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

провеждане на комплексна планова проверка от Инспектората към Висшия 

съдебен съвет на съдилищата и прокуратурите в Апелативен район - София, 

както и на Заповед № ПП-01- 35/27.05.2015 г. на Главния инспектор, 

 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 

Перник (ПОС), с обхват на проверката от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. и 

задачи на проверката: 

- срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на мотивите 

към обявени присъди, на решенията и определенията по обявени за решаване 

дела; 

- върнати за допълнително разследване дела - причини и основания, 

както и спрени наказателни дела; 

- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално 

просрочване; 

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

потвърдени, изменени и отменени съдебни актове; 

- оправдателни присъди; 

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

предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво 

приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна 

практика; 

- деловодни книги; 

- съдебна практика по влезлите в сила съдебни актове; 

- форма и съдържание на постановените съдебни актове; 

  - 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 04.06.2013 г. до 10.06.2015 г.  

          ПРОВЕРЯВАЩИ:  

ИНСПЕКТОР: Петър Раймундов  

ЕКСПЕРТИ: Тамара Кочева, Румен Кабуров 

 

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

- непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 

- анализ на документация; 

- индивидуални беседи и разговори;  

-изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
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  I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

 

 1. Ръководството на ОС – Перник се осъществява от председател -  

Елена Николова и двама заместник-председатели: Виктор Георгиев   – 

ръководител наказателно отделение и Милена Даскалова – ръководител 

гражданско отделение. 

 В съда са сформирани две отделения: наказателно и гражданско. 

 По щат наказателните съдии са 6 броя като са заети 5 бройки. 

 Съдиите, разглеждащи наказателни дела за проверявания период в 

Окръжен съд гр. Перник са, както следва: Елена Николова, Виктор Георгиев, 

Иванка Шкодрова, Красимир Маринов и Бисер Петров.   

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

гражданите се предоставят информационни услуги на интернет страницата 

на съда и чрез поставените на етажа на залите табла.  

Председателят на съда Елена Николова участва с не по-малко от  70 % 

натовареност при разпределението на наказателните дела, съгласно Заповед 

№ 262/27.06.2014 г., издадена на основание чл. 86, ал.1, т.1 и чл. 9 от ЗСВ. 

Със същата заповед е определена 100% натовареност при разпределението на 

наказателните дела на зам.председателя на съда Виктор Георгиев. 

При извършената проверка се установи, че делата се образуват 

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

следващия ден.  

Протоколите от извършеното разпределение на делата се съхраняват 

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

извършил разпределението, като извлечение от него се прилага към всяко 

дело.   

Разпределението на делата на случаен принцип става въз основа на 

вътрешни правила утвърдени със заповед № 325/09.11.2010 г., изм. и доп. 

със заповеди № 198/03.06.2011 г. и № 127/03.04.2014 г. 

Съдиите и съдебните служители дават дежурства през почивните и 

през празничните дни, във връзка с извършване на искани неотложни 

процесуални действия.    

  ОС-Перник има много добри условия и всички необходими 

материални предпоставки за пълноценно и ефективно изпълнение на своята 

основна задача- осъществяване на добро правосъдие. 

 От гледна точка задачите на управлението в направленията материално 

обезпечаване и капацитет на човешки ресурси е направено оптималното.   

 Могат да се препоръчат няколко обикновени неща. Вътрешната 

организация на работа да не се променя, там където резултатите са добри. 
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 Да се повиши интензитета на използване на административните 

заповеди при подобряване и усъвършенстване на организацията и контрол 

върху правораздавателната дейност на съдилищата от окръга. 

 Да се използва активно големия потенциал на Общото събрание на 

съдиите за решаването на всички въпроси, свързани с дейността на 

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

слабостите в дейността на отделните съдии и уеднаквяване практиката на 

съдилищата от съдебния окръг.  

 През проверявания период ( 2013-2014 г.) е извършена голяма по обем 

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

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

подзаконов нормативен акт, решение на ВСС и др., в ОС – Перник са 

издадени съответните заповеди.  

 По съдържанието и правната обосновка на заповедите не са 

констатирани слабости и несъответствия. 

 

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

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

утвърдените   Вътрешни правила за случайното разпределение на делата, въз 

основа на които се определя докладчик на принципа на случайния подбор и 

по реда на постъпването на делата. Изборът на докладчик се прави след като 

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

да се определи този кръг, се изключват съдиите, които по закон и обективно 

не могат да участват в разглеждането на делото, поради отвод, отсъствие или 

други причини. Самото определяне на докладчик се извършва по електронен 

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

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

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

Протоколът се подписва от длъжностното лице, което извършва 

разпределението. Един екземпляр от този протокол се прилага към 

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

същия протокол се класира в специална папка.  

         3. За проверявания период от ОС-Перник са извършвани следните 

проверки на районните съдилища: а) На Районен съд – гр.Перник въз основа 

на заповед № 148/10.04.2014 г. на председателя на ПОС; б) На Радомирския 

районен съд въз основа на заповед № 14/10.04.2014 г. на председателя на 

ПОС; в) На Брезнишкия районен съд въз основа на заповед № 148/10.04.2014 

г. и г) На Трънския районен съд възи основа на заповед № 148/10.042014 г. на 

председателя на ПОС. Проверките, както и резултатите от тях, не са 

повърхностни и формални, а дават ясна и пълна картина за състоянието на 
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съответния районен съд. Препоръчително е тази практика да продължи като 

чрез последващите проверки се упражни контрол върху изпълнението на 

дадените указания в предходната проверка. 

4. За проверявания период на ОС Перник не са извършвани  ревизии 

или проверки от САС.   

 

    II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Техническата обезпеченост на магистратите за бърз и лесен достъп до 

актуалното българско законодателство и правото на ЕС създава условия за 

по-бързо и по-качествено правораздаване. Информационните технологии 

позволяват по-голяма прозрачност в работата на съда и улесняват гражданите 

при упражняване на правото за достъп до информация.  

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

Internet  Explorer, Outlook Express. Всички работни места са оборудвани с 

компютърна техника и са свързани в локална компютърна мрежа. 

 В ОС Перник се използват:  

1. Операционни системи: 

- MS Windows Server 2003R2 – 32 bit; 

- MS Windows 7 Professional/Enterprise; 

- MS Windows XP Professional; 

      2. Офис пакети: 

- MS Office Pro 2003; 

- MS Office Pro XP; 

- MS Office Pro 2010. 

3. Антивирусен софтуер: ESET Endpoint Antivirus. 

4. Специализиран софтуер: 

4.1. Правно-информационен софтуер: Апис 7. 

4.2. Деловодна система: САС „Съдебно деловодство”. 

4.3. Софтуер за случайно разпределение на дела: LawChoice и 

допълнителните модули към него LiteChoice и SendChoice (при 

необходимост). 

4.4. Софтуер за случаен избор на членове на помощни атестационни 

комисии: Komisii. 

4.5. Финансово-счетоводен софтуер: 

- счетоводна програма dWare-Бизнес процесор (Конто); 

- счетоводна програма „Поликонт“. 

4.6. Софтуер за OCR: ABBY PDF Transformer. 

4.7. Софтуер за звукозапис/възпроизвеждане: 
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- MSRS Recording System на NCH Software; 

- Express Scribe. 

4.8. Софтуер за двупосочна комуникация с ядрото на ЕИСПП: 

- EISPP; 

- EisQuery. 

4.9. Софтуер за електронен обмен между съдилищата и за 

публикуване на съдебни актове в ЦУБИПСА: WebServManager. 

4.10. Софтуер за обмен на данни за делата по несъстоятелност: 

Bankrupt. 

5. Безплатен софтуер и софтуер с отворен код: 

- Adobe Reader; 

- Adobe Flash Player; 

- Mozilla Firefox; 

- FileZilla FTP Client; 

- Google Chrome; 

- Oracle JRE. 

 

 За електронното разпределение на делата на случаен принцип в 

съда се използва LawChoice и допълнителните модули към него LiteChoice и 

SendChoice (при необходимост). 

 Нормативен достъп до софтуерната програма за разпределение на 

делата на случаен принцип имат: 

- За администриране на LawChoice – Главен специалист-Софтуер 

(след заповед на Адм.ръководител); 

- За разпределение на делата – Зам.председатели, а в тяхно 

отсъствие съдии, определени със заповед на Адм.ръководител. 

 
От въвеждането на системата   фактически достъп до нея са имали:  

Зам.председатели, а в тяхно отсъствие съдии, определени със заповед 

на Адм.ръководител, както и Главен специалист-Софтуер (след заповед на 

Адм.ръководител).  

От внедряването в Окръжен съд – Перник на системата за случайно 

разпределение Law Choice до момента няма данни за външно въздействие 

върху нея.   

          Окръжен съд – Перник има действаща интернет страница. В 

изпълнение на задълженията си по чл. 64 от ЗСВ Окръжен съд – Перник 

публикува в интернет актовете на съда след привеждането им във вид, 

съответстващ на ЗЗЛД и ЗЗКИ. На интернет страницата на съда се 

публикуват  предстоящите заседания, за да могат гражданите своевременно 
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да проверят в коя зала и от колко часа е насрочено съответното дело, 

постановените съдебни актове, важна информация за гражданите, 

участниците в процеса, съдебните заседатели и вещите лица и нормативните 

документи, касаещи правораздаването. 

 

III. КНИГИ И РЕГИСТРИ, ВОДЕНИ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ДЕЛОВОДСТВО 

 

В ОС - Перник се водят нормативно предвидените деловодни книги и 

тяхното състояние е следното: 

1. Описна книга наказателни дела, I инстанция – започната 2012 г., 

приключена на 19.12.2014 г. Не е приключена по надлежния ред за 

съответните години – с отбелязване на датата на последното вписване и 

подписи на съответните длъжностни лица. 

2. Описна книга наказателни дела, въззивна инстанция – за 2012 г. и 2013 г. 

Не е приключена по надлежния ред.  

3. Описна книга наказателни дела, въззивна инстанция за 2014 г. – не е 

приключена по надлежния ред. 

4. Книга за закрити и разпоредителни заседания – води се от 2010 г. до 

23.12.2014 г. Не е приключена по съответния ред. 

5. Книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения – води се 

от 2007 г. до момента. В края на всеки месец е извършвана проверка от 

съдебния администратор и адм. ръководител – председател на съда.  

6. Книга за веществени доказателства – води се от 2011 г. до момента.  

Към книгата има 5 папки. Първата папка съдържа протоколи от 

проверки на ВД. Две папки, съдържащи протоколи за приемане и предаване 

на ВД. Една папка, съдържаща приемо-предавателни протоколи за ВД от ОП 

– Перник. Една папка, съдържаща доклади и протоколи за унищожаване на 

ВД. В протоколите за унищожаване на ВД се сочи конкретният начин на 

унищожаване.  

7. Срочна книга за открити заседания, I инстанция, наказателни дела – 

започната 2012 г. и се води до 2013 г. вкл. Не е приключена по надлежния 

ред. 

8. Срочна книга за открити заседания, I инстанция, наказателни дела – 

започната 2014 г. и се води до момента -  за 2014 г., книгата не е приключена 

по надлежния ред .  

9. Срочна книга открити заседания по въззивните наказателни дела – 

започната 2012 г. и се води до момента. Не е приключвана за съответните 

години по надлежния ред. 

10. Азбучник  - води се от 2010 г. и се води до края на 2013 г. 
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11. Азбучник – води се от 2014 г. до момента. 

12. Заповедна книга не се води в ОС – Перник. 

За 2013 г. има два класьора, съдържащи екземпляри от издадените 

заповеди през годината. Първият класьор съдържа 209 екземпляра от 

издадените заповеди. Вторият класьор съдържа екземпляри от издадени 

заповеди от № 211 до № 482. 

За 2014 г. има два класьора, съдържащи екземпляри от издадените 

заповеди през годината. Първият класьор съдържа заповеди от № 1 до № 241. 

Вторият класьор съдържа издадени заповеди от № 242 до № 496.  

Във всеки класьор има приложение на молби, искания, съответно 

покани за участие в семинар, даващи основание за издаване на съответните 

заповеди от адм. ръководител.  

 

                       ІV. ПРОВЕРЕНИ ДЕЛА 

  

1. НОХД № 16/2014 г. – образувано по чл. 248 а, ал. 2, вр. ал. 1 НК, съдия 

Бисер Петров. С разпореждане ОС – Перник е прекратил съдебното 

производство по делото и е върнал същото на ОП – Перник, тъй като е приел, 

че по отношение на подсъдимата са налице формалните предпоставки за 

приложение на чл. 78а НК, което налага да бъде изготвено мотивирано 

постановление по реда на чл. 375 НПК, за което е върнал делото на 

прокуратурата за преценка налице са предпоставките по глава 28 НПК и ако 

са налице да внесе делото по съответния специален ред. Разпореждането на 

ПОС е било протестирано от ОП- Перник пред САС, който с определение е 

отменил разпореждането на ПОС и е върнал делото на съдията-докладчик за 

продължаване на съдопроизводствените действия. Приключено с решение, с 

което обвиняемата е освободена от наказателна отговорност на осн. чл. 78а 

НК и й е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. 

Решението на ОС – Перник е обжалвано пред САС, който с решение е 

потвърдил решението на ОС – Перник. Изводът е, че когато съдът прецени, 

че по НОХД са налице условията за прилагане на чл. 78а НК, той може сам 

да приложи тази норма на основание чл. 305, ал. 5 НПК, без да връща делото 

на прокуратурата. 

 Преди това е било образувано НОХД № 46/2013 г. също по внесен 

обвинителен акт, но с разпореждането си съдията-докладчик е насрочил 

делото за разглеждането му по реда на Глава 28 НПК, съобразно 

правомощията си по чл. 248, ал. 2, т. 4 НПК. Делото е приключено с решение, 

с което обвиняемата е била призната за виновна, била е освободена от 

наказателна отговорност на осн. чл. 78а НК и й е било наложена 

административно наказание глоба в размер на 1000 лв. Решението на ПОС е 
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било обжалвано от защитника на обвиняемата пред САС, който с решение е 

отменил решението на първоинстанционния съд, като постановено при липса 

на мотиви.  

2. НОХД № 255/2014 г. – образувано по чл. 304а, вр. чл. 304, ал. 1 и чл. 26, ал. 

1 НК, съдия Бисер Петров. Протоколът за избор на докладчик не е в началото 

на делото. Приключено с осъдителна присъда. 

3. НОХД № 295/2013 г. – образувано по чл. 282, ал. 3, вр. ал.2, ал. 1 и чл. 26 

НК и чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3 и ал. 1 и чл. 26 НК и чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26 НК, 

съдия Иванка Шкодрова. По делото има искане до председателя на съда от 

докладчика за насрочване на делото в по-дълъг срок. Върху искането има 

резолюция „Разрешавам”, като има положен подпис и дата. Две съдебни 

заседания по делото са отсрочени с резолюция. Приключено с оправдателна 

присъда.    

4. НОХД № 111/2013 г. – образувано по чл. 252, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1, пр. 1 

НК, съдия Виктор Георгиев. Едно съдебно заседание е пренасрочено с 

резолюция. Приключено с осъдителна присъда, която е обжалвана пред САС. 

С решение присъдата на ОС-Перник е потвърдена от въззивния съд. 

Решението е обжалвано пред ВКС. С решение ВКС е изменил въззивното 

решение, като  е намалил размера на наложеното наказание от 3 г. на 2 г. 

ЛОС.  

5. НОХД № 321/2013 г. – образувано по чл. 244, ал. 1 НК, съдия Елена 

Николова. Постановена осъдителна присъда, която е обжалвана пред САС. С 

решение въззивният съд е потвърдил присъдата на ПОС. Решението на САС 

е обжалвано пред ВКС. Касационната инстанция е оставила в сила решението 

на САС. 

6. НОХД № 323/2013 г. – образувано по чл. 124, ал. 2, пр. 2, вр. ал. 1 НК, 

съдия Иванка Шкодрова. Приключено с осъдителна присъда, която е 

протестирана пред САС. С решение въззивната инстанция е изменила 

присъдата, като е увеличила размера на наложеното с присъдата наказание 

л.с. 

7. НОХД № 78/2013 г. – образувано по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1 и чл. 26 НК, 

съдия Красимир Маринов. Приключено с оправдателна присъда, която е 

протестирана пред САС. С решение на въззивната инстанция присъдата на 

ПОС е потвърдена.  

8. НОХД № 38/2014 г. – образувано по чл. 343, ал.1, б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1 

НК, съдия Бисер Петров. Делото е разгледано по реда на Глава 27 НПК – чл. 

371, т. 2 НПК. Приключено с осъдителна присъда.  

9. НОХД № 251/2013 г. – образувано по чл. 343, ал.1, б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1 

НК, съдия Виктор Георгиев. Приключено с осъдителна присъда. 
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10. НОХД № 158/2013 г. – образувано по чл. 302, т. 1, б. „а”, вр. чл. 301, ал. 1 

и чл. 26 НК, съдия Иванка Шкодрова. По делото има искане за разрешение до 

председателя на съда за насрочване на делото извън двумесечния срок. С 

резолюция върху искането е разрешено насрочване извън двумесечния срок. 

Приключено с осъдителна присъда, която е обжалвана пред САС. С решение 

въззивният съд е изменил присъдата, като е преквалифицирал деянието, 

оправдал е подсъдимия по обвинението по чл. 26 НК и е намалил размера на 

наложеното наказание. 

11. НОХД № 118/2013 г. – образувано по чл. 199, ал. 1, т. 3, вр. чл. 198, ал. 1, 

вр. чл. 20 НК, ал. 2, вр. ал. 1 НК по внесено споразумение, съдия Елена 

Николова. По делото няма насрочване на с.з. Приключено със споразумение.  

12. НОХД № 139/2013 г. – образувано по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, пр. 3, вр. чл. 

20, ал. 2, вр. чл.26, ал. 1 НК по внесено споразумение, съдия Елена Николова. 

По делото липсва насрочване на с.з. Приключено със споразумение. 

13. НОХД № 79/2013 г. – образувано по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, 

съдия Иванка Шкодрова. Приключено с осъдителна присъда, която е 

обжалвана пред САС. С решение въззивният съд е изменил присъдата, като е 

намалил наложеното с присъдата наказание. Решението е обжалвано пред 

ВКС. Касационната инстанция е изменила решението на САС, като е 

намалила изпитателния срок от 5 г. на 3 г.  

14. НОХД № 173/2014 г. – образувано по чл. 248а, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, 

ал. 1 НК, съдия Иванка Шкодрова. Има искане за насрочване на делото извън 

двумесечния срок по чл. 252 НПК, тъй като делото е докладвано на 

15.07.2014 г., а съдията –докладчик е в платен годишен отпуск от 28.07.2014 

г. Председателят на съда е разрешил насрочването да стане извън 

двумесечния срок. Делото е разгледано по реда на Глава 27 НПК – чл. 371 т. 

2 НПК. Приключено с осъдителна присъда. 

15. НОХД № 23/2013 г. – образувано по чл. 116, ал. 1, т. 6 и 7, вр. чл. 115, вр. 

чл. 20, ал. 2 НК и по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, вр. чл. 

28, ал. 1 НК, съдия Иванка Шкодрова. Приключено с осъдителна присъда, 

която е обжалвана и протестирана пред САС. С решение въззивният съд 

изменя присъдата, като преквалифицира деянията и оставя същите наказания, 

и изменява размера на присъденото обезщетение на различните пострадали 

лица. Решението е обжалвано пред ВКС, който с решение е изменил 

решението на въззивния съд, като е намалил наказанието от 22 години на 13 

г. и 4 м. и на двамата подсъдими. 

16. НОХД № 63/2013 г. – образувано по чл. 124, ал. 1, пр. 3 НК, съдия Бисер 

Петров. Делото е разгледано по реда на Глава 27 НПК – чл. 371, т. 2 НПК. 

Приключено с осъдителна присъда, която е обжалвана пред САС. С решение 

въззивният съд е потвърдил присъдата на ПОС. 
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17.  НОХД № 327/2013 г. - внесено  по чл. 78 а НК за престъпление по чл. 

248, ал. 1, вр. чл. 26, вр. чл. 20, ал. 2 НК, съдия Иванка Шкодрова. Едно с.з. е 

отсрочено с резолюция. С решение ПОС е признал обвиняемите за виновни, 

като ги е освободил от наказателна отговорност и им е наложил 

административно наказание глоба в размер на по 1000 лв. 

18. НОХД № 42/2013 г. – образувано по чл. 199, ал. 1, т. 2, вр. чл. 198, ал. 1 и 

чл. 63 НК и по чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 63 НК, 

съдия Виктор Георгиев. Със заповед № 151/19.04.2013 г. председателят на 

ПОС е наредил делото да се гледа от съдия Бисер Петров за с.з., насрочено за 

19.04.2013 г., поради участие на съдия Георгиев в комисия за устни изпити за 

мл. съдии. Приключено от съдия Георгиев с осъдителна присъда. Делото е 

разгледано по реда на Глава 27 НПК –  чл. 371, т. 2 НПК. 

19. НОХД № 155/2014 г. – образувано по чл. 277а, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2 НК и 

чл. 339, ал. 1 НК и чл. 348, б. „а” НК, съдия Виктор Георгиев по внесено 

споразумение. Делото е насрочено с резолюция, вместо с разпореждане. 

Приключено е със споразумение. 

20. НОХД № 3/2013 г. – образувано по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 

4, пр. 1 и 2 и чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, б. „а” и б. „б”, вр. чл. 20, ал. 2 НК по 

внесено споразумение на 03.01.2013 г., съдия Иванка Шкодрова. С 

разпореждане от 08.01.2013 г. делото е насрочено за 14.01.2013 г. Делото е 

насрочено в нарушение на чл. 382, ал. 2 НПК – извън седмодневния срок. Със 

заповед № 7/11.01.2013 г. на председателя на съда, поради налагащо се 

отсъствие за 14.01.2013 г. на съдия Шкодрова по внезапни причини, делата й, 

насрочени за тази дата, се възлагат за разглеждане на съдия Красимир 

Маринов (НОХД № 369/2012 г.) и на съдия Бисер Петров (НОХД № 3/2013 

г.). Има приложен протокол за „нов избор” на докладчик от дата 14.01.2013 г. 

По тази причина делото е приключено от съдия Петров, който е одобрил 

внесеното споразумение.      

Препоръка: В случаите, в които докладчикът по дадено дело е 

възпрепятстван  да го гледа в насроченото с.з. и по делото не  е даден ход, 

делото следва да се разпределя на друг докладчик чрез случайно 

разпределение, а не със заповед на председателя на съда (вж. НОХД № 

3/2013 г., НОХД № 42/2013 г.).  

21. НАХД № 229/2014 г. – образувано по чл. 248а, ал. 2, вр. ал. 1 НК, съдия 

Иванка Шкодрова по внесено предложение за приложение на чл. 78а НК от 

ОП – Перник. С решение ОС – 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. 

НАХД № 327/2013 г. – образувано по чл. 248а, ал. 1, вр. чл. 26, и чл. 20, ал. 2 

НК по внесено предложение за приложение на чл. 78а НК от ОП – Перник, 
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съдия Иванка Шкодрова. Едно с.з. е отсрочено с резолюция. С решение ОС – 

Перник е признал обвиняемите лица за виновни, освободил ги е от 

наказателна отговорност и им е наложил административно наказание глоба в 

размер на по 1000 лв. 

22. НАХД № 37/2014 г. – образувано по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 18, ал. 

1 НК по внесено споразумение на 13.022014 г., съдия Бисер Петров. 

Насрочено с резолюция за 07.03.2014 г. в нарушение на чл. 382, ал. 2 НПК, 

без да са посочени пличините за това. Приключено със споразумение.   

23. НОХД № 110/2014 г. – съдия Виктор Георгиев; НОХД № 137/2014 г. – 

съдия Шкодрова;  

24. НОХД № 177/2014 г. – съдия Елена Николова по споразумение (чл. 248а, 

ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26 НК). 

25. НОХД № 43/2014 г. – съдия Елена Николова, разгледано по реда на Глава 

27 НП: - чл. 371, т. 2 НПК, приключено с осъдителна присъда за 

престъпление по чл. 124, ал. 1 НК. 

26. НОХД № 57/2014 г. – съдия Красимир Маринов 

27. НОХД № 237/2014 г. – съдия Бисер Петров, образувано по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 199, ал. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, 

ал. 1, б. „б”, вр. чл. 20, ал. 2 НК. Насрочено с резолюция, вместо с 

разпореждане. Приключено със споразумение. 

28. НОХД № 171/2014 г. – съдия Иванка Шкодрова, образувано по внесено 

споразумение за престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 1 и изр. 2, пр. 1 и 

пр. 2, вр. чл. 26, ал. 1 НК. Приключено със споразумение. 

 

Проверени дела, по които не са констатирани нарушения по 

образуването, движението и приключването им: НОХД № 255/2014 г. – съдия 

Бисер Петров; НОХД № 290/2014 г. – съдия Николова; НОХД № 5/2013 г. – 

съдия Виктор Георгиев; НОХД № 120/2013 г. – съдия Красимир Маринов, 

Виктор Георгиев. 

 

ЧНД  

ЧНД № 24/2013 г. – образувано по искане на ОП – Перник на осн. чл. 161, ал. 

2 НПК, съдия Бисер Петров. 

ЧНД № № 196/2014 г. – образувано по молба на осъденото лице на осн. чл. 

25, вр. чл. 23, ал. 1 НК, съдия Бисер Петров.  

ЧНД № 17/2013 г. – образувано на осн. чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Елена 

Николова. 

ЧНД № 16/2013 г. – образувано по чл. 161, ал. 2 НПК – одобряване на 

протокол за оглед на труп, съдия Красимир Маринов. 
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ЧНД № 15/2013 г. – образувано по чл. 161, ал. 2 НПК, одобряване на 

протокол за оглед на местопроизшествие, съдия Бисер Петров. 

ЧНД № 47/2013 г. – образувано на осн. чл. 68, ал. 5 НПК по молба на 

защитника на три лица, обвиняеми по едно и също ДП, съдия Иванка 

Шкодрова. С определение ОС – Перник е потвърдил постановлението на ОП 

– Перник, с което на осн. чл. 68 НПК на всеки един от обвиняемите е 

забранено да напуска пределите на Р България. Определението на ОС – 

Перник е обжалвано пред САС. С разпореждане зам. председателят на САС е 

отказал да образува въззивно наказателно дело, тъй като забраната по чл. 68, 

ал. 1 НПК се контролира от горестоящия прокурор и в този смисъл ПОС не е 

бил компетентен да се произнесе. В досъдебната фаза съдът контролира само 

отказа по чл. 68, ал. 3 НПК, но не и първоначалното налагане на забраната. 

Дори и хипотезата на постановление за отказ за вдигане на ограничението, 

съдебният контрол е едноинстанционен. Въззивната инстанция би могла да 

провери първоинстанционното определение по този повод само, когато 

делото е в съдебна фаза, какъвто не е настоящият случай. 

ЧНД № 48/2013 г. – образувано по чл. 65 НПК, съдия Иванка Шкодрова. 

Насрочено с резолюция. С определение ОС – перник е оставил молбата на 

обвиняемото лице без уважение. Определението е обжалвано пред САС, 

който с определение е отменил определението на ПОС и е постановил 

изменение на МНО от „задържане под стража” в „домашен арест”.  

ЧНД №  50/2013 г. – по чл. 65 НПК, съдия Елена Николова.  

ЧНД № 54/2013 г. – по чл. 65 НПК, съдия Елена Николова 

ЧНД № 68/2013 г. – образувано по повод постъпило искане от ОП – Перник 

за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансови санкции по 

реда на чл. 32 и сл., във вр. с чл. 16 от ЗПИИРКОРНФС, съдия Иванка 

Шкодрова. С решение ПОС е признал и допуснал изпълнение на решение, 

постановено от ОС Цейле Република Словения. 

ЧНД № 187/2013 г. – чл. 146, ал. 3 НПК, съдия Елена Николова.  

ЧНД № 154/2013 г. – чл. 146, ал. 3, съдия Иванка Шкодрова.   

ЧНД № 204/2014 г. -  чл. 43а, т. 2 НК, съдия Бисер Петров. Насрочено с 

резолюция.  

ЧНД № 123/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Бисер Петров 

ЧНД № 121/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Иванка Шкодрова 

ЧНД № 113/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Виктор Георгиев 

ЧНД № 112/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Виктор Георгиев 

ЧНД № 111/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдияВиктор  Георгиев 

ЧНД № 124/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Иванка Шкодрова 

ЧНД № 163/2014 г. –   ----------------- ” ---------, съдия Виктор Георгиев 

ЧНД № 162/2014 г. - ---------------- ”------, съдия Виктор Георгиев 
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ЧНД № 161/2014 г. – чл. 164, ал. 3 НПК, съдия Виктор Георгиев 

ЧНД № 157/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Елена Николова 

ЧНД № 153/2014 г. – чл. 161, ал. 2 НПК, съдия Красимир Маринов 

ЧНД № 134/2014 г. – чл. 161, ал. 1 НПК, съдия Бисер Петров 

ЧНД № 186/2014 г.; ЧНД № 133/2014 г.; ЧНД № 132/2014 г.; ЧНД № 

131/2014 г.; ЧНД № 128/2014 г.; ЧНД № 127/2014 г.; ЧНД № 126/2014 г.; 

ЧНД № 125/2014 г.; ЧНД № 87/2013 г.; ЧНД № 84/2013 г.; ЧНД № 83/2013 г.; 

ЧНД № 96/2013 г.; ЧНД № 146/2013 г.; ЧНД № 147/2013 г. 

ЧНД № 165/2014 г.; ЧНД № 164/2014 г.; ЧНД № 200/2013 г.; ЧНД № 

165/2013 г.; ЧНД № 155/2013 г.; ЧНД № 149/2013 г.; ЧНД № 148/2013 г.; 

ЧНД № 166/2014 г.; ЧНД № 167/2014 г.; 

ЧНД № 205/2014 г. – чл. 43а, т. 2 НК, съдия Виктор Георгиев 

ЧНД № 189/2014 г. – чл. 32, вр. чл. 16, ал. 1- 8 от ЗПИИРКОРНФС, съдия 

Иванка Шкодрова. 

ЧНД № 238/2014 г. – чл. 32, вр. чл. 16 от ЗПИИРКОРНФС, съдия Виктор 

Георгиев. Насрочено с резолюция. 

ЧНД № 197/2013 г. – чл. 43, ал. 1, вр. чл. 42, ал. 1 от ЗЕЕЗА, вр. чл. 64, ал. 1 

НПК, съдия Елена Николова. Липсва насрочване на с.з.  

ЧНД № 69/2014 г. – по ЗЕЕЗА, съдия Иванка Шкодрова. Образувано на 

19.03.2014 г. Насрочено за 25.03.2014 г. С решение ПОС е отказал да изпълни 

ЕЗА.  

ЧНД № 61/2014 г. – по чл. 43, ал. 1, вр. чл. 42, ал. 1 от ЗЕЕЗА, вр. чл. 64, ал. 1 

НПК, съдия Иванка Шкодрова. С определене ПОС е взел МНО „Задържане 

под стража” по отношение на исканото лице във връзка с издадена спрямо 

него ЕЗА от прокурор в прокуратурата в гр. Зволее, Кралство Нидерландия. 

Определението на ПОС е обжалвано пред САС, който е потвърдил 

протоколно определение на ПОС. 

ЧНД № 135/2014 г. – по жалба срещу постановление на ОП- Перник за 

прекратяване на ДП по чл. 243 НПК, съдия Красимир Маринов. С 

определение ПОС е отменил постановлението на ОП – Перник. 

Определението на съда е протестирано пред САС, който е потвърдил 

определението на ПОС. 

ЧНД № 107/2014 г. –  по чл. 243 НПК, съдия Бисер Петров. С определение 

ПОС е прекратил производството по делото, поради липса на процесуална 

легитимация на жалбоподателя. 

ЧНД № 176/2014 г. – чл. 65 НПК, съдия Елена Николова. В протокола за 

избор на докладчик е отбелязано, че причина за избор на конкретния 

докладчик е обстоятелството, че именно той е взел МНО по чл. 64 НПК. 

ЧНД № 291/2014 г. – чл. 65 НПК, съдия Бисер Петров 

ЧНД № 234/2014 г. – чл. 64 НПК, съдия Иванка  Шкодрова 
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ЧНД № 109/2014 г. – по чл. 65 НПК, съдия Иванка Шкодрова 

ЧНД № 248/2014 г. – по чл. 64 НПК, съдия Бисер Петров 

ЧНД № 89/2013 г. – по чл. 65 НПК, съдия Иванка Шкодрова 

ЧНД № 105/2013 г.; ЧНД № 113/2013 г.; ЧНД № 151/2013 г.; ЧНД № 98/2013 

г.; ЧНД № 186/2013 г.; ЧНД № 164/2013 г.; ЧНД № 172/2013 г.; ЧНД № 

179/2013 г.;  

ЧНД № 185/2014 г. – чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК, съдия Елена Николова 

ЧНД № 73/2014 г. – чл. 25 НК, съдия Бисер Петров 

ЧНД № 190/2014 г. – чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НК, съдия Бисер Петров 

ЧНД № 236/2014 г. – чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23 НПК, съдия Иванка Шкодрова 

ЧНД № 279/2014 г. – чл. 223 НПК, съдия Виктор Георгиев 

ЧНД № 115/2014 г. -  -------------- ” -------------------- 

ЧНД № 114/2014 г. - ------------------” ------------------ 

ЧНД №160/2014 г.  –  ---------------- ” ------------------ 

ЧНД № 159/2014 г.; ЧНД № 130/2014 г. – ------------- ” ------------ 

ЧНД № 120/2014 г.  и ЧНД № 116/2014 г. – Иванка Шкодрова по чл. 223 НПК 

 

    

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА 

 

ВЧНД № 193/2013 г. – образувано на 02.08.2013 г. по частна жалба срещу 

протоколно определение на РС – Перник в частта, в която искането за 

изменение на мярката за неотклонение от задържане под стража в по-лека е 

оставено без уважение. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С определение от 16.08.2013 г. ОС – Перник е оставил без уважение 

частната жалба, докладчик съдия Виктор Георгиев. 

ВНАХД № 116/2013 г. – образувано по жалба срещу решението на РС – 

Перник на 08.05.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата. С определение от 10.05.2013 г. делото е насрочено за 05.06.2013 г. За 

събиране на доказателства делото е отложено за 03.07.2013 г. С решение от 

15.07.2013 г. ОС – Перник е потвърдил решението на РС – Перник, 

докладчик съдия Красимир Маринов. 

ВЧНД № 225/2013 г. – образувано по чл. 64 НПК по жалба на обвиняемото 

лице на 24.09.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата, докл. съдия Виктор Георгиев. Няма насрочване на с.з. В с.з., проведено 

на 25.09.2013 г., ОС – Перник е потвърдил определението на РС – Перник. 

ВНОХД № 87/2014 г. – образувано по жалба и протест на РП – Перник на 

03.04.2014 г. Приложен протокол за избор на докладчик, съдия В. Георгиев. 

С определение от 07.04.2014 г. делото е насрочено за 07.05.2014 г., когато е 
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обявено за решаване. С решение от 10.06.2014 г. ОС – Перник изцяло е 

потвърдил присъдата на РС – Перник. 

ВНОХД № 147/2014 г. – образувано по жалба от подсъдимата на 19.06.2014 г. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, докл. съдия Елена 

Николова. Няма насрочване. Датата на с.з. е видна от списъка за призоваване 

на лицата. В с.з., проведено на 16.07.2014 г., делото е обявено за решаване. С 

решение от 22.07.2014 г. е потвърдена присъдата на РС – Перник. 

ВНЧХД № 56/2014 г. – образувано по жалба на частния тъжител на 

11.03.2014 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докладчик съдия Бисер Петров. Насрочено с резолюция за 02.04.2014 г., 

когато не е даден ход и с.з. е отложено за 14.05.2014 г., поради отсъствие на 

адвоката на частния тъжител. На 14.05.2014 г. делото е обявено за решаване. 

С решение от 02.06.2014 г. ОС – Перник е потвърдил присъдата на РС – 

Перник. 

ВНЧХД № 94/2013 г. – образувано по жалба на подсъдимия на 18.04.2013 г. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, докладчик съдия 

Бисер Петров. С определение от 19.04.2013 г. делото е насрочено за 

08.05.2013 г., когато е обявено за решаване. С решение от 16.05.2013 г. ОС – 

Перник е потвърдил присъдата на РС – Перник. 

ВНЧХД № 141/2014 г. – образувано по жалба на подсъдимия на 06.06.2014 г. 

Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, докладчик съдия 

Бисер Петров. С резолюция делото е насрочено за 25.06.2014 г., когато е 

обявено за решаване. С решение от 03.07.2014 г. ОС – Перник е потвърдил 

присъдата на РС – Перник. 

ВЧНД № 64/2014 г. – образувано по частна жалба срещу определение на РС – 

Перник на 18.03.2014 г., с което е отменено постановление на РП – Перник за 

прекратяване на наказателно производство по съответното ДП. Приложен 

протокол за избор на докладчик от същата дата, докл. съдия Красимир 

Маринов. С определение от 16.06.2014 г. е потвърдено определението на РС 

– Перник. 

ВЧНД № 93/2014 г. – образувано по чл. 64 НПК, по жалба на обвиняемото 

лице срещу определение на РС – Перник на 22.04.2014 г. Приложен протокол 

за избор на докладчик от същата дата, докл. съдия Елена Николова. Няма 

насрочване на с.з. В с.з., проведено на 23.04.2014 г. с определение е 

потвърдено определението на РС – Перник, с което по отношение на 

обвиняемото лице е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”. 

ВНОХД № 259/2014 г. – образувано на 12.11.2014 г. по жалба на 

подсъдимите. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докл. съдия Петров. С определение делото е насрочено за 17.12.2014 г., 
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когато е обявено за решаване. С решение от 29.12.2014 г. ОС – Перник е 

потвърдил присъдата на РС – Перник. 

ВНАХД № 5/2014 г. – образувано на 06.01.2014 г. по жалба на обвиняемото 

лице. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, докл. съдия 

Иванка Шкодрова. С определение делото е насрочено за 05.02.2014 г., когато 

е обявено за решаване. С решение от 11.02.2014 г. е потвърдено решението на 

РС – Перник. 

ВЧНД № 228/2014 г. – образувано по протест на РП – Перник срещу 

определение на РС – Перник по чл. 25 НК на 10.10.2014 г. Приложен 

протокол за избор на докладчик от същата дата, докл. съдия Иванка 

Шкодрова. С определение делото е насрочено за 22.10.2014 г., когато е 

обявено за решаване. С решение от 19.11.2014 г. е потвърдено определението 

на РС – Перник. 

ВЧНД № 269/2014 г. – образувано по жалба срещу определение на РС – 

Перник, с което е потвърдено постановление на РП – Перник за прекратяване 

на наказателно производството по съответното ДП на 20.11.2014 г. Приложен 

протокол за избор на докладчик от същата дата, докл. съдия Виктор 

Георгиев. С определение от 08.12.2014 г. ОС – Перник е потвърдил 

определението на РС – Перник. 

ВНОХД № 62/2013 г. – образувано по жалба на подсъдимия срещу присъда 

на РС – Перник на 14.03.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата, докл. съдия Иванка Шкодрова. С определение делото е 

насрочено за 17.04.2013 г., когато е обявено за решаване. С решение от 

15.05.2013 г. е потвърдена присъдата на РС. 

ВНАХД № 184/2013 г. – образувано на 22.07.2013 г. по жалба срещу решение 

на РС – Перник. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докл. Бисер Петров. С определение делото е насрочено за 18.09.2013 г., 

когато е обявено за решаване. С решение от 25.09.2013 г. е потвърдено 

решението на РС – Перник. 

ВНОХД  № 202/2013 г. – образувано на 26.08.2013 г. по протест на РП- 

Перник срещу присъда на РС – Перник. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата, докл. съдия Красимир Маринов. С определение 

делото е насрочено за 02.10.2013 г. С резолюция делото е пренасрочено за 

28.10.2013 г., поради постъпила молба от адвокат на подсъдимия. На 

28.10.2013 г. е обявена нова присъда, с която ОС – Перник е отменил 

присъдата на РС – Перник и е постановил осъдителна присъда. 

ВНЧХД № 160/2013 г. – образувано по жалба на частния тъжител срещу 

присъда на РС – Перник на 13.06.2013 г. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата, докл. съдия Бисер Петров. С определение делото е 

насрочено за 20.08.2013 г., когато е обявено за решаване. С решение от 
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29.08.2013 г. е отменена присъдата на РС – Перник и делото е върнато на РС 

– Перник за ново разглеждане от друг състав. 

ВЧНД № 26/2013 г. – образувано по жалба срещу определение на РС – 

Перник за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража” на 

05.02.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, докл. 

съдия Елена Николова. Няма насрочване на с.з. В с.з., проведено на 

06.02.2013 г. с определение е потвърдено определението на РС – Перник. 

ВЧНД № 235/2014 г. – образувано по жалба срещу определение на РС – 

Перник, с което е потвърдено постановление на РП – Перник за спиране на 

НП по съответното ДП на 13.10.2014 г. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата, докл. съдия Бисер Петров. С определение от 

16.10.2014 г. ОС – Перник е потвърдил определението на РС – Перник.  

ВНОХД № 108/2014 г. – образувано по протест на РП – Перник срещу 

присъда на РС – Перник на 15.05.2014 г. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата, докл. съдия Бисер Петров. С определение делото е 

насрочено за 12.06.2014 г., когато е обявено за решаване. С решение от 

23.06.2014 г. е потвърдена присъдата на РС – Перник. 

ВНОХД № 85/2014 г. – образувано по протест на РП – Перник срещу присъда 

на РС – Перник на 01.04.2014 г. Приложен протокол за избор на докладчик от 

същата дата, докл. съдия Иванка Шкодрова. С определение делото е 

насрочено за 28.04.2014 г., когато е обявено за решаване. С решение от 

05.06.2014 г. е потвърдена присъдата на РС – Перник. 

ВНОХД № 71/2013 г. – образувано по жалба срещу присъда на РС – Перник  

на 26.03.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докл. съдия Иванка Шкодрова. С определение делото е насрочено за 

17.04.2013 г., когато е обявено за решаване. С решение от 15.05.2013 г. е 

потвърдена присъдата на РС – Перник. 

ВЧНД № 119/2013 г. – образувано по жалба срещу определение на РС – 

Перник, с което е потвърдено постановление на РП – Перник за прекратяване 

на НП по съответното ДП на 14.05.2013 г. Приложен протокол за избор на 

докладчик, съдия Бисер Петров. С определение от 15.05.2013 г. е потвърдено 

определението на РС – Перник. 

ВНЧХД № 44/2014 г. – по жалба от подсъдимата срещу присъда на РС - 

Перник на 21.02.2014 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата 

дата, докл. съдия Иванка Шкодрова. С определение делото е насрочено за 

02.04.2014 г., когато е обявено за решаване. С решение от 24.04.2014 г. е 

потвърдена присъдата на РС – Перник. 

ВНОХД № 182/2014 г. – образувано по жалба срещу присъда на РС – Перник 

на 17.07.2014 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докл. съдия Иванка Шкодрова. С определение делото е насрочено за 
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17.09.2014 г., когато е обявено за решаване. С решение от 26.09.2014 г. е 

потвърдена присъдата на РС – Перник. 

ВНОХД № 117/2013 г. – образувано по жалба срещу присъда на РС – Перник 

на 08.05.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докл. съдия Елена Николова. С определение делото е насрочено за 29.05.2013 

г., когато е обявено за решаване. С решение от 05.06.2013 г. е изменена 

присъдата на РС – Перник, като е намален срока, с който е отложено 

изтърпяването на наказанието лишаване от свобода от четири на три години 

и са намалени глобите съответно от 7215 лв. на 3607.50 лв. и от 7500 на 3750 

лв. 

ВЧНД № 251/2014 г.  – образувано по протест срещу определение на РС – 

Перник, с което е отменено постановление на РП – Перник за прекратяване 

на НП по съответното ДП на 31.10.2014 г. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата, съдия Бисер Петров. С определение от 12.11.2014 

г. е потвърдено определението на РС – Перник. 

ВНОХД № 6/2013 г. – образувано по жалба срещу присъда на РС – Перник на 

08.01.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, докл. 

съдия Елена Николова. С определение делото е насрочено за 06.02.2013 г. , 

когато е обявено за решаване. С решение от 01.03.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС – Перник. 

ВНОХД № 181/2014 г. – образувано по жалба срещу присъда на РС – Перник 

на 14.07.2014 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докл. съдия Бисер Петров. С определение делото е насрочено за 25.07.2014 г., 

когато е обявено за решаване. С решение от същата дата ОС – Перник е 

потвърдил присъдата на РС – Перник. 

ВЧНД № 253/2014 г. – образувано по жалба срещу определение на РС – 

Перник, с което е потвърдено постановление на РП – Перник за прекратяване 

на НП по съответното ДП на 06.11.2014 г. Приложен протокол за избор на 

докладчик от същата дата, докл. съдия Виктор Георгиев. С определение от 

18.11.2014 г. е потвърдено определението на РС. 

ВНОХД № 40/2013 г. – образувано по жалба срещу присъда на РС – Перник 

на 18.02.2013 г. Приложен протокол за избор на докладчик от същата дата, 

докл. съдия Елена Николова. С определение делото е насрочено за 20.03.2013 

г., когато е обявено за решаване. С решение от 22.03.2013 г. е потвърдена 

присъдата на РС. 
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V. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

1. ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

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

образува по обвинителен акт и по тъжба на пострадалия от престъплението – 

с разпореждане на председателя на съда (за ОС не се образуват по закон НЧХ 

дела първа инстанция ). 

 Разпореждането, с което се образува наказателното производство е 

позитивно държавническо изявление, с което се уважава първото искане за 

осъществяване на наказателната претенция, а именно образуване на 

наказателното дело и поради това, след като не подлежи на обжалване и е в 

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

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

съответното длъжностно лице върху щемпел, в който текстуално е записано 

процесуалното действие „образувам”, характер и номер на делото, 

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

положило подписа си. Само такова образуване на наказателното 

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

породи валидно целия фактически и процесуален състав на съответното дело, 

с посочените в закона последици. 

 За образуването на делото компетентността е на председателя или на 

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

 За образуване на делото е достатъчен един подпис на компетентното 

лице върху щемпел, който съдържа разпореждането „образувам”. 

 За насрочване на делото и за организиране на неговото разглеждане е 

компетентен определения по чл. 9 ЗСВ докладчик. Насрочването и 

допълнителните разпореждания по организацията на разглеждането на 

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

Като общ проблем на съдилищата от Пернишкия съдебен окръг, вкл. и 

на окръжния съд, е ненадлежното образуване на наказателните дела. 

В ОС-Перник и в районните съдилища от съдебния окръг 

наказателните дела не се образуват съгласно изискванията на закона. 

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 
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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.  

Общата констатация по всички видове наказателни дела е, че няма 

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

образуване на досъдебното производство, няма валидно извършени 

процесуално - следствени действия, така и без редовно образуване на 

съдебното производство (от компетентното длъжностно лице и със 

съответния акт) няма да има процесуално валиден съдебен акт. Същото се 

отнася и за наличието на валидно образувано финансово -начетно 

производство или наказателно – административно производство за 

възможността да се упражни последващ съдебен контрол върху извършените 

действия и постановените актове по тези производства. Изискванията към 

образуването на наказателните съдебни дела не могат да бъда по-занижени, 

отколкото са изискванията за всички законоустановени предсъдебни 

производства по различните административни и финансови закони. 

 

2. ПО НАСРОЧВАНЕТО НА ДЕЛАТА 

 

По правило насрочването на наказателните дела става с 

разпореждането за предаване на съд. 

Разпорежданията са конкретни, обосновани, относими и 

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

първо място резултатите от извършената съдебна проверка върху ДП или 

досъдебната фаза на производството с констатацията, че не са допуснати 

нарушения на закона и не са ограничени правото на защита на обвиняемия, 

правата на неговия защитник и пострадалия. Същевременно се прави 

констатация, че са налице всички условия за разглеждане на делото в с.з., без 

да са налице причини за прекратяване или спиране на делото.   

На следващо място с разпореждането се прави организация и 

подготовка на предстоящото съдебно заседание, като се посочват лицата за 

призоваване, необходимостта от назначаването на задължителна защита, 

запасен съдия или резервен защитник.  
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Така, на практика се осъществява ефективен и пълноценен 

подготвителен стадий спрямо съдебното заседание, а именно предаването на 

обвиняемия на съд. 

Не във всички случаи обаче тези законови изисквания се спазват при 

насрочването на наказателните дела в ОС-Перник. 

 

3. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА И КАЧЕСТВО 

 

Образуваните първоинстанционни наказателни дела за проверявания 

период са общо 335 бр., от които НОХД – 81 бр. (2013 г. – 50 бр., 2014 г. – 31 

бр.), НАХД – 3 бр. (2013 г. – 2 бр., 2014 г. – 1 бр), ЧНД – 251 бр. (2013 г. – 

135 бр., 2014 г. – 116 бр.). От посочените данни е видно, че НОХД 

съставляват 24,18 % от всички образувани наказателни дела. Относително 

най-голям е делът на образуваните ЧНД – 251 или 74,96 % от делата. 

Общият брой на останалите първоинстанционни дела от предишни 

периоди е :  

● за 2013 г. – 14 бр. дела, от които НОХД – 13 бр., НАХД - няма, ЧНД – 

1 бр.   

● за 2014 г. – 19 бр. дела, от които НОХД – 17 бр., НАХД – 1 бр., ЧНД 

– 1 бр.   

● за 2015 г. – 7 бр. дела, от които НОХД – 7 бр.  

За проверявания период са разгледани общо 368 бр.  

първоинстанционни наказателни дела, които се разпределят както следва: 

НОХД – 111 бр. (2013 г. – 63 бр., 2014 г. – 48 бр.,) или 30,16%; НАХД – 4 бр. 

(2013 г. – 2 бр., 2014 г. – 2 бр.,) или 1,09 %;  ЧНД – 253 бр. (2013 г. – 136 бр., 

2014 г. – 117 бр.,) или 68,75 %.  

За проверявания период са свършени общо 342 бр. първоинстанционни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: НОХД –  87 бр. (2013 г. 

– 46 бр., в т.ч. прекратени 16 бр..; 2014 г. – 41 бр., в т.ч. прекратени 13 бр.) 

или  25,44%; НАХД – 3 бр. (2013 г. –  1 бр., в т.ч. прекратени - няма; 2014 г. – 

2 бр., в т.ч. прекратени - няма ) или 0,88%;  ЧНД – 252 бр. (2013 г. – 135 бр., в 

т.ч. прекратени 4 бр.; 2014 г. – 117 бр., в т.ч. прекратени - 4 бр.), или 73,68%.  

От общо свършените 342 бр. първоинстанционни наказателни дела 

(2013 г. – 182 бр., 2014 г. – 160 бр.), прекратените са  37 бр. (2013 г. – 20 бр., 

2014 г. – 17 бр.) или това прави 10,82 % от наказателните дела. 

От свършените наказателни дела за целия период, приключили с 

повече от три съдебни заседания са общо 18 бр. дела, като за 2013 г. – 8 бр. 

По съдии са както следва:  

- НОХ дело № 121/2013 г., съдия-докладчик Бисер Петров; 

- НОХ дело № 14/2013 г., съдия-докладчик Виктор Георгиев;  



23 

 

- НОХ дело № 111/2013 г., съдия-докладчик Виктор Георгиев; 

- НОХ дело № 185/2012 г., съдия-докладчик Виктор Георгиев; 

- НОХ дело № 275/2012 г., съдия-докладчик Виктор Георгиев; 

- НОХ дело № 21/2013 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова; 

- НОХ дело № 304/2011 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова; 

- НОХ дело № 340/2011 г., съдия-докладчик Красимир Маринов; 

 

- за 2014 г. –10 бр. 

- НОХ дело № 204/2013 г., съдия-докладчик Красимир Маринов 

- НОХ дело № 303/2013 г., съдия-докладчик Бисер Петров; 

- НОХ дело № 185/2012 г., съдия-докладчик Виктор Георгиев 

- НОХ дело № 279/2013 г., съдия-докладчик Виктор Георгиев; 

- НОХ дело № 321/2013 г., съдия-докладчик Елена Николова; 

- НОХ дело № 220/2012 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова; 

- НОХ дело № 295/2013 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова; 

- НОХ дело № 304/2011 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова; 

- ЧН дело № 69/2014 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова; 

- ЧН дело № 68/2014 г., съдия-докладчик Зорница Дойчинова. 

 

Броят на несвършените първоинстанционни дела за проверявания 

период общо е 40 бр., като за съответните години е както следва: за 2013 г. –  

14 бр., за 2014 г. – 19 бр. и към 01.01.2015 г. – 7 бр. От тях НОХД – 37 бр. 

(2013 г. – 13 бр., 2014 г. – 17 бр., 2015 г. – 7 бр.), ЧНД – 2 бр. (2013 г. - 1 бр. 

2014г. – 1 бр., 2015 г. - няма), НАХД – 1 бр. – 2014 г. 

За проверявания период няма дела прекратени поради изтекла давност. 

Това е положителен резултат в работата на ПОС.   

За проверявания период в ОС – Перник има едно спряно дело - НОХД 

дело № 304/2011 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова (спряно на 04.03.2013 

г. на осн. чл. 290 ал.1, вр. чл. 26 от НПК). 

За проверявания период общо 9 бр. дела (за 2013 г. – 6 бр., за 2014 г. - 

3 бр.) са върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, 

допуснати на досъдебното производство. С разпореждане на съдия-

докладчик са върнати 8 бр. дела, а от съдебно заседание по чл. 288, т. 1 от 

НПК – 1 бр. дело. Като за 2013 г. – 6 бр. дела са върнати с разпореждане по 

чл. 249 НПК, а с определение по чл. 288, т.1 НПК – няма. За 2014 г. има 2 бр. 

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

От тези данни се вижда, че качеството на предварителната подготовка 

на делата е сравнително добра, но очевидно това не е пределът на съдиите от 

ОС – Перник. 
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За проверявания период няма възобновените наказателни 

производства – първа инстанция.   

За проверявания период няма дела с възобновено съдебно следствие.   

Общият брой на оправдателните присъди на ОС - Перник, като I -ва 

инстанция, за проверявания период са 10 бр., като за 2013 г. - 6 бр., за 2014 г. 

- 4 бр. 

         За проверявания период са  разгледани 3 дела по реда на Гл. 28 НПК 

„Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно 

наказание”.   

За проверявания период са  разгледани 24 дела ( 2013 г. 12бр.  и 2014 г. 

12 бр.)  по реда на Гл. 27 НПК „Съкратено съдебно следствие в производство 

пред първата инстанция” . 

         За проверявания период е  разгледано 1 дело по Гл. 26 НПК 

„Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия” /след 13.08.2013 г./  

 – ЧН дело № 170/2014 г., докладчик – съдия Иванка Шкодрова, прекратено. 

        За проверявания период са  разгледани 17 дела ( 2013 г.- 8бр. и 2014 г. -

9 бр.) по реда на Гл. 29 НПК „Решаване на делото със споразумение”. 

Неодобрени споразумения няма.   

        За проверявания период няма разгледани дела  по реда на Гл. 25 НПК 

”Незабавно производство” .   

        За проверявания период няма разгледани дела  по реда на Гл. 24 НПК 

”Бързо производство” .   

         За проверявания период са  разгледани 13 дела ( 2013 г. – 9 бр. и 2014 г. 

– 4 бр.) образувани по искане за вземане на мярка за неотклонение 

„задържане под стража” (чл. 64 НПК) и 18 дела образувани за нейното 

изменение по чл. 65 от НПК( 2013 г. – 12 бр. и 2014 г. – 6 бр.).   

         За проверявания период са  разгледани  2 дела по Гл. 34 Раздел І от 

НПК „Прилагане на принудителни медицински мерки”.   

За проверявания период няма  разгледани Дела по Гл. 35 НПК- 

Производства във връзка с изпълнение на наказанията.   

За проверявания период има едно дело, образувано преди 01.01.2012 г., 

което не е приключило към 31.12.2014 г. - НОХД № 304/2011 г., докладчик – 

съдия Иванка Шкодрова. Делото е приключило с присъда на 03.02.2015 г., на 

20.04.2015 г. е изпратено на САС по жалба на подсъдимите. 

 За проверявания период са  отсрочени  51съдебни заседания ( 2013 г. – 

33 бр. и 2014 г. – 18 бр.), като преобладаващите причини  са:  непредставено 

в срок заключение на вещо лице, служебна ангажираност на защитник,   

заболяване на защитник, по молба на прокурора, поради ползване на платен 

годишен отпуск, невъзможност на вещо лице лице да се яви, поради 

ползване на платен годишен отпуск, молба на защитата, определяне на 
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служебен защитник,   молба на адвокат за отсрочване на делото,   служебна 

ангажираност на съдията-докладчик, заболяване на съдията-докладчик. 

За проверявания период са  потвърдени 14 оправдателни присъди от 

ПОС като въззивна инстанция ( 2013 г. – 4 бр. и 2014 г. – 10 бр.). 

За проверявания период са  изменени 6  присъди от ПОС като въззивна 

инстанция ( 2013 г. – 4 бр. и 2014 г. – 2 бр.), с които се смекчава положението 

на подсъдимия по негова жалба с намаляване на определеното наказание. 

За проверявания период от ПОС са  потвърдени 36 определения на 

първата инстанция, с които е прекратено наказателното производство от 

прокурора ( 2013 г. – 15 бр. и 2014 г. – 21 бр.).   

За проверявания период от ПОС са  отменени 2 осъдителни присъди с 

оправдаване на подсъдимия изцяло – ВНОХД № 134/2013 г. и ВНОХД № 

91/2014 г., като и двете са на съдия Иванка Шкодрева.    

За проверявания период от ПОС са отменени 9 присъди, като делото е 

върнато за ново разглеждане ( 2013 г. – 7 бр. и 2014 г. – 2 бр.) като 8 са 

върнати на първата инстанция и 1 на прокуратурата.   

За проверявания период са отменени 8 присъди на ПОС от САС с 

връщане на делото за ново разглеждане ( за 2013 г. -4 бр. и за 2014 г. – 4 б.), 

като по съдии са както следва- съдия Красимир Маринов – 4 бр.,съдия 

Виктор Георгиев – 2 бр. и съдия Иванка Шкодрова – 2 бр. потвърдени 14 

оправдателни присъди от ПОС като въззивна инстанция ( 2013 г. – 4 бр. и 

2014 г. – 10 бр.). 

За проверявания период са отменени 4 оправдателни присъди на ПОС 

от САС с постановяване на нови осъдителни присъди или преквалифицирани 

в по-тежко наказаумо престъпление ( 2013 г. – 3 бр. и 2014 г. – 1 бр.), като 

две от тях са на съдия Красимир Маринов и по едно на съдия Виктор 

Георгиев и съдия Иванка Шкодрова.  

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

срок по-дълъг от срока по чл. 243, ал. 4 НПК за периода са общо 2- по едно 

за 2013 г. и за 2014 г.     

За проверявания период актовете по 43 въззивни производства ( 2013 

г. – 15 бр. и 2014 г. 28 бр.) са написани след едномесечния срок от 

обявяването на акта, като преобладавощо забавата е до два месеца над 

едномесечния срок. Следва да се посочи, че от общия брой на забавените 

актове (43) съдия Красимир Маринов е с 22 броя, а съдия Виктор Георгиев с 

13 броя. 

За проверявания период няма изгубени дела. 

Следва да се отбележи, че няма нарушения на изискванията на чл. 252 

от НПК.  
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За проверявания период,   насрочени в тримесечен срок, с разрешение 

на председателя на съда са общо 3 броя дела: 

2013 г. -  1 брой: 

- НОХ дело № 295/2013 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова. 

 2014 г. – 2 броя: 

- НОХ дело № 148/2014 г., съдия-докладчик Бисер Петров; 

- НОХ дело № 277/2014 г., съдия-докладчик Иванка Шкодрова. 

Няма дела, насрочени в тримесечен срок, без разрешение на 

председателя на съда. 

Няма дела, насочени извън тримесечен срок.    

Отлаганията и насрочванията на делата става при спазване на 

разпоредбата на чл. 271, ал.10 НПК, като за целия период няма дела, по 

които интервалът между съдебните заседания е над три месеца  

Делата с висок обществен интерес разгледани през проверявания 

период са две :  

- НОХ дело № 93/2013 г., образувано на 18.04.2013 г., приключило на 

12.06.2013 г., изготвени мотиви на 25.10.2013 г.,съдия докладчик Елена 

Николова; 

- НОХ дело № 167/2013 г., образувано на 19.06.2013 г., приключило на 

05.11.2013 г., изготвени мотиви на 04.03.2013 г.,съдия докладчик Красимир 

Маринов.  

 Дела, по които подсъдимият е бил непълнолетен разгледани през 

проверявания период са две: 

- НОХ дело №   42/2013 г. - 2 бр. непълнолетни лица; 

- НОХ дело № 120/2013 г. - 1 бр. непълнолетно лице. 

 ● За проверявания период са разгледани общо 14 дела с правно 

основание чл. 64 от НПК (2013 г. – 9 бр. и 2014 г. – 4 бр). 

 За проверявания период са разгледани общо 18 дела с правно 

основание чл. 65 от НПК (2013 г. – 12 бр. и 2014 г. – 6 бр). 

Няма нарушаване на сроковоте за разглеждането им. 

По  19 броя от делата по чл. 64 и чл. 65 НПК делото е разгледано в едно 

открито съдебно заседание и по  2 броя дела са разгледани в две открити 

съдебни заседания: 

-  ЧНД № 226/2013 г. - съдия-докладчик Виктор Георгиев; 

-  ЧНД № 109/2014 г. - съдия-докладчик Иванка Шкодрова. 

 ● За проверявания период са  постъпили общо 6 бр.  дела по ЗЕЕЗА : 

- ЧНД № 197/2013 г. - съдия-докладчик - Елена Николова - (вземане на 

мярка за неотклонение). 
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- ЧНД № 61/2014 г.- съдия-докладчик - Иванка Шкодрова - (вземане на 

мярка за неотклонение); 

- ЧНД № 62/2014 г.- съдия-докладчик - Красимир Маринов - (вземане на 

мярка за неотклонение); 

- ЧНД № 199/2013 г.- съдия-докладчик  - Виктор Георгиев -  (предаване 

на лице); 

- ЧНД № 68/2014 г. - съдия-докладчик - Зорница Дойчинова - 

(предаване на лице); 

- ЧНД № 69/2014 г. - съдия-докладчик -  Иванка Шкодрова - (предаване 

на лице); 

Има едно дело с отказ за изпълнение на ЕЗЗА:  

-   ЧНД № 69/2014 г.- съдия-докладчик - Иванка Шкодрова - (отказ за 

изпълнение на Европейска заповед за арест). 

 Няма дела, по които е допуснато отложено изпълнение на Европейска 

заповед за арест на осн. чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА.    

     По две дела исканото лице е предадено на съответните власти на 

молещата страна.  

 

4. По спазването на чл. 308 и чл. 340 НПК 

 

Изготвянето на мотивите към постановените присъди като първа 

инстанция за целия проверяван период е предимно в срок до 30 и над 30 дни 

– по  43 дела. До 30 дни са изготвени мотивите по 25 дела, а над 30 дни – по 

28 дела.  

Отличава се съдия Красимир Маринов с изготвени мотиви по 8 дела в 

над 30 дневен срок в това число едно-над 6 месеца, едно – над 5 месеца, три 

– над четири месеца, две – над 3 месеца и едно – над 1 месец. Съдия Виктор 

има четири дела с изготвени мотиви над 30 дни в това число едно – над 4 

месеца, едно – над 2 и две – над 1 месец, Съдия Бисер Петров има две дела с 

изготвени мотиви над 30 дни в това число 1 - над 4 месеца и едно – над 1 

месец. Съдия Иванка Шкодрова има две дела с написани мотиви над 30 дни, 

като и двете са – над два месеца. Съдия Елена Николова има едно дело с 

написани мотиви над 30 дни, което е написано над 8 месеца над 30-дневния 

срок. 

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

делото за решаване. До три месеца има изготвено едно решение, което е на 

съдия Иванка Шкодрева. След три месеца – няма.   

  

5. По спазването на срока по чл. 416 от НПК 
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Изпращане на препис от присъдата за изпълнение :     

    - в 7дневен срок от влизането й в сила - 12 бр.,   

    - в срок по- дълъг от 7 дни от влизането й в сила -  22 бр. или това 

възлиза на 65% извън срока спрямо всички изпратени за изпълнение 

присъди.   

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

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

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

 

VІ. ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ 

 

1. Образуване на делата 

 

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

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

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

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

производство) няма особени правила, прилагат се правилата за 

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

който се образува въззивното производство, следва да се приложат правилата 

на чл. 247, а именно с разпореждане на председателя на съда или от 

оправомощен от него с нарочна заповед заместник. Изискването 

производството да бъде образувано от председател или негов заместник 

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

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

за отказ да се образува производство по тъжба на пострадалия пред 

първоинстанционния съд. Изискването се отнася и за дела от общ характер, 

доколкото и двете основания (двата акта) за образуване на наказателно 

производство са дадени кумулативно относно образуването им с 

разпореждане. 

 

2. Движение на делата и качество 

 

Образуваните въззивни наказателни дела за проверявания период са 

общо 288 бр., от които ВНОХД – 85 бр. (2013 г. – 37 бр., 2014 г. - 48 бр. 

ВНАХД - 11 бр. (2013 г. – 3 бр., 2014 г. – 8 бр.), ВЧНД – 161 бр.(2013 г. – 85 

бр., 2014 г. - 76 бр.) и ВНЧХД – 31 бр. (2013 г. – 17 бр., 2014 г. – 14 бр.). От 

посочените данни е видно, че ВНОХД съставляват 29,51 % от всички 
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образувани наказателни дела. Относително най-голям е делът на 

образуваните (вид дело) – ВЧНД или това възлиза на 53,31 %. 

Общият брой на останалите въззивни дела от предишни периоди е 40 

бр., като:  

● за 2013 г. – 22 бр.,от които ВНОХД – 15 бр., ВНАХД – 1 бр., ВЧНД – 

5 бр., ВНЧХД - 1 бр..   

● за 2014 г. – 18 бр., от които ВНОХД – 7 бр., ВНАХД – 1 бр., ВЧНД – 

4 бр., ВНЧХД – 6 бр. 

За проверявания период са разгледани общо 328 бр. въззивни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 107 бр.(2013 

г. – 52 бр., 2014 г. – 55 бр.) или 32,62 %; ВНАХД – 13 бр. (2013 г. – 4 бр., 2014 

г. – 9 бр.) или 3,96%; ВЧНД – 170 бр. (2013 г. – 90 бр., 2014 г. – 80 бр.) или 

51,83 %; ВНЧХД – 38 бр. (2013 г. – 18 бр., 2014 г. – 20 бр.) или 11,59%.  

За проверявания период са свършени общо 298 бр. въззивни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 89 бр. (2013 

г. – 45 бр. в т.ч. прекратени – няма, 2014 г. – 44 бр., в т.ч. прекратени - 1 бр.) 

или .29,87 %; ВНАХД – 11 бр. (2013 г. – 3 бр., в т.ч. прекратени - няма; 2014 

г. – 8 бр., в т.ч. прекратени – 1 бр.,) или 3,69%; ВЧНД – 165 бр. (2013 г. –. 86 

бр., в т.ч. прекратени - 8 бр., 2014 г. – 79 бр., в т.ч. прекратени - 3 бр.) или 

55,37 %; ВНЧХД - 33 бр. (2013 г. - 12 бр., в т.ч. прекратени - няма; 2014 г. – 

21 бр.,. в т.ч. прекратени - 2 бр.) или 11,07 % .  

От общо свършените 298 бр. въззивни наказателни дела (2013 г. – 146 

бр., 2014 г. – 152 бр.), прекратените са 15 бр. (2013 г. – 8 бр., 2014 г. – 7 бр.) 

или това прави 5,03 % от наказателните дела. 

Броят на несвършените въззивни дела за проверявания период общо е  

52 бр., като за съответните години е както следва: за 2013 г. – 22 бр., за 2014 

г. – 18 бр., и към 01.01.2015 г. – 12 бр. От тях ВНОХД – 32 бр. (2013 г. – 15 

бр.,  2014 г. – 7 бр. и към 01.01.2015 г. – 10 бр.), ВНАХД – 3 бр. (2013 г. – 1 

бр., 2014 г. – 1 бр. и към 01.01.2015 г. – 1 бр.); ВЧНД – 10 бр. (2013 г. – 5 бр., 

2014 г. – 4 бр., към 01.01.2015 г. – 1 бр.); ВНЧХД – 7 бр. (2013 г. – 1 бр.,  2014 

г. – 6 бр. към 01.01.2015 г. – няма.  

За проверявания перид няма възобновени наказателни производства – 

въззивна инстанция.    

През проверявания период няма дела с възобновено съдебно 

следствие.  

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

оправдателните присъди на първата инстанция, за проверявания период са 

14 бр., от които решения по НАХД – няма, по НОХД като за 2013 г. – 4 бр., 

за 2014 г. – 10 бр. 
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Броят на изменените присъди, с които се смекчава положението на 

подсъдимия (намаляване на наказанието), за целия период са 6 бр., като за 

2013 г. – 4 бр., за 2014 г. – 2 бр.  

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

Потвърдените определения на първа инстанция, с които е прекратено 

наказателното производство от прокурора, за целия проверяван период са 36 

бр., като за 2013 г. са 15 бр. , за 2014 г. са 21 бр.  

Отменените осъдителни присъди с оправдаване на подсъдимия изцяло 

за целия период са 4 бр. от които за 2013 г.- 3 бр., за 2014 г – 1 бр.  

Броят на отменените присъди с връщане на делото за ново разглеждане 

на съда или прокурора общо за целия период е 9 бр., като за 2013 г. – са 7 

бр., като 5 бр. са върнати на съда и 2 бр. на прокурора; 2014 г. – 2 бр. като 2 

бр. дела са върнати на съда и няма върнати на прокурора. 

От решените общо 640 бр. дела (I-ва и въззивна инстанция), обжалвани 

са 82 бр., от които за 2013 г. – 49 бр., за 2014 г. – 33 бр. От обжалваните има 

резултат по 69 дела. От тях потвърдени са 32 бр. (39.02%), изменени са 18 

бр. (21.96%) и отменени – 13 бр. (15.85%). От отменените, върнати за ново 

разглеждане са – 5 (38.46%), решени по същество - 63 (76.83%). 

От обжалваните общо 49 бр. съдебни актове за 2013 г., като на съдия 

Бисер Петров са 7 бр.(14,28%), на съдия Виктор Георгиев са 10 бр. (20,41%), 

на съдия Елена Николова са 3 бр. (6,12%), на съдия Иванка Шкодрова са 15 

бр. (30,61%),  и на съдия Красимир Маринов са 10 бр. (20,41%).    

От обжалваните общо 49 бр. съдебни актове, 30 бр. са решени от 

Апелативен съд – София, от които на съдия Бисер Петров са 4 бр.(13,33%), 

на съдия Виктор Георгиев са 8 бр. (26,67%), на съдия Елена Николова са 2 

бр. (6,67%), на съдия Иванка Шкодрова са 9 бр. (30,00%),  и на съдия 

Красимир Маринов са 5 бр. (16,67%).      

От обжалваните 49 бр. съдебни актове, отменени са 6 бр., от които на 

съдия   Виктор Георгиев са 1 бр. (16,67%), на съдия Елена Николова са 1 бр. 

(16,67%), на съдия Иванка Шкодрова са 3 бр. (50,00%),  и на съдия Красимир 

Маринов са 1  бр. (16,67%).     

От обжалваните 49 съдебни актове за 2013 г. са потвърдени 15 бр., от 

които на съдия Бисер Петров са 3 бр.(20,00%), на съдия Виктор Георгиев са 

4 бр. (26,67%), на съдия Елена Николова са 1 бр. (6,66%), на съдия Иванка 

Шкодрова са 2 бр. (13,33%),  и на съдия Красимир Маринов са 3 бр. 

(20,00%).     

От обжалваните общо 33 бр. съдебни акта за 2014 г., на съдия Бисер 

Петров са 7 бр.(21,22%), на съдия Виктор Георгиев са 6 бр. (18,18%), на 

съдия Елена Николова са 2 бр. (6,06%), на съдия Иванка Шкодрова са 8 бр. 

(24,24%),  и на съдия Красимир Маринов са 8 бр. (24,24%).     
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От обжалваните общо 33 бр. съдебни акта, 15 бр. са решени от 

Апелативен съд – София (45,45%), от които на съдия   Бисер Петров са 

4бр.(26,26%), на съдия Виктор Георгиев са 3 бр. (20,00 %),  на съдия Иванка 

Шкодрова са 4 бр. (26,26%),  и на съдия Красимир Маринов са 3 бр. 

(20,00%).     

От обжалваните 33 съдебни акта, отменени са 3 бр. (9,09 %) , от които 

на съдия на съдия Бисер Петров са 1 бр.(33,33%),  и на съдия Красимир 

Маринов са 2 бр. (66,67%).     

От обжалваните 33 съдебни актове за 2014 г. са потвърдени 9 бр. 

(27,27%), от които на съдия на съдия Бисер Петров са 2 бр.(22,22%), на 

съдия Виктор Георгиев са 2бр. (22,22%), на съдия Иванка Шкодрова са 3бр. 

(33,34%),  и на съдия Красимир Маринов са 1 бр. (11,11%).    

От обжалваните 5 бр. съдебни акта на ОС – Перник, като въззивна 

инстанция, пред ВКС за 2013 г., на съдия Бисер Петров са две дела и на 

съдия Иванка Шкодрова са две дела, като и четирите присъди са потвърдени. 

Петото дело е на младши съдия, като присъдата по него е частично изменена 

в наказателната част. 

От обжалваните 6 бр. съдебни акта на ОС – Перник, като въззивна 

инстанция, пред ВКС за 2014 г., на съдия Бисер Петров е едно дело с 

потвърдена присъда, на съдия Иванка Шкодрова е едно дело с отменена 

присъда и върнато за ново разглеждане и на съдия Красимир Маринов три 

дела, като по едното въззивната жалба е била неоснователна, а по другите 

две жалбата е върната за изпълнение на процедурата по чл. 351, ал. 4, т. 1 от 

НПК. 

 Качеството на съдебните актове може да бъде подобрено по всички 

видове дела и за всички наказателни съдии. Пътят към това е подобряване 

подготовката по тълкуването и прилагането на законите, изучаване 

практиката на ВКС и ВС, както и на теорията по проблемните въпроси за 

съдебната практика. 

 
    

VІІ. НАТОВАРЕНОСТ   НА СЪДИИТЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 

ОТДЕЛЕНИЕ НА ПОС 

 

Броят на съдебните заседания на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, за проверявания период е както следва:  

● за 2013г. – съдия Бисер Петров -  98 бр. ( 53 бр. о.з. и 45 бр. з.з.), 

съдия Виктор Георгиев – 120 бр. ( 70 бр. о.з. и 40 бр. з.з.), съдия Елена 

Николова – 47 бр. ( 24 бр. о.з. и 23 бр. з.з.), съдия Иванка Шкодрова – 113 бр. 
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( 71 бр. о.з. и 42 бр. з.з.) и съдия Красимир Маринов – 113 бр. ( 75 бр. о.з. и 38 

бр. з.з.).    

● за 2014 г.  съдия Бисер Петров -  113 бр. ( 65 бр. о.з. и 48 бр. з.з.), 

съдия Виктор Георгиев – 126 бр. ( 67 бр. о.з. и 59 бр. з.з.), съдия Елена 

Николова – 59 бр. ( 28 бр. о.з. и 31 бр. з.з.), съдия Иванка Шкодрова – 128 бр. 

( 83 бр. о.з. и 45 бр. з.з.) и съдия Красимир Маринов – 33 бр. ( 18 бр. о.з. и 15 

бр. з.з.).    

Средномесечно постъпление на наказателните дела за съда през 

проверявания период по години:  

за 2013 г. – 27,42 броя дела; за 2014 – 24,50 броя дела. 

   Средното постъпление на съдия за месец е 5,48 бр. дела за 2013 г. и 4,9 

бр. дела за 2014 г.  и същевременно средно месечно един съдия е свършвал 

5,47 бр. дела за 2013 г. и 5,20 бр. дела за 2014 г. 

  Постъпилите и свършени дела за всеки съдия по години и месеци са 

както следва:  
 

Постъпили дела за 2013 г. 

Съдия/Месец  
2013 г. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

средно  
месечно 

Бисер Петров 7 6 2 6 8 5 5 3 8 12 10 4 6,33  

Бисерка Милушева 1         1       1      0,25 

Виктор Георгиев 6 4 4 10 1 7 4 3 5 4 6 6  5,00 

Елена Николова 3 5 2 6 12   3 2 2 2   8  3,75 

Зорница Дойчинова   5 1 4 2 3 1 1 5 2 4 5 2,75 

Иванка Шкодрова 2 6 7 6 1 8 2 2 2 9 8 6  4,92 

Красимир Маринов 3 5 6 6 5 5 5 3   10 5    4,42 

Петър Михайлов                           

 

Свършени дела за 2013 г. 

Съдия/Месец  
2013 г. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

средно  
месечно 

Бисер Петров 6 6 4 4 9 4   5 10 14 6 4  6,00 

Бисерка Милушева     1       1            0,17 

Виктор Георгиев 5 2 5 12 3 6 2 4 3 5 4 6 4,75 

Елена Николова 2 6 4 4 11 3 3 2 3 1   6  3,75 

Зорница Дойчинова   5 1 4 1 4 2   6   1 7  2,58 

Иванка Шкодрова 1 6 8 5 3 8   2 1 4 12 8  4,83 

Красимир Маринов 6 8 4 6 5 6 12     10 5    5,17 

Петър Михайлов     1                     
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Постъпили дела за 2014 г. 

Съдия/Месец  
2014 г. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

средно  
месечно 

Бисер Петров 5 7 4 4 7 9 5 2 4 12 4 5 5,67 

Бисерка Милушева                           

Виктор Георгиев 6 4 6 6 8 19 3 5 4 9 8 4  6,83 

Елена Николова 1 2 6 2 1 3 5 1 1 8 3 4  3,03 

Зорница Дойчинова 4 3 4 3 1 2               

Иванка Шкодрова 4 4 8 6 7 5 9 2 4 7 10 3  5,75 

Красимир Маринов 5 5 4     3 1        1 1,67 

Методи Величков   1                 1      

Свършили дела за 2014 г. 

Съдия/Месец  
2014 г. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

средно  
месечно 

Бисер Петров 7 3 8 4 8 9 4   5 15 2 7 6,00 

Бисерка Милушева 1                         

Виктор Георгиев 5 4 9 3 9 19 4 3 5 11 7 7 7,17 

Елена Николова 2 1 7 1 2 3 5 2   8 3 3  3,08 

Зорница Дойчинова 2 5 3 4 1 2 1             

Иванка Шкодрова 1 4 8 6 9 6 9 1 4 8 6 6  5,67 

Красимир Маринов 3 8 4 2 1 3 5            2,17 

Методи Величков     1                     

 

Общ брой постъпили, свършени и останали несвършени в края на периода дела за всеки 

съдия по години: 

  

Година 2013 2014 Общо за 2013 и 2014 г. 

Съдия пост. свърш. вис. пост. свърш. вис. пост. свърш. 

Бисер Петров 76 72 6 68 72 2 144 144 

Бисерка Милушева 3 2 1 0 1 0 3 3 

Виктор Георгиев 60 57 8 82 86 6 142 143 

Елена Николова 43 42 3 37 37 3 80 79 

Зорница Дойчинова 30 28 4 17 21 0 47 49 

Иванка Шкодрова 62 63 7 69 68 8 131 131 

Красимир Маринов 55 63 8 19 26 1 74 89 

Методи Величков 0 0 0 2 1 1 2 1 

Петър Михайлов 0 1 0 0 0 0 0 1 

Общо 329 328 37 294 312 21 623 640 

Забележка:   
Съдия Красимир Маринов от месец ноември 2013 г. гледа и граждански дела.  

 

  

От посочените данни се констатира, че съотношението между 

възложените и свършените дела е почти 1:1, което сочи на добра организация 

в работата, ритмичност и висока ликвидност на постъпващите дела. 
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Същевременно следва да се отбележи, че натовареността на съдиите не 

е голяма и това позволява и своевременно приключване на делата, което за 

този съд е налице, за преобладаващия брой дела. 

 

 

VІІІ.  АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО 

НА ЗАКОНА ПО ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

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

 

 Целта на тази проверка е да се установи какво е качеството на 

приложение на закона по влезлите в сила съдебни актове, без това да засяга 

независимостта на съдиите в тяхната правораздавателна дейност. По нататък 

целта на същата проверка е да се констатира еднакво ли се разбира и прилага 

закона към идентични фактически хипотези, т.е. дали съдебната практика е 

еднаква и безпротиворечива. Ако има противоречива съдебна практика 

ИВСС следва да установи на какво се дължи явлението: на недостатъчна 

подготовка, на непознаване на съдебната практика на ВКС или на други 

причини. С оглед на резултатите от проверката , ИВСС е длъжен да обяви 

своето становище по дължимото приложение на закона за съответните 

хипотези и това е първата стъпка в диалога по  същия предмет. Ако има 

сближаване на позициите е възможно процесът на уеднаквяване на съдебната 

практика да приключи дотук. Ако различието остане, ИВСС с оглед на 

резултатите и от проверките на други съдилища е длъжен да сигнализира 

компетентните органи да поискат от ВКС задължително тълкуване на 

съответнота норма.   

 В крайна сметка смисълът на проверката по чл. 54, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗСВ 

е да се достигне до унифицираност и предвидимост на съдебната практика 

при еднакви или сходни фактически хипотези, с което ще се подобри 

качеството на правоприлагането. 

 Наказателното отделение на ОС –Перник е комплектовано с добре 

подготвени съдии, с достатъчен професионален и житейски опит, каето е 

позитивна предпоставка за едно добро правораздаване. Като цяло съдът 

изпълнява качествено и в законовите срокове своите правосъдни и 

правораздавателни задължения. Допълнителни положителни предпоставки за 

това са близостта до гр.София и възможността да се получи необходимата 

информация по тълкуването и прилагането на закона и в непосредствен 

разговор със съдии от висшестоящите съдилища, а така също и с научни 

работници от ЮФ и БАН. Съществено положително значение за дейността 

на наказателното отделение има дългогодишния съдийски опит и много 

добрите организаторски качества на председателя на съда г-жа Елена 



35 

 

Николова, която може да разчита на решенията на общото събрание на 

съдиите от наказателното отделение при затруднение в правоприложението 

или при решаването на  други въпроси, както и на становището на отделни 

съдии с изявени професионални качества. 

При плановата си проверка ИВСС констатира, че наказателното 

правораздаване в ОС-Перник се осъществява в съответствие с изискванията 

на закона в преобладаващия брой случаи при разглеждането на конкретните 

дела.  

 Предварителната подготовка на делата, разглеждането им в с.з., 

изготвянето на съдебните протоколи(СП) както и на останалите съдебни 

актове се извършва законосъобразно и на сравнително добро професионално 

ниво. 

 Констатираните отклонения и несъответствия с изискванията на закона 

не са тежки, съществени и непреодолими. Тяхното посочване не следва да се 

приема като тенденциозно, нито като незаслужена критика, а единствено и 

само като средство за по-нататъшното общо подобряване на качеството и 

срочността на правораздаването, с оглед постигането на обществените 

очаквания в регионален и национален мащаб. 

 

 Основни бележки по съдебната наказателна практика: 

 

 І. По образуването на наказателните дела. Общи положения.  

 Известно е, че съгласно чл. 247, ал. 1 НПК производството пред 

първата инстанция се образува по обвинителен акт (ОА) и по тъжба на 

пострадалия – с разпореждане на председателя на съда. Съгласно чл. 317 

НПК, доколкото в Глава XXI (Въззивно производство) НПК няма особени 

правила, се прилагат правилата за производството пред първата инстанция. 

От това следва, че правилата за образуване на първоинстанционното 

наказателно производство са приложими и за въззивното производство по 

наказателни дела. Съгласно чл. 2, ал. 1 НПК наказателно-процесуалния 

кодекс се прилага за всички наказателни дела, образувани от органите на РБ. 

Съгласно чл. 84, ал. 1 ЗАНН, доколкото в същия закон няма специални 

правила за производството пред съда, се прилагат правилата по НПК. От 

посочената дотук нормативна уредба е видно, че редът за образуване на 

делата по НПК се прилага за всички наказателни дела в първа и въззивна. 

  

 І.1. По конкретното образуване на наказателните дела. 

 Образуването става върху щемпел, който не отговаря на всички 

изисквания по действащото законодателство. Достойнство на използвания 

щемпел е че все пак от съдържанието му се вижда, че основното му 
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предназначение е образуване на делото, както и това, че не съдържа други 

диспозитиви, несъотносими към правомощията на председателя на съда в 

този стадий на процеса. Същият щемпел не съдържа изискването на чл. 9 от 

ЗСВ разпределението на делото на докладчик да става по реда на 

постъпването, по електронен път. Освен това в случаите при които 

председателят е заместван в дейността по образуването не е ясно на какво 

основание е заместването: по заповед, по закон, други. Така са образувани 

НОХД № 285/2014 г., НОХД № 118/2013 г., НОХД № 251/2013 г., НОХД № 

137/2014 г., НОХД № 57/2014 г., НОХД № 290/2014 г., НОХД № 177/2014 г., 

НОХД № 42/2013 г. и др. Основен недостатък при образуването на тези дела 

е, че те не са образувани от председателя на съда, съгласно чл. 247 от НПК, а 

от друго неиндивидуализирано  и не посочено длъжностно лице, което не е 

недопустимо, но изискването в тези случаи е да се посочи основанието за 

заместване на председателя. Тези недостатъци при образуването на делото 

могат да поставят основателно въпроса дали въобще е законосъобразно 

образуването му. Известно е че образуването на делото поставя 

юридическата основа и началото на предстоящото съдебно производство. 

Ако няма валидно образуване на наказателното дело не би могло да се 

приеме, че действията на страните и съда са редовни, както и че събраните 

доказателства и постановения съдебен акт отговарят на законовите 

изисквания. 

 Образуването на делото не е административна, а процесуална дейност. 

Чрез образуването на делото се потвърждава още веднъж, и то по 

авторитетен начин, че сезиращите документи по делото са постъпили в съда, 

че преписката е достатъчно окомплектована, за да е възможно разглеждане 

на делото, че делото е подведомствено на съда и е в рамките на неговата 

предметна (материална) подсъдност, потвърждава се и неговия характер. 

Образуването на делото е функционална последица от положителния отговор 

на поставените по-горе въпроси. От образуването на делото се изчисляват 

всички предвидени в НПК срокове. Ето защо към образуването на делото 

следва да се пристъпва не формално, а с разбиране на неговото значение за 

съдебното производство. Така както без валидно образуване на ДП се приема 

несъмнено, че извършените действия по разследването, събраните 

доказателства и постановените актове са незаконосъобразни, на още по-

голямо основание това важи за образуването на съдебното дело. Така както 

съдът трябва да бъде критичен към действията и актовете на органите на ДП 

и на други органи на всяко предсъдебно производство, по същия начин, даже  

и повече следва да бъде критичен и самокритичен към собствените си 

действия с оглед тяхното съответствие с изискванията на закона. 
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I.3. За да се отстранят посочените недостатъци при образуването на 

наказателните дела, ИВСС предлага да се използва щемпел с примерно 

следното съдържание:   

 Ред първи:          Окръжен съд – гр. Кюстендил 

 Ред втори:          Образувам НОХД № ........../20 ........ г. 

 Ред трети:           Докладчикът определен по чл. 9 ЗСВ 

 Ред четвърти:     гр. Кюстендил    ...................  20...... г.    

 Ред пети:             Председател:  .............................. 

 Ред шести:          Заместващ съдия: ........................ 

            По заповед № ........... или 

            на основание ......................  

 

 В този си вид щемпелът съдържа всички необходими данни за 

правилното образуване на делото. 

 

 По насрочванено на наказателните дела. 

 Преобладаващо насрочването на НОХ делата става с разпореждане, 

съгласно чл. 252 НПК. Разпорежданията са относими, конкретни и пълни 

(приложими само към конкретното, не и към всяко друго дело), от което 

следва, че те не са шаблонни и бланкетни, а са постановени в резултат на 

конкретно проучване особеностите на насрочваното дело. В разпореждането 

се дава отговор за наличието на всички необходими положителни 

предпоставки за разглеждане на делото и за отсъствието на отрицателните 

предпоставки, правещи невъзможно разглеждането му. Преценяват се 

условията за реда и процедурата на разглеждане на делото. Практиката е 

добра и препоръката е тя да продължи.  

 При проверката се констатираха и случаи, при които насрочването на 

делата става не с разпореждане, а със саморъчно изписана резолюция на 

докладчика по делото (НОХД № 237/2014 г., НОХД № 37/2014 г., ЧНД № 

170/2014 г. и др.). Освен, че такъв съдебен акт по чл. 32 НПК не е предвиден, 

в саморъчно изписаните резолюции не е възможно да се отрази дали е 

извършен необходимия последващ съдебен контрол върху ДП, събраните 

доказателства, действията и актовете на разследващите органи, осигуряване 

правото на защита на участващите лица в ДП и техните процесуални 

представители. С резолюцията не се дава отговор дали са налице всички 

други условия за разглеждане на делата в о.с.з. и по реда на кои процедури 

ще бъде разгледано делото. Всичко това налага посочената по-горе практика 

за насрочване на делата да бъде изоставена и докладчикът да упражнява 

правомощията си в стадия „Предаване на съд” само с разпореждане, както 

изисква чл. 252, ал. 1 НПК. 
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 Има дела, които са насрочени законосъобразно с разпореждане по чл. 

252, ал. 1 НПК, но при изготвянето на самото разпореждане и при 

упражняване на правомощията на съдията докладчик (чл. 248 -  чл. 252, ал. 1 

НПК) са извършени действия и има съдебно произнасяне по въпроса в 

нарушение на закона. 

 Така с разпореждане по НОХД № 5/2013 г. с докладчик съдия Виктор 

Георгиев и по НОХД № 43/2014 г. с докладчик съдия Елена Неколова и по 

НОХД № 323/2013 г. с докладчик Иванка Шкодрова има произнасяне по 

мярката за неотклонение „задържане под стража” в нарушение на чл. 256, ал. 

3 и 4 НПК, делото не е внесено за разглеждане в о.с.з., разгледано е в 

разпоредително заседание, без изрично искане на подсъдимия или неговия 

защитник. Постановено е потвърждаване на същата мярка, а подсъдимият 

или неговият защитник не са уведомени за това решение на съда, както и за 

възможността да го обжалват по Глава XXII НПК. Нарушението е 

съществено след като са нарушени условията и реда за произнасянето на съда 

и не са гарантирани правата на подсъдимия. 

 На плоскостта на подготвителните действия на съда по чл. 256 НПК, 

законосъобразно е констатиране и в двете разпореждания, че няма искания 

по МНО и по обезпечителните мерки на гаржданския иск, конфискацията, 

глобата и приложението на чл. 53 НК и това е много съществена 

предпоставка за упражняване на съдебната компетентност по същите 

въпроси. Положителното е, че за решаване и на двете основни групи въпроси, 

посочени по-горе, първостепенна предпоставка, според съда, е наличието на 

направено искане, което на практика изключва служебното произнасяне на 

съда. Следващите действия на съда не са в синхрон с приетата за необходима 

предпоставка, поради което тези действия, особено за мярката за 

неотклонение „задържане под стража” (МНОЗПС) са процесуално 

недопустими. Препоръката е не само да се контролират предвидените 

законови предпоставки за определени действия на съда, но е задължително 

именно тези последващи действия на съда да почиват на условия и ред, 

съобразени със закона, особено това е наложително, когато предмет на 

произнасяне е  МЗНЗПС. 

 Първоинстанционното разглеждане на НОХ делата е в съответствие 

със законовите изисквания по преобладаващия брой проверени дела. 

Заслежава да се отбележат следните положителни моменти: задълбичена 

эпредварителна подготовка на делата; своевременно и законосъобразно 

избиране на приложимата процедура; стегнато и целенасочено проведено 

съдебно следствие; спазване изискванията на процесуалния закон; 

законосъобразен съдебен акт. 
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 Наред с положителните съдебни практики при разглеждането на 

първоинстанционните НОХДела, при проверката бяха констатирани 

определени отклонения и несъответствия с изискванията на закона, които се 

посочват с очакването да не се повтарят за в бъдеще: 

 По НОХД № 111/2013 г. с докладчик съдия Виктор Георгиев, в  

диспизитива на присъдата са описани 5 отделни пункта на деяния 

осъществяващи състава на едно и също престъпление – това по чл. 252, ал. 1 

НК, при условията на  чл. 26 НК. Съгласно чл. 301, ал. 2 НПК въпросите по 

чл. 301, ал. 1 НПК се решават отделно, а това се отнася и за квалификацията 

на деянието само когато подсъдимият е обвинен в няколко престъпления. В 

разглеждания случай става въпрос за обвинение в извършването на едно 

престъпление, чл. 252, ал. 2 НК осъществено с няколко отделни деяния. При 

това положение е било необходимо да се посочи, че престъплението е 

осъществено при условията на чл. 252, ал. 1, във вр. с чл. 26 от НК и 

отговорността на подсъдимия да бъде за общо причинения престъпен 

резултат, както впрочем е процедирал и съда. При това положение отделните 

деяния на продължаваното престъпление  не следва да се изписват в 

диспозитива, тъй като те не се наказват поотделно, а общо. Отделното 

изписване на  деянията може да стане в мотивите, а в диспозитива е 

достатъчно да се посочи времевия период на цялостната продължавана 

престъпна дейност, съвкупно причинения престъпен резултат, 

квалификацията на деянието и  наказанието на подсъдимия. Ако по 

отношение на някое от отделните деяния не са били налице всички условия 

по чл. 26, ал. 1 от НК, съдът е бил длъжен да го изключи от веригата на 

продължаваното престъпление  и да приложи правилата за съвкупността, 

което в случая не е направено (п. 3 от присъдата). 

 В случаите когато са налице по отношение на всички условия 

изискванията на чл. 26 от НК, диспозитивът на присъдата следва да бъде като 

за едно престъпление. 

 Присъдата по отношение на квалификацията и начина на изписване на 

присъдата е потвърдена от САС и ВКС без изменение, което не означава че 

посоченото нарушение на изискванията на чл. 26 от НК във вр. с чл. 301, ал. 

2 от НПК не е допуснато. 

 ● По НОХД № 323/2013 г. с докладчик съдия Иванка Шкодрова за 

причинена смърт по непредпазливост в следствие на умишлено причинена 

лека телесна повреда (чл. 124, ал. 2, пр. 2, вр. с чл. 124, ал. 1 и чл. 58а НК) е 

наложено наказание 4 м. лишаване от свобода, т.е. по вид и размер такова, 

което се налага само за причинена лека телесна повреда. Това нарушение на 

чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК е констатирано несъмнено и отстранено 

своевременно от САС, като наказанието л.с. е увеличено на 1 г. 
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 В случая са нарушени директно нормите по чл. 35, ал. 3, чл. 54 и сл. от 

НК, което прави присъдата очевидно незаконосъобразна и несправедлива. 

 От чисто формална гледна точка наказанието по чл. 58а, ал. 1 НК е 

определено при спазване изискването първо да се определи наказанието по 

общия ред (чл.54 НК), след което да се  посочи наказанието за изтърпяване 

след редукцията. 

 ● По НОХД № 251/2013 г. с докладчик съдия Виктор Георгиев при 

изписването на присъдата в диспозитива се възпроизвежда съдържанието на 

съответната норма от ЗДВП ( чл. 21, ал. 1 ), което не е нужно. Достатъчно е 

да се посочи цифровата номерация на тескта, но да се посочи категорично и 

ясно в какво се състои допуснатото нарушение, а не да се възпроизвежда 

цялата норма от което пак не става ясно какво точно е нарушението. От 

заключението на АТЕ е видно, че ударът би могъл да бъде избегнат от 

подсъдимия ако се е движил със скорост 67 км/час, т.е. ако величината на 

скоростта е била под максималната разрешена скорост от 70 км/час. 

Следователно нарушението на правилата на движение, не е относно режима 

на разрешената скорост, а относно режима на съобразената скорост, което 

положение не е съобразено от първоинстанционния съд и за това присъдата в 

тази част е изменена от САС законосъобразно. 

  ● По НОХД № 158/2013 г. с докладчик съдия Иванка Шкодрова 

подсъдимият е осъден по чл.302, т. 1, б.”а”, вр. с чл. 301, ал. 1, вр. с чл. 26 НК 

и чл. 58а, ал. 1 НК на четири  години и шест месеца лишаване от свобода, 

намалено на основание чл. 58а, ал. 1 НК на 3 години лишаване от свобода и 

глоба в размер на 1 000 лева и лишаване от право да заема ръководна 

държавна или обществена длъжност, както и да упражнява такава професия 

за срок от 3 години, за това че през периода от 23.08.2012 г. до 30.08.2012 г. в 

гр.Перник при условията на чл. 26 НК, в качеството си на длъжностно лице, 

заемащо отговорно служебно положение поискал дар в размер на 2 000 лв., 

който не му се следва за да не извърши действие по служба ( да състави 

АУАН) и на 30.08.2012 г. в същото си качество приел дар 1 200 лв., който не 

му се следва за дето е извършил действия по служба и за да не извърши други 

действия по служба. 

 Въпреки, че цялостната  престъпна дейност законосъобразно е 

квалифицирана като продължавано престъпление по чл.302, т. 1, б.”а” НК вр. 

с чл. 301, ал. 1 НК и чл. 26 НК в диспозитива на присъдата има отделно 

изписване на двете деяния които са елемент от единното продължавано 

престъпление и понеже се касае за едно и също престъпление, не са били 

налице изискванията на чл. 301, ал. 2 от НК за отделно изписване на двете 

деяния в диспозитива. Няма пречка това да стане в мотивите. В диспозитива 

е достатъчно да се посочи времевия период, през който е осъществено 
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продължаваното престъпление, изпълнителното деяние в конкретните му 

проявни форми, качеството на дееца, квалификацията на единното 

продължавано престъпление и постановеното наказание. Същественото за 

правилната квалификация на деянието е, че то е осъществено при различни 

форми  на предвиденото в чл. 301, ал. 1 НК изпълнително деяние „ да се 

поиска дар” и „ да се приеме дар” са различни форми на изпълнителното 

деяние на подкупа, които в конкретния случай са довършени изпълнителни 

деяния, поради което няма място за никакъв опит, както незаконосъобразно е 

прието в решението на САС. „ Поискването на дар” не е подготвително 

действие по отношение на подкупа, а довършено деяние на същата форма на 

изпълнителното деяние на подкупа. Ето защо в случая има две самостоятелни 

и довършени форми на изпълнителното деяние на подкупа, осъществени при 

условията на продължавано престъпление, поради което отговорността 

следва да бъде за съвкупно причинения престъпен резултат (получения 

подкуп от 1200 лв. като довършено деяние с настъпили по закон 

общественоопасни последици и поискания подкуп в размер на 2000 лв.), т.е. 

съвкупно причинения престъпен резултат съгласно чл. 26, ал. 2 НК е подкуп 

в размер на 3200 лв. и затова следва да отговаря подсъдимия, а не за 

„подкуп” и „опит за подкуп”, съгласно решението на САС. В разглежданата 

хипотеза  всички форми на предвиденото по закон и осъществено от 

подсъдимия изпълнително деяние, са довършени до край и не може да става 

дума за никакъв опит. 

 Горното се посочва , за да се има предвид при аналогични фактически 

хипотези.  

 Решението на САС е обжалвано пред ВКС, но там не е констатирано и 

не е отстранено посоченото неправилно разбиране на закона. 

 ● НОХД № 5/2013 г. с докладчик съдия Виктор Георгиев в диспозитива 

на присъдата са изписани всички материално-правни предпоставки за 

квалификацията на деянието по признака опасен рецидив, вместо да се 

посочи само квалификацията на деянието във вр. с чл. 29 НК по съответната 

форма, а как се формира опасният рецидив може да се посочи в мотивите. 

Диспозитивът не следва да се натоварва с излишна информация, която 

законът не изисква, тъй като това става за сметка на неговата яснота. 

Диспозитивът е сентенцията на взетото решение и той следва да 

възпроизведе само съдържанието на решението, но не и причините защо е 

взето именно това решение.    

 Съгласно чл. 198, ал. 1, пр. 1 НК и съдебната практика на ВС и ВКС 

грабежът е осъществен чрез употреба на сила, когато за да отнеме вещта от 

владението на другиго, деецът обективно е приложил физическа сила и в 

резултат на това е установил свое неправомерно владение върху вещта. 
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Прилагането на физическа сила по необходимост предполага преодоляването 

на определено положение, състояние или съпротива, за да се установи 

фактическа  власт върху вещта: например издърпването на колие от врата на 

пострадалата, обеци на ушите ѝ, чанта от ръцете ѝ или пък принудително 

сваляне на кожуха от раменети ѝ. Интензитетът на упражнената физическа 

сила е без значение за съставомерността на грабежа. Достатъчно е за 

отнемането на вещта да е упражнена сила, която да е обективирана от дееца и 

усетена от пострадалия. С оглед на тези чисто практически критерии, 

възползването на подсъдимия от обстоятелството, че ръцете на пострадалия 

са били заети и не е могъл да защити съдържанието на джобовете си, не 

съставлява грабеж, а присъствена кражба, след като за отнемането на вещите 

от пострадалия не е обективирана, нито е възприета като приложена 

физическа сила и в този смисъл решението на САС е законосъобразно. 

 ● По НОХД № 79/2013 г. с докладчик съдия Иванка Шкодрова, 

подсъдимата е осъдена за извършено престъпление по чл. 249, ал. 1, вр. с чл. 

26, ал. 1 и чл. 54 НК на 3 г. л.св. и глоба в размер на 3100 лв. В диспозитива 

са изипсани 10 случая на самостоятелни деяния на същото престъпление, без 

да е посочена неправомерно получената сума, нито при отделните деяния, 

нито сумарно, съгласно чл. 26, ал. 2 НК. При продължаваното престъпление, 

отделните деяния не се определят от закона като отделно престъпление, а 

винаги като елемент от единното продължавано престъпление и поради това, 

и съгласно чл. 301, ал. 2 НПК не подлежат на отделно изписване, 

разглеждане и решаване в диспозитива на присъдата, а само в нейните 

мотиви. Незаконосъобразно съдът е приел, че престъплението по чл. 249, ал. 

1 НК е на формално извършване (л. 34 от мотивите, края на абзац 3). Чл. 249, 

ал. 1 НК свързва ползването на платежни инструменти, без съгласието на 

титуляра, с реално получаване на суми, собственост на същия титуляр. 

Поради тази причина допълнителното наказание глоба се определя до 

двойния размер от получената сума, т.е. глобата може да има максимален 

размер до наложената от съда (3100 лв.), без да са изложени съображения 

затова. Няма обяснение решението основното наказание лишаване от свобода 

да е определено при превес на смекчаващите вината обстоятелства под 

средния размер, предвиден в закона (5г. л.св.), а допълнителното наказание 

глоба - в неговия възможен максимален размер. 

 В заключение изписването на диспозитива на присъдата е следвало да 

приключи, като в края на абзац 2 вместо думата „следва”, е било необходимо 

следното продължение „е получила без правно основание от сметката на 

титуляра общо сумата 1550 лв., поради което и на основание чл. 249, ал. 1, 

вр. с чл. 26, ал. 1 и чл. 54 НК я осъжда на 3 г. л. св. и глоба в полза на 
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държавата в размер на 3100 лв. (с продължение на следващите три 

диспозитива, които са законосъобразни и необходими за присъдата). 

 ● По НОХД № 110/2014 г. с докладчик съдия Виктор Георгиев, при 

определяне на окончателния размер на наказанието за изтърпяване по чл. 58а, 

ал. 1 НК е допусната техническа грешка в размер на 20 дни лишаване от 

свобода в повече от дължимото по закон наказание: съдът е определил 

наказанието по общия ред (чл. 54 НК) в размер на 3 г. и 8 м. л. св., което 

възлиза на 44 м. л. св. Една трета от това наказание, с която то следва да се 

намали, е 14 м. и 20 дни. Когато общото наказание се намали с 1/3, за 

изтърпяване остават 2 г. и 5 м. и 10 дни, а не 2 г. и 6 м., както е приел съдът. 

По този начин положението на подсъдимия е било неоснователно и 

незаконосъобразно влошено с 20 дни л. св. Случаят не е типичен, но се 

посочва за съобразяване преди всичко при определяне на наказанието по 

общия ред (чл. 54 НК). Практическото правило, което може да се извлече от 

този прецедент е, че наказанието по чл. 54 НК по размер следва да съставлява 

толкова години или месеци, които да са кратни (делими) на три. В противен 

случай, какъвто е разглежданият, се получават известни остатъци, които не 

се отчитат адекватно.       

 ● По НОХД № 255/2014 г., което е разгледано и решено по Глава 

ХХVІІ НПК като СССл. при провеждането на  съдебното следствие и при 

изписване на съдебния протокол(СП) на л. 25, гърба са разменени местата на 

извършените и отразени процесуални действия: по чл. 372, ал. 4 

констатацията, че при постановяване на присъдата ще се ползват 

направените самопризнания. За да се направи тази констатация съобразно чл. 

372, ал. 4 е необходимо съдът да се убеди, че направеното самопризнание се 

подкрепя от ДМ на ДП. Това обаче практически и като хронология не може 

да стане преди прочитане и приобщаване на доказателствените материали 

(ДМ)  от ДП към делото по реда на чл. 283 НПК. От това следва, че за да се 

направи обявлението по чл. 372, ал. 1 НПК, че самопризнанията на 

подсъдимия ще се ползват при постановяване на присъдата е необходимо: 

първо да се приложи чл. 283 НПК, за да има въобще доказателства въз основа 

на които да се преценява достоверността на направените самопризнания. Ето 

защо избраната хронология на процесуалните действия в СП следва да бъде в 

обратен ред на посочения от съда. 

 Аналогично е положението и при разглеждането на НОХД № 57/2014 г. 

с докладчик съдия Красимир Маринов ( л. 2 от СП) и др. По същия начин е 

процедирано и по НОХД № 255/2014 г. с докладчик съдия Бисер Петров, по 

НОХД № 158/2013 г. с докладчик Иванка Шкодрова, по НОХД № 173/2014 г. 

с докладчик съдия Бисер Петров, по НОХД № 42/2013 г. с докладчик съдия 
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Виктор Георгиев, по НОХД № 323/2013 г. с докладчик съдия Иванка 

Шкодрова и др. 

 По НОХД № 119/2014 г. с докладчик съдия Виктор Георгиев, по НОХД 

№ 63/2013 г. с докладчик съдия Бисер Петров и по НОХД № 43/2014 г. с 

докладчик съдия Елена Николова няма задължителната констатация по чл. 

372, ал. 4 НПК, че самопризнанието на подсъдимия се подкрепя от 

доказателствения материал на ДП и поради това ще се ползва при 

постановяване на присъдата. 

 ● По НОХД  № 137/2014 г. с докладчик съдия Иванка Шкодрова, 

делото е решено със споразумение по Глава XXIX НПК. В СП е вписано 

споразумение в смисъл, че на основание чл. 55, ал. 3 НК на подсъдимия не се 

налага по-лекото предвидено наказание по чл. 277а, ал. 8 НК. Това вписване е 

незаконосъобразно, тъй като специалната норма по чл. 277а, ал. 8 НК е 

относно конфискацията и приложението ѝ не може да бъде осуетено поради 

прилагане на разпоредби от общата част на НК – чл. 55, ал. 3 НК. Тази норма 

следва да се тълкува като продължение на предходната ал. 2 и се отнася само 

за глобата, но не и за конфискацията. Разпоредбата на чл. 277а, ал. 8 НК е 

диспозитивна и позволява самостоятелна преценка на съда относно 

приложението на конфискацията, без да се позовава на чл. 53, ал. 3 НК. 

 Независимо от този недостатък на споразумението, това съгласувано 

волеизявление е прието и е одобрено от съда в този му вид. 

 В одобреното споразумение съдът е приложил чл. 53, ал. 2, б. „а” НК и 

на това основание е отнел в полза на държавата използвания от подсъдимия 

металотърсач „Енигма” за извършване на престъплението. Не са отнети в 

полза на държавата другите вещи, послужили за извършването му – 

компютърна конфигурация с надпис „Мах”, дигитална микроскоп-камера с 

USB вход, кутия за камерата и принадлежности, които са средство за 

извършване на престъплението по чл. 277а, ал. 3, пр. 1, вр. с ал. 2 НК. 

 Общата констатация е, че съдът е следвало да насочи усилията си за 

коригиране условията на споразумението преди одобряването му, а не след 

одобряването му да го възпроизвежда в един санкционен съдебен акт, чрез 

който се обезсмисля идеята, предназначението и практическия смисъл от 

споразумението. Съдът вместо да контролира страните при приложението на 

чл. 381, ал. 5 т. т. 1- 6 НПК, ги е заместил напълно, като е упражнил 

санкционните си правомощия и това вече не е споразумение, а друго 

непредвидено от закона производство. 

 Следва да се има предвид, че съдебната компетентност основно е 

санкционираща и тя може да бъде упражнявана само при условия и ред, 

предвидени в закона. В противен случай, какъвто е разглеждания, тя не е вече 

редовна и законосъобразна процесуална дейност. 
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 Ролята на съда по Глава XXIX НПК е само да напъти, контролира и 

еветуално да коригира, по предвидения начин в закона, поведението на 

страните по сключването на споразумението, както и да прецени дали то 

съответства на закона и морала. Съдът обаче няма правораздавателна 

компетентност по материята, уредена за решаване на делото със 

споразумение в НПК. И когато липсва компетентност, всичко извършено от 

некомпетентния орган е по право нищожно (невалидно), макар че такъв 

термин няма в НПК. Все пак трябва да се знае, че определението на съда, с 

което се одобрява споразумението по описания по-горе начин, подлежи на 

отменяване по реда на възобновяването, поради това, че е постановено при 

съществено нарушение на процесуалните правила. 

 По идентичен с горепосочения начин са разгледани и решени по реда 

на Глава XXIX НПК и следните дела: НОХД № 285/2014 г. и НОХД № 

177/2014 г., с докладчик съдия Елена Николова; НОХД № 37/2014 г. и НОХД 

№ 237/2014 г., с докладчик съдия Бисер Петров;  НОХД № 155/2014 г., с 

докладчик съдия Виктор Георгиев и НОХД № 171/2014 г., с докладчик съдия 

Иванка Шкодрова и др.  

 Законосъобразно са одобрени споразуменията по НОХД № 120/2013 г. 

с докладчик съдия Красимир Маринов и по НОХД № 3/2013 г. с докладчик 

съдия Бисер Петров. По тези дела определението по чл. 382, ал. 7 НПК се 

изразява само в одобряване на вписаното в СП и подписаното от страните 

споразумение. Тази практика е съобразена напълно с изискванията на закона 

и щом и по тези дела има привеждане в изпълнение на споразумението, както 

и изготвяне на бюлетина за съдимост на осъдените лица, следователно не би 

могло да се поддържа, че изискванията по извършването на тези дейности 

налага прередактиране и преформулиране на СП като съдебен акт. 

 ИВСС препоръчва в общото събрание на наказателните съдии да се 

обсъдят и двете практики и да се възприеме тази, която е съобразена със 

закона. 

 При проверка на НОХДелата решени със споразумение се 

констатираха и други отклонения от прилагането на закона, които не следва 

да се повтарят. 

 ● По НОХД №  237/2014 г. съдия Бисер Петров е одобрил 

споразумение за грабеж на стойност 1757 лв.със съгласувано наказание 4 м и 

20 дни л.с., т.е. колкото е било предварителното задържане на дееца. 

Налаженото наказание е явно несправедливо по изискванията на чл. 348, ал. 

5, т. 1, вр. с чл. 35, ал. 3, чл. 36 и чл. 54 НК. С този съдебен акт вместо 

респект и превъзпитаване деецът е получил официално съдебно толериране, 

което не е нито в обществен интерес, нито в интерес на правосъдието и 

неговия авторитет. 
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 ● По НОХД № 120/2013 г. съдия Красимир Маринов е одобрил 

споразумение за извършено продължавано престъпление по чл. 354а НК, ал. 

2, изр. 2, пр. 1 и 2, във вр. с ал. 1, изр. 1, пр. 4, чл. 20, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 54 

и чл. 55 НК, като отделните деяния на продължаваното престъпление са 

осъществени с различни отделни форми на изпълнително деяние, които не са 

групирани по приоритетна еднородност, по количество и стойност, за да се 

наложи общо наказание за съвкупно причинения престъпен резултат 

съгласно чл. 26, ал. 2 НК, на който се е позовал и съда. 

 Разпоредбите по чл. 54 и 55 НК са различни, алтернативни и 

взаимноизключващи се режими за определяне на наказанието, които не могат 

да се прилагат едновременно, както това е станало в случая.  

 По НОХД № 3/2013 г. с докладчик съдия Бисер Петров, е допуснато 

вписване в СП и одобряване на споразумението, което съдържа клауза 

(съгласие) за солидарно заплащане на разноските от подсъдимите. Съгласно 

чл. 53 ЗЗД солидарността е предвидена ако увреждането (чл. 45 ЗЗД) е 

причинено от неколцина. Задължението за разноски не е подчинено на 

режима на солидарността, а съгласно чл. 189, ал. 3 НПК разноските се 

заплащат  от подсъдимите съразмерно на доказаността на обвинението срещу 

всеки от тях, но се заплащат отделно от осъдените. 

 В заключение към прегледа на делата, решени със споразумение, 

следва да се посочи още следното: 

 Необходимо е по всяко споразумение да се приложи цялостен съдебен 

контрол върху законосъобразното упражняване правомощията на страните, 

посочени в чл. 381, ал. 5, т.т. 1 – 5 НПК, както и относно законосъобразното 

формиране на клаузите, свързани с квалификацията на деянието, 

приложението на нормите на общата част на НК, както и относно определяне 

вида и размера на наказанието. Страните нямат право да прилагат чл. 59, ал. 

1 и чл. 53 НК, както и да се произнасят по това какво да стане с веществените 

доказателства, когато те са под особения режим на чл. 53 НК (средство или 

предмет на престъплението) или тяхната принадлежност не е безспорна. 

 Съгласно чл. 381, ал. 8 НПК страните могат да прилагат чл. 23 НК и по 

аргумент на чл. 371, ал. 5, т. 3 НПК, също и чл. 66 НК. Приложението на чл. 

66 НК не следва да става за всяко престъпление от съвкупността, а само след 

групиране на наказанието. 

 По разноските е допустимо съгласие, но веднъж постигнато от 

страните, не следва да се пререшава от съда. 

 Когато страните са се произнесли по приложението на норми, извън 

техните правомощия, съдът следва да настоява тези клаузи да не се включват 

в окончателния текст на споразумението и след неговото одобряване, но 

преди прекратяване на делото, съдът следва да реши същите въпроси по чл. 
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306 НПК. Със самостоятелно определение, което подлежи на обжалване по 

Глава XXII НПК. В това е смисълът страните да не решават въпроси, които 

влизат в сила и не могат да бъдат коригирани по реда на обжалването при 

евентуални грешки.     

 Приключвайки анализа на първоинстанционната дейност на ОС – 

Перник е необходимо да се отбележи, че освен констатираните и посочени 

по-горе слабости, значителна част от наказателните дела са решени добре и 

много добре: НОХД № 32/2013 г., с докладчик съдия Елена Николова; НОХД 

№ 23/2013 г., НОХД № 229/2014 г. и НОХД № 327/2013 г. с докладчик съдия 

Иванка Шкодрова и др. 

 При проверката на съдебните актове по ЧНД и НАХД, разгледани през 

проверявания период от ОСІПерник – наказателно отделение, не бяха 

констатирани нарушения на закона и може определено да се посочи, че тези 

дела не създават проблеми на съда при тяхното разглеждане, решаване и 

изписване на съответни съдебни актове. 

 

 

ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

 Задачата на въззивното производство е да се упражни последващ 

съдебен контрол върху постановената първоинстанционна присъда, преди 

влизането й в сила и в зависимост от констатациите на въззивния съд при 

цялостната проверка на присъдата той може да потвърди присъдата, да я 

измени, да я отмени и върне делото за ново разглеждане или да я отмени и 

постанови нова присъда. 

 За да изпълни тези задачи въззивната инстанция разполага с най-широк 

кръг правомощия от чисто касационни ( само отменителни)  до пълни 

правомощия по съществото на делото със заместваща компетентност за 

основно решаване на делото, каквито има първоинстанционния съд. 

 За да осъществи тези правомощия въззивния съд има правото и 

задължението ( следователно) и компетентността : 

1) да провери изцяло правилността на присъдата независимо от 

основанията и частта на обжалването й; 

2) да събира по искането на страните или по свой почин всички 

допустими доказателства и ДС, каквато възможност има и 

първоинстанционния съд; 

3) да приема нови фактически положения различни от приетите в 

присъдата, независимо дали пред тази инстанция се провежда ново 

съдебно следствие или не; 
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4) да даде цялостна оценка на качеството на обжалваната присъда и да 

провери и окачестви нейната правилност с оглед касационните 

основания по чл. 348 НПК. 

5)  Единствено непълнотата на доказателствения материал и 

необосноваността на присъдата са основания за въззивната 

проверка, които нямат актуална дефиниция в НПК – 2005 г. За тези 

две основания важи напълно еднозначната и утвърдена практика на 

ВС и ВКС, която е задължителна, защото не е отменена. 

6) Въззивният съд е длъжен да изясни напълно релевантните за 

наказателната отговорност фактически положения защото 

попълването на делото с доказателства се преустановява именно във 

въззивната инстанция до нейното произнасяне и от този момент 

насетне възниква забраната за събиране на нови доказателства и за 

приемането и установяването на нови фактически положения. 

7) От посоченото до тук следва, че въззивната инстанция има пълен 

съдебен контрол върху фактите и неограничени правомощия за 

тяхното установяване и изясняване, провеждайки самостоятелно 

съдебно следствие или в резултат на собствена нова оценка на 

събраните от двете инстанции доказателства. 

8) Въззивната инстанция разполага с пълни правомощия за цялостна 

проверка на законосъобразното приложение(спазване) на 

материалния и процесуалния закон и може да постанови своя 

квалификация на извършеното деяние при спазване изискванията за 

изменение на обвинението за първата инстанция и забраната за 

влошаване положението на подсъдимия без съответен протест или 

жалба. 

9) При правилно изяснени фактически обстоятелства и 

законосъобразно прилагане на наказателния материален и 

процесуален закон въззивната инстанция може да постанови 

обоснован, законосъобразен и справедлив съдебен акт, с който да 

направи безпредметно сезирането на ВКС. Това определя 

изключително голямата роля на въззивния наказателен съд в 

наказателния процес на РБ, както и изключителното значение на 

неговата дейност за постигането на законосъобразен и справедлив 

съдебен акт. Тези общи бележки следва да се имат предвид от всеки 

наказателен съдия, който участва в провеждането на въззивно 

наказателно производство. 

 В своята дейност съдиите от наказателното отделение на ОС – Перник 

са се съобразявали с горепосочените положения и изисквания на закона 

относно характера, задачите и възможностите на въззивното производство. 
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 Има известни отклонения от изискванията на закона, които не са 

особено съществени, но се посочват, за да не се повтарят за в бъдеще. 

 ● По ВНОХД № 202/2013 г. с докладчик съдия Красимир Маринов. По 

делото е постановена нова присъда от въззивната инстанция, след като е 

отменена първоинстанционната присъда. Във въззивната нова присъда има 

само едно изречение защо се отменява обжалваната присъда. Съгласно 

отразената хронология в чл. 336 НПК на процесуалните действия на 

въззивния съд, за да се постанови нова присъда първо следва да се отмени 

постановената от основния съд, без значение дали е осъдителна или 

оправдателна. Отменяването следва да стане по съображения, които по 

необходимост се инкорпорират като първа част на новата присъда, но по 

естество и съдържание не следва да се отличават съществено от всяко 

отменително решение на въззивния съд, освен с тази разлика, че делото 

вместо да се връща за ново разглеждане, се приема за решаване от 

въззивната, която заменя напълно основната инстанция. Отменяването на 

първоинстанционната присъда задължително предполага кратка оценка на 

нейното качество и посочване изрично в какво се състои нейната 

неправилност. 

 Съображенията на въззивния съд следва да имат кратка, но 

съдържателни и точни аргументи. Така непринудено се създава 

отменителното решение, като необходима първа част от новата присъда. 

 В разглеждания случай вместо с процесуалната оценка  на обжалваната 

присъда, ОС е започнал с установяване на новата фактическа обстановка. 

Това също е необходимо, но следва да стане след изготвяне на 

съображенията за отменяване на присъдата. В крайна сметка вместо ОС да 

посочи още в самото начало, че присъдата е необоснована, защото приетите 

за установени фактически положения не се подкрепят от доказателствата по 

делото, които не са оценени съгласно изискванията на НПК, въззивният съд 

е установил своя фактическа обстановка, която като диаметрално 

противоположна на приетата от РС е третирана като законосъобразна и 

обоснована. Така по пътя на сравнението на две противоположни, 

установени фактически положения, логически се счита, че първите са 

незаконосъобразно установени и на това основание са отхвърлени. Този 

начин не е незаконосъобразен, но практически е много по-труден от това, 

което може и е достатъчно да се направи (а именно посоченото по-горе). По 

дела с усложнена фактология, избраният начин ще се окаже неимоверно по-

труден. 

 В заключение при постановяването на нова присъда въззивният съд 

следва да съобразява, че въззивната нова присъда задължително се състои 

от: а) едно отменително въззивтно решение, което съдържа кратки 
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съображения и адекватна, но също кратка аргументация; б) една 

първоинстанционна присъда по същество с диспозитив и мотиви, съгласно 

процесуалния закон. 

 Аналогично несъответствие с изискванията на чл. 336 НПК се допуска 

и при постановяването на нови присъди от други съдии. 

 ● По ВНОХД № 261/2014 г. с докладчик Елена Николова решението е 

изписано много добре. То съдържа кратък, но цялостен анализ на 

качеството на обжалваната присъда и това е положителна практика, която 

може да се препоръча и на другите касационни съдии. ИВСС има само една 

бележка към решението. ОС се е съгласил с оправдателната част на 

първоинстанционната присъда по липсата на квалифициращия признак 

„използване на техническо средство”, въпреки задължителната практика на 

Пл.ВС, че техническо средство е и намереният, същият или друг преправен 

ключ, без който кражбата би била невъзможна, както това е в разглеждания 

случай. 

 ● По ВНОХД № 11/2013 г. с докладчик съдия Елена Николава, 

бележката е по изписването съдържанието на обжалваната присъда. В 

случая това е станало абсолютно дословно, като цитат. Този начин на 

изписване съдържа два недостатъка: а) създава се по изкуствен път една 

неяснота относно субекта на постановената присъда, т.к. използваното 

време е сегашно, а би следвало да бъде минало историческо; б) Във 

въззивното решение следва да се отрази не дословно цялата присъда, а само 

най-съществената част от нея и то в един съкратен (редактиран) вариант. 

Този начин на възпроизвеждане на присъдата като „снимка” би се оказал 

много обемен и непродуктивен при големи дела с усложнена фактология. 

 Същия начин на изписване на първоинстанционната присъда е 

приложен и при ВНОХД № 1794/2013 г. 

 Независимо от направената бележка, която не е по съществото на 

решението, а относно неговата формална страна. В решението (първото) 

има направен верен практически извод в смисъл, че след като има 

съгласувани волеизявления по чл. 371, т. 1 НПК да не се проверяват в с.з. 

определени ДС, то законосъобразно РС е приел за установени тези 

обстоятелства, които произтичат и се съдържат в същите ДС, събрани на 

ДП. Същото важи и за самопризнанието по чл. 371, т. 2 НПК. В тези два 

случая законодателят е предвидил възможност за избягване на пълното 

съдебно следствие, като се разчита на ДС от ДП, ако изискванията по т. 1 на 

чл. 371 НПК е тези ДС да са събрани в съответствие с НПК, по  т. 2 на чл. 

371 НПК - те са доброволност (редовност) на самопризнанието, както и 

достоверност, която се установява на базата на преценката на останалите 

доказателства. Ако тези изисквания са съобразени от съда, недопустимо е да 
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се правят възражения относно обосноваността на присъдата, тъй като същия 

начин на доказаване е избран от страните. В тези случаи могат да се правят 

оплаквания за други нарушения на НПК, на материалния закон, както и за 

явна несправедливост на наказанието, но не и за несъбрани доказателства, 

от които има валиден отказ.  

 По ВНОХД № 11/13г. с докладчик съдия Бисер Петров, като изписване 

от формална страна, новата присда е изготвена много добре.  

По нейното съдържание, обаче не могат да не се направят следните 

бележки: 

 1). Неправилно в диспозитива на осъдителната част на новата присъда 

са изписани условията за квалифициране престъплението като „опасен 

рецидив”, вместо това да стане в мотивите. В диспозитива следва да се 

изпише само решението по чл. 301, ал. 1, т.1 и 2 НПК, но не и мотивите за 

това решение. Този начин на изписване, приложен по горното дело, прави 

диспозитива на присъдата претоварен от към информация и твърде труден 

за разбиране, даже от юристи. 

 2). Осъдителният диспозитив срещу подсъдимите Д.М. и Р.М. е 

неприцизен и поради това също недостатъчно ясен, тъй като въпреки 

осъждането липсва осъдителен диспозитив за наказанието, а има едно 

препращане към първата присъда без да се заема ясна позиция възприема ли 

се наложеното наказание или не. 

3). В изменителния диспозитив на новата присъда, ОС намалява 

наказанието на Д. М. от 1 година и 1 месец л. с. на 1 година л. с. Вместо 

този диспозитив, който е излишен, след постановяване на осъждане, ОС е 

бил длъжен да определи на собствено основание наказание лишаване от 

свобода на подс. Д. М., което спокойно би могло да бъде по негова преценка 

вместо 1 година и 1 м. лишаване от свобода – 1 г. л. с., а на другата подс. Р. 

М. да й се наложи същото по вид, размер и начин на изтърпяване наказание, 

наложено й от РС. По този начин се премахва абсурдното положение една 

нова присъда да бъде хем отменителна, хем изменителна. Отделен е 

въпросът дали разликата в размера на наказанието между РС и ОС – от 1 м. 

л. с. отговаря на изискванията на чл. 348, ал. 5, т. 1 НПК за явна 

несправедливост, само при наличието на което може да се коригира неговия 

размер.  

4). Незаконосъобразно подсъдимите са осъдени да заплатят разноските 

солидарно, вместо разделно, както изисква чл. 189 НПК.  

5). В последния диспозитив на новата присъда не е посочено, че тя 

подлежи на обжалване, освен от подс. Г.М. още и от другите двама 

подсъдими, осъдени за съучастие в извършване на престъплението със 
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същия подсъдим, с което правото им на защита не е било обявено и 

разяснено от съда, за да могат да го упражнят. 

 По ВНОХД № 108/14г. с докладчик съдия Бисер Петров е потвърдена 

оправдателна присъда на РС-Перник, с която подс. Й. Й. Е признат за 

невинен да е обсебил инструменти, чужда собственост на стойност 1079, 75 

лв. и на основание чл. 304 НПК е оправдан по обвинението за извършено 

престъпление по чл. 206 НК. Решението на ОС не е съобразено с 

изискванията на закона. Решаващото съображение за потвърждаването на 

оправдателната присъда е, че отказът на подсъдимия да върне вещите на 

работниците бил продиктуван от съзнанието, че работниците следва да му 

възстановят причинените щети, поради некачествено извършена от тях 

работа. Веднага следва да се посочи, че формирането на съзнанието в 

подсъдимия не може да стане на базата на негови желания, предчувствия и 

усещания. Щом следва да се прецени правомерността на поведението на 

всяка от страните, както на практика е направил ОС, задължително е било 

да направи справки сьс закона, какви са правата и задълженията на страните 

по договора, а той привидно е най-близо до договор за изработка. Съгласно 

чл. 265, ал.1 ЗЗД при създадената фактическа хипотеза, първото което може 

да поиска поръчващият е поправяне на работата в даден от него подходящ 

срок, без заплащане. ЗЗД не предвижда право на задържане на 

инструментите на изпълнителя, каквото право незаконосъобразно му е 

признато от две съдебни инстанции. В наказателния процес необоримите 

версии на подсъдимия не доказват неговата невиновност, ако поведението 

му противоречи на изрични законови норми. Обсебването е осъществено от 

подсъдимия чрез фактически действия - неправомерно задържане на 

инструментите и отказ да бъдат върнати, с което собствениците им 

противоправно са били лишени от ползването им. В случая е нарушен 

материалния закон. 

 По ВНОХД № 241/14г. с докладчик съдия Елена Николова с 

въззивното решение ОС е потвърдил осъдителната част на присъдата и 

отменил тази присъда в часта по приложението на чл. 25, във вр. чл. 23 НК, 

като е върнал делото за ново разлеждане по реда на чл. 306 НПК.  

ИВСС счита, че в случая се касае за частично отменяване на обжалвана 

присъда и тя следва да се разглежда по общия ред, а не по този, предвиден в 

чл. 306 НПК. Известно е, че разпоредбата на този текст от закона намира 

приложение само в случаите, когато съдът не е имал обективна възможност 

или е пропуснал да се произнесе по въпросите, посочени там, които 

обикновено са част от предмета на присъдата. Когато обаче ОС е отменил 

първоинстанционната присъда, макар и по въпроси, които могат да бъдат 

разгледани по реда на чл. 306 НПК, разглеждането на същите въпроси 
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следва да продължи от РС по общия ред, предвиден за постановяването на 

присъда. Постановеното решение на ОС променя реда за разглеждане и 

обжалване на едно дело от общ характер и поради това е неприемливо.  

 По ВНОХД № 184/13г. с докладчик съдия Иванка Шкодрова, във 

въззивото си решение ОС възпроизвежда дословно изписаното от РС 

съдьржание на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и чл. 117 ЗДвП, без да констатира че 

такова възпроизвеждане на текстове на правни норми, натоварва 

прекомерно съдебния акт и не допринася за неговата стегнатост, пълнота и 

разбираемост. Вместо възпроизвеждане цялото съдържание на съответната 

правна норма в съдебния акт, много по-добре е да се посочи кое е 

допуснатото нарушение и как е осъществено то. ИВСС счита тази практика 

за нерационална и препоръчва нейното изоставяне.  

Освен констатираните по-горе бележки, наложително е да се посочи, 

че една значителна част от въззивните наказателни дела по Глава XVI НПК 

приключват с добри и много добри съдебни актове. Такива са актовете по 

ВНОХД № 6/13г. с докладчик съдия Елена Николова, ВНОХД № 71/13г. с 

докладчик съдия Иванка Шкодрова, ВНОХД № 307/13г. с докладчик съдия 

Виктор Георгиев, ВНОХД № 181/14г. с докладчик Бисер Петров, ВНОХД № 

87/14г. с докладчик Виктор Георгиев, ВНОХД № 1061/13г., ВНОХД № 

163/13г. и ВНОХД № 9/13г. с докладчик съдия Красимир Маринов, ВНОХД 

№ 147/14г., ВНОХД № 70/14г., ВНОХД № 262/14, ВНОХД № 40/13г., с 

докладчик съдия Елена Николова, ВНОХД № 62/13г., ВНОХД № 265/14г., 

ВНОХД № 85/14г. и ВНОХД № 172/14г. с докладчик съдия Иванка 

Шкодрова и други. 

 

ВЪЗЗИВНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НЧХ делата 

 

Делата от този характер нямат досъдебно производство и това 

усложнява изясняването на спорните обстоятелства от съда. Независимо от 

това положение, по тези дела всеки гражданин може да бъде бъде включен в 

наказателния процес като тъжител или подсъдим. Широкото обществено 

въздействие на тези дела и възможността им да формират становището на 

значителен брой граждани за състоянието и качеството на  правосъдието 

въобще, повишават тяхното значение за ефективността на 

правораздавателната дейност, както и за авторитета на съда. Ето защо НЧХ 

делата не бива да се подценяват, а обратното следва да се възприемат от 

съдилищата и от РС и от ОС като тест за професионалното ниво и степен на 

израстване на всеки наказателен съдия. Както и за всички други дела, най-

съществената част от съдебната дейност е установяване на обективната 

истина, без което делото не може да бъде решено правилно в нито един 
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случай. Страните най-добре знаят какво е било действителното фактическо 

положение и ако то не бъде установено, постановената присъда не може да 

има нито регулиращо, нито възпитателно и поправително въздействие за 

страните. Нищо друго следователно не може да замести необходимостта от 

разкриване на обективната истина по тези дела и в тази насока следва да 

бъдат насочени преди всичко усилията на съдиите. 

При изписването на въззивните съдебни актове и по НЧХД се 

наблюдава същото увлечение (както при НОХД) да се следва хронологията 

и логиката на постановения първоинстанционен акт. По този начин ОС 

повтаряйки всички констатации и изводи на РС създава един дублиращ 

съдебен акт, който прилича много повече на първоинстанционен отколкото 

на въззивен. И по тези актове ОС започва в преобладаващия брой случаи с 

фактическата обстановка вместо с кратка, но съдържателна процесуална и 

материалноправна оценка на качеството на обжалваната присъда.  

Въззивният съд следва да бъде арбитър между оплакванията в 

жалбата и обжалваната присъда, т.е. на всяко оплакване е длъжен да даде 

мотивиран отговор чрез който се очертава и съдбата на обжалваната 

присъда. Съвкупността на всички отговори по доводите на  страните 

съставлява съдържанието на въззивното решение. Ако тези положения се 

съобразяват това ще позволи значително намаляване обема на въззивното 

решение, без упрека че същия съдебен акт е непълен или недостатъчно 

мотивиран. 

Освен тези общи бележки при проверката на въззивното 

производство по НЧХ делата се констатират и други несъответствия с 

изискванията на закона, основните , от които са следните: 

● По ВНЧХД № 81/2014 г. с докладчик съдия Иванка Шкодрова, с 

решението на ОС не е констатирал и не е отстранил допуснатото нарушение 

на РС при квалификацията на престъплението по чл. 148, ал. 2 във вр. чл. 

148, ал. 1, т. 2 и 3, пр. 1, вр. с чл. 146, чл. 26 и чл. 54 НК. Незаконосъобразно 

РС е приел, че изписването на обидни епитети в писма до ръководители на 

тъжителя, съставлява обида разпространена чрез печатно произведение. ВС 

има дефиниция за печатното произведение, която е различна от приетата от 

РС. Печатно произведение е информационен продукт предвиден за 

множество граждани до които има свободен неограничен достъп и в това се 

състои повишената степен на обществена опасност на обидата 

празпространена по този начин. Писмата до ръководителите на тъжителя не 

са предназначени за множество граждани нито пък до тях има неограничен 

свободен достъп. Като е пропуснал да констатира и отстрани посоченото 

нарушение на материалния закон, ОС е допуснал същото нарушение. 
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● По ВНЧХД № 56/2014 г. с докладчик съдия Бисер Петров, с 

решението са допуснати известни неточности, които ОС не бива да си 

позволява: 

1. В края на мотивите на потвърдителното решение е изписано 

„Правилно и законосъобразно”, РС е отделил значително място в мотивите 

си на субективната страна”. В чл.314, ал. 1 НПК законодателят е употребил 

думата „правилността” като обобщаващо понятие, което съдържа всички 

форми на недостатъците на една присъда а те са: непълнота на 

доказателства, необоснованост, нарушение на материалния и съществено 

нарушение на процесуалния закон, както и явна несправедливост на 

наказанието. Следователно думата „правилността” по необходимост 

съдържа в себе си и думата „законосъобразност”. Именно и поради това 

двете думи не следва да се употребяват една след друга, защото се намират 

в състояние на цяло към неговата съставна част. 

2. В шапката на решението след Пернишкия окръжен съд е изписано 

„наказателна колегия”. Съгласно ЗСВ колегии се формират само във 

висшите съдилища ВКС, ВАС но не и в окръжната инстанция. 

● По ВНЧХД № 560/2012 г. с докладчик Иванка Шкодрова при 

постановяване на нова присъда от ОС не са посочени съответно 

предвидените основания по чл. 336, ал. 1 НПК. Това е необходимо поради 

две причини: 1) Всяка съдебна дейност, респ. всяко съдебно правомощие, 

има своето процесуално основание, което трябва да бъде съответно на 

създадената (получената или съществуващата) хипотеза; 2 ) Посочвайки 

процесуалното основание, съдът по необходимост е длъжен да сравни, дали 

хипотезата, в която се намира е съответна на засоновото основание, т.е. така 

неусетно се извършва един самоконтрол от съда с което се намаляват 

рисковете за грешка. Същото е положението и по ВНЧХД № 48/2014 г. с 

докладчик съдия Бисер Петров. 

● По ВНЧХД № 138/2013 г. с докладчик съдия Красимир Маринов. В 

диспозитива на първоинстанционната присъда са изписани основанията за 

приложение на чл. 78а НК, което може и трябва да стане в мотивите към 

присъдата. Това положение не е констатирано от ОС като не нужно за 

присъдата и не е посочена необходимостта от неговото премахване. 

Съгласно чл. 301, ал. 1, т. 2 НПК, при постановяване на присъдата 

съдът решава въпросите съставлява ли деянието престъпление и правната 

му квалификация. В диспозитива се изписва само закона, по който се 

наказва подсъдимия, а не се обяснява защо. Всички пояснителни положения 

се изписват като съображения към диспозитива и следва да намерят място в 

мотивите. Тогава диспозитива ще бъде законосъобразен, точен, ясен и 

напълно разбираем от всички. Аналогично е положението и при изписване 
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на  въззивното решение по ВНЧХД № 141/2014 г. с докладчик съдия Бисер 

Петров. 

Много добре са решени делата и правилно са изписани съдебните 

актове както следва: по ВНЧХД № 48/2014 г. съдия Бисер Петров; по 

ВНЧХД № 141/2014 г. на същия докладчик ; по ВНЧХД № 44/2014 г. с 

докладчик Иванка Шкодрова, по ВНЧХД № 152/2014 г. на същия 

докладчик; по ВНЧХД № 43/2013 г. и ВНЧХД № 55/2014 г. с докладчик 

съдия Красимир Маринов; по ВНЧХД № 94/2013 г. с докладчик съдия Бисер 

Петров по което има и принципна разработка по приложението на чл. 130, 

ал. 1 НК; по ВНЧХД № 143/2014 г., по ВНЧХД № 103/2014 г., ВНЧХД № 

118/2014 г. с докладчик съдия Виктор Георгиев; по ВНЧХД № 160/2013 

г.,ВНЧХД № 192/2013 г. с докладчик съдия Бисер Петров и др. 

В заключение следва да се посочи, че въззивното производство по 

НЧХ делата е усвоено добре от съдиите на наказателното отделение и се 

прилага преобладаващо законосъобразно. Накрая в дух на споделен опит 

следва да се посочи, че няма законови правила относно начина на изписване 

на въззивното решение. Това зависи преди всички от реда по който се 

извършва въззивната проверка, а тя би трябвало да започне от това дали са 

спазени процесуалните разпоредби при разглеждането и решаването на 

делото. Изписването на фактическата обстановка е наложително при доводи 

за непълнота на доказателствата, при необективност и при 

незаконосъобразност на присъдата. По станалите възможни недостатъци на 

присъдата ( съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на 

наложеното наказание) не е наложително да се изписва фактическата 

обстановка. Така може да се съкрати въззивното решение без да страда от 

недостатъци. 

При проверката на въззивните производства по НАХ делата и по ЧН 

делата ИВСС не констатира практики, несъобразени с изискванията на 

закона. 

 

     

         ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

 

1. През проверявания преиод 2013 г. – 2014 г. съдиите от ОС – Перник 

са постигнали добри резултати в цялостната си правосъдна дейност.  

          2. Организацията на  правораздавателната дейност и нейното 

осъществяване в ОС - Перник са поставени на добра нормативна и 

организационна основа. 
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         3. Проверките на  районните съдилища са реални, конкретни и 

ефективни, защото сочат констатираните недостатъци и пътища за тяхното 

отстраняване. 

4.  Констатираните несъответствия и недостатъци в работата на съда не 

са тежки и непреодолими и могат да се отстранят при стриктното спазване на 

закона, нормативните изисквания и установената практика, както и чрез 

предприемане на посочените за всеки раздел управленски, организиционни и 

др. относими мерки. 

          5. Протоколът за избор на докладчик по делото да се подрежда в 

неговото начало.   

          6.  Насрочването на делата да става с разпореждане, а не със саморъчно 

изписана резолюция.  

  7.  В случаите, в които докладчикът по дадено дело е възпрепятстван  

да го гледа в насроченото с.з. и по делото не  е даден ход, делото следва да се 

разпределя на друг докладчик чрез случайно разпределение, а не със заповед 

на председателя на съда (вж. НОХД № 3/2013 г., НОХД № 42/2013 г.).  

 8.  Да се подобри образуването на всички наказателни дела първа и 

въззивна инстанция. 

 9. Произнасянето но МЗНОЗПС да става само по предвидения ред в 

НПК (чл.256, ал. 1 и 2 НПК). 

        10.  Да се подобри изписването на съдебните актове при приложението 

на чл. 26, 28 и 29 и чл. 78а НК, като съображенията за приложение на тези 

норми да се пренесат от диспозитива в мотивите. 

        11. Действията и определенията на съда при разглеждане на делата по 

Глава ХХVІІ НПК да отговарят на изискванията и логиката на закона – чл. 

283 НПК, чл. 372, ал. 4 НПК. 

         12. Да се подобри съдебният контрол върху споразумението и изписване 

на определението за неговото одобряване, съгласно чл. 382, ал. 6 и 7 от НПК. 

        13. Да се подобри изписването на новите присъди и другите въззивни 

съдебни актове, от които да се вижда упражненият контрол върху 

първоинстанционната присъда и в резултат на този контрол да се извършат 

последващите действия от ВИ. 

         14. Да се анализират и актовете от проверките на районните съдилища и 

заедно с техните председатели да се набележат необходимите мерки за 

подобряване на дейността на всички съдилища от съдебния окръг. 

 

 

Председателят на ОС - Перник и всеки съдия от същия съд могат да 

направят писмени възражения по констатациите в Акта, ако имат такива, в 7- 

дневен срок от връчването му пред Главния инспектор на ИВСС. 
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За предприетите мерки, с оглед направените препоръки и 
предложения, Инспектората към ВСС следва да бъде уведомен в 
едномесечен срок. 

 
След изтичане на срока за възражения, акта да се изпрати на 

Председателя на АС – София и Висшия съдебен съвет. 
 
 
 
   

           ИНСПЕКТОР: 

 

                                                               ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 
 


