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На основание чл. 60, ал. 1, т. 3, вр. чл. 58 от Закона за съдебната 

власт, приетите годишни прогами на ИВСС за 2014 г. и 2015 г., както и 

плана за дейността на ИВСС за периода юли – декември 2015 г. и Заповед 

№ТП-01-5/ 20.04.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС 

се извърши тематична проверка по приложението на чл. 343в от НК, във 

вр. с чл. 58, ал. 2 от ЗАНН в районните съдилища от съдебните окръзи – 

Монтана (РС – Монтана, РС – Лом, РС - Берковица), Враца (РС – Враца, 

РС – Мездра, РС – Оряхово, РС – Бяла Слатина, РС - Козлодуй) и Видин 

(РС – Видин, РС – Белоградчик, РС - Кула). 

 Проверката е възложена на инспектор Петър Раймундов и експертите 

Тамара Кочева и Румен Кабуров. 

 Обхват на проверката – чрез проучване на копия от 41 броя 

решения, постановени от районните съдилища в съдебните окръзи 

Монтана (16 бр.), Враца (14 бр.) и Видин (11 бр.), по наказателни дела общ 

характер с предмет престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, във вр. 

с чл. 58, ал. 2 ЗАНН. 

 Цел на проверката – да установи има ли противоречие в съдебната 

практика при прилагането на тези разпоредби и по какви въпроси се 

наблюдават различия, в какво се изразяват те и какви са методите за 

тяхното преодоляване. Въз основа на резултатите от проверката ще се 

преценява кои от спорните въпроси могат да се решат чрез обсъждане в 

Общи събрания на съдиите от тези районни съдилища, респ. в ОС на 

съдиите от съответния съдебен окръг, и кои от същите въпроси евентуално 

биха наложили сезиране на компетентните органи на направят искане пред 

компетентния съд за тяхното задължително тълкуване. 

 Липсата на теоретични разработки както и на задължителна 

тълкувателна практика по въпросите свързани с приложението на чл. 343в 

НК, вр. чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, създават предпоставка за различно 

тълкуване при прилагането на чл. 58, ал. 2 ЗАНН (наблюдавано при 

извършване на плановите комплексни проверки на наказателните дела в 

различни съдилища  от страната).  

За разлика от тези констатации, районните съдилища от съдебните 

окръзи  Монтана, Враца и Видин имат утвърдена безпротиворечива 

практика по прилагането на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН по делата с предмет 

престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК. Не се констатират случаи, в 

които съдът да е оправдал подсъдимия на основание това, че НП не му е 

връчено лично,   от което следва, че НП не е влязло в сила и респ. не е 

осъществен състава на чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 НК - деецът да е извършил 

деянието в едногодишен срок от наказването му по административен ред.  
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По АНХД № 417/2012 г. на РС-Оряхово, по НОХД № 77/2013 г. на 

РС-Оряхово, НОХД № 321/2013 г. на същия съд, наказателното 

постановление е връчено при условията на чл. 58, ал. 2 ЗАНН и 

решаващите състави са приели, че деянието по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал. 1 

НК е извършено от обективна и субективна страна. 

По същия начин е процедирано и по НАХД № 245/2015 г. на РС-

Враца, НОХД № 81/2015 г., НАХД № 639/2015 г., НОХД № 270/2015 г. на 

РС-Видин, както и по НАХД № 245/2015 г., НОХД № 102/2014 г., НОХД 

№ 147/2014 г., НАХД № 210/2014 г. и НОХД № 240/2014 г. на РС-

Белоградчик и по всички други проверени дела. 

От тези данни е видно, че в горепосочените съдилища съществува 

убеждението, че при връчване на наказателно постановление при 

условията на чл. 58, ал. 2 ЗАНН има редовно влязло в сила наказателно 

постановление с произтичащите от закона последици, включително и 

предвидените в НК. ИВСС счита това разбиране за съобразено с 

изискванията на ЗДвП, ЗАНН и НК и препоръчва на съдилищата да запазят 

и продължат практиката си по тълкуването и прилагането на закона по 

същия предмет. 

Тази практика е в диаметрална противоположност на практиката на 

СРС и СГС. При това положение е очевидна необходимостта от подаване 

на сигнал до председателя на ВКС с предложение да упражни законовите 

си правомощия и да иска задължително тълкуване от ВКС по 

противоречивото приложение на закона.  

 

Заключение: 

 

Предлагам: 

1. Копие от акта да се изпрати на съответните районни съдилища чрез 

ОС – Враца, Монтана и Видин за запознаване на съдиите с неговото 

съдържание. 

2. Председателите на съответните съдилища, както и съдиите от тези 

съдилища, могат да направят бележки и възражения по направените 

констатации в акта в 7- дневен срок. 

3. Да се изготви обобщен сигнал до председателя на ВКС с 

предложение  за искане за тълкуване от същия съд на въпросите, по 

които има различно разбиране и прилагане на закона от районните 

съдилища.  

 

ИНСПЕКТОР:  

                                                        ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 

 


