействие върху системата. 
         Председателя на съда  Десислава Ахладова има необходимия 
юридически и управленски опит да изпълнява длъжността административен 
ръководител на районен съд и на практика успешно изпълнява длъжността 
председател на РС-Перник. Произтичащите необходими заповеди от ЗСВ, 
ПАС и решенията на ВСС и от други нормативни източници са издадени в 
изискуемото съответствие. Чрез административните заповеди се осигурява 
не само текущото оперативно ръководство и управление на съда като 
отделна административна единица и като самостоятелна юридическа 
личност, но същевременно се регулира и управлява успешно правосъдната 
дейност на съда. Препоръчително е да се увеличи интензитета на 
административните заповеди като специфично средство за функциониране и 
осигуряване на необходимите условия за една добра и ефективна 
правораздавателна дейност. 

           В Районен съд – Перник  няма разпределение на делата по престъпни 
състави за наказателните съдии. Делата се разглеждат от съдиите след 
определянето им от електронната система. Дежурствата за съдиите са 
определени по дни от седмицата със заповед, а по отношение на почивните и 
празнични дни се утвърждава ежемесечен график. 
           Определянето на съдия – докладчик се извършва съобразно 
поредността на постъпването на преписките в съда, чрез случайно 
електронно разпределение на делата.   

       При разпределянето се изключват съдии, които отсъстват поради 
ползването на отпуск или друга обективна причина.    
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Промяна и преразпределение на определения съдия-докладчик се 
прави при отвод на този съдия или друга обективна причина, налагаща 
продължително отсъствие, която задължително се мотивира.  

Протоколите от извършеното разпределение се съхраняват на 
електронен и хартиен носител. Протоколът се подписва от съдията, 
извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 
дело.   

Насрочването на първото съдебно заседание по наказателните дела се 
извършва с разпореждане, с което се обсъждат всички въпроси, предвидени 
в чл. 248 от НПК.   
 Общата и специализирана администрация са съобразени с 
изискванията на чл.16 ал. 2 и чл.17 ал. 2 от ПАРОАВАС (отм.) и ПАС. Водят 
се всички предвидени деловодни книги. Делата се образуват в деня на 
постъпването им и само в изолирани случаи – най-късно на следващия ден.   
          Районен съд – Перник има действаща интернет страница.   

В интернет страницата на съда се публикуват резултатите от съдебните 
производства в изпълнение изискванията на чл. 64 от ЗСВ, при спазване на 
формата на излагане и недопускане нарушения на нормативните документи, 
касаещи защитата на класифицираната информация и на личните данни на 
гражданите. Постановените съдебни актове се публикуват, след тяхното 
постъпване и обработка (обезличаване) в автоматизираната деловодна 
система САС, а мотивите към тях – в деня след изготвянето им. Достъпа до 
публикуваните съдебни актове се осъществява по максимално опростен 
начин, без необходима регистрация, а чрез използване на главното 
потребителско меню в ляво на интернет страницата на съда. 
  Управлението на съда съответства на закона и нормативните 
документи. Административните заповеди се използват успешно и за 
решаване на въпроси по подготовката и организацията на 
правораздавателната дейност на съда.  По всички въпроси, предвидени за 
решаване със заповеди на административния ръководител, по нормативните 
актове и решения на ВСС са издадени съответните заповеди, които са на 
много добро правно-техническо ниво. 
   
  I. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЛОВОДНИТЕ КНИГИ 
 

 Книги и регистри, водени от наказателното деловодство. 
 

 В РС - Перник се водят нормативно предвидените деловодни книги и 
тяхното състояние е следното: 
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1. Описна книга наказателни дела 2013 г. – том I – от № 1 до № 722, 
прономерована и прошнурована, не е приключена по съответния ред, а 
именно със заверка на последната страница кога е приключена книгата и 
положени подписи на съответните длъжностни лица. 
2. Описна книга наказателни дела 2013 г. – том II – от № 722 до № 1422, 
прономерована и прошнурована, не е приключена по съответния ред, а 
именно със заверка на последната страница кога е приключена книгата и 
положени подписи на съответните длъжностни лица. 
3. Описна книга наказателни дела 2013 г. – том III – от № 1423 до № 2007, 
прономерована и прошнурована, не е приключена по съответния ред, а 
именно със заверка на последната страница кога е приключена книгата и 
положени подписи на съответните длъжностни лица. 
4. Описна книга наказателни дела 2014 г. – том I – от № 1 до № 715, 
прономерована и прошнурована, не е приключена по съответния ред, а 
именно със заверка на последната страница кога е приключена книгата и 
положени подписи на съответните длъжностни лица. 
5. Описна книга наказателни дела 2014 г. – том II – от № 716 до № 1422, 
прономерована и прошнурована, не е приключена по съответния ред, а 
именно със заверка на последната страница кога е приключена книгата и 
положени подписи на съответните длъжностни лица. 
6. Описна книга наказателни дела 2014 г. – том III – от № 1423 до № 1750, 
прономерована и прошнурована. Приключена по съответния ред, а именно 
със заверка на последната страница кога е приключена книгата – 30.12.2014 
г. и положени подписи на съответните длъжностни лица.  
7. Книга за открити заседания наказателни дела 2013 г. – том I – започната на 
03.01.2013 г., приключена на 28.03.2013 г., прономерована и прошнурована, 
не е приключена по съответния ред, а именно със заверка на последната 
страница кога е приключена книгата и положени подписи на съответните 
длъжностни лица. 
8. Книга за открити заседания наказателни дела 2013 г. – том II – започната 
на 01.04.2013 г., приключена на 25.06.2013 г., прономерована и 
прошнурована, не е приключена по съответния ред, а именно със заверка на 
последната страница кога е приключена книгата и положени подписи на 
съответните длъжностни лица. 
9. Книга за открити заседания наказателни дела 2013 г. – том III – започната 
на 26.06.2013 г., приключена на 29.10.2013 г., прономерована и 
прошнурована, не е приключена по съответния ред, а именно със заверка на 
последната страница кога е приключена книгата и положени подписи на 
съответните длъжностни лица. 
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10. Книга за открити заседания наказателни дела 2013 г. – том IV – започната 
на 29.10.2013 г., приключена на 21.12.2013 г., прономерована и 
прошнурована, не е приключена по съответния ред, а именно със заверка на 
последната страница кога е приключена книгата и положени подписи на 
съответните длъжностни лица. 
11. Книга за открити заседания наказателни дела 2014 г. – том I – започната 
на 02.01.2014 г., приключена на 10.04.2014 г., прономерована и 
прошнурована, не е приключена по съответния ред, а именно със заверка на 
последната страница кога е приключена книгата и положени подписи на 
съответните длъжностни лица. 
12. Книга за открити заседания наказателни дела 2014 г. – том II – започната 
на 11.04.2014 г., приключена на 10.09.2014 г., прономерована и 
прошнурована, не е приключена по съответния ред, а именно със заверка на 
последната страница кога е приключена книгата и положени подписи на 
съответните длъжностни лица. 
13. Книга за открити заседания наказателни дела 2014 г. – том III – започната 
на 10.09.2014 г., приключена на 08.12.2014 г., прономерована и 
прошнурована, не е приключена по съответния ред, а именно със заверка на 
последната страница кога е приключена книгата и положени съответно печат 
на съда и подписи на съответните длъжностни лица. 
14. Книга за открити заседания наказателни дела 2014 г. – том IV – започната 
на 09.12.2014 г., приключена на 30.12.2014 г., прономерована и 
прошнурована. Приключена по съответния ред, а именно със заверка на 
последната страница кога е приключена книгата – 30.12.2014 г. и положени 
печат на съда и подпис на съдебен деловодител.  
15. Книга за закрити и разпоредителни заседания 2013 г. – прономерована и 
прошнурована, но не е приключена по съответния ред, а именно със заверка 
на последната страница на коя дата е приключена книгата и положени 
подписи на съответните длъжностни лица. 
16. Книга за закрити и разпоредителни заседания 2014 г. – том I – започната 
от № 1 до № 572, прономерована и прошнурована, но не е приключена по 
съответния ред, а именно със заверка на последната страница на коя дата е 
приключена книгата и положени подписи на съответните длъжностни лица. 
17. Книга за закрити и разпоредителни заседания 2014 г. – том II –  от № 573 
до № 678, прономерована и прошнурована. Приключена по съответния ред, а 
именно със заверка на последната страница на коя дата е приключена книгата 
и положени печат на съда и подпис на съдебен деловодител. 
18. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения 2013 г. - 
прономерована и прошнурована, но не е приключена по съответния ред, а 
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именно със заверка на последната страница на коя дата е приключена книгата 
и положени подписи на съответните длъжностни лица. 
19. Книга за изпълнение на влезли в сила присъди и определения 2014 г. и 
2015г. – води се до момента, прономерована и прошнурована, като е 
приключена за 2014 г. по съответния ред, а именно със заверка на последната 
страница на коя дата е приключена книгата, колко страници съдържа и 
положени подписи на съответните длъжностни лица.  
20. Азбучник за 2013 г. 
21. Азбучник за 2014 г. 
22. Книга за веществените доказателства – води се от 2013 г. до момента. 
Прономерована и прошнурована, приключвана по съответния ред за всяка 
година. Водена съгласно изискванията на ПАС /ПАРОАВАС/, като всички 
графи са попълвани надлежно. Книгата е проверявана ежемесечно, като на 
съответната страница е цитиран номера на протокола от проверката и датата.  
 Протоколи от извършвани инвентаризации на ВД, иззети по дела и 
намиращи се на съхранение в РС – Перник, както и протоколи за 
унищожаване на ВД се съхраняват в отделна папка. В протоколите за 
унищожаване на ВД се сочи конкретния начин на унищожаване. 
23. Заповедна книга – започната 01.01.2013 г., приключена на 30.12.2014 г., 
като всяка година е приключвана с отбелязване броя на издадените през 
съответната година заповеди и с печат на съда и подписи на съответните 
длъжностни лица.  
24. Заповедна книга – започната на 01.01.2015 г. – води се до момента.  
 
   II. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 
Съдия Антони Йорданов: 
1. НАХД № 718/2013 г., съдия Антони Йорданов – Образувано по жалба 
срещу НП, издадено от зам. кмета на община Перник. Решение на РС – 
Перник, с което е отменено издаденото НП. 
2. НАХД № 1588/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от зам. 
директора на ТД на НАП София. Насрочено с резолюция на съдия-
докладчика. Решение на РС – Перник, с което НП е отменено. Решението на 
РС – Перник е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила 
решението на първоинстанционния съд. 
3. НАХД № 944/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ СО. С решение на РС – Перник, НП е изменено, като е 
намален размера на наложената имуществена санкция.  
4. НАХД № 1074/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ СО. Делото е насрочено с резолюция на съдията-
докладчик. С решение на РС – Перник, НП е отменено.  
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5. НАХД № 1358/2013 г. – образувано по жалба срещу ЕФ, издаден от ОД 
МВР – Перник. Делото е насрочено с резолюция на съдията-докладчик. С 
решение РС - Перник е отменил ЕФ.   
Съдия Светослава Алексиева: 
6. НАХД № 00495/2014 г., съдия Светослава Алексиева – образувано по 
жалба срещу НП, издадено от директора на дирекция ИА „АА” – гр. Перник. 
Насрочено с резолюция. С решение РС – Перник е отменил НП. 
7. НАХД № 949/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на РЗОК – Перник. Делото е насрочено с резолюция. С решение 
РС – Перник е отменил НП.  
8. НАХД № 577/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на РД „АА” – Перник. Делото е насрочено с резолюция. С 
решение РС – Перник е потвърдил НП. Решението на РС – перник е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на 
първоинстанционния съд. 
9. НАХД № 1244/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ – Перник. Делото е насрочено с резолюция. С решение РС 
– Перник е потвърдил НП. Решението на РС - Перник е обжалвано пред АС – 
Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
10. НАХД № 00702/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ – Перник. Насрочено с резолюция. С решение РС – 
Перник е потвърдил решението на РС. Решението на РС – Перник е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
Съдия Петя Колева: 
11. НАХД № 01324/2014 г., съдия Петя Котева – образувано по жалба срещу 
НП, издадено от директора на РД „АА” – гр. Перник. С решение РС – Перник 
е отменил НП.  
12. НАХД № 00190/2014 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 
318 НК. С решение РС – Перник е признал обвиняемото лице за виновно, 
освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил административно 
наказание – глоба в размер на 1000 лв.  
13. НАХД № 01352/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на офис Перник при ТД на НАП – София. С решение РС – Перник 
е потвърдил НП. Решението на РС – Перник е обжалвано пред АС – Перник, 
който е оставил в сила решението на РС. 
14. НАХД № 1324/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на РД „АА” – Перник. С решение РС – Перник е отменил НП. 
15. НАХД № 1372/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ – Перник. С решение РС – Перник е отменил НП. 
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Решението на РС – Перник е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в 
сила решението на РС. 
16. НАХД № 1011/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на РД „АА” – Перник. С решение РС – Перник е отменил НП.     
17. НАХД № 1541/2013 г. – първоначално за докладчик е бил определен 
съдия Ненков, но поради отвод е преразпределено на съдия Котева. 
Образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3 НК. С 
решение РС – Перник е признал обвиняемото лице за виновно, освободил го 
е от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание 
глоба в размер на 700 лв.    
18. НАХД № 628/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 
296, ал. 1 НК. С решение РС – Перник е признал обвиняемия за виновен, 
освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил административно 
наказание „Глоба” в размер на 1000 лв.  
19. НАХД № 68/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 
309, ал. 1 НК. С решение РС – Перник е признал обвиняемата за виновна, 
освободил я е от наказателна отговорност и й е наложил глоба в размер на 
1000 лв. 
20. НАХД № 628/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 
296, ал. 1 НК. С решение РС – Перник е признал обвиняемия за виновен, 
освободил го е наказателна отговорност и му е наложил административно 
наказание глоба в размер на 1000 лв. 
21. НАХД № 1059/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 
354а, ал. 5, вр. ал. 3 т. 1 НК. С решение РС – Перник е признал обвиняемото 
лице за виновно, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил 
глоба в размер на 1000 лв. 
22. НАХД № 1987/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 
343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК. С решение РС – Перник е признал обвиняемия за 
виновен, освободил го е от наказателна отговорност и му е наложил глоба в 
размер на 1000 лв. 
Съдия Валери Ненков 
23. НАХД № 686/2014 г., съдия Валери Ненков – образувано по чл. 78а НК за 
престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б” пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 НК. С решение 
РС – Перник е признал обвиняемия за виновен, освободил го е от наказателна 
отговорност и му е наложил глоба в размер на 1100 лв. 
24. НАХД № 00197/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ СО. С решение РС – Перник е отменил НП. Решението е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
25. НАХД № 00844/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ – Перник. С решение РС – Перник е изменил НП, като е 
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намалил размера на наложената имуществена санкция. Решението е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
26. НАХД № 864/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
директора на ДИТ – Перник. С решение РС – Перник е изменил НП, като е 
намалил размера на наложената имуществена санкция. Решението е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
27. НАХД № 00762/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от 
изп. директор  на ИАЛ. С решение РС – Перник е отменил НП. Решението е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
Съдия Богдан Велев 
28. НАХД № 01099/2014 г., съдия Богдан Велев – образувано по жалба срещу 
НП, издадено от зам. директора на Регионална дирекция по горите  – 
Кюстендил. С решение РС – Перник е отменил НП. Решението на РС – 
Перник е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на 
РС. 
29. НАХД № 388/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от Гл. 
инспектор РД „АА” – Перник. С решение РС – Перник е отменил НП. 
Решението е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението 
на РС. 
30. НАХД № 00328/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от и.д. 
директор на Д„ИТ” – Перник. С решение РС – Перник е отменил НП. 
Решението е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението 
на РС. 
31. НАХД № 1156/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от  и.д. 
директор на Д „ИТ” – Перник. Делото е насрочено с резолюция. С решение 
РС – Перник е потвърдил НП. Решението на РС – Перник е обжалвано пред 
АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
32. НАХД № 00730/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, издадено от н-к 
сектор „ПП” към ОДМВР. С решение РС – Перник е изменил НП, като е 
намалил размера на наложената глоба. Решението на РС – Перник е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
33. НАХД № 1895/2013 г., съдия Богдан Велев – образувано по УБДХ. 
Насрочено с резолюция. Нарушителят е признат за виновен и му е наложена 
глоба в размер на 300 лв. 
34. НАХД № 00250/2014 г., съдия Антони Йорданов – образувано по жалба 
срещу НП, издадено от директор Д „ИТ”СО. С решение РС  - Перник е 
отменил НП. Решението е обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в 
сила решението на РС. 
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35. НАХД № 00245/2014 г., съдия Силвия Алексова – образувано по жалба 
срещу ЕФ, издаден от ОДМВР  - Перник. С решение РС – Перник е отменил 
ЕФ. 
36. НАХД № 00030/2014 г., съдия Антони Йорданов – образувано по жалба 
срещу НП, издадено от началник сектор ПП – ОДМВР – Перник. Делото е 
насрочено с резолюция. С решение РС – Перник е отменил НП.  
37. НАХД № 00115/2014 г., съдия Антони Йорданов – образувано по жалба 
срещу НП, издадено от началник на сектор ПП – ОДМВР – Перник. С 
решение РС – Перник е отменил НП.  
38. НАХД № 00146/2014 г., съдия Антони Йорданов – образувано по жалба 
срещу НП, издадено от директора на Д„ИТ” СО. Насрочено с резолюция. С 
решение РС – Перник е изменил НП, като е намалил размера на 
имуществената санкция.      
39. НАХД № 551/2013 г., съдия Валери Ненков – образувано по жалба срещу 
НП, издадено от зам. директора на ТД на НАП София. С решение РС – 
Перник е отменил НП. Решението на РС – Перник е обжалвано пред АС – 
Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
40. НАХД № 794/2013 г., съдия Валери Ненков – образувано по жалба срещу 
НП, издадено от началник група в сектор ПП към ОДМВР – Перник. С 
решение РС – Перник е потвърдил НП. Решението на РС – Перник е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС.   
41. НАХД № 967/2013 г., съдия Валери Ненков – образувано по жалба срещу 
НП, издадено от  директора на Д „ИТ”СО. Делото е насрочено извън 
двумесечния срок – образувано е на 20.06.2013 г., а е насрочено за 24.09.2013 
г., когато е обявено за решаване. С решение от 14.11.2013 г. (забавено с 20 
дни) РС – Перник е изменил НП, като е намалил размера на наложената 
имуществена санкция от 5000 лв. на 1500 лв. Решението на РС – Перник  е 
обжалвано пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС.  
41. НАХД № 1181/2013 г., съдия Валери Ненков – образувано по жалба 
срещу НП, издадено от зам. директора на ТД на НАП – София. С решение РС 
– Перник е отменил НП. Решението е обжалвано пред АС – Перник, който е 
оставил в сила решението на РС. 
42. НАХД № 1160/2013 г., съдия Валери Ненков – образувано по жалба 
срещу НП, издадено от директора на офис Перник при ТД на НАП София. С 
решение РС – Перник е отменил НП. Решението на РС – Перник е обжалвано 
пред АС – Перник, който е оставил в сила решението на РС. 
 
 Дела, образувани по УБДХ 
НАХД № 448/2013 г., съдия Антони Йорданов; 
НАХД № 1622/2013 г., съдия Силвия Алексова – насрочено с резолюция 
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НАХД № 00426/2014 г., съдия СилвияАлексова – 
НАХД № 846/2014 г., съдия Христина Ангелова - насрочено с резолюция        
НАХД № 1402/2013 г., съдия Антони Йорданов, по делото липсва 
разпореждане или резолюция за насрочване.  
НАХД № 00434/2014 г., съдия Антони Йорданов  
НАХД № 80/2013 г., съдия Светослава Алексиева – насрочено с резолюция 
НАХД № 948/2013 г., съдия Валери Ненков – насрочено с резолюция 
НАХД № 439/2014 г., съдия Антони Йорданов  
НАХД № 1469/2014 г., съдия Петя Котева – насрочено с резолюция 
НАХД № 616/2013 г., съдия  Силвия Алексова – образувано по ЗООРПСМ, 
насрочено с резолюция. 
НАХД № 436/2014 г., съдия Валери Ненков – насрочено с резолюция 
НАХД № 01096/2014 г., съдия Светослава Алексиева – насрочено с 
резолюция 
НАХД № 00433/2014 г., съдия Христина Ангелова – насрочено с резолюция  
НАХД № 00438/2014 г., съдия Силвия Алексова  
НЧХД № 1104/2013 г. – образувано по чл. 148, ал.2, вр. ал. 1, вр. чл. 147 НК, 
съдия Силвия Алексова. Постановена оправдателна присъда. Присъдата е 
обжалвана пред ОС – Перник, който е потвърдил присъдата на РС – Перник. 
НЧХД № 464/2013 г. – образувано по чл. 130, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 НК, съдия 
Ненков. Постановена осъдителна присъда, като съдът е освободил 
подсъдимия от наказателна отговорност и му е наложил административно 
наказание глоба в размер на 1000 лв. 
НЧХД № 496/2014 г. – образувано по чл. 144, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 и чл. 148, 
ал. 1, т. 2 НК, съдия Светослава Алексиева. Производството по делото е 
прекратено с разпореждане, поради липса на субект на наказателна 
отговорност. Разпореждането е обжалвано пред ОС – Перник, който с 
решение е потвърдил разпореждането на РС- Перник. 
НЧХД № 1182/2013 г. – образувано по чл. 130, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева. Постановена осъдителна присъда, като съдът е освободил 
подсъдимия от наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК  и му е наложил 
адм. наказание глоба в размер на 1000 лв., както и го е осъдил за сумата от 
2000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от пострадалия 
неимуществени вреди от деянието по чл. 130, ал. 1 НК, като за разликата до 
пълния предявен размер на иска от 8000 лв., е отхвърлил като неоснователен 
и недоказан.  
НЧХД № 1272/2013 г., съдия Светослава Алексиева – образувано по чл. 146, 
ал. 1   НК. 
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НЧХД № 1857/2012 г. – образувано по чл. 130, ал. 2 НК, съдия Силвия 
Алексова. Производството по делото е прекратено, поради постигната между 
страните спогодба. 
НЧХД № 00303/2014 г. – образувано по чл. 148, ал. 2, пр. 1, вр. чл. 148, ал. 1, 
т. 2, пр. 2, вр. чл. 147, ал. 1 НК. С определение производството по делото е 
прекратено на осн. чл. 24, ал. 4, т. 2 НПК.  
НЧХД № 1385/2013 г. – образувано по чл. 130 и чл. 146 НК, съдия Валери 
Ненков. С определение съдът е прекратил производството по делото, поради 
неявяване на частните тъжители без основателна причина в едно от 
заседанията. 
НЧХД № 01250/2014 г. – образувано по чл. 130, ал. 1, чл. 144, ал. 1 и чл. 146, 
ал. 1 НК. Постановена осъдителна присъда за престъплението по чл. 130, ал.2 
НК, но на осн. чл. 130, ал. 3 НК съдът е освободил и двамата от наказание. 
Съдът е уважил частично предявения граждански иск за претърпени 
неимуществени вреди от частната тъжителка. 
НЧХД № 1506/2014 г. – образувано по чл. 196 НК, съдия Светослава 
Алексиева. С разпореждане съдът е прекратил производството по делото на 
осн. чл. 24, ал. 4, т. 2 НПК. Разпореждането на РС – перник е обжалвано пред 
ОС – Перник, който с решение е потвърдил разпореждането на РС. 
НЧХД № 779/2013 г. – образувано по чл. 146, ал. 1 НК. С определение съдът 
е прекратил производството по делото на осн. чл. 24, ал. 4, т. 5 НПК. 
НАХД № 848/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Богдан Велев. 
НАХД № 1247/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Богдан Велев 
НАХД № 515/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Силвия 
Алексова 
НАХД № 618/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Силвия 
Алексова 
НАХД № 494/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Богдан  Велев 
НАХД № 793/2014 г., НАХД № 799/2014 г., НАХД № 382/2014 г., НАХД № 
854/2013 г., НАХД № 1267/2013 г. – образувани по жалби срещу НП, съдия 
Силвия Алексова. Насрочени в тримесечен срок, без разрешение на 
председателя на съда. 
НАХД № 768/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Богдан Велев.  
НАХД № 571/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Богдан Велев. 
НАХД № 63/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Силвия 
Алексова. 
НАХД № 134/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Светослава 
Алексиева. Насрочено с резолюция. 
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НАХД № 1043/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Светослава 
Алексиева. Насрочено с резолюция в тримесечен срок, без разрешение на 
председателя на съда.  
НАХД № 16/2013 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Светослава 
Алексиева. Насрочено с резолюция.  
НАХД № 602/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 316, 
вр. чл. 308, ал. 1 НК, съдия Силвия Алексова. 
НАХД № 1922/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 343, 
ал.1, б. „б”, вр. чл. 342, ал. 1 НК, съдия Силвия Алексова. 
НАХД № 905/2013 г. – образувано по жалба срещу ЕФ, издаден от ОД на 
МВР – Перник, съдия Светослава Алексиева. Насрочено с резолюция. 
НАХД № 533/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 354а, 
ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, изр. 1 НК, съдия Светослава Алексиева.  
НАХД № 00621/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Христина 
Ангелова.  
НАХД № 796/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Христина 
Ангелова. Насрочено с резолюция. 
НАХД № 00863/2014 г. – образувано по жалба срещу НП на 18.06.2014 г., 
съдия Христина Ангелова. Насрочено за 29.09.2014 г. - в тримесечен срок без 
разрешение на председателя на съда.  
НАХД № 01193/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Христина 
Ангелова.  
НАХД № 763/2014 г. – образувано по жалба срещу НП, съдия Христина 
Ангелова. 
НОХД № 713/2013 г. – образувано по чл. 354а, ал. 3 НК, съдия Богдан Велев. 
Постановена осъдителна присъда, която е обжалвана пред ОС – Перник. С 
решение присъдата на РС- Перник е потвърдена. 
НОХД № 77/2013 г. – образувано по чл. 195, ал.1, вр. чл. 194, ал.1 НК, съдия 
Богдан Велев. Постановена осъдителна присъда.  
НОХД № 434/2013 г. – образувано по чл. 206, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, съдия 
Богдан Велев. Постановена осъдителна присъда.  
НОХД № 533/2014 г. – образувано по чл. 196, ал. 1 НК, съдия Петя Котева. 
Приключено със споразумение.  
НОХД № 1747/2013 г. – образувано по чл. 354а, ал.3 НК, съдия Петя Котева. 
Постановена осъдителна присъда. 
НОХД № 140/2013 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 7 НК, съдия Петя 
Котева. Едно от съдебните заседания е отсрочено с резолюция (54 стр. на 
делото). Постановена осъдителна присъда.  
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НОХД № 1932/2013 г. – образувано по чл. 195, ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 и 4 НК, 
съдия Валери Ненков, по внесено споразумение. Насрочено с резолюция. 
Приключено със споразумение.  
НОХД № 1990/2013 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК, съдия Валери 
Ненков. Приключено със споразумение.  
НОХД № 1865/2013 г. – образувано по чл. 212, ал. 2, вр. ал. 1 и чл. 18, ал.1 
НК. Внесено със споразумение за прекратяване на наказателното 
производство. Насрочено с резолюция. 
НОХД № 1961/2013 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1, чл. 
20, ал. 2, чл. 18, ал. 1 НК, съдия Валери Ненков. Приключено със 
споразумение. 
НОХД № 345/2014 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 7, вр. чл. 20, ал. 2 и 
чл. 28 НК, съдия Светослава Алексиева. Постановена е осъдителна присъда, 
която е обжалвана пред ОС – Перник, който с решение е потвърдил 
присъдата на РС. 
НОХД № 151/2014 г. – образувано по чл. 195, ал. 1 ,т. 3 НК, съдия Светослава 
Алексиева. Делото е разгледано по реда на Глава XXVII НПК – чл. 371, т. 2 
НПК. Постановена е осъдителна присъда.  
НОХД № 1051/2013 г. – образувано по чл. 129, ал. 2 НК, съдия Петя Котева. 
Постановена е осъдителна присъда, която е обжалвана пред ОС – Перник. С 
решение въззивният съд е изменил присъдата в частта относно гражданския 
иск, като е намалил размера на обезщетението. 
НОХД № 1091/2013 г. – образувано по чл. 206, ал. 1 НК, съдия Петя Котева. 
Постановена е оправдателна присъда, която е обжалвана пред ОС – Перник. 
С решение въззивният съд е потвърдил присъдата на РС – Перник. 
НОХД № 1910/2013 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал. 1 
НК, съдия Петя Котева. Постановена е осъдителна присъда. 
НОХД № 00681/2014 г. – образувано по чл. 183, ал. 1 НК, съдия Петя Котева. 
Постановена е осъдителна присъда, която е обжалвана пред ОС – Перник. С 
решение въззвният съд е потвърдил присъдата на РС – Перник.   
НОХД № 00381/2014 г. – образувано по чл. 131, ал. 2, т. 4 НК, съдия Петя 
Котева. Приключено със споразумение.    
НОХД № 1860/2013 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1 
НК, съдия Богдан Велев. Постановена е осъдителна присъда. 
НОХД № 00314/2014 г. – образувано по чл. 212, ал. 6, вр. ал. 1 НК, съдия 
Силвия Алексова.  
НОХД № 00680/2014 г. – образувано по чл. 195, ал. 1, т. 3 НК, съдия Петя 
Котева. Постановена осъдителна присъда. Преди това образувано НОХД № 
1976/2013 г., но с разпореждане производството по делото е прекратено на 
осн. чл. 249, вр. чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК и делото е върнато на РП – Перник за 
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отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения. 
Разпореждането е обжалвано от РП – Перник пред ОС – Перник, който с 
решение е потвърдил разпореждането на РС, с което е прекратено съдебното 
производство по делото и същото е изпратено на РП – Перник за 
отстраняване на допуснати отстраними съществени нарушения на 
процесуалните правила в хода на ДП. 
НОХД № 00314/2014 г. – образувано по чл. 212, ал. 6, вр. ал. 1 и чл. 26, ал. 1 
НК, съдия Силвия Алексова. Внесено с обвинителен акт. Приключено с 
присъда, като подсъдимият е бил освободен от наказателна отговорност на 
осн. чл. 78а НК и му е било наложена административно наказание глоба 1200 
лв.  
НОХД № 00175/2014 г. – образувано по чл. 339, ал. 1 НК по внесено 
споразумение, съдия Светослава Алексиева. Насрочено с резолюция. 
Приключено със споразумение. 
НОХД № 01015/2014 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. 1 НК, съдия Петя 
Котева. Насрочено в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда 
по молба на съдията –докладчик, предвид съдебната ваканция и датата на 
постъпване на делото в съда (18.07.2014 г.). Приключено със споразумение. 
НОХД № 1078/2013 г. – образувано по чл. 183, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева. Подсъдимата е призната за виновна, но тъй като преди 
постановяване на присъдата от първата инстанция е изпълнила задължението 
си и не а настъпили други вредни последици за пострадалото малолетно дете, 
на осн. чл. 183, ал. 3, вр. ал. 1 НК съдът не й е наложил наказание. 
НОХД № 1840/2013 г. – образувано по чл. 210, ал. 1, т. 4, вр. чл. 209 НК, 
съдия Силвия Алексова. Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно 
следствие. Постановена е осъдителна присъда. 
НОХД № 292/2013 г. – образувано по чл. 343, ал. 1, б. „а”, вр. чл. 342, ал. 1 
НК, съдия Светослава Алексиева. С определение съдът е прекратил 
наказателното производство по делото на осн. чл. 24, ал. 1, т. 9 НПК в 
съответствие с нормата на чл. 343, ал. 2, вр. ал. 1, б. „а” НК. 
НОХД № 00659/2014 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. НК, съдия 
Светослава Алексиева. Делото е разгледано по реда на Глава 27 НПК – чл. 
371, т. 2 НПК. Постановена е осъдителна присъда, която е обжалвана пред 
ОС – Перник. С решение въззивният съд е потвърдил присъдата на РС – 
Перник. 
НОХД № 01432/2014 г. – образувано по чл. 183, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева. Приключено с осъдителна присъда, с която подсъдимият е 
признат за виновен, но не му е наложено наказание на основание чл. 183, ал. 
3 НК. 
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НОХД № 1636/2013 г. – образувано по чл. 325б, ал. 1 НК, съдия Богдан 
Велев. Приключено със споразумение.  
НОХД № 591/2013 г. – образувано по чл.198, ал. 1 НК, съдия Силвия 
Алексова. Постановена е осъдителна присъда. 
НОХД № 00684/2014 г. – образувано по чл. 354а, ал. 3 НК, съдия Богдан 
Велев. Постановена е осъдителна присъда.  
НОХД № 00441/2014 г. – образувано по чл. 354а, ал. 3 НК, съдия Богдан 
Велев. Приключено със споразумение. 
НОХД № 00881/2014 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, 
вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а” и б. „б”, вр. чл. 18, ал. 1 НК, съдия Богдан 
Велев.Насрочено в тримесечен срок, с разрешение на председателя на съда, 
по искане на съдията-докладчик.Приключено със споразумение. 
НОХД № 00144/2014 г. – образувано по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК и по 
чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1 б.”б”, вр. чл. 20, ал. 2 НК, 
съдия Богдан Велев. Приключено със споразумение. 
НОХД № 00859/2014 г. – образувано по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 
НК; чл. 337, ал.1, пр. 2 НК; чл. 339, ал. 1, пр. 2 НК, чл. 131, ал. 1, т. 1 и т.12, 
вр. чл. 130, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Приключено със споразумение. 
НОХД № 813/2013 г. – образувано по чл. 354а, ал. 3 НК, съдия Силвия 
Алексова. Делото е разгледано по реда на Глава 27 НПК. Постановена  е 
осъдителна присъда, като подсъдимият е бил освободен от наказателна 
отговорност на осн. чл. 78а НК и му е било наложено административно 
наказание глоба в размер на 1000 лв. 
НОХД № 1538/2013 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК по внесено 
споразумение, съдия Светослава Алексиева. Насрочено с резолюция. 
Приключено със споразумение. 
НОХД № 1644/2013 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева. Приключено с осъдителна присъда. 
НОХД № 1674/2013 г. – образувано по чл. 343б, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева. Приключено с осъдителна присъда. 
 
ЧНД  
 
ЧНД № 00356/2014 г. – образувано по искане на РП – Перник по реда на чл. 
381, ал. 1, изр. 2, НПК.  
ЧНД № 01034/2014 г. – образувано на осн. чл. 243, ал. 3 НПК, съдия Силвия 
Алексова. С определение РС – Перник е потвърдил постановлението на РП- 
Перник.  
ЧНД № 882/2013 г. – образувано по чл. 23 – 25 НК, съдия Силвия Алексова. 
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ЧНД № 01159/2014 г. – образувано по чл. 23 – 25 НК, съдия Силвия 
Алексова.  
ЧНД № 00092/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 3 НПК, съдия Силвия 
Алексова. РС- Перник е отменил постановлението на РП – Перник за 
прекратяване на наказателното производство по ДП и е върнал преписката на 
прокуратурата за изпълнение на дадените указания. Определенението на РС е 
обжалвано пред ОС – Перник, който с определение е потвърдил 
определението на РС – Перник. 
ЧНД № 1255/2013 г. – образувано по чл. 11, ал. 3 НПК, съдия Силвия 
Алексова. С определение РС – Перник е потвърдил постановление на РП- 
Перник, с което е отказано връщане на ВД, иззето по ДП. 
ЧНД № 1256/2013 г. – образувано по чл. 87 НК, съдия Силвия Алексова. С 
определение РС – Перник е допуснал съдебна реабилитация по отношение на 
молителя. 
ЧНД № 1279/2013 г. – образувано по чл. 244, ал. 5 НПК срещу постановление 
за спиране на наказателно производство на РП – Перник, съдия Силвия 
Алексова. С определение РС- Перник е потвърдил постановлението на РП. 
ЧНД № 523/2013 г. – образувано по чл. 25 НК, Богдан Велев. 
ЧНД № 1039/2013 г. – образувано по чл. 23-25 НК, съдия Силвия Алексова.  
С определение РС – Перник е оставил без уважение искането на осъдения за 
прилагане на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 НК. 
ЧНД № 1783/2013 г. – образувано по чл. 243, ал.1НПК, съдия Богдан Велев. 
С определение РС – Перник е отменил постановлението на РП – Перник за 
прекратяване на наказателно производство. Определението на РС – Перник е 
протестирано пред ОС – Перник, който е потвърдил определението на РС – 
Перник. 
ЧНД № 603/2013 г. – образувано по чл. 25 НК, съдия Богдан Велев. Уважава 
искането за присъждане на разноски на БПМ. 
ЧНД № 1528/2014 г. – образувано по чл. 64, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1 НК. 
Насрочено с резолюция. РС – Перник е взел МНО Задържане под стража. 
Определението на РС – Перник е обжалвано пред ОС – Перник, който е 
потвърдил определението на РС. 
ЧНД № 1877/2013 г. – образувано по чл. 87 НК, съдия Богдан Велев. 
Насрочено с резолюция. С определение РС – Перник е оставил молбата на 
осъденото лице за съдебна реабилитация. 
ЧНД № 1709/2013 г. – образувано по чл. 427 НПК, съдия Богдан Велев.  
ЧНД № 1628/2014 г. – образувано по чл. 111 НПК, съдия Христина Ангелова. 
1690/20114 г. – образувано по чл. 243, ал. 1, т. 1НПК, съдия Христина 
Ангелова. 
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ЧНД №  01690/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК, съдия 
Христина Ангелова. С определение РС – Перник е потвърдил 
постановлението на РП – Перник за прекратяване на НП. Определението е 
обжалвано пред ОС – Перник, който е потвърдил определението на РС. 
ЧНД № 545/2013 г. – образувано по чл. 70, ал. 7 НК по предложение на РП - 
Перник, съдия Светослава Алексиева.  С определение РС – Перник е 
постановил спрямо осъденото лице да изтърпи неизтърпяната част от 
наложеното му общо наказание. 
ЧНД № 316/2013 г. – образувано по чл. 25, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева.     
ЧНД № 00242/2014 г. – образувано по чл. 223 НПК – искане за провеждане на 
разпит на свидетел пред съдия, съдия Светослава Алексиева. Насрочено с 
резолюция.  
ЧНД № 1782/2013 г. – образувано по съдебна поръчка, съдия Светослава 
Алексиева. Насрочено с резолюция. Съдебната поръчка е била изпълнена, 
чрез връчване на призовка в превод на български език на обвиняемото лице 
за явяване пред наказателен съд в гр. Кавала – Гърция.  
ЧНД № 01694/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 3 НПК, Светослава 
Алексиева.  
ЧНД № 604/2013 г. – образувано по чл. 64, ал. 1НПК, съдия Петя Котева. 
Насрочено с резолюция.    
ЧНД № 2/2013 г. – образувано по чл. 25, ал. 1 НК, съдия Петя Котева.  
ЧНД № 71/2013 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева. Насрочено с резолюция. 
ЧНД № 00253/2014 г. – образувано по чл. 154, ал. 3 от ЗЗ, съдия Светослава 
Алексиева. С решение РС- Перник е настанил освидетелстваното лице на 
задължително лечение в срок от 2 месеца при стационарна форма в 
съответното лечебно заведение, в отделение за зависимости. На осн. чл. 162, 
ал. 3 от ЗЗ съдът е назначил лице, което да изразява информирано съгласие за 
лечението на освидетелствания. 
ЧНД № 01237/2014 г. – образувано по чл. 244, ал. 5 НПК, съдия Христина 
Ангелова. РС – Перник е оставил жалбата без разглеждане, поради липса на 
процесуална легитимация. 
ЧНД № 00969/2014 г. – образувано по чл. 155 ЗЗ, съдия Христина Ангелова.  
ЧНД № 00225/2014 г. – образувано по чл. 65 НПК, съдия Силвия Алексова. 
Няма насрочване на делото. Разгледано е в срок. С определение РС- Перник е 
оставил искането за изменение на МНО „задържане под стража” в по-лека 
без уважение. Определението е обжалвано пред ОС – Перник, който е уважил 
искането и е изменил МНО от „задържане под стража” в „домашен арест”. 
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ЧНД № 00020/2014 г. – образувано по чл. 25, ал. 1 НК, съдия Светослава 
Алексиева. С определение РС – Перник е определил и наложил едно общо 
най-тежко наказание на осъденото лице. 
ЧНД № 01500/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 1 НПК, съдия Светослава 
Алексиева. С определение РС – Перник е отменил постановлението на РП – 
Перник за прекратяване на НП. Определението е обжалвано пред ОС – 
Перник, който е потвърдил определението на РС. 
ЧНД № 01154/2014 г. – образувано по чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК, съдия 
Светослава Алексиева. С определение РС – Перник е отменил 
постановлението на РП – Перник за спиране на НП. 
ЧНД № 1141/2013 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК, съдия Петя Котева.  
ЧНД № 449/2013 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК, съдия Петя Котева. 
РС – Перник е оставил жалбата без разглеждане, като процесуално 
недопустима, тъй като е подадена от лице, представляващо ЮЛ, което 
съгласно чл. 243, ал. 3 НПК не е ЮЛ имащо право на това, т.е. няма 
качеството на ощетено по смисъла на чл. 74, ал. 1 НПК. 
ЧНД № 1522 /2013 г. – образувано по чл. 155 от ЗЗ, съдия Петя Котева. 
ЧНД № 00645/2014 г. – образувано по чл. 70 НПК по искане на РП - Перник, 
съдия Петя Котева. Насрочено с резолюция. С определение РС – Перник е 
настанил обвиняемото лице за изследване в психиатрично заведение. 
ЧНД № 01431/2014 г. – образувано по чл. 25, ал. 1 НК, съдия Петя Котева.  
ЧНД № 00663/2014 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НПК, съдия Петя Котева. 
Насрочено с резолюция. С определение РС – Перник е взел МНО „задържане 
под стража” на обвиняемите лица. 
ЧНД № 00372/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК, съдия Петя Котева. 
РС – Перник е потвърдил постановлението на РП – Перник за прекратяване 
на НП. Определението на РС е обжалвано пред ОС – Перник, който е 
потвърдил определението на РС. 
ЧНД № 1920/2013 г. – образувано по чл. 65 НПК, съдия Валери Ненков.  
Насрочено с резолюция. С определение РС – Перник е уважил искането за 
изменение на МНО, като я е изменил от „задържане под стража” в „парична 
гарнация в размер на 350 лв.”, поради рязко влошаване на здравословното 
състояние на обвиняемото лице, поради отказ на последното да се храни и 
приема течности. 
ЧНД № 01288/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК, съдия Валери 
Ненков. Жалбата е оставен без разглеждане, поради липса на активна 
процесуална легитимация на лицето, подало жалбата. Определението на РС е 
обжалвано пред ОС – Перник, който е потвърдил определението на РС – 
Перник. 
ЧНД № 01127/2014 г.;  
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ЧНД № 01178/2014 г. – образувано по чл. 111 НПК, съдия Валери Ненков. С 
определение РС – Перник е потвърдил отказа на РП – Перник за връщане на 
ВД, иззети по ДП. 
ЧНД № 00918/2014 г. – образувано по чл. 25 и чл. 23 НК, съдия Валери 
Ненков. Насрочено с резолюция.  
ЧНД № 1892/2013 г. – образувано по чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК, съдия Валери 
Ненков. С определение РС – Перник е отменил постановлението на РП- 
Перник за прекратяване на НП по съответното ДП. 
ЧНД № 00025/2014 г. – образувано по молба за съдебна поръчка, съдия 
Валери Ненков. Насрочено с резолюция. Съдебната поръчка за връчване на 
книжа не е била изпълнена, поради ненамиране на лицето на посочения в 
молбата за съдебна поръчка негов адрес.  
ЧНД № 1330/2013 г. – образувано по чл. 243 НПК, съдия Валери Ненков. С 
определение РС- Перник е отменил постановление на РП- Перник за 
прекратяване на НП по съответното ДП. 
ЧНД № 1784/2013 г. – образувано по чл. 243, ал. 3 НПК, съдия Валери 
Ненков. С определение РС- Перник е отменил постановление на РП- Перник 
в частта за прекратяване на НП по съответното ДП, водено срещу виновно 
лице, както и в частта, в която на осн. чл. 111, ал. 1 НПК е постановено 
връщане на ВД. Определението е протестирано пред ОС – Перник, който е 
потвърдил определението на РС. 
ЧНД № 705/2013 г. – образувано по чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 или т. 2 от 
ЗЗ, съдия Валери Ненков. С решение РС – Перник е настанил 
освидетелстваната на задължително лечение за срок от два месеца в лечебно 
заведение, стационарна форма. 
ЧНД № 01137/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК, съдия Богдан 
Велев. С определение РС – Перник е отменил постановлението на РП – 
Перник за прекратяване на НП по съответното ДП.  
ЧНД № 00332/2014 г. – образувано по чл. 155 от ЗЗ, съдия Богдан Велев.  
ЧНД № 01510/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК, съдия Богдан 
Велев. С определение РС – Перник е отменил постановлението на РП – 
Перник за прекратяване на НП по съответното ДП. 
ЧНД № 01280/2014 г. – образувано по чл. 243, ал. 4 НПК, съдия Богдан 
Велев. С определение РС – Перник е отменил постановлението на РП – 
Перник за прекратяване на НП по съответното ДП. Определението е 
протестирано пред ОС – Перник, който  е потвърдил определението на РС. 
ЧНД № 00530/2014 г. – образувано по чл. 155, вр. чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗ. 
С решение РС- Перник е настанил освидетелстваното лице на задължително 
лечение за срок от два месеца в лечебно заведение, стационарна форма.  
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   ІІІ. ПО ОБРАЗУВАНЕТО И НАСРОЧВАНЕТО НА 
      НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 
   

 
1. По образуването на наказателните дела. 

 
В РС – Перник невинаги образуването на наказателните дела става по 

надлежния ред.   
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. Разпореждането за образуване може 
да бъде материализирано освен със самостоятелен съдебен акт, както това се 
прави по НЧХ делата, още и с позитивно волеизявление, скрепено с подписа 
на компетентното длъжностно лице: председателя на съда или лицето, на 
което е възложена тази дейност. Позитивното решение за образуване на 
делото не подлежи на обжалване и поради това за неговото постановяване не 
са необходими съображения. Достатъчно е волеизявлението за образуване да 
е изразено по един недвусмислен начин и да е направено от компетентен 
орган.   

Съгласно чл. 84 от ЗАНН, доколкото в този закон няма особени 
правила (за определени действия, процедури и актове), се прилагат 
разпоредбите на НПК. Именно поради това на образуване подлежат и делата 
от административно-наказателен характер.  

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.  

Съгласно изискванията на НПК образуването на наказателното дело е 
необходимо за да бъдат решени от председателя на съда или от лицето, което 
го замества по заповед следните въпроси: 
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1). Да се потвьрди още веднъж постъпването на сезиращите документи в 
съда;  
2). Да се провери тяхната окомплектованост; 
3). Да се прецени евентуалната им подведомственост на съда; 
4). Да се постави законосъобразно началото на съдебния наказателен процес. 

От тази гледна точка дейността на председателя не е чисто 
административна, а съдържа в себе си редица правни елементи  

Образуването на наказателните дела в РС-Перник става като се 
използва един неактуален щемпел към действащите законодателни 
изисквания понастоящем. В същия щемпел липсва волеизявлението 
„образувам”, същевременно в него се съдържа едно несъществуващо 
правомощие на председателя „разпределям на съдия (състав)”.Наред с това, в 
използвания щемпел не е намерило отражение изискването по чл. 9 от ЗСВ, а 
именно разпределението на делото да стане по електронен път и на случаен 
принцип. Така са образувани НОХД № 646/2914г., НОХД № 288/2014г., 
НОХД № 175/2014г. и всички проверени наказателни дела за периода на 
проверката. 
 За да се отстранят констатираните несъответствия при образуване на 
наказателните дела, включително и на НОХ делата ИВСС препоръчва на РС-
Перник да се изработи нов макет на щемпел, който да съдържа следните 
елементи: 
Ред първи: „Районен съд-Перник”  
Ред втори: „Образувам НОХД №…./…г.” 
Ред трети: „Докладчикът да се определи по чл. 9 ЗСВ” 
Ред четвърти: „дата……” 
Ред пети: „председател ….. 

/съдия, който го замества по заповед/”. 
В този си вид образуването на делото и изпълнението на правомощието 

на председателя съгласно действащото законодателство не би породило 
никакви съмнения относно пълнота и законосъобразност. 
Законосъобразното образуване на делото е абсолютно необходимо условие за 
законосъобразното протичане и решаване на делото по съответния 
наказателен процес. Така както без редовно образуване на ДП не може да има 
валидно образувано наказателно производство, така и без законосъобразното 
образуване на производството пред съда не може да съществува и да 
приключи законосъобразен съдебен наказателен процес.   

 
2. По възлагането на делата на докладчик. 

 
   



26 
 

 
В РС – Перник се спазват законовите изисквания по чл. 9 ЗСВ и 

правилата за определянето на докладчик на принципа на случайния подбор и 
по реда на постъпването на делата, с отделни изключения. 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.  

По начина на определяне на докладчика и натовареността на съдиите 
не са констатирани възражения или оплаквания, поради което следва да се 
приеме, че системата работи законосъобразно и справедливо.   

 
 3. По предаването на обвиняемия на съд 
   
 

  В този стадий на наказателния процес съдът осъществява две групи 
действия: първата група е насочена към процесуалната издържаност на ДП 
като процедура и като средство за изясняване на обстоятелствата от 
задължителния предмет на установяване, както и съблюдаване 
процесуалните права на участниците в наказателния процес, ако не са налице 
основания за спиране или прекратяване на наказателното производство и 
същевременно са налице всички условия за разглеждане на делото в съдебно 
заседание, съдията-докладчик постановява разпореждане, с което като 
констатира наличието на  посочените по-горе положителни предпоставки 
насрочва делото за разглеждане в съдебно заседание. Насрочването е 
практическия резултат от упражнения съдебен контрол върху ДП, като и 
върху годността на делото да бъде разгледано в съдебно заседание. 
  Преобладаващо НОХделата се насрочват с разпореждане, което е 
пълно, конкретно, относимо и законосъобразно и показва извършването на 
една задълбочена предварителна проверка на годността на делото за внасяне 
в съдебно заседание. 
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  Разпореждането е конкретно, когато може да се приложи само към 
делото за което се отнася. Ако разпореждането може да се приложи към 
всяко НОХдело това означава, че то е шаблонно, т.е. формално и не показва 
осъществен предварителен контрол върху ДП и върху съответствието на 
делото като цяло с оглед законосъобразното му разглеждане в открито 
съдебно заседание. 
  Препоръчително е да се избягват шаблонните разпореждания. 
  По-тежко от посоченото нарушение е положението, когато въобще не 
се изготвя разпореждане за насрочване на делото. Това на практика означава, 
че съдът не е осъществил въобще един от стадиите на наказателния процес, а 
именно – предаване обвиняемия на съд. В резултат, по такива дела, рискът за 
отменяване на съдебния акт или за връщане на делото на прокурора, вместо 
от разпоредително заседание, а от съдебно заседание, нараства значително.  
  Съдът не е длъжен и практически не е в състояние да разясни всички 
права на подсъдимия в наказателния процес. Достатъчно е, да му разясни 
основните процесуални права, относими към всеки етап от наказателното 
производство.   

Следва да се отбележи задължително, че предаването на съд се 
извършва с разпореждане за насрочване на делото и решаване на всички 
други въпроси, които законът свързва с този стадий на съдебния наказателен 
процес (чл. 248, ал. 2-чл. 252 НПК). Преобладаващо, насрочването на делата 
става с разпореждане по чл. 252  НПК, което е пълно, конкретно и 
максимално относимо към съответното дело, като същевременно от 
съдържанието му личи упражнения последващ съдебен контрол върху ДП 
относно спазването на процесуалния закон при събиране и проверката на 
доказателствата, както и гарантиране правото на защита на подсъдимия, 
пострадалия и техните процесуални представители.    

Като много добри могат да бъдат посочени разпорежданията от съдии, 
както следва: по НОХД № 1883/2013г. и НОХД № 1017/2013г. с докладчик 
Силвия Алексова; по НОХД № 456/2013г. и НОХД № 1239/2014г. с 
докладчик съдия Христина Ангелова; по НОХД № 680/2014г. и НОХД № 
533/2014г. с докладчик съдия Петя Котева; по НОХД № 713/2013г. и НОХД 
№ 881/2014г. с докладчик съдия Богдан Велев; по НОХД 916/2013г. и НОХД 
1622/2014г. с докладчик съдия Валери Ненков и др.  

Когато се налага делото да бъде насрочено извън срока по чл. 252, ал.1 
НПК това става с писмено разрешение на председателя на съда, какъвто е 
случая по НОХД № 923/2014г. и др.  
 
 
 



28 
 

ІV. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
 

    ● По спазването на чл. 252 от НПК.    
 - За проверявания период 18 дела са насрочени в тримесечен срок с 
разрешение на председателя ( 2013 г – 8 бр. и 2014 г.-10 бр.), като по съдии 
са както следва: Валери Ненков – 10 бр., Богдан Велев – 2 бр., Светослава 
Алексиева – 5 бр. и Христина Ангелова – 1 бр.. 
 - За същия период 12 дела са насрочени в тримесечен срок от 
образуванито им без разрешение на председателя ( 2013 г. – 6 бр. и 2014 г. – 
6 бр.), като по съдии са както следва: Богдан Велев – 10 бр. и Силвия 
Алексова - 2 бр. 
 - За същия период 3 дела са насрочени над тримесечния срок ( за 2013 
г - 2 бр. и за 2014 г. – 1 бр.), като всичките са на съдия Богдан Велев.    
  
 ● По спазването на чл. 271, ал. 10 от НПК. 
 Делата се отлагат при спазването на чл. 271, ал.10 НПК.     
 

    V. ПРИЧИНИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 
 

1. Неявяване на подсъдимия по уважителни причини (в т.ч. и 
заболяване), нередовно призован подсъдим, за ангажиране на защитник (в 
т.ч. и на служебен защитник) на подсъдимия, служебен ангажимент на 
защитата, заболяване на съдебен заседател, лоши метеорологични условия.  

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

3. Неявяване на защитник на подсъдимия поради уважителни причини 
(в т.ч. и заболяване); по молба на процесуалния представител на 
гражданския ищец, неявяване на актосъставителя и др. 

4.  Необходимост от изготвяне на експертиза; поради искания за 
сключване на споразумение. 

 
 VІ. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА НАПИСВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
И МОТИВИТЕ КЪМ ТЯХ    /ЧЛ.308 НПК, ЧЛ.340 НПК/ 

 
 ● По 119 приключени НОХД  общо за периода, от които за 2013 г. – 57 
и за 2014 г. – 62, мотивите са изготвени в законоустановените  срокове - до 15 
дни.   
 По 28 НОХД мотивите са изготвени в 30 дневен срок (за 2013 г. -15 бр. 
и за 2014 г. – 13 бр.), като по съдии са както следва: съдия Ненков – 6 бр., 



29 
 

съдия Колева – 1 бр., съдия Велев – 5 бр., съдия Алексиева – 9 бр., съдия 
Ангелова – 1 бр., съдия Алексова – 6 бр. и съдия Йорданов – няма.    
 По 20 НОХД мотивите са написани в над тридесет дневен срок (2013 г. 
– 8 бр. и 2014 г. – 12 бр.), като по съдии са както следва: съдия Ненков – няма 
, съдия Колева – 1 бр., съдия Велев – 10 бр., съдия Алексиева – 4 бр., съдия 
Ангелова – няма, съдия Алексова – 5 бр. и съдия Йорданов – няма.    
  ● По 1161 приключени АНД решенията са изготвени в едномесечен 
срок ( за 2013 г. – 719 бр. и за 2014 г. – 442 бр.). 
 По 456 приключени АНД решенията са изготвени в срок до 3 месеца ( 
за 2013 г. -267 бр. и за 2014 г. – 189 бр.), като по съдии са както следва: съдия 
Ненков – 227 бр., съдия Колева – 1 бр., съдия Велев – 70 бр., съдия Алексиева 
– 134 бр., съдия Ангелова – 13 бр., съдия Алексова – 11 бр. и съдия Йорданов 
– няма.    
 По 130 приключени АНД решенията са изготвени в срок над 3 месеца ( 
за 2013 г. - 90 бр. и за 2014 г. – 40 бр.), като по съдии са както следва: съдия 
Ненков – 6 бр., съдия Колева – няма, съдия Велев – 44 бр., съдия Алексиева – 
7 бр., съдия Ангелова – няма, съдия Алексова – 73 бр. и съдия Йорданов – 
няма.     
 

VІІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 382, АЛ. 2 НПК 
 
 За проверявания период няма дела, насрочени над 7- дневния срок.   
 
  VІІІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 376, АЛ. 1 НПК 
 
 За проверявания период има 2 дела, насрочени след едномесечния срок 
по чл. 376, ал. 1 от НПК като са насрочени до 2 месеца, като и двете са на 
съдия Котева, която е ползвала годишен отпуск по това време.   
   
  ІX. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 243, АЛ. 4 НПК 
 
 За проверявания период има 13 дела, по които не е спазен 7-дневния 
срок за разглеждане на делото от постъпването му в съда ( за 2013 г. – 8 бр. и 
за 2014 г. – 5 бр.), като по съдии са както следва: съдия Велев – 6 бр., съдия 
Алексиева – 5 бр. и съдия Алексова – 2 бр.    
  
  X. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 65, АЛ. 3 НПК  
 
 За проверявания период в РС – Перник няма насрочени след 3 -
дневния срок.   
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    XI. СПАЗВАНЕ СРОКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ (ЧЛ.416,ал.5 НПК) 

 
           От всички влезли в сила присъди за изпълнение за проверявания 
период има 6 дела изпратени  след 7-дневния срок ( за 2013 г. – 1 бр. и за 
2014 г. -5 бр.) като причините са късно връщане на делата от ПОС.    
 
 ХІІ. ИЗГУБЕНИ ДЕЛА 
 
 За проверявания период в РС – Перник няма изгубени дела. 
 
 XIІІ. СПРЕНИ ДЕЛА 

 
За проверявания период  няма  спрени дела.   
 
ХІV. ДРУГИ 
 
● За проверявания период има прекратени 625 дела, от които през 2013 

г. – 353 бр. и през 2014 г.- 272 бр. 
 ● За проверявания период няма прекратени дела по давност. 
Положителна е констатацията, че за проверявания период няма прекратени 
дела поради изтекла давност и е желателно тази практика да продължи. 
          ● За проверявания период приключилите дела с повече от три съдебни 
заседания са общо 196, от които 113 за 2013 г. и 83 за 2014 г. От тях НОХД 
са75 бр., от които за 2013 г. – 42 бр., за 2014 г. -33 бр. и АНД -75 бр., от които 
за 2013 г. – 44 бр., за 2014 г. -31 бр.  
 
По години, видове и съдии са както следва:   

година прикл. с повече от 3 с.з. 2013 прикл. с повече от 3 с.з. 2014 
съдия НОХД НЧХД НАХД ЧНД НОХД НЧХД НАХД ЧНД 
Ненков 10 4 5 2 7 2 4 0 
Котева 12 0 1 0 6 0 0 0 
Велев 7 4 7 2 6 4 3 3 
Алексиева 6 6 11 2 5 2 9 3 
Ангелова 0 0 0 0 4 0 0 2 
Алексова 7 4 8 3 5 1 13 2 
Йорданов 0 0 12 0 0 0 2 0 
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ОБЩО 42 18 44 9 33 9 31 10 
   

● За проверявания период общо 23 дела са върнати на прокурора с 
указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното 
производство ( 2013 г. – 15 бр. и 2014 г. -8 бр.), от които с разпореждане на 
съдия - докладчик по чл. 249 НПК са 16 бр.,  (от които за 2013 г. – 9 бр., за 
2014 г. -7 бр. ), а с определение по чл. 288, т. 1 НПК – 7, от които за 2013 г.-  6 
бр., за 2014 г. - 1 бр. По съдии са както следва: 

 
година 2013 2014 

съдия чл.249 
НПК 

чл.288, 
т. 1 

НПК 

чл.377 
НПК 

чл.249 
НПК 

чл.288, 
т. 1 

НПК 

чл.377 
НПК 

Ненков 1 1 0 1 0 0 
Котева 3 1 0 3 1 0 
Велев 1 2 0 1 0 0 
Алексиева 4 0 0 2 0 0 
Ангелова 0 1 0 0 0 0 
Алексова 0 1 0 0 0 0 
Йорданов 0 0 0 0 0 0 

  
● За целия проверяван период има 2 възобновени наказателни 

производства, които са на съдия Алексиева.   
● За периода има четири дела с възобновено съдебно следствие, които 

са на съдия Ненков – 1 бр. и на съдия Алексиева 3 бр  
● Оправдателните присъди за периода са 12 ( 2013 г. – 7 бр. и 2014 г. -

5 бр.) - , от които  1 на съдия Ненков, 3 на съдия Котева, 3 на съдия Велев и 1 
на съдия Алексова.    

● Общо  425 дела са решени по реда на Глава 29 НПК – „Решаване на 
делото със споразумение”, като за 2013 г. са 255, а за 2014 г. – 170.   

●За проверявания период 36 дела са разгледани по реда на Глава 28 от 
НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание”, като за 2013 г. – 21 и за 2014 г. са 15.  

● Общо за периода 44 дела са разгледани по реда на Глава 27 от НПК 
„Съкратено съдебно следствие”, като за 2013 г. са 20 и за 2014 г. -24. 

● За проверявания период няма дела, разгледани по реда на Гл. 26 
НПК „Разглеждане на делото по искане на обвиняемия” (след 13.08.2013 г.). 
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● За проверявания период няма дела са разгледани по реда на Глава 25 
НПК „Незабавно производство”.   

● Няма дела са разгледани по реда на Глава 24 НПК – „Бързо 
производство”.    

● За проверявания период са разгледани 58  дела, образувани по 
искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” (чл. 64 
и чл. 65 от НПК) или за нейното изменение, от които през 2013 г. – 31 бр. и 
през 2014 г. - 27 бр. Всички дела са разгледани в едно съдебно заседание. По 
четири дела за 2014 г. не е спазен срока по чл. 65, ал. 3 от НПК. 

● За проверявания период има 3 дела разгледани   дела по Глава 34, 
Раздел І от НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки” ( за 2013 
г. – 2 бр. и за 2014 г. – 1 бр.).    
     ● За проверявания период има 58 отсрочени съдебни заседания по 
наказателните дела,   от които 57 са на съдия Алексова поради заболяване.     
 ● За проверявания период няма дела с висок обществен интерес.    
 ●  За проверявания период има 12 дела, по които подсъдимият е бил 
непълнолетен ( за 2013 г. – 4 бр. и за 2014 г. -8 бр.).   
 ● Общият брой на ЧНД с правно основание чл. 243 от НПК са 83бр., 
като за 2013 г. – 43 бр. и за 2014 г. - 40 бр. 
 ● За проверявания период има 19 дела, по които съдът се е произнесъл 
в срок по-дълъг от срока по чл. 243, ал. 4 НПК ( за 2013 г. – 12 бр. и за 2014 г. 
– 7 бр.). 
      

 
 
 XV.  НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО 

   
         Средното постъпление на наказателен съдия през проверявания период за 
месец е 23  бр. дела ( за 2013 г. е 24 бр., за 2014 г. е 21 бр.) и същевременно 
средно месечно един съдия е свършвал 23 бр. дела за целия период ( за 2013 г- 
23 бр. и 2014 г. - 22 бр.).  

За всеки съдия поотделно за проверявания период по години и месеци 
е както следва: 

 
ПОСТЪПЛЕНИЯ 2013 г. 

 
Съдия/месец 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 средно 

месечно 
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Ненков 27 26 32 37 23 28 22 41 28 33 21 16 28 
Котева 11 12 12 11 16 10 16 3 8 14 9 8 11 
Велев 24 25 29 35 23 24 32 50 25 28 24 15 28 
Алексиева 26 25 33 32 25 28 41 26 28 31 25 15 28 
Ангелова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 9 18 
Алексова 29 30 30 37 28 30 23 54 24 31 26 25 31 
Йорданов 21 16 17 30 15 21 23 27 16 17 12 10 19 

 
СВЪРШЕНИ 2013 г. 

 
Съдия/месец 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 средно 

месечно 
Ненков 23 34 29 42 24 25 5 4 43 58 41 10 28 
Котева 11 19 12 12 20 11 11 1 10 19 7 7 12 
Велев 24 24 29 34 38 41 0 23 28 47 41 27 30 
Алексиева 23 35 32 35 32 26 26 0 37 54 28 30 30 
Ангелова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Алексова 30 34 34 36 40 28 1 14 30 59 42 37 32 
Йорданов 23 19 21 26 26 21 13 0 25 33 23 16 21 

 
 
 
 

ПОСТЪПЛЕНИЯ 2014 г.  
 

Съдия/месец 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 средно 
месечно 

Ненков 18 28 17 23 20 32 18 18 31 21 28 18 23 
Котева 7 8 12 8 8 13 30 15 13 22 22 17 15 
Велев 19 21 17 18 22 30 39 16 14 21 20 17 21 
Алексиева 17 21 16 20 30 29 35 14 21 24 20 22 22 
Ангелова 10 22 20 16 29 39 28 20 23 19 21 19 22 
Алексова 20 23 23 22 27 32 36 16 15 13 9 14 21 
Йорданов 13 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
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СВЪРШЕНИ 2014 г.  
 

Съдия/месец 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 средно 
месечно 

Ненков 30 31 30 28 15 14 0 6 54 28 48 9 24 
Котева 7 8 13 12 7 9 24 10 9 27 25 20 14 
Велев 22 24 22 18 13 19 36 10 27 35 27 15 22 
Алексиева 23 22 16 23 20 19 35 6 36 38 21 27 24 
Ангелова 11 27 21 21 31 30 22 9 34 33 19 19 23 
Алексова 17 17 30 27 10 23 44 7 19 27 0 0 18 
Йорданов 10 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

 
Броят на съдебните заседания по наказателни дела на съда за 2013 г. е 2619 

броя, от които за всички съдии и средно месечно за съдия е както следва:    
 

Съдия/месец 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 средно 
месечно 

Ненков 37 47 43 49 45 49 9 2 63 79 60 16 42 
Котева 10 23 12 17 15 13 16 2 14 26 11 12 14 
Велев 40 52 44 56 54 60 1 22 51 72 66 31 46 
Алексиева 45 48 50 48 48 43 33 0 59 85 45 41 45 
Ангелова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Алексова 44 48 57 48 55 39 1 14 50 87 60 44 46 
Йорданов 24 33 28 26 37 24 9 0 33 48 28 18  26 
ОБЩО заседания 2619 бр. 

 
Броят на съдебните заседания по наказателни дела на съда за 2014 г. е 2090 

броя, от които за всички съдии и средно месечно за съдия е както следва:   
 

Съдия/месец 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 средно 
месечно 

Ненков 40 47 43 33 20 32 1 1 66 48 63 10 34 
Котева 11 12 15 17 15 5 19 3 15 31 28 22 16 
Велев 40 27 38 24 33 35 39 5 39 57 39 20 33 
Алексиева 36 33 20 36 0 26 28 0 67 47 24 30 29 
Ангелова 18 39 22 30 32 28 23 1 44 37 23 33 28 
Алексова 31 40 39 49 9 47 54 1 43 14 23 20 31 



35 
 

Йорданов 8 15 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0  4 
ОБЩО заседания 2090 бр. 

 
  Общо разгледаните наказателни дела от наказателните съдии за 
проверявания период са 4071 бр. ( в тази бройка не са включени 443 бр. 
ЧНДела, разгледани от гражданските съдии), (за 2013 г. са 2119 бр., за 2014 г. 
са 1952 бр)., от които останали от предишни периоди са 791 бр.( за 2013 г. са 
357 бр., за 2014 г. са 434 бр.), а новопостъпили са 3280 бр.( в тази бройка не са 
включени 443 бр. ЧНД, разгледани от гражданските съдии), (за 2013 са 1762 
бр., за 2014 г. са 1518 бр.). По съдии са както следва:  
 

година 2013 2014 
съдия останали 

несвършени 
ново- 

постъпили 
останали 

несвършени 
ново- 

постъпили 
Ненков 53 336 52 278 
Котева 22 130 16 182 
Велев 84 334 94 261 
Алексиева 51 337 41 275 
Ангелова 0 35 35 279 
Алексова 108 366 176 214 
Йорданов 39 224 20 29 
ОБЩО 357 1762 434 1518 
  
 

Свършените дела за периода от наказателните съдии са 3327( в тази 
бройка не са включени 443 бр. ЧНД, разгледани от гражданските съдии), от 
които за 2013 г. са 1685 бр., за 2014 г. - 1642 бр. По съдии са както следва: 
 
година свършени 

2013 
свършени 

2014 
съдия   
Ненков 337 292 
Котева 136 170 
Велев 324 266 
Алексиева 347 291 
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Ангелова 0 273 
Алексова 298 301 
Йорданов 243 49 
ОБЩО 1685 1642 
  
          От  свършените 3327 дела (в тази бройка не се включват 443 бр. ЧНД, 
разгледани от гражданските съдии)  приключени със съдебен акт по  
същество са 2902 бр., от които за 2013 г. - 1430 бр., за 2014 г. - 1472 бр. По 
съдии са както следва: 
 
година 2013 2014 
съдия със 

съдебен 
акт 

със 
съдебен 
акт 

Ненков 285 266 
Котева 91 137 
Велев 272 238 
Алексиева 294 267 
Ангелова 0 243 
Алексова 245 272 
Йорданов 243 49 
ОБЩО 1430 1472 
  
 
 
 

От свършените 3327 дела прекратени са 625 бр., от които за 2013 г. - 
353 бр., за 2014 г. -272 бр. По съдии са както следва: 

 
година 2013 2014 
съдия прекратени прекратени 
Ненков 70 43 
Котева 57 45 
Велев 70 47 
Алексиева 80 47 
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Ангелова 0 48 
Алексова 67 40 
Йорданов 9 2 
ОБЩО 353 272 
 
 

От прекратените със споразумение са приключили – 425 бр., от 
които за 2013 г. - 255, за 2014 г. -170. По съдии са както следва: 
 

година 2013 2014 
съдия споразум. споразум. 
Ненков 52 26 
Котева 45 33 
Велев 52 28 
Алексиева 53 24 
Ангелова 0 30 
Алексова 53 29 
Йорданов 0 0 
ОБЩО 255 170 

 
 
 
Прекратени по други причини 200 бр., от които за 2013 г. - 

98 бр., за 2014 г. -102 бр. По съдии са както следва: 
 
 
 
година 2013 2014 
съдия   
Ненков 18 17 
Котева 12 12 
Велев 18 19 
Алексиева 27 23 
Ангелова 0 18 
Алексова 14 11 
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Йорданов 9 2 
ОБЩО 98 102 
 

Останалите висящи дела за периода са 744 бр., от които за 2013 г. 
- 434 бр., за 2014 г. - 310 бр. По съдии са както следва: 
 
година Висящи 

2013 
Висящи 

2014 
съдия   
Ненков 52 38 
Котева 16 28 
Велев 94 89 
Алексиева 41 25 
Ангелова 35 41 
Алексова 176 89 
Йорданов 20 0 
ОБЩО 434 310 

 
          От решените дела (2902 бр.), обжалвани са 502 бр.( в тази бройка не са 
включени прекратените дела), което възлиза на 17,3%, от които за 2013 г. - 
17,3%, за 2014 г. -17,3%. 
 
По съдии са както следва: 
 

година 2013 2013 2013 2014 2014 2014 
съдия решени обжалвани % решени обжалвани % 
Ненков 285 69 24,2% 266 40 15,0% 
Котева 91 6 6,5% 137 7 5,1% 
Велев 272 33 12,1% 238 54 22,6% 
Алексиева 294 52 17,6% 267 52 19,4% 
Ангелова 0 0 0% 243 21 8,6% 
Алексова 245 33 13,4% 272 54 19,8% 
Йорданов 243 54 22,2% 49 27 55,0% 
ОБЩО 1430 247 - 1472 255 - 
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От обжалваните 502 бр. дела има резултат по 502 бр. или това 
прави 100%., от които за 2013 г. - 100%, за 2014 г. - 100%. 
         Забележка: Този резултат обхваща всички върнати от инстанционен 

контрол дела, независимо кога са били изпратени жалбите. 
 
От обжалваните  потвърдени са 380 бр. (75,6%), изменени - 12 бр.,    

отменени - 110 бр. (21,9%), от които за 2013 г. - 67 отменени, за 2014 г. 43 
отменени. По съдии са както следва: 
 

година 2013 2014 
съдия потв изм отм потв изм отм 
Ненков 46 2 21 30 2 8 
Котева 5 1 0 5 1 1 
Велев 29 0 4 48 1 5 
Алексиева 41 1 10 44 2 6 
Ангелова 0 0 0 16 0 5 
Алексова 19 0 14 44 0 10 
Йорданов 34 2 18 19 0 8 
ОБЩО 174 6 67 206 6 43 
 
 

От отменените, върнати за ново разглеждане няма.  . С постановяване 
на нова присъда или решение- 109 бр., от които за 2013 г. - 66 бр., за 2014 г. -
43 бр.  С прекратяване на наказателното производство - 1 бр., от които за 2013 
г. -1 бр., за 2014 г. - 0 бр. По съдии са както следва: 

 
година 2013 

съдия отмен
. 

върнати 
за  ново 
разглежд

. 

постанов. на 
нова присъда 
или решение 

прекратяван
е 
на 

нак.произв. 
Ненков 21 0 20 1 
Котева 0 0 0 0 
Велев 4 0 4 0 
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Алексиев
а 

10 0 10 0 

Ангелова 0 0 0 0 
Алексова 14 0 14 0 
Йордано
в 

18 0 18 0 

ОБЩО 67 0 66 1 
 

 

 

година 2014 

съдия отмен
. 

върнати 
за  ново 
разглежд

. 

постанов. на 
нова присъда 
или решение 

прекратяван
е 
на 

нак.произв. 
Ненков 8 0 8 0 
Котева 1 0 1 0 
Велев 5 0 5 0 
Алексиев
а 

6 0 6 0 

Ангелова 5 0 5 0 
Алексова 10 0 10 0 
Йордано
в 

8 0 8 0 

ОБЩО 43 0 43 0 
 

  
Обжалвани общо дела са 609 бр., като в тази бройка са включени 502 

бр. решени по същество и 107 бр. прекратени дела от които за 2013 г. - 300 бр., 
за 2014 г. -309 бр. По съдии са както сбледва: 

 
 

година 2013 2014 
съдия обжалвани обжалвани 
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общо общо 
Ненков 81 46 

Котева 13 15 
Велев 41 63 
Алексиева 63 62 
Ангелова 0 31 
Алексова 48 65 
Йорданов 54 27 
ОБЩО 300 309 
 
 
 

От тях( 609 бр.) потвърдени общо за периода са 457 бр.( 75%), като 
за 2013 г. - 207 бр., за 2014 г. -250 бр.   

Отменени ( от общо решени и прекратени) общо за периода са 136 
бр.(22,45%), като за 2013 г. 85 бр., за 2014 г. -51 бр. По съдии са както следва: 
 
 

година 2013 2014 
съдия потв  отм  потв  отм  
Ненков 52  27  34  9  
Котева 12  0  13  1  
Велев 35  5  54  8  
Алексиева 50  12  53  7  
Ангелова 0  0  24  7  
Алексова 24  23  53  11  
Йорданов 34  18  19  8  
ОБЩО 207  85  250  51  
 
 

Няма отменени и върнати за ново разглеждане.  
            От обжалваните общо 609 бр. дела отменени с постановяване на нова 
присъда общо за периода са- 135 бр., от които за 2013 г. - 84 бр., за 2014 г. -51 
бр.   
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            Отменени с прекратяване на наказателното производство общо за 
периода  са - 1 бр., от които за 2013 г. -1 бр., за 2014 г. -0 бр.   

година 2013 

съдия отмен. върнати 
за  ново 

разглежд. 

постанов. 
на нова 
присъда 

или 
решение 

прекратяване 
на нак.произв. 

Ненков 27 0 26 1 
Котева 0 0 0 0 
Велев 5 0 5 0 
Алексиева 12 0 12 0 
Ангелова 0 0 0 0 
Алексова 23 0 23 0 
Йорданов 18 0 18 0 
ОБЩО 85 0 84 1 

 

 

година 2014 

съдия отмен. върнати 
за  ново 

разглежд. 

постанов. 
на нова 
присъда 

или 
решение 

прекратяване 
на нак.произв. 

Ненков 9 0 9 0 
Котева 1 0 1 0 
Велев 8 0 8 0 
Алексиева 7 0 7 0 
Ангелова 7 0 7 0 
Алексова 11 0 11 0 
Йорданов 8 0 8 0 
ОБЩО 51 0 51 0 
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Изменените актове са 16 бр. 

 Общо за периода са образувани 3723  бр. наказателни дела ( като в тази 
бройка са включени 443 бр. ЧНД, разгледани от гражданските съдии), от 
които 601 бр. НОХД (за 2013 г. - 342 бр. за 2014 г. - 259 бр. ); 57 бр.  НЧХД 
(за 2013 г. -34 бр., за 2014 г. -23 бр.); 1728 бр. АНД (за 2013 г. -1027 бр., за 
2014 г. -701 бр.) и 1338 бр.ЧНД (за 2013 г. -573 бр., за 2014 г- 765 бр.). 

НОХД съставляват 16,2 % от всички образувани наказателни 
дела. Относително най-голям е делът на постъпилите АНД дела - 1728 бр. 
или това възлиза на 46,4%.   

  
 
 
По съдии образуваните и разгледани дела са както следва: 
 
година 2013 2013 2014 2014 
съдия образувани разгледани образувани разгледани 
Ненков 336 389 278 330 
Котева 130 152 182 198 
Велев 334 418 261 355 
Алексиева 337 388 275 316 
Ангелова 35 35 279 314 
Алексова 366 474 214 390 
Йорданов 224 263 29 49 
 
забележка: разгледаните дела включват новообразуваните и несвършените от 
предишен период дела 
Забележка: Гражданските съдии са разгледали общо 443 броя ЧНД - протоколи от 
досъдебното производство, от които за 2013г.- 214 бр. и за 2014г.- 230 бр. 
 
 

Общият брой разгледани дела за проверявания период е 4514, като в 
тази бройка се включват 443 бр. ЧНД разгледани от граждански съдии, от 
които за 2013 г. - 2333, за 2014 г. -2182 , от които НОХД - 734 от които за 2013 г. 
- 410, за 2014 г. - 324/, НЧХД - 92, от които за 2013 г. - 48, за 2014 г. - 44, АНД - 
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2337, от които за 2013 г. -  1290, за 2014 г. - 1047/ и ЧНД - 1352, от които за 2013 
г. - 585, за 2014 г. - 767. По съдии са както следва: 
 
 
 
година РАЗГЛЕДАНИ 2013 РАЗГЛЕДАНИ 2014 
съдия НОХД НЧХД НАХД ЧНД НОХД НЧХД НАХД ЧНД 
Ненков 81 9 236 63 59 7 163 101 
Котева 81 0 9 62 60 2 53 83 
Велев 86 14 254 64 62 14 202 77 
Алексиева 83 13 227 65 52 9 160 95 
Ангелова 0 0 35 0 45 5 167 97 
Алексова 79 12 298 85 46 7 258 79 
Йорданов 0 0 231 32 0 0 43 6 
 

От общия брой разгледани дела, останалите от предходни периоди са 
791 (2013 г. - 357, 2014 г. - 434 ), от които съдиите са разгледали: 
 
година 2013 2014 
съдия останали 

от 
предходен 
период 

разгледани останали 
от 
предходен 
период 

разгледани 

Ненков 53 53 52 52 
Котева 22 22 16 16 
Велев 84 84 94 94 
Алексиева 51 51 41 41 
Ангелова 0 0 35 35 
Алексова 108 108 176 176 
Йорданов 39 39 20 20 
 
 
              За проверявания период са свършени общо 3770 наказателни дела, 
като в тази бройка се включват 443 бр. ЧНД, разгледани от граждански съдии, 
които се разпределят както следва: НОХД - 610 или 16,1%, от които за 2013 г. - 
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345, за 2014 г. - 265; НЧХД - 48 или 12,7%, от които за 2013 г. - 27, за 2014 г. - 
21 ; АНД - 1768 или 46,8 %, от които за 2013 г. - 944, за 2014 г. - 824 и ЧНД - 
1345 или35,6%, от които за 2013 г. - 583, за 2014 г. - 762.  По съдии са както 
следва: 
 

година СВЪРШЕНИ 2013 СВЪРШЕНИ 2014 
съдия НОХД НЧХД НАХД ЧНД НОХД НЧХД НАХД ЧНД 
Ненков 66 6 202 63 45 4 144 99 
Котева 67 0 7 62 51 0 36 83 
Велев 72 5 184 63 54 8 129 75 
Алексиева 73 10 199 65 43 6 147 95 
Ангелова 0 0 0 0 35 2 140 96 
Алексова 67 6 141 84 37 1 184 79 
Йорданов 0 0 211 32 0 0 43 6 
Забележка: Гражданските съдии са свършили общо 443 броя ЧНД - протоколи от 
досъдебното производство, от които за 2013г.- 214 бр. и за 2014г.- 230 бр. 
 
         От общо свършените 3770 наказателни дела, прекратените са 201 или 
това прави 5,33% от наказателните дела, от които за 2013 г. - 98 , за 2014 г. – 
103. 
        Прекратени по давност няма. 
 

година 2013 2014 
съдия свършени прекратени % свършени прекратени % 
Ненков 337 18  292 17  
Котева 136 12  170 12  
Велев 324 18  266 19  
Алексиева 347 27  291 23  
Ангелова 0 0  273 18  
Алексова 298 14  301 11  
Йорданов 243 9  49 2  
 
 Броят на несвършените наказателни дела към 01.01.2013 г. са 357. Към 
01.01.2014 г. броят на тези дела е 434. Към 01.01.2015 г. броят на 
несвършените дела е 310.  
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година несвършени към дата: 
съдия 01.01.2013г. 01.01.2014г. 01.01.2015г. 
Ненков 53 52 38 
Котева 22 16 28 
Велев 84 94 89 
Алексиева 51 41 25 
Ангелова 0 35 41 
Алексова 108 176 89 
Йорданов 39 20 0 
ОБЩО 357 434 310 
 
Забележка: От несвършените дела към дата 01.01.2015г. НОХ дела 
преразпределени на наказателните съдии с протокол за нов случаен избор на 
докладчик поради ползван  продължителен отпуск за временна 
неработоспособност на съдия Силвия Алексова, са както следва: 
 
 
 
№ по 
ред 

Съдия Вид и № на дело Дата на протокол за нов случаен 
избор на докладчик 

1 Ненков НОХд.1470/2014 10.12.2014г. 
2 Ненков АНД 1534/2014 07.01.2015г. 
3 Ненков НОХд.1621/2014 02.12.2014г. 

 
№ по 
ред 

Съдия Вид и № на дело Дата на протокол за нов случаен 
избор на докладчик 

1 Котева НЧХд.1250/2014 27.10.2014г. 
2 Котева АНД 1476/2014 01.12.2014г. 
3 Котева НЧХд.1623/2014 02.12.2014г. 

 
№ по 
ред 

Съдия Вид и № на дело Дата на протокол за нов случаен 
избор на докладчик 

1 Велев АНД 1043/2014 03.11.2014г. 
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2 Велев АНД 925/2014 10.11.2014г. 
3 Велев АНД 1414/2014 25.11.2014г. 
4 Велев АНД 1371/2014 01.12.2014г. 
5 Велев НОХд.1503/2014 02.12.2014г. 
6 Велев АНД 1533/2014 07.01.2015г. 
7 Велев АНД 1541/2014 07.01.2015г. 

 
№ по 
ред 

Съдия Вид и № на дело Дата на протокол за нов случаен 
избор на докладчик 

1 Алексиева АНД 1532/2014 07.01.2015г. 
2 Алексиева НЧХд. 1529/2014 02.12.2014г. 
3 Алексиева НОХд.1530/2014 02.12.2014г. 

 
№ по 
ред 

Съдия Вид и № на дело Дата на протокол за нов случаен 
избор на докладчик 

1 Ангелова АНД 1405/2014 10.11.2014г. 
2 Ангелова НОХд. 1348/2014 10.11.2014г. 
3 Ангелова АНД 1570/2014 08.12.2014г. 
4 Ангелова АНД 1544/2014 07.01.2015г. 
5 Ангелова АНД 1548/2014 07.01.2015г. 
6 Ангелова АНД 1666/2014 19.01.2015г. 

  
 

XVI. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО 
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ПО  ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА 

 СЪДЕБНИ АКТОВЕ  НА ОСНОВАНИЕ чл. 54, ал.1, т.3 и 4 ЗСВ 
 

Наложително е да се направи една предварителна обща констатация 
относно доброто качество на съдебните актове, постановени от наказателните 
съдии при РС-Перник, за проверявания период. Като цяло може да се 
отбележи, че съдът е комплектован с много добре подготвени млади 
наказателни съдии, които проявяват старание в работата си и желание за 
подобряване и усъвършенстване на своята дейност. Може да се посочи още, 
че съдиите полагат усилия за постоянно подобряване на нивото на техните 
знания и умения, като следят практиката на висшестоящите съдилища и най-
вече тази на ВКС, както и новостите в наказателно-правната теория.  
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ИВСС препоръчва на наказателните съдии от РС-Перник да запазят 
своето отговорно и позитивно отношение към възложената им 
правораздавателна дейност, като продължат и занапред непрестанно да 
увеличават нивото на своята квалификация по всички видове дела. 

При проверката бяха констатирани известни несъответствия с 
изискванията на материалния и процесуалния закон, които не са тежки и 
непреодолими, и се посочват само с очакването да не се повтарят занапред.  

 
1. Анализ на НОХД 
 
По НОХД № 140/2013г. с докладчик съдия Петя Котева, решено по 

реда на съкратеното съдебно следствие, е допуснато нарушение по 
приложението на материалния закон – чл. 26 НК.   

При изписване на присъдата в един предварителен общ диспозитив е 
посочено, че подсъдимата при условията на продължавано престъпление и 
повторност за периода от 28.07.2012г. до 18.08.2012г. е извършила кражба на 
чужди движими вещи на стойност 605, 70 лв. В следващите три пункта на 
присъдата са посочени за всеки период на кражбата стойността на нейния 
предмет. 

Вместо наказанието да се определи още в общия пункт, където са 
посочени условията, при които е извършено деянието и общата стойност на 
предмета на престъплението, това е направено в пункт трети на присъдата, 
който се отнася само за кражба на стойност 418 лв., при което не става ясно 
дали наложеното наказание се отнася само до този пункт на присъдата или за 
общата стойност на целия предмет на престъплението – 605, 70 лв.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 НК, при условията на продължавано 
престъпление деецът носи наказателна отговорност за съвкупно причинения 
престъпен резултат, а при кражбата за общата равностойност на нейния 
предмет. 

Съгласно чл. 301, ал. 2 НПК, съдът е длъжен да реши отделно 
въпросите по чл. 301, ал.1 НПК само когато се установи, че са извършени 
няколко отделни престъпления. Съгласно дефиницията на чл. 26, ал. 1 НК, 
деянията, извършени при условията на продължавано престъпление, 
съставляват едно единно престъпление и поради това съдът няма задължение 
да ги описва в отделни пунктове и да решава въпросите по чл. 301, ал. 1 НПК 
за всеки пункт поотделно. В разглеждания случай е било напълно достатъчно 
съдът, след като определи  времевия период и другите обективни, субективни 
условия на извършеното продължавано престъпление, да посочи общата 
стойност на неговия предмет и въз основа на това да определи съответното 
наказание за цялото единно продължавано престъпление, а не за отделни 
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негови деяния.  Посочване на отделните деяния, с които е осъществено 
продължаваното престъпление, следва да стане в мотивите на присъдата.  

Посочените изисквания на материалния закон са задължителни не само 
с оглед императивните положения на чл. 26 НК, но и с оглед разпоредбите на 
чл. 35, ал. 3 НК и чл. 54, ал. 2 НК. Подобно неправилно изписване на 
присъдата при приложението на чл. 26 НК е констатирано и по други НОХ 
дела.  

Аналогично нарушение при приложението на чл. 26 НК е допуснато с 
присъдата по НОХД № 1239/2014г., с докладчик съдия Христина Ангелова. 
Освен това, съдът е направил недопустимо смесване в стойността на 
предмета на престъплението за деянията които са довършени, с деянията 
които са останали във фазата на опита. Установено е с присъдата, че при 
условията на продължавано престъпление и в съучастие с друго 
неустановено по делото лице, подсъдимият е въвел в заблуждение и е 
причинил имотна вреда на Р. Н. Н от гр. Перник в размер 975 лв. за деяние, 
извършено на 22.11.2013г. и е направил опит да извърши измама за 5 690 
евро или 11 128, 67 лв.  на 17.12.2013г. Стойността по двете деяния 
незаконосъобразно е сумирана, защото по отношение на степента на тяхната 
довършеност те не са идентични. В тези случаи, и съгласно чл. 26, ал. 5 НК, 
съдът е бил длъжен да направи преценка кое от деянията има преобладаваща 
тежест по отношение на цялостната престъпна дейност и да квалифицира 
цялото деяние именно по правната квалификация на преобладаващото му   
осъществяване. В случая преобладаващо значение за общата престъпна 
дейност има не довършеното деяние, а направения опит. Поради това, съдът е 
бил длъжен да преквалифицира цялостната престъпна дейност като опит, а 
обстоятелството, че едно от деянията е довършено, е следвало да се отчете 
като отегчаващо при определяне на общия размер на наказанието.  

По НОХД № 151/2014г., с докладчик съдия Светослава Алексиева, за 
извършени две деяния на квалифицирана кражба на обща стойност 900 лв.  са 
изписани три диспозитива. В първия диспозитив е дадена общата сума на 
равностойността на целия период на продължаваното престъпление, в 
следващите два пункта са дадени двете деяния, които са включени в общата 
престъпна дейност, а именно: първото - за 850 лв, второто- за 50 лв. Това 
изписване на присъдата не съответства на материалния и процесуалния 
закон. Съдът е могъл в края на първия общ диспозитив да го продължи с 
израза: „ поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, във вр. с чл. 194, 
ал.1, чл. 26, чл. 54, чл. 58а НК го осъжда на 8 месеца лишаване от свобода”. 
Няма законово изискване в присъдата да се описва с отделни диспозитиви 
отделните деяния на продължаваното престъпление ( чл. 301, ал. 2 НПК).    
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Така, както е изписана присъдата и наказанието, определено в пункт 
втори на присъдата, по която деянието е за 50 лв., не става ясно дали 
наказанието се отнася само за тази сума или за общо причинения по степен 
резултат. 

По същото дело след приложението на чл. 66, ал.1 НК, не е приложен 
чл. 67 относно субекта, на който се възлагат възпитателните грижи по време 
на изпитателния срок.  
    В нарушение на чл. 58а, ал. 1 НК не е определено междинното 
наказание по чл. 54 НК, преди неговото редуциране, а е определено директно 
наказанието за изтърпяване, поради което не е обективиран и не може да 
бъде проследен мисловно логическия процес при приложението на чл. 58а, 
ал. 1 НК, а това съдържа в себе си риска не само от упрека за нарушение на 
закона, но и този, за възможни грешки.  

Идентично е положението, само по приложението на чл. 26, при 
постановяване на присъда по НОХД № 434/2013г. с докладчик съдия Богдан 
Велев, както и по присъда по НОХД № 1883/2013г. и НОХД № 214/2014г., и 
двете с докладчик съдия Силвия Алексова.  

При изписването на присъда по НОХД № 1622/2014г. с докладчик 
Валери Ненков след осъдителния диспозитив е изписано, че на основание чл. 
304 НПК, съдът оправдава подсъдимия относно факти и обстоятелства по 
обвинението, касаещи периода от м. март 2010г. до м. ноември 2010г. Следва 
да се отбележи, че оправдаването не е за факти и обстоятелства, а за 
обвинение, което съдържа съответните факти и обстоятелства. Именно и 
поради това, правилното изписване на оправдателния диспозитив би 
следвало да бъде …….”като на основание чл. 304 НПК оправдава 
подсъдимия по същото обвинение за периода м. март – м. ноември 2010г.” И 
по тази присъда след приложението на чл. 66, не е приложен чл. 67 НК.  

По НОХД № 1033/2014г., с докладчик съдия Валери Ненков, 
подсъдимата е призната за виновна за това, че в условията на продължавано 
престъпление и в качеството на длъжностно лице присвоила чужди пари в 
големи размери - 30 400 лв., връчени й в това качество, като за улесняване 
извършила престьпление по чл. 310, ал.1 вьв вр. с чл. 309, ал. 1, във вр. с чл. 
26 НК, като е съставила неистински частни документи (договори за парични 
заеми и анекси към тях, записи на заповед и други, съставени от името на 
други 34 физически лица, подробно посочени в диспозитива на присъдата). 
Вместо присъдата да приключи само с един диспозитив, в който като се 
опишат обективните, субективните условия, при които е извършено 
продължаваното престъпление и имената на ощетените лица, както  и 
съответните присвоени суми от всеки един от тях, което е достатъчно за 
определяне на наказанието, съдът е изписал 34 отделни диспозитива и така 
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обема на диспозитива на присъдата вместо от една страница е изписан на 21 
страници. Вероятно по тази начин съдът е считал, че се защитават 
максимално добре интересите на пострадалите лица, тъй като по отношение 
на всеки един от тях има постановен установителен диспозитив. ИВСС 
намира, че интересите на пострадалите лица биха били по същия начин 
защитени, ако в общия диспозитив срещу името на всеки един беше посочена 
сумата, предмет на присвояване, с която е ощетен, както и общия размер на 
присвоената сума и това би било достатъчно за пълнотата и правнозащитния 
ефект на присъдата. Детайлизацията на присвоените суми по отношение на 
всяко ощетено лице може да бъде направена в мотивите на присъдата. 
Становището на ИВСС е в съответствие с изискванията на чл. 301, ал. 2 НПК 
съгласно който въпросите, посочени в чл. 301, ал. 1 НПК, се решават отделно 
само когато подсъдимият е извършил отделни престъпления. В разглеждания 
случай се касае за отделни деяния, а не престъпления и поради това тяхното 
обективиране в самостоятелни диспозитиви на присъдата не е наложително.   

И по тази присъда не е приложен чл. 26, ал. 2 НК и в диспозитива на 
присъдата подсъдимата не е осъдена за причинения общ престъпен резултат, 
а санкцията е определена по пункт 34 от диспозитива, където стойността на 
предмета на деянието е 400 лв. Неспазването на чл. 26, ал. 2 НК затруднява 
правилното приложение на чл. 35, ал. 3, във вр. с чл. 54, ал. 2 НК.  

Законосъобразно е приключило НОХД № 292/2013г., с докладчик 
съдия Светослава Алексиева, с прекратяване на наказателното производство 
по чл. 289, ал. 1, във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 9 и ал. 2  НПК, по искане на 
представител на ощетеното дружество.  

По НОХД № 1747/2013г. докладчик съдия Петя Котева, в съдебния 
протокол от 04.12.2013г. има диспозитив: „Не дава ход на делото”, който 
въобще не е нужен, след като делото със следващия диспозитив е отложено. 
Същото несъответствие е допуснато и в съдебния протокол от 24.04.2014г. по 
НОХД № 0314/2014г., НОХД № 292/2013г. и НОХД № 0659/2014г., с 
докладчик съдия Светослава Алексиева, както и по НОХД № 0441/2014г. с 
докладчик съдия Богдан Велев, НОХД № 916/2013г., НОХД  № 1622/2014г., 
и двете с докладчик съдия Валери Ненков, НОХД № 00456/2014г., НОХД № 
01239/2014г., и двете с докладчик съдия Христина Ангелова.  Постановяване 
на съдебни актове, които имат за предмет отрицателни факти поражда 
затруднение относно изпълнението на тези актове и поради това е 
препоръчително диспозитиви с такава форма да се избягват. 

По НОХД № 151/2014г. с докладчик съдия Светослава Алексиева, е 
проведено съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 НПК. Констатацията 
по чл. 372, ал. 4, че самопризнанията на подсъдимия се подкрепят от 
доказателствата събрани на ДП е преждевременна, тъй като е направена 
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преди прочитането и приобщаването на материалите от ДП към 
доказателствата. Подобно нарушение е допуснато и по други дела  (НОХД № 
432/2013г., НОХД № 0684/2014г., и двете с докладчик съдия Богдан Велев, 
НОХД № 0659/2014г. с докладчик Светослава Алексиева, както и НОХД № 
146/2013г., НОХД № 0984/2014г., НОХД № 1017/2013г., НОХД № 
1883/2013г., и четирите с докладчик  Силвия Алексова, НОХД № 
01187/2014г., НОХД № 00456/2014г., НОХД № 00456/2014г., НОХД 
01239/2014г., и трите с докладчик съдия Христина Ангелова, НОХД № 
01033/2014г. с докладчик съдия Валери Ненков). 

Много добре са изготвени съдебните актове по НОХД № 1051/2013г. и 
НОХД № 1091/2013г. с докладчик съдия Петя Котева. Това се отнася и за 
съдебните актове по НОХД № 1910/2013г.  

По НОХД № 392/2013г. с докладчик съдия Силвия Алексова в с.з. на 
26.09.2013г. има определение за връщане на лек автомобил „Мерцедес”, иззет 
като ВД, без да е приключено разглеждане на делото в съдебните инстанции 
и това би затруднило разкриването на истината. Щом лекият автомобил е бил 
посочен в ОА като средство, послужило за извършване на престъплението, не 
би следвало това средство да се връща на неговия собственик преди 
присъдата да е влязла в сила, тъй като това би лишило съда от възможността 
да се произнесе, а след това и да се изпълни евентуално разпореждане за 
неговото отнемане. В мотивите към присъдата е прието, че същият 
автомобил е съсобствен на единия от подсъдимите с неговия баща. Това 
обаче не е било пречка да се отнеме частта на подсъдимия от правото му на 
собственост върху автомобила, което в случая не е направено. 

По НОХД № 0984/2014г. с докладчик съдия Силвия Алексова, в 
диспозитива на присъдата се сочат данни за обосноваване на квалификацията 
„опасен рецидив”, което не е необходимо. В диспозитива се сочи какво се 
решава, а не защо. Мястото на обосновката на „опасния рецидив” е в 
мотивите. В присъдата по същото дело, решено като съкратено съдебно 
следствие, е посочено само окончателното наказание за изтърпяване, но не и 
междинното наказание по чл. 54 НК, преди неговото редуциране, както 
изисква чл. 58а, ал.1 НК.   

По НОХД № 01187/2014г. с докладчик съдия Христина Ангелова, в 
присъдата неправилно е използван израза „нарушил забраната и превишил 
стойността на скоростта”. Скоростта е физическа величина и няма стойност. 
Правилният израз би следвало да бъде вместо „стойността”, „величината на 
скоростта”. 

По НОХД № 01622/2012г. с докладчик съдия Валери Ненков, с 
присъдата има две осъждания за две отделни престъпления. За всяко 
осъждане е приложен чл. 66 НК и след групиране на наказанията по чл. 23 
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НК, чл. 66 НК е приложен още веднъж или общо три пъти, вместо това да 
бъде сторено само веднъж, ако се спазваше последователността на въпросите 
за решаване, предвидени в чл. 301, ал. 1 НПК.  

По НОХД № 01239/2014г. с докладчик съдия Христина Ангелова, в 
диспозитива на присъдата са посочени обстоятелствата, обосноваващи 
квалифициращия признак „повторност”, вместо това да стане в мотивите. В 
диспозитива е достатъчно квалификацията на извършеното деяние да се 
привърже към повторността със съответния текст на чл. 28 НК. Извън тези 
бележки присъдата е обоснована и законосъобразна, и е изготвена в 
съответствие с всички изисквания на особения режим за определяне на 
наказанието по чл. 58а НК, като първо е определено наказанието по чл. 54 
НК, а след това е приложена законовата редукция.  

По № НОХД 146/2013г. докладчик съдия Силвия Алексова в 
диспозитива на присъдата е посочени как и с какви средства е установена 
употребата на алкохол, което следва да стане в мотивите на присъдата. В 
диспозитива се сочат само обстоятелствата, които съставляват обективни, 
субективни елементи на престъплението. Начина и средствата на 
установяване на алкохол не са елементи на състава на престъплението по чл. 
343б, ал. 1 НК. В диспозитива на същата присъда е посочено, че тя подлежи 
на обжалване и протестиране от което следва, че обжалването сякаш е 
императивно, т.е. задължително, докато общоизвестно е, че правото на 
обжалване е най-интензивния израз на диспозитивните права на страните в 
наказателния процес. Законосъобразната редакция на посоченото положение 
би бил”: „присъдата може да бъде обжалвана и протестирана ..” и в този 
смисъл има редица текстове в НПК.  

По № НОХД 1929/2013г. с докладчик съдия Силвия Алексова, за всяко 
от извършените деяния в диспозитива на присъдата се сочат подробни 
обстоятелства относно квалификацията „опасен рецидив”, когато тези 
обстоятелства могат да се посочат общо за всички отделни деяния в 
мотивите, а в диспозитива е достатъчно посочване на квалификацията 
„опасен рецидив” като връзка на извършеното престъпление с чл. 29, ал. 1, б. 
„а” и б. „б” НК. Никъде не се сочи общата стойност на предмета на кражбата, 
както изисква чл. 26, ал.2 НК, което е нужно за правилното приложения на 
чл. 54 НК и 35, ал. 3 НК. Препоръката е по всеки пункт на осъдителната 
присъда да се посочи стойността на предмета на деянието, ако те се изписват 
хронологично и самостоятелно, а накрая - общата стойност на предмета на 
престъплението, съгласно чл. 26, ал. 2 НК. От мотивите към същата присъда 
не е ясно какъв е размера на наказанието, определено преди неговото 
редуциране. Посочените условия за определяне на наказанието по чл. 55, ал. 
1 НК въобще не са налице, а за приложението на тази норма са необходими 
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анализ и съпоставка по кой от двата режима за определяне на наказанието- по 
чл. 58а, ал.1 и по чл. 55, ал.1, т. 2 НК,  положението е по-благоприятно за 
подсъдимия. Това обаче при всички случаи по необходимост предполага да 
са налице изискванията по чл. 55 от НК, които в случая ги няма.  

Една значителна част от НОХ делата се решават със споразумение. 
Тази категория дела се подготвят, насрочват и разглеждат в предвидените от 
закона срокове. По принцип и в своята преобладаваща част споразуменията 
се вписват в съдебния протокол, и одобряват също съгласно изискванията на 
закона. Констатирани са известни отклонения от законовите изисквания, 
които по своето съдържание не са тежки и трудно преодолими, и тук се 
посочват само с оглед тяхното преодоляване.  

По НОХД № 1932/2013г. с докладчик съдия Валери Ненков,  
окончателният текст на постигнатото споразумение е вписан в съдебния 
протокол, по което могат да се направят следните бележки: 1). След 
посочване квалификацията на деянието е изписано, че (на подсъдимия) „му 
се налага наказание лишаване от свобода за срок 1 година и 6 месеца”. 
Безличния израз не дава яснота кой определя наказанието, а очевидно и 
според закона- чл. 381, ал. 5 НПК, наказанието се съгласува между страните. 
Ето защо, законосъобразния израз относно наказанието би следвало да бъде: 
„ страните се споразумяха и подсъдимият е съгласен и приема да изтърпи 
наказанието …” 

Относно разпореждането с ВД (84 бр. метални газови бутилки) изразът 
„връща на М.О.Л. при „Нати” ООД, гр. Перник тези ВД” не е точен и 
несъответства на  определените от закона правомощия на страните. По-
точната формулировка би следвало да бъде „страните се съгласяват ВД по 
делото да бъдат върнати на ….”. В случая това е допустимо и възможно, след 
като не се касае за вещи под специален режим и след като няма спор относно 
принадлежността на същите вещи. Определението за одобряване на 
споразумението е правилно и законосъобразно. Това определение не 
възпроизвежда отново съдържанието на подписаното споразумение, каквато 
практика има.  

По НОХД № 0288/2014г. с докладчик съдия Валери Ненков, е вписано 
в съдебния протокол и впоследствие одобрено от съда споразумение със 
следните недостатъци: 1) Вместо отразяване на постигнато съгласие по вида 
и размера на наказанието е използвана несъответната безлична форма „му се 
налага”, която поставя под съмнение кой е субекта за определяне на 
наказанието; 2) Споразумението е постигнато по отношение на всяко от 
извършените три самостоятелни престъпления. След определяне на 
наказанието за всяко от престъпленията е приложен чл. 66, който е приложен 
за четвърти път и след групиране на наказанията. Ако се следва 



55 
 

законоустановената хронология на решаване на въпросите, приложението на 
чл. 66 НК следва да бъде направено само веднъж, и то след определяне на 
наказанието по съвкупност. 3) В нарушение на законоустановените 
правомощия, дадени на страните по споразумението, те са решили и въпроса 
относно приложението на чл. 53, ал.2, б. „а” НК – отнемане на вещи, предмет 
или средство на престъплението, притежаването на които е забранено, 
каквито са взривните устройства. По естеството си вещите по чл. 53 НК са 
под специален режим и те могат да бъдат отнети само по преценка на съда и 
в този смисъл е действащото законодателство-чл. 306 НПК. В правомощията 
на страните по чл. 381, ал. 5 НПК, не е предвидено приложението на чл. 53 
НК. Доколкото става въпрос за императивно определена компетентност само 
на съда, тя не може да бъде осъществявана от други органи и лица. Извън 
тези бележки, определението за одобряване на споразумението е 
законосъобразно и не предвижда повторно възпроизвеждане на 
споразумението. 

Идентични нарушения по т. 1) и т. 3), посочени по-горе, са допуснати 
при вписването и одобряването на споразумението по НОХД № 01143/2014г. 
и НОХД № 0446/2014г. с докладчик съдия Ангелова. Аналогични на 
посочените са и допуснатите нарушения по НОХД № 00288/2014г. и по 
НОХД № 01106/2014г., и двете с докладчик Валери Ненков, както и по 
НОХД № 0175/2014г. с докладчик съдия Светослава Алексиева и по НОХД 
№ 0923/2014г.  

Обобщено, допуснатите несъответствия с изискванията на закона при 
решаване на делото със споразумение се свеждат до многократното 
прилагане на чл. 66 по отношение на различни престъпления, които се 
намират в съотношение на съвкупност, утвърждаване на правомощия на 
страните по споразумението, каквито те нямат – чл. 53 НК, както и 
неправилно формулиране на диспозитивите относно доброволния характер 
на определяне на наказанието. Без да са много груби допуснатите нарушения, 
в интерес на една по-прецизна съдебна дейност биха могли да бъдат 
отстранени. 

 
2. Анализ на  НЧХ делата. 

 
Делата от тази категория имат две специфични особености, които 

следва да се съобразяват винаги при тяхното разглеждане: 
1). Попълването на делото с доказателства започва направо в съдебната 

фаза на процеса, т.к. за тези дела не се предвижда ДП. Това задължава 
докладчикът да конкретизира спорните обстоятелства и да насочи страните 
към тяхното изясняване със съответните доказателства. Допустими следва да 
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бъдат само тези доказателства и доказателствени средства, които имат връзка 
и могат  да установяват обстоятелства, включени като обективни или 
субективни елементи от състава на престъплението за което се твърди, че е 
извършено. По отношение на подсъдимия са допустими всякакви 
доказателства и доказателствени средства, с които се цели упражняване на 
правото му на защита по съществото на повдигнатото обвинение.  

2). НЧХ делата защитават или засягат интересите на най-широка 
категория граждани. Страна по тези дела (като тъжител или подсъдим) може 
да се окаже на практика всеки гражданин. От тази гледна точка качеството на 
разглеждане и решаване на същата категория дела формира до голяма степен 
представите и убежденията на гражданите за качеството на правосъдието 
въобще. Това положение допълнително следва да повишава отговорността и 
прецизността на съдиите при разглеждането на същите дела. Материализация 
на такова отношение към НЧХ делата може да бъде внимателното проучване 
на тъжбите и отговорите по тях, на молбите и възраженията на страните, с 
цел преди всичко да се установи действителното положение като фактология 
към момента на деянието. От дългогодишния опит на съдебната практика е 
установено, че присъдата по дадено НЧХ дело не може да бъде приета за 
справедлива от страните, ако обективната истина по делото не е установена. 
Каквато и да е присъдата, ако тя не съответства в своята установителна част 
на фактите от действителното положение към момента на деянието, тази 
присъда не може да бъде приета за законосъобразна и правилна. Съдът не 
следва да пропуска от съзнанието си обстоятелството, че само страните знаят 
действителното фактическо положение към момента на извършване или 
неизвършване на деянието. И когато съдът чрез доказателствата и 
доказателствените средства достигне до вярно установяване на станалото 
между страните, те биха приела присъдата за правилна, дори в своята 
санкционна част да не е напълно справедлива за всеки от тях. Ето защо, 
основна и при това първостепенна цел по тази категория дела е да се 
установи истината относно станалото между страните. В тази насока, в хода 
на процеса е препоръчително страните да имат практическа възможност за 
отношение към всеки факт и всяко обстоятелство, които се интерпретират от 
доказателствените средства. Същевременно, страните следва да съзнават 
постоянно съществуващата възможност за помирение, вместо присъда, до 
приключване на съдебното заседание.  

В преобладаващата си част посочените по-горе изисквания се 
съобразяват от съдиите при разглеждането и решаването на НЧХ делата. При 
проверката се констатират известни отклонения от изискванията на закона и 
утвърдената съдебна практика, които могат да бъдат сравнително лесно 
преодолени и се посочват именно с това очакване.  
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Образуването на НЧХ делата има същите недостатъци, които се 
констатират по отношение на всички категории наказателни дела. Това, което 
е посочено по този въпрос за НОХ делата важи с пълна сила като 
констатации и препоръки и по отношение на НЧХ делата. Препоръката е 
предложенията за подобряване на образуването да се приемат и по 
отношение на НЧХ делата. 

Разпорежданията за насрочване на НЧХ делата са подробни, относими 
и максимално конкретни. Те отговарят на всички законови изисквания. 
Много добри са разпорежданията по НЧХД № 299/2013г. с докладчик съдия 
Валери Ненков, по НЧХД № 464/2013г. и НЧХД № 1014/2013г. на същия 
докладчик. При предаването на съд и изготвяне на разпореждането по чл. 252 
НПК не се констатират отклонения от законовите изисквания и съдебната 
практика. 

Когато тъжбата не отговаря на определени законови изисквания, съдът 
не може да насрочи делото за разглеждане в съдебно заседание до 
отстраняване на констатираните непълноти или несъответствия. В тези 
случаи също следва да се постанови разпореждане, с което да се посочат 
конкретно и ясно установените несъответствия на тъжбата със законовите 
изисквания и да се дадат съответните конкретни указания за отстраняване на 
тези недостатъци. Съдебният акт, с който следва да се извършат тези 
действия не може да бъде саморъчно изписана резолюция на съдията-
докладчик за оставяне на тъжбата бе движение, както това е сторено по 
НЧХД № 1014/2013г. с докладчик съдията Валери Ненков. НПК (чл. 32) не 
познава резолюцията като вид съдебен акт и поради това тя не трябва да се 
прилага в съдебната практика. Установената процесуална форма за 
произнасяне в този стадий на съдебния наказателен процес- разпореждане по 
чл. 252 НПК е императивна и не може да се променя по преценка на съдията. 
По същия (идентичен) начин е процедирано при упражняване на същите 
правомощия и по НЧХД № 1506/2014г. с докладчик Светослава Алексиева. 

По НЧХД 1885/2013г. с докладчик Валери Ненков в с.з. на 21.01.2014г. 
наказателното производство законосъобразно е прекратено на основание чл. 
289, ал.1, във вр. чл. 24, ал.4, т. 5, предл. 2 НПК – поради неявяване на 
редовно призованите тъжители и техния повереник за разглеждане на делото. 
Незаконосъобразно обаче е първият диспозитив на определението, с който се 
обявява, че не се дава ход на делото. Бележките, които са наложителни по 
тези действия на съда се заключават в следното. Първото, което следва да се 
отбележи е, че е много трудно установяването и доказването на отрицателни 
факти и поради това съда следва да избягва тяхното създаване и обявяване. 
От последващите действия на съда е очевидно, че делото не е разгледано, а 
наказателното производство е прекратено, с което се обезсмисля напълно 
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диспозитива „Не дава ход на делото”.  От друга страна, макар да не е даден 
ход на делото, съдът е извършил определени процесуални действия каквото е 
прекратяването на съдебното производство. Съгласно нормите на НПК съдът 
може да упражнява правомощията си по движение на делото в закрито или 
открито с.з. В случая е изготвен протокол за разглеждане на делото в о.с.з. 
Основанието за прекратяване на делото е по чл. 289, ал.1, вр. С чл. 24, ал. 
ал.4, т. 5, предл. 2 НПК и това предполага именно упражняване на 
правомощията на съда по движение на делото в о.с.з. Съгласно чл. 271, ал.2, 
с.з. се отлага в случаите по т.1,2 и 3 на същата алинея. С.з. не се отлага, а 
наказателното производство се прекратява в случаите на ал. 4 на същия член. 
Но понеже произнасянето става в с.з., за да е налице необходимата 
процесуална среда, в която съдът може валидно да упражнява правомощията 
си необходимо е да се даде ход на делото след като не са налице основания за 
неговото отлагане. Само при това процесуално положение е възможно 
законосъобразното прекратяване на наказателното производство. Няма друг 
процесуален способ за реализация на хипотезата по чл. 289, ал.1 НПК-
разглеждане на делото в с.з., за да бъде прекратено наказателното 
производство на посоченото основание.  До това положение в действията на 
съда се е стигнало вероятно поради това, че даването ход на делото се 
свързва само с възможността за неговото разглеждане в с.з. От нормата на чл. 
271 НПК следва друго, а именно, че когато не са налице основания за 
отлагане на делото по посочени в закона причини, на делото следва да се 
даде ход с извършването на тези процесуални действия за които съществува 
процесуална възможност да бъдат извършени, каквото е прекратяване на 
делото по чл. 271, ал. 4 НПК.  

Всички тези спорове и усложнения нямаше да възникнат, ако съдът не 
беше постановил диспозитива, че не дава ход на делото. Ето защо и по 
посочените по-горе други причини, не е наложително, а обратното желателно 
е същия диспозитив да не се постановява, за да не поражда проблематиката 
дали определени процесуални действия (прекратяване на делото) са 
извършени в предвидената по закон процесуална среда, т.е., дали тези 
действия са законосъобразни или не. 

Много добре е изготвено разпореждането за прекратяване на НЧХД № 
00496/2014г. с докладчик Светослава Алексиева, в разпоредително заседание, 
в стадий предаване обвиняемия на съд. Разпореждането е пълно, точно, добре 
аргументирано, законосъобразно и поради това е потвърдено от ОС-Перник.  

По НЧХД № 1258/2013г. с докладчик съдия Богдан Велев е 
постановена оправдателна присъда по съображения, които се споделят от 
ИВСС. Има обаче и други съществени основания за оправдаване на 
подсъдимия, които не са отчетени. 
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Възприетата конструкция-разгласяване на престъпление чрез 
съдържанието на частна тъжба на практика би могло да доведе до 
осъществяване на престъпление за клевета само когато по наведените 
фактически твърдения в тъжбата не са събрани и не могат да бъдат събрани, 
защото не съществуват каквито и да било доказателства в тяхна подкрепа, 
т.е. когато частната тъжба е не само недоказана, но обективно и въобще се 
явява явно необоснована и това фактическо положение се съзнава от дееца, 
но въпреки това, с подаването на тъжбата цели приписването на 
престъпление, което подсъдимият очевидно не е извършил. Съществено за 
разглежданото дело е и това, че инкриминираните твърдения в предходната 
тъжба са приети и заличени със съгласието на страните, като техническа 
грешка, от което следва, че не съществува на практика наказателно-правно 
средство за извършване на клеветата.  

По НЧХД № 299/2013г. с докладчик съдия Валери Ненков, с присъдата 
подсъдимият е признат за виновен по чл. 130, ал.1 НК, но въпреки че 
материално-правните изисквания за приложения на чл. 78 НК, са били 
налице, съдът не е изложил съображения защо не прилага тази разпоредба, 
макар тя да е императивна. 

Много добре са разгледани и решени, а изготвените актове са 
съобразени с изискванията на закона НЧХД № 01250/2014г. с докладчик Петя 
Котева, НЧХД № 1182/2013г. с докладчик съдия Светослава Алексиева, 
НЧХД № 1506/2014г. на същия докладчик, НЧХД № 1385/2013г. с докладчик 
Валери Ненков, НЧХД № 1258/2013г. с докладчик Богдан Велев и др.  

Като цяло НЧХ делата се разглеждат, приключват и изписват 
своевременно и законосъобразно. При извършената проверка и по 
проверените дела няма констатации за съществени нарушения на 
материалния и процесуалния закон. Посочените по-горе някои 
несъответствия с изискванията на закона целят повишаване квалификацията 
и прецизността в правосъдната дейност на наказателните съдии от РС-
Перник, за което са налице всички предпоставки. 

 
3. Анализ на НАХДелата. 
 
Образуването на тази категория наказателни дела също не съответства 

на законовите изисквания. Всичко, което е посочено за образуването на НОХ 
делата като констатации и препоръки важи с пълна сила и по отношение на 
НАХ делата.  

Насрочването на НАХ делата в преобладаващата си част става с 
разпореждане – НАХД № 448/2013г. и НАХД № 0434/2014г. с докладчик 
съдия Антони Йорданов, НАХД № 00426/2014г.  съдия Силвия Алексова, 
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НАХД № 967/2013г. съдия Валери Ненков, НАХД № 0621/2014г. и НАХД № 
00863/2014г. съдия Христина Ангелова и др. Тази практика е правилна, 
защото е съобразена с изискванията на закона-чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 252, 
ал.1 НПК. 

Има насрочване със саморъчно изписана резолюция на докладчика 
върху съпроводителното писмо на постъпващите книжа-НАХД № 
00846/2014г. съдия Христина Ангелова, НАХД № 1896/2013г. съдия Богдан 
Велев, НАХД № 01096/2014г. и НАХД № 01466/2014г. на съдия Светослава 
Алексиева, НАХД № 0146/2014г. съдия Антони Йорданов и др. Прави 
впечатление, че съдия Христина Ангелова прилага и двете практики за 
насрочване на НАХ делата и от това следва, че специално при нея 
незаконосъобразното насрочване на делата не е въпрос на вътрешно 
убеждение, а на организация и разпределение на времето.  

Бележките, които следва да се направят към насрочването на втората 
група дела са следните: 

1) Саморъчно изписаната резолюция на докладчика не е посочена в 
чл. 32 НПК сред видовете съдебни актове. Когато законът е установил дадена 
процесуална форма за произнасяне на компетентните органи, тя е 
задължителна и не може да се променя. 

2) От резолюцията на докладчика не се вижда дали е упражнен 
предварителния задължителен контрол върху процесуалната издържаност на 
действията и актовете от предсъдебното производство; дали е упражнен 
контрол върху правилното приложение на материалния закон; дали делото е 
подсъдно на съда; както и дали са налице условията за разглеждане на делото 
в с.з. 

3) Предварителното решаване на горепосочените въпроси е важна 
гаранция, че разглеждане на делата по същество в с.з. ще се допусне само за 
тези, които отговарят на изискванията, предвидени в закона. 

4) Предварителното уточняване на предмета на доказване и 
определяне кръга на относимите и допустимите доказателства е добра 
предпоставка за своевременното и законосъобразно приключване на делото в 
съда.  

Посочените по-горе изисквания на закона могат да бъдат постигнати 
само когато резултатите от проучване на материалите по делото бъдат 
отразени в разпореждане, обезпечаващо законосъобразното и целенасочено 
приключване на делото. Ето защо препоръката е насрочването на НАХ 
делата да става без изключение с разпореждане. 

При разглеждането на НАХ делата следва да се имат предвид две 
много важни положение: 
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1) Съдебният акт по НАХ дело съставлява потвърждаване или 
отмяна, или смекчаване на наложената административна санкция за 
извършено административно нарушение от граждани или ЮЛ. Като 
едновременно с това административната санкция защитава установеният в 
страната ред на държавно управление, от което имат интерес всички правни 
субекти. Чрез съдебния акт по НАХ дело на практика се дава превес или на 
обществения интерес с цел да се осигури добро управление, или на частния 
интерес на нарушителя, да не получи въобще или да не получи прекомерна 
санкция. Както се вижда съдебният акт по НАХ делата стои някъде между 
обществения интерес и частния интерес на граждани и ЮЛ. За да не бъде 
упрекнат съда в неоснователно благосклонно толериране на един от двата 
интереса е задължително отлично познаване и стриктно спазване на 
материалните и процесуалните правила, относими към решаването на всяко 
НАХ дело. Когато решението е законосъобразно, позицията на съда е 
авторитетна и убедителна. За да се постигне винаги тази позиция 
разковничето е в доброто познаване на законодателството и добросъвестното 
му прилагане по всяко дело. Вярно е, че административните материални 
закони са многобройни, но по всяко дело, приложимият материален закон 
обикновено е само един и ако съдът си постави за цел неговото изучаване, 
това ще е наложително само веднъж. Във всички следващи случаи 
прилаганият вече закон, който е вече изучен, няма да налага ново проучване. 
Така в продължение на един не толкова голям период от време, съдията 
изучавайки и прилагайки действащите в страната административни закони 
неусетно ще стигне до пълното им познаване, а това от своя страна ще се 
отрази положително на качеството на правораздаване и на авторитета на 
съда.  

2) По тази категория дела РС упражнява въззивни правомощия при 
проверката и съдебния контрол върху актовете и действията на АНО. В 
зависимост от състоянието на делото, събраните доказателства и 
констатираните нарушения и в съответствие с действителното положение, РС 
може да упражни всяко едно от предвидените и възможни правомощия на 
въззивната инстанция. Единственото изключение от това правило по НАХД е 
само невъзможността за връщане на делото на предсъдебна фаза, т.к. съдът 
има задължението за решаване на делото в състоянието, в което се намира 
към момента на приключване на устните състезания. По правило посочените 
правомощия не са типични за първоинстанционния, а за второинстанционния 
съд. Възлагане на РС въззивни правомощия ( да реши делото по същество 
като има заместваща установителна и санкционна компетентност на АНО и 
същевременно- касационни правомощия при контрола относно 
приложението на закона) законодателят залага една предварителна 
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възможност за районните съдии да се подготвят за бъдещата си дейност на 
окръжни съдии с преобладаващи въззивни правомощия. Тази възможност 
следва да се използва търпеливо, рационално и добросъвестно, защото тя не е 
дадена случайно. В производството по НАХ делата пред РС е предвиден 
законодателно един опростен и поради това умален модел на въззивното 
производство по НПК. Ако този модел се изучи внимателно, проблемите на 
районните съдии в бъдещата им дейност като окръжни съдии ще бъдат 
сравнително лесно преодолими. 

Основната цел на въззивното производство пред РС по НАХ делата е 
да се приложи правилно материалния и процесуалния закон и да се определи 
справедливо наказание. Това може да се постигне още с обобщаване 
практиката на отделните състави по прилагането на един и същ закон, за да 
се постигнато уеднаквени критерии, включени в оценъчната дейност на съда.  

 
Може определено да се отбележи, че като цяло посочените по-горе 

изисквания за насрочване, разглеждане на НАХ делата се спазват от 
наказателните съдии при РС-Перник. При проверката се констатираха и 
определени несъответствия с изискванията, логиката и духа на закона, по-
характерните от които са следните:  

• По НАХД № 00115/2014г. с докладчик съдия Антони Йорданов на 
основание чл. 63 ЗАНН е отменено НП № 494/10.12.2011г. на начлник сектор 
„Пътна полиция” при ОДМВР-Перник, с което на К.П.Г. е наложено 
административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. На основание чл. 139, 
ал. 5 от ЗДВП за нарушениие по чл. 10, ал.1, т. 1 от Закона по пътищата, по 
съображения, че актосъставителят не е доказал фактите, при които е 
извършено нарушението, а жалбоподателят (административно наказаното 
лице) съгласно чл. 84 ЗАНН във вр. чл. 16 НПК, се счита за невинен до 
доказване на противното. Тези съображения са незаконосъобразни. 

ЗДвП е специален закон по отношение на ЗАНН и като приоритетен  
той има приложение. Нормата на чл. 84 ЗАНН във вр. с норми на НПК има 
приложение само в случаите, в които ЗАНН или друг специален закон 
съответният въпрос не е регламентиран. В случая относно тежестта за 
доказване и нейното разпределение има изрична законова уредба в 
специалния закон – чл. 189, ал. 2 ЗДвП. Съгласно тази норма „Редовно 
съставените актове по ЗДвП имат доказателствена сила до доказване на 
противното”. Следователно законът установява презумптивна 
доказателствена сила на редовно съставения АУАН до установяване на 
противното. От това следва, че лицето, което оспорва фактите по АУАН, ако 
иска отмяната му по отношение на неговите последици за НП следва да 
установи противното. В случая не е проведено никакво обратно доказване от 
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жалбоподателя, а камо ли пълно. От това следва, че нормата на чл. 189, ал. 2 
ЗДвП не е приложена законосъобразно. 

• По НАХД № 00030/2-14г. с докладчик съдия Антони Йорданов е 
отменено НП 4899/10.12.2013г. на началник сектор „Пътна полиция” при 
ОДМВР-Перник, с което на С.В.С. на основание чл. 183, ал.5, т. 1 ЗДвП е 
наложено наказание „глоба” в размер на 100 лв. За нарушение на чл. 6, т. 1, 
пр. 2 ЗДвП. Съображенията за постановеното решение са, че „съставените по 
ЗДвП актове по ЗАНН и редовно издадените НП не се ползват с 
доказателствена сила до доказване на противното”. В мотивите към 
решението не е посочена номерацията на цитираната законова норма, но на 
практика не съществува друга разпоредба с по-близко съдържание освен 
нормата на чл. 189, ал. 2 ЗДвП, съгласно която „Редовно съставените актове 
по този закон (ЗДвП) имат доказателствена сила до доказване на 
противното”. Съдът е цитирал съдържанието на същата норма с диаметрално 
обратно значение. Законовите норми следва да се тълкуват и прилагат 
съобразно действителното им съдържание, а не с това, което съдът счита, че е 
вложено в тях. Това императивно положение се основава на два принципа: а) 
на законността, според който съдът упражнява контрол за правилното 
приложение на закона и б) принципа на разделяне на властите, според който 
всяко преиначаване на съдържанието на закона съставлява законотворчество, 
а не неговото адекватно прилагане, каквото  само е правомощието на съда.  

Според втория принцип съдът упражнява контрол върху правилното 
прилагане на закона в неговото автентично, а не преиначено съдържание.   

• НАХД № 00846/2014г. с докладчик съдия Христина Ангелова 
обосновано и законосъобразно Х.Х.М. е признат за извършител на прояви за 
спортни хулиганство по смисъла на чл. 22, ал. 1 от ЗООРПСМ и му е 
наложено съответно наказание. Неправилно в диспозитива на решението е 
написано, че то не подлежи на обжалване. Известно е, че не беше 
обжалваемо и решението на РС и по УБДХ, независимо от вида на 
наложеното наказание. Съгласно тълкуването, направено от КС на РБ 
изискванията на ЕКЗПЧОС, както и практиката на съда в Страсбург, се 
стигна до извода, че тази необжалваемост на санкционното решение 
нарушава основни права на човека, каквото е правото на обжалване и 
правото на справедлив процес.  В тази връзка бе въведено обжалване и на 
решенията на РС по УБДХ чрез създаване на ново производство (касационно 
по своята същност пред ОС). Тъй като ЗООРПСМ страда от същия 
недостатък, какъвто имаше УБДХ преди изменението му в посочената 
насока, няма пречка създадения механизъм за касационен контрол върху 
решенията на РС да се използва по аналогия и по ЗООРПСМ. Тази 
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възможност произтича от ЕКЗПЧОС, от практиката на ЕСПЧ, както и от 
тълкуването на идентични хипотези, направено от КС на РБ.  

• По НАХД № 718/2012г. с докладчик съдия Антони Йорданов, с 
решението е отменено изцяло НП № 48/01.04.2013г. на зам. кмета на община 
Перник, с което на Н. Х. Р. е наложено административно наказание „глоба”   
за нарушение на чл. 10, ал.1, т. 1 от Наредба 1 за обществения ред на 
територията на община Перник. За да отмени НП съдът е приел, че то е 
издадено при допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи 
правото на защита на жалбоподателя, които се изразяват в нарушение на чл. 
42, ал. 1, т. 4 и чл. 57, ал.1, т. 5 от ЗАНН, т.к. не е направено описание на 
нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено. Този извод 
противоречи на приетото от съда по фактите  в мотивите към решението, а 
именно че на 10.12.2012 год. в 10 ч. в гр. Перник товарен автомобил – „ бус 
марка „Пежо” с ДК  РК 7344 ВА, с водач Х.Р. бил паркиран на тротоара на 
ул. „Минск” пред № 35, с което се затруднява преминаването не 
гражданите”. Тези факти са приети от съда за установени и по своето 
естество са достатъчни за обективиране на нарушението – Забранено 
паркиране на товарен автомобил, затрудняващ преминаването на граждани. 
Посочено е и основанието за съставяне на АУАН-чл. 10, ал.1, т. 1 от Наредба 
№ 1 за обществения ред на територията на община Перник, която препраща 
към раздел XIX от ЗДвП- „Престой. Паркиране. Пътно превозно средство 
спряло поради повреда.” От съдържанието на констатациите в АУАН – 
забранено паркиране и препратката към раздел XIX на ЗДвП, който съдържа 
нормативните правила за законосъобразно паркиране е видно, че 
жалбоподателят не е бил лишен от възможността да узнае характера на 
допуснатото нарушение - изписано словесно и с направената препратка към 
раздел XIX на ЗДвП-посочени като действащи норми.  От това следва, че 
правото на защита на жалбоподателя не е било ограничено. За да има 
съществено процесуално нарушение е необходимо първо да има процесуално 
нарушение, което може да стане съществено, ако води до ограничаване 
правото на защита. В случая няма допуснато процесуално нарушение и 
поради това не може да има съществено процесуално нарушение. Като е 
приел обратното, съдът е приложел неправилно закона-чл. 348, ал.3, т. 1 
НПК.  

• По НАХД № 1588/2013г. с докладчик съдия Антони Йорданов, е 
отменено НП № NF 053002/19.06.2013г. на зам. директора на ТД НАП-
София, с което на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за ограничаване на 
плащанията в брой  на „П.” ЕООД са наложени 9 самостоятелни 
имуществени санкции, всяка по 7 500 лв. за допуснато нарушение по чл.3, 
ал.1, т. 1 от ЗОПБ, поради допуснати процесуални нарушения по чл. 42, ал.1, 
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т. 5 и чл. 57, ал.1, т. 6 ЗАНН в АУАН и НП- не е направено пълно описание 
на нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено. Не е посочена 
датата, на която е извършено, с което правото на защита на жалбоподателя и 
нейната организация са нарушени. 
От фактическа страна съдът е приел за установено, че при извършена 
проверка на 29.03.2013г. по документи на „П.” ЕООД е констатирано касово 
плащане за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. по 9 броя РКО по 15 000 
лв. на всеки ордер, в нарушение на чл. 3, ал.1, т. 1 от ЗОПБ. 
Изводите на съда, че АУАН и НП са незаконосъобразни, не се подкрепят от 
обективните данни по делото. 

В АУАН е записано и съдът е приел от фактическа страна, че се касае 
за незаконосъобразно плащане в брой при 9 отделни случая за периода  
01.01.2012г. - 31.12.2012г. Дословно нарушението е формулирано като 
„връщане на суми в брой”, квалифицирано като недопустимо съгласно чл. 3, 
ал.1, т. 1 ЗОПБ.  Фактически и правно самото нарушение не се оспорва, а се 
поставя под съмнение неговото законосъобразно формулиране и начин на 
изписване. От посочените данни се вижда, че нарушението е изписано 
словесно като фактически състав и след това като правна квалификация. 
Законът (ЗОПБ) не изисква точно описание на лицата, на които е направено 
плащането, защото забраната за касово плащане важи между всички лица- 
физически и ЮЛ. Субект на административнонаказателна отговорност по 
ЗОПБ е лицето направило плащане в брой, а не лицата получили сумите по 
същото плащане. Все пак в РКО имената на лицата-получатели са изписани и 
по тях не може да има спор, защото плащането е срещу подпис. При това 
положение съдът изисква за редовност на АУАН и НП много повече от 
колкото закона, което е недопустимо.  
 Не е вярно твърдението в решението, че в акта не е посочена датата на 
извършеното нарушение. Съдът сам е приел, че връщането на сумите е 
станало за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. Касае се за продължавано 
административно-нарушителна дейност, по която се налага отделна санкция 
за всяко отделно нарушение. Съгласно чл. 53 ЗАНН, НП се съставя и когато е 
допусната нередовност в акта, каквото се съзира от съда, ако е установено по 
безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на 
нарушителя и неговата вина ( в случая  на физическото лице),  
представляващо и управляващо „П.” ЕООД, който е субект на отговорност по 
ЗОПБ, като извършил плащанията, а не лицата, получили по този начин 
съответните суми, затова не е необходима тяхната индивидуализация. Тези 
изисквания на закона са налице и отменяването на НП е незаконосъобразно. 
Случаят се коментира защото в съдебния акт не става убедително и ясно 
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какви пропуски и несъответствия са допуснати от АНО в АУАН и НП, за да 
могат в бъдещата си дейност служителите на НАП да ги съобразят. 
 Обстоятелството, че решението на РС-Перник е потвърдено от АС-
Перник при същите фактически обстоятелства и правни положения не го 
прави обосновано и законосъобразно. Може със съжаление да се посочи, че 
АС-Перник вместо да констатира и вземе мерки за отстраняване на 
допуснатите от РС нарушения е задълбочил същите с оглед на фактическите 
последици от същото решение и неговото значение за бъдещата работа на 
служителите от НАП. Законите трябва да се прилагат в съответствие с 
вложеното в тях мисловно значение, без да се преиначава съдържанието им. 
Твърде любопитно е какви слабости от АУАН и НП би посочил докладчикът 
по делото при една работна среща със служители на НАП, осъществяващи 
контрол по изпълнението и спазването на ЗОПБ. Съдебният акт следва да е 
винаги в съответствие с обективната истина и действителното съдържание на 
закона. Само така съдебният акт може да е убедителен и да има възпитателен 
ефект, каквато е една от функциите на съдебната дейност. 
  ● По НАХД № 00388/2014 г. съдия-докладчик Богдан Велев. С 
решението е отменено НП № 340000036 от 18.02.2014 г. на Главен инспектор 
Регионална дирекция „Автомобилна администрация”-гр.Перник, с което на 
В.Ж.Д на основание чл.105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози е 
наложено  наказание 200 лв. глоба. Съображенията за  отменяване на НП са 
следните: 

1. АУАН по предходно адм.нарушение, който е използван от 
адм.наказания като заместител на отнет контролен талон, поради извършено 
друго нарушение не е индивидуализиран в последния АУАН с дата на 
съставяне и дата на връчване. 
 2.Това е било необходимо за да се установи дали първият АУАН е 
ползван само в предвидения от закона едномесечен срок. В с.з. е представено 
заверено копие от същия АУАН по предходното нарушение. 
 3.НП е издадено на 18.02.2014 г. за извършено нарушение на 16.01.2014 
г. управление на МПС с АУАН за срок по-голям от 1 месец, т.е. НП е издаден 
след изтичането на едномесечния срок по чл. 92, ал. 1, изр. Последно от ЗАП 
не съставлява законоустановен състав на нарушение. 
 4. Жалбоподателят е наказан без да има законен състав на 
нарушението. 
 Съображенията по  т. 1 и 2 (по-горе) се изключват напълно от 
представения в с.з. АУАН като заверено копие, в което се съдържат всички 
обстоятелства, които са елементи от фактологията на описаното нарушение и 
напълно потвърждава фактите, описани в АУАН по последното НП. 
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 По т.3 съображенията са несъответни на материята, която се обсъжда. 
Срокът за издаване на обжалваното НП не е свързан със срока по чл.92, ал. 1 
изр. последно от ЗАП, а само със срока по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН и то спрямо 
срока на съставяне последния АУНАН предмет на разглеждане по делото. 
 Изводът по т.4 е незаконосъобразен. НП е издадено на основание 
чл.105, ал. 1 ЗАП. Разпоредбата е обща. Тя има предмет нарушенията по 
същия закон, които се установяват по реда на Глава VІІ. Такива правомощия 
на  автомобилната администрация са предвидени в чл. 92, ал. 1, ал. 4,5 и 6 от 
с.з. и се осъществяват, съгласно чл. 92, ал. 3 пак от с.з. по реда на ЗАНН. 
Следователно нормата по чл. 92, ал. 1изр.последно е бланкетна но и 
овластяваща. Тя посочва кога се възлагат контролните правомощия, какъв е 
техния предмет, какъв е реда за тяхното упражняване. Овластяването 
включва и хипотезата за контрол върху продължителността за управление на 
МПС с АУАН, вместо с контролен талон. 
 Всичко това налага несъмнено извода, че при съставянето на АУАН и 
НП, предмет на обжалване не са допуснати нарушения на закона. 
Отменяването на НП е без законови основания и това положение следва да се 
има предвид при бъдещата дейност на съда по аналогични фактически и 
правни хипотези. 
 ● По НАХД № 01372/2014 г. с докладчик съдия Петя Котева с 
решението е отменено като незаконосъобразно НП № 14-0000077/28.08.2014 
г. на директора на Дирекция „Инспекция на труда” Перник, с което е 
наложено на жалбоподателя адм. наказание глоба в размер на 2 000 лв. 
 За да отмени НП, съдът е приел, че при съставянето на АУАН и НП 
има допуснати нарушения по чл. 42, т. 3 и 4 и по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, 
поради непосочването на обстоятелствата при които е извършено 
нарушението и датата, когато е извършено нарушението, с което е 
ограничено правото на защита на наказаното лице. 
 Приетите за установени факти по делото са: 
 Проверката е извършена на 12.05. и 22.05.2014 г., при която е 
установено, че жалбоподателят като работодател не е изплатил обезщетение 
за неползван платен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение 
с работника Е.В.Г. В АУАН и НП е посочена датата 22.05.2014 г. като време 
на нарушението. Съдът е оспорил този извод и е посочил, че датата на 
нарушението в АУАН и НП не е установена в съответствие с обективните 
данни, а тя е съществен елемент от нарушението. 
 От Заповед № 013/23.10.2014 г. е видно,че трудовото правоотношение е 
прекратено на 23.10.2013 г. На тази дата вземането за непосоченото и 
неизплатено обезщетение в заповедта за освобождаване е изискуемо и 
продължава да има това си качество до неговото погасяване чрез плащане 
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или по друг начин. Към момента на проверката на 05.05. и 22.05.2014 г. 
задължението е било също изискуемо но не изплатено, следователно все още 
непогасено(съществуващо). От това следва, че нарушението, макар да не е 
започнало на 22.05.2014 г. към тази дата вземането е било все още изискуемо 
и незаплатено, т.е. все още съществуващо, което продължава да бъде такова 
до неговото реално изплащане или погасяване по друг начин, каквито данни 
по делото няма. Следователно от 23.10.2013 г. до 20.05.2014 г. нарушението е 
било налице, (т.е. е съществувало за целия период) от възникването му до 
извършването на проверката. 
 Вън от това съдът не е съобразил разпоредбата на чл. 53 ЗАНН, която е 
задължителна не само за АНО но и за съда, защото по характер е 
общоприложима за всички административно наказващи органи, включително 
и за съда. Изискванията на тази норма са били налице и поради това НП е 
отменено незаконосъобразно. 
 ● По НАХД № 00146/2014 г. к докладчик съдия Йорданов с решението 
НП е изменено в неговата наказателна част като имуществената санкция е 
намалена от 2000 лв. на 1500 лв. Бележките са само по изписването на 
диспозитива, който започва с обябяване на изменяването на НП, но 
фактически се вижда, че вместо наложеното наказание 2000 лв. се налага 
ново наказание 1500 лв.Или с други думи в санкционната част НП се 
отменява и вместо нея се постановява нова санкционна част с други 
параметри. 
 За да съответстват последващите действия на съда на вида на обявената 
корекция на НПслед диспозитива „изменя” е било необходимо първия 
диспозитив да продължи в края така: да отпадне израза „като вместо това” и 
първата част на следващия диспозитив „Налага” вместо което да се изпише 
„като намалява наказанието глоба на сумата 1500 лв. без да се изписва нов 
(втори) диспозитив. 
 Общият извод който следва да се направи е, че са наложителни 
допълнителни усилия на наказателните съдии при РС-Перник за усвояването 
на административнонаказателното законодателство с оглед неговото 
законосъобразно и точно приложение. В тази насока може да се препоръчат 
обобщени доклади и анализи по влезли в сила съдебни актове решени по 
специфичните изисквания на отделни административни закони, които следва 
да се съобразяват при приложението им, както и доклади и анализи по 
действието, приложението и общозадължителността за всички 
административно наказващи органи на общите разпоредби по ЗАНН. 

Много добре са насрочени, разгледани, решени и написани съдебните 
актове по НАХД № 00763/2014г. и НАХД № 01193/2014г., и двете с 
докладчик съдия Христина Ангелова, НАХД № 0382/2014г. и НАХД № 
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0799/2014г., НАХД № 00618/2014г., НАХД № 00515/2014г., НАХД № 
0793/2014г. - на докладчик съдия Силвия Алексова, НАХД № 571/2013г., 
НАХД № 768/2013г., и двете с докладчик съдия Богдан Велев, НАХД № 
00146/2014г., НАХД № 00115/2014г. и НАХД № 00030/2014г., и трите с 
докладчик съдия Антони Йорданов,  НАХД № 948/2013г. с докладчик 
съдия Валери Ненков, НАХД № 68/2013г., НАХД № 1059/2013г. и НАХД № 
628/2013г., с докладчик съдия Петя Котева и всички останали, по които не са 
направени критични забележки. 
 

Анализ на НАХ делата по чл. 78а. 
 

• По НАХД № 0190/2014г. съдия Петя Котева по същество делото е 
решено законосъобразно. Бележките са само по изписването на решението. 
Неправилно в диспозитива на решението се мотивират  условията по чл. 78а, 
във вр. чл. 378, ал. 4 НПК, вместо това да стане само в мотивите. 
Диспозитивът трябва да е кратък, ясен и точен и да съдържа властнически 
разпореждания, т.е. диспозитивът следва да посочва само какво е решението, 
а не и да обяснява защо е взето това решение. Затова са мотивите.  

• По НАХД № 00686/2014г. с докладчик съдия Валери Ненков, делото е 
решено законосъобразно. Бележките са по изписването на съдебния акт. 

1).  В диспозитива на решението при описание на нарушението 
неправилно е изписано, че обвиняемия: „превишил стойността на скоростта”. 
Скоростта е физическа величина, не се разменя в гражданския оборот и 
затова няма стойност. Правилното изписване е величината на скоростта (а 
може да се напише направо, че е превишил разрешената скорост). 

2). Отново в диспозитива на решението се мотивират условията за 
приложението на чл. 78а НК, вместо това да стане в мотивите.  

3). В мотивите към решението има дословно възпроизвеждане 
показанията на свидетели, което ненужно увеличава обема на съдебния акт. 
Вместо възпроизвеждане на показанията, съдът е длъжен да направи оценка 
на свидетелските показания и когато ги приеме за добросъвестни и 
достоверни да посочи какви обстоятелства приема за установени въз основа 
на тях. При противоречие в свидетелските показания, съдът е длъжен да 
посочи кои от тях приема и защо. Желателно е в мотивите да се избягва 
многообразието на големината на използвания шрифт. Малкият шрифт не 
винаги може да се чете от всички лица, които го желаят и освен това с 
големината на  шрифта съдът сякаш подчертава различната степен на 
значимост на мисловното съдържание, което стои под всеки шрифт. Накрая, 
присъдата и мотивите към нея са държавен, властнически, публичен акт, в 
който следва да доминира убедително формирана и недвусмислено изразена 
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ясна властническа държавна воля, която се губи и детерминира в различната 
големина на шрифта.  

• НАХД № 533/2013г. с докладчик съдия Светослава Алексиева, делото е 
решено правилно. Мотивите са стегнати и пълни. Въпреки това следва да се 
отбележи, че по това дело в диспозитива на решението ненужно се обсъждат 
изискванията за приложението на чл. 78а НК, след като веднъж това е 
направено изчерпателно в мотивите. Незаконосъобразно в диспозитива на 
решението се изписват и двете основания за освобождаване от наказателна 
отговорност – чл. 78а НК и чл. 378, ал. 4 НПК. Понеже става въпрос за 
трансформация на наказателната отговорност в административна, 
приоритетно значение има материално-правното основание по чл. 78а НК и 
поради това само неговото изписване е напълно достатъчно за 
законосъобразност на решението. Аналогично е положението и по други 
проверени НАХД.  
 
    
  
    
     И З В О Д И: 

 
1. Материалните условия и щатната обезпеченост на РС – Перник 
позволяват успешното изпълнение на поставените задачи по 
осъществяване на правосъдната дейност.  
2. В съда е въведено електронно деловодство и са въведени редица 
компютърни програми за извършване на определени дейности, 
съставляващи елементи на правораздавателната дейност. 
3. Всички постъпващи книжа в съда се регистрират по електронен път и 
чрез съответните програми се наблюдава и отчита тяхното движение до 
приключване на съответното производство. 
4. Всички съдебни актове се обявяват на електронния сайт на съда и до 
тях има външен свободен достъп. 
5. Разпределението на делата и определянето на съдя-докладчик става по 
електронен път по реда на постъпването на съдебните книжа в съда, 
съгласно чл. 9 ЗСВ. 
6. Не всички постъпващи наказателни дела се образуват по надлежния 
ред от компетентния орган.  
7. Насрочването на делата преобладаващо става с разпореждане на 
докладчика. 
8. Има отделни случаи на насрочване на наказателните дела със 
саморъчно изписана резолюция, вместо с разпореждане. 
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9. Делата се насрочват и разглеждат в предвидените срокове. Няма 
случай на забавено разглеждане на наказателни дела.  
10. Деловодните книги се водят съгласно предвидените изисквания. 
Констатираните частични отклонения от изискванията бяха отстранени 
още по време на проверката. 
11. При разглеждането на наказателните дела се спазват изискванията на 
НПК и др. нормативни документи. 
12. Съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311, ал.1 и чл. 
129, ал. 1 НПК. Няма оплаквания от съдържанието и качеството на 
съдебните протоколи и по този въпрос не са възбуждани производства.  
13. Съдебните актове, като цяло, по форма и съдържание съответстват на 
НПК и практиката на ВКС.  
14. Преобладаващо съдебните актове са добре изготвени, 
законосъобразни, обосновани и убедителни. 
15. Натовареността на съдиите от РС – Перник не е прекомерна.   
16. Качеството на съдебните актове на съдиите е добро но може да се 
подобри още. 
17.  Установените в НПК нови диференцирани процедури за ускорено 
разглеждане и приключване на наказателните дела се прилагат поначало 
в съответствие с изискванията на закона. Необходимо е да се положат 
повече усилия от всички районни съдии за точното изпълнение на всички 
норми, регламентиращи споразумението. 
18. Прекратяването на наказателните дела от частен характер по принцип 
става на предвидените в НПК основания.  Незаконосъобразно се използва 
термина „споразумение” вместо „ помирение”. 
19. Не при всички прекратени НЧХД по помирение се присъждат 
предвидените държавни такси.   
20. Работата по наказателните дела като цяло е добра. 
21. Качеството на правосъдната дейност по НАХДелата се нуждае от 
подобрение. 
 
 

 
          П Р Е П О Р Ъ К И 
1. Председателят на РС – Перник и съдиите, разглеждащи наказателни дела, 
да вземат необходимите организационни и др. мерки за надлежното 
образуване на всички наказателни дела.  
2. Протоколът за избор на докладчик следва да се подрежда в началото на 
делото.   
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3. Насрочването на всички наказателни дела да става в съответствие със 
закона – само с разпореждане на съдията докладчик. 
4. Разпореждането за предаване обвиняемия на съд, както и останалите 
разпореждания за разглеждане на наказателните дела в с.з. следва да 
бъдат максимално конкретни, законосъобразни, изключително относими 
само към делото, по което са постановени.         
5. Съдебните актове по НАХД следва да бъдат обосновани и 
законосъобразни, както и убедителни, с оглед човешкия опит и 
житейската логика. Да се направи анализ на практиката по приложение 
на закона по НАХД, който да бъде обсъден от всички съдии, 
разглеждащи тези дела. 
6. Да се вземат необходимите мерки за цялостно подобряване дейността 
на съда по института на споразумението, като процедура и изготвяне на 
съдебния протокол с вписване на споразумението, както и за 
подобряване качеството на решаване на НАХДелата.  
 
 
 

На основание чл. 58, ал. 3 от ЗСВ в 7-дневен срок може да се направят 
възражения и да се представят на Главния инспектор. 

 
 В едномесечен срок  от получаването на акта следва да информирате 
главния инспектор за предприетите мерки по направените препоръки в него. 

 
 

                                         ИНСПЕКТОР: 

                                                                   ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 
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