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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 – 01-6/ 20.04.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към ВСС 

се извърши тематична проверка по приложението на чл. 7, ал. 2 от УБДХ в 

ОС – Монтана , ОС - Враца и ОС - Видин. 

 Проверката е възложена на инспектор Петър Раймундов и експертите 

Тамара Кочева и Румен Кабуров. 

 Обхват на проверката – чрез проучване на копия от 8 броя 

решения, постановени от окръжните съдилища, съответно ОС - Монтана (2 

бр.), ОС - Враца (1 бр.) и ОС - Видин (5 бр.), по касационни 

административно-наказателни дела по чл. 7, ал. 2 УБДХ. 

 Цел на проверката – да се установи какъв вид дело е образувано по 

чл. 7, ал. 2 УБДХ в съответния окръжен съд, а именно въззивно или 

касационно и какви процесуални норми се прилагат при провеждането на 

същото производство. Въз основа на резултатите от проверката ще се 

преценява евентуално сезиране на компетентните органи да направят 

искане пред компетентния съд за   евентуално задължително тълкуване по 

спорните и противоречиво прилагани разпоредби. 

 В посочените съдилища -  ОС -  Монтана, ОС - Враца и ОС - Видин 

не е утвърдена единна и безпротиворечива практика по вида 

административно-наказателно дело, което се образува в окръжните 

съдилища.  

 

I. Общи положения 

1. Известно е от теорията и от съдебната практика на ВКС, че 

характерът на делото определя и характера на правомощията на 

компетентния съд. Въпросът за характера на производството е публично-

правен, защото определя функционалната характеристика на всеки съд в 

съдебната йерархия на съдебната система. Ето защо, характерът на делото 

не може да се определя от това какво по характер дело е образувано във 

контролната нстанция, а от характера на правомощията на контролиращия 

съд, установени със закон. Досега има само една разпоредба, която възлага 

на ОС касационни правомощия, и това е чл. 7, ал. 2 УБДХ във вр. с чл. 348 

НПК. Няма друг закон, който изрично да възлага на ОС касационни 

правомощия. 

2. Характерът на производството се определя от 

законоустановените правомощия на контролиращия съд. Съгласно 

изричния текст на чл. 7, ал. 2 УБДХ тези правомощия се осъществяват по 
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касационните основания, предвидени в НПК. Касационните основания за 

обжалване на съдебния акт определят и характера на правомощията на 

проверяващия съд - също касационни. Идентичността между основанията 

за обжалване и предвидените по закон правомощия на контролиращия съд 

и тяхното вътрешно единство определят съдебното производство като 

особено касационно производство, осъществявано от окръжния съд. 

3. Практическите последици от касационния характер на 

съдебното производство се изразяват в следното: 

4. Основанията за обжалване се свеждат само до посочените в чл. 

348, ал.1, т. 1-3 НПК и не включват: 

а) пълнотата на доказателствения материал; 

б) обосноваността н фактическите изводи на съда. 

Касационната инстанция е длъжна да провери не дали фактическите 

положения са изяснени напълно и дали съответстват на действителното 

положение, а да установи дали при формирането на фактическите изводи 

на съда са спазени изискванията на процесуалния закон и тези на 

формалната логика. 

5. Касационната инстанция проверява обжалвания съдебен акт не 

изцяло, а само в обжалваната му част и само по отношение на обжалвалите 

го лица. Ако при тази проверка се констатират основания за коригиране на 

обжалвания съдебен акт, които са в полза на необжалвалите го лица, 

същият съдебен акт може да бъде отменен или изменен и по отношение на 

тях – чл. 374 НПК. 

6. Събиране на нови доказателства, освен на писмени, не се 

допуска пред касационната инстанция - чл. 353, ал. 5 НПК. 

7. Касационната инстанция може да упражни всички правомощия 

по чл. 354, ал.1, 2 и 3 НПК в производството по чл. 7, ал. 2 УБДХ, освен 

правомощията по чл. 354, ал.1, т. 4 НПК – да отмени решението изцяло или 

отчасти и да върне делото за ново разглеждане. Това правомощие е 

изключено по несъмнен начин от специалния закон УБДХ, чл.7, ал.3, 

съгласно който ОС разглежда делото в деня на постъпването му и се 

произнася с мотивирано решение, което е окончателно. С това решение се 

слага край на производството по УБДХ пред съдебните инстанции.  

8. Окончателността на решението означава, че никой друг 

съдебен или друг орган не може да разглежда и пререшава същия случай. 

Последица от това е невъзможността на ОС да връща делото за ново 

разглеждане на РС. Законодателят е използвал думата „окончателен“ в 

разпоредбите на чл. 243, ал.7, чл. 244, ал. 5, чл. 369, ал.5 и чл. 382, ал. 9 

НПК, за да се подчертаят две важни положения: 
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а) постановеният съдебен акт по същия предмет в поредицата 

съдебни актове е последен по време и като процесуална възможност за 

издаването му; 

б) след постановяване на този акт никой друг орган не може да 

решава същия случай. В този смисъл думата „окончателен“ е използвана и 

в разпоредбата на чл. 7, ал. 3 УБДХ. Освен от идентичността на 

използваните думи в посочените случаи, еднаквостта на тяхното значение 

се основава и на чл. 37 от УКАЗ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 

Закона за нормативните актове (Обн., ДВ, бр. 39 от 21.05.1974 г.). 

Съгласно тази разпоредба думи или изрази с утвърдено правно значение се 

използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. 

9. С оглед изискването за окончателно решаване на делото от ОС 

следва да се направят следните уточнения: 

 Класическите правомощия на касационната инстанция позволяват 

само да се констатира допуснатото нарушение и да се върне делото за 

отстраняване на същото нарушение на органа, където то е допуснато. При 

изискването за окончателност на решението на касационната инстанция по 

чл. 7, ал. 2 и 3 УБДХ, вместо връщане на делото, следва да се установи 

какъв е характера на нарушението и какво е неговото отражение върху 

изискванията за валиден, допустим и законосъобразен съдебен акт. 

 Касационната инстанция се произнася окончателно върху 

правилността на приложението на материалния закон, въз основа на 

фактическите положения, приети за установени от РС; ОС не може да 

установява нови или различни от установените в първата инстанция 

фактически положения; ако са налице допуснати съществени процесуални 

нарушения при установяване на определени фактически положения, тези 

факти се изключват от базата за прилагането на закона и могат да имат за 

резултат частично или пълно оправдаване на жалбоподателя; все по 

същите причини в тези хипотези контролната дейност на касационната 

инстанция следва да се ограничи в проверка по правилното приложения на 

закона и справедливостта на наказанието; ако са налице съществени 

процесуални нарушения от категорията на абсолютните, касационната 

инстанция отменява решението и оправдава нарушителя (чл. 348, ал.3, т. 

2,3 и 4 НПК); когато не е спазена законоустановената форма, както и 

материалната компетентност за постановяване на определен акт се 

постъпва по същия начин. 

От изложеното следва, че въззивният характер на производството по 

чл. 7, ал. 2и 3 УБДХ, определен за такъв от окръжните съдилища, не се 

покрива със съдържанието на регламентиращите го норми и поради това 

следва да бъде изоставен. 
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10.  По приложението на чл. 7, ал. 2 и ал. 3 УБДХ няма съдебна 

практика на ВКС, нито тълкувателен акт. Съдиите от наказателното 

отделение на ОС биха могли критично да ползват посочените по-горе 

общи положения и по този начин да осигурят правилното прилагане на 

закона. 

11.  Според законодателството контролното производство по чл. 7, 

ал.2 и 3 УБДХ е касационно производство, което е възложено на ОС и 

независимо, че този съд осъществява последващ основен съдебен контрол, 

той няма качеството на въззивен съд, а на касационна инстанция. 

 

При извършване на тематичната проверка относно дейността на 

окръжните съдилища във Видин, Монтана и Враца по чл. 7, ал. 3 от УБДХ, 

по необходимост бяха проверени и решенията на РС от същите окръзи по 

разглеждането и решаването на делата по УБДХ.  Следва да се отбележи, 

че по приложението на УБДХ липсва съдебна практика на ВКС (съответно 

и в достатъчен обем) както за дейността на РС, така и за дейността на ОС. 

Това налага да се посочат няколко основни положения в тази връзка.  

 С УБДХ се определя характера на деянията, като могат да се 

квалифицират като прояви на дребно хулиганство – чл.1, ал. 2 УБДХ, 

субектите на административно-наказателната отговорност – чл.1, ал.1 

УБДХ, вида и размера на административните наказания – чл.1, ал.1 УБДХ, 

както реда и условията за налагане на административно-наказателната 

отговорност от РС – чл.2 – чл. 6 УБДХ, реда и условията за последващо 

обжалване на решението на РС - чл. 7, ал. 2 и 3 УБДХ. 

 Едни кратък преглед на горецитираните разпоредби на УБДХ 

позволява да се направят следните изводи: 

1. Административно-наказателните производства и при 

приложението на УБДХ се разделят на две части: а) констативно-

установителна и б) санкционна дейност. Дейността по установяването на 

проявите, съставляващи дребно хулиганство е възложена на органите на 

МВР, на кметовете и зам.-кметовете – чл.2, ал. 1 УБДХ. Тези органи са 

компетентни да съставят акт за констатиране на дребно хулиганство. В 

акта се описва датата и мястото на нейното извършване, в какво се 

изразява тя, данни за личността на извършителя. В акта се вписва 

отношението на извършителя към извършеното деяние и към акта. В акта 

се посочват свидетелите, които са присъствали на проявата, както и кратки 

сведения за това, което са възприели. 

2. Въз основа на съставения акт, началникът на съответното 

поделение на МВР в срок до 24 часа извършва съответното относимо 

действие по чл. 3, ал. 1 УБДХ. 
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Когато преписката бъде внесена в  РС, делото се насрочва за 

разглеждане в о.с.з. не по-късно от 24 часа от постъпването й – чл. 4 

УБДХ. 

3. Самото разглеждане на делото става в присъствието на 

нарушителя и свидетелите по акта (чл. 5 УБДХ). Свидетелите се 

призовават или довеждат при нужда, ако такава ще бъде налице, ако 

нарушителят е заявил в акта, че не се признава за виновен. За това именно 

и съгласно чл.2, ал. 1 УБДХ в акта задължително се вписват имената и 

адресите на свидетелите, присъствали на нарушението, за да бъдат 

призовани при евентуална необходимост. От разпоредбата на чл.2, ал. 1 

УБДХ и правомощията на РС по чл. 5 във вр. с чл. 4 УБДХ се вижда, че 

акта за констатираните прояви на дребно хулиганство няма презумптивна 

доказателствена сила, а това на практика означава, че посочените в него 

обстоятелства и факти относно характера на деянието и вината на 

нарушителя подлежат на доказване пред съда на общо основание.  

Съгласно чл. 9, ал. 2 УБДХ, нормите на ЗАНН се прилагат субсидиарно за 

установяване и наказване на дребното хулиганство, а по силата на чл. 84 от 

ЗАНН, доколкото в ЗАНН няма особени правила за производството пред 

съд се прилагат разпоредбите на НПК.  

4. Според чл. 103, ал.1 НПК, тежестта за доказване на 

обвинението е на органа който го повдига (по НОХД - това е прокурорът, а 

по НАХД, това са административно-наказващите органи); в същият смисъл 

е и нормата по чл. 16 НПК относно презумпцията за невиновност, която се 

прилага и по отношение на лицата, привлечени към отговорност по УБДХ. 

5. Съдът налага съответното административно наказание въз 

основа на събраните доказателства само когато се убеди, че 

обстоятелствата по акта и вината на нарушителя са установени по 

несъмнен начин. Единствено по делата за дребно хулиганство наказващата 

компетентност е възложена на съда, а не на други АНО, съгласно общия 

ред по ЗАНН. 

6. С дейността си по УБДХ, РС на практика замества дейността 

на наказващия орган по чл. 47 и сл. ЗАНН, с тази разлика, че проверката на 

акта и на отразените в него обстоятелства става при условията на един 

административно-наказателен съдебен процес с приложение на всички 

принципи и гаранции за разкриване на обективната истина и за 

постановяването на справедлив наказателен съдебен акт, съгласно НПК. 

Чрез нормите на чл. 9, ал.2 УБДХ и на чл. 84 от ЗАНН, съдебният 

процес по УБДХ се провежда при същите процесуални условия, както 

общия наказателен процес и това не следва да се пропуска или подценява 

от районния съдия. 
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По АНД № 98/2015 г. на РС – гр. Белоградчик по чл. 4 и 5 УБДХ, 

делото е разглеждано и решено без разпит на свидетелите, а само въз 

основа на техните писмени изявления, дадени при съставянето на акта, 

като двамата нарушители заявили, че не се признават за виновни. 

Общият режим на доказването по чл. 102 и сл. от НПК не познава 

писменото изявление на свидетели за годно доказателствено средство. 

Това е само указание, че съществува свидетел, който може да бъде 

разпитан по обстоятелствата, отразени в писмения разпит. От това следва, 

че писмените показания на свидетелите не са годно доказателствено 

средство и позоваването на съда само на тях съставлява съдебна грешка, 

която има за последица противозаконно задържане на две лица в МВР за 

седем дни. 

В противоречие с нормите на чл. 11 ЗАНН, РС е приел в мотивите 

към решението си по същото дело, че „съгласно правилата на 

административно-наказателствената отговорност, която не позволява  

изпълнително деяние в съучастие … всеки един от тях е осъществил 

поотделно състав на нарушение по УБДХ”, докато изискванията на закона 

са тъкмо в обратна насока. 

Тези нарушения допуснати от РС-Белоградчик не са констатирани и 

не са посочени в решението на ОС-Видин, който е упражнил касационните 

си правомощия по същото дело. Допуснатите нарушения от съдилищата се 

отбелязват с цел да не се повтарят за напред, защото при едно обжалване 

на тези актове пред ЕСПЧ, РБ ще бъде неминуемо осъдена за незаконно 

лишаване на осъдените лица от свобода.    

По АНД № 1336/2014 г. на РС-Видин по отношение на установяване 

на обстоятелствата, съставляващи необходимите основания за 

административно-наказателната отговорност са допуснати идентични 

нарушения с тези по АНД № 98/2015 г. на РС – гр. Белоградчик, поради 

което всичко отбелязано по предходното дело с пълна сила важи и за 

последното разглеждано дело. 

Освен това, и на двете решения в диспозитива се започва направо с 

налагане на наказанието без да се съобрази, че за да се наложи наказание и 

по УБДХ е задължително да се установи по един несъмнен начин, че е 

извършено деяние, съставляващо проява на дребно хулиганство извършена 

виновно от нарушителя (привлечения към административно-наказателна 

отговорност с акта). И едва когато тези основания са налице, следва да се 

пристъпи към налагане на административно наказание. 

По решението на РС-Видин по АНД № 1336/2014 г. е допуснато 

противоречие в характера на постановения съдебен акт. Този акт е 

наименуван „решение“, а в неговия диспозитив се посочва, че 
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„определението“ подлежи на обжалване. Това сочи на небрежност при 

изписването на съдебния акт, което не е в интерес на авторитета на съда. 

По НАХД № 611/2015 г. на РС-Видин при доказването е допуснато 

идентично съществено нарушение на процесуалните правила с 

позоваването на писмените показания на свидетелите като източник на 

доказателства, което по НПК е недопустимо. Следва да се отбележи, че 

решението по същото дело е изготвено в съответствие с изискването 

първо: констативно-установителната част, а след това - санкционна част. 

Решението в тази част е напълно законосъобразно и може да се използва 

като положителна практика и от останалите съдилища от окръга и района. 

По НАХД № 34/2014 г. на РС-Видин е допуснато идентично 

съществено процесуално нарушение при изясняване на обстоятелствата от 

предмета на доказване – позоваване на писмени обяснения на свидетели, 

което НПК не допуска, а това изключва доказателственото значение на 

същите доказателствени средства (чл. 105, ал. 2 НПК). Същевременно 

диспозитива на решението съдържа само санкционната част, без да има 

констативно-установителна част на решението, като необходима 

предпоставка за налагане на санкцията. 

По НАХД № 761/2015 г. на РС-Видин отново има незаконосъобразно 

позоваване на писмени показания на свидетели без да са разпитани в о.с.з., 

което противоречи на чл. 105, ал.2 НПК и по резултат прави акта 

недоказан, въпреки че съдът е приел обратното. По този начин е 

осъществено противозаконно задържане на привлечения към 

административна отговорност за 10 денонощия. Диспозитивът на 

решението като форма е законосъобразен. 

Буди основателна тревога обстоятелството, че всички посочени по-

горе решения на районните съдилища на Видинския съдебен окръг са 

обжалвани в касационни производства пред ОС, без да се констатират 

допуснатите нарушения, като по този начин ОС е толерирал и утвърдил 

една незаконосъобразна съдебна практика на районните съдилища. 

В ОС-Монтана по реда на чл. 7, ал. 2 УБДХ са разгледани две дела 

срещу решения на РС-Лом. 

По същество и двете решения по резултат са правилни, но показват 

известно несъответствие с изискванията за касационното производство и 

произтичащите от него по изключение касационни правомощия на ОС. 

1). И двете дела не са образувани като касационни производства, 

въпреки законовото определение на това производство по чл. 7, ал. 2 

УБДХ, където е казано, че решението на РС подлежи на обжалване пред 

съответния ОС на касационните доводи, предвидени в чл. 348, ал.3 НПК. 

Не съществува съмнение в теорията и съдебната практика, че характерът 
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на едно последващо контролно производство се определя от характера на 

основанията, на които се допуска обжалването, а от своя страна 

основанията за обжалване определят характера на правомощията, и от там 

характера на цялото производство.  

С оглед на това ОС е длъжен и е компетентен да извърши не 

цялостна проверка на първоинстанционното обжалвано решение, а само 

относно неговата законосъобразност (която включва правилното прилагане 

на материалния закон и спазването изискванията на процесуалните 

правила), както и справедливостта на наложеното наказание, доколкото в 

жалбата се съдържат тези оплаквания. 

Ако всичко това бъде съобразено от ОС, на практика не биха се 

разглеждали оплаквания за необоснованост на решението на РС, нито биха 

се преценявали дали има пропуски при попълването на делото с 

доказателства (АНХД № 1600600031/2014 г. ОС-Монтана). Тези въпроси 

са предвидени за задължително решаване от въззивната инстанция, но не и 

от касационната инстанция. 

Ето защо е много важно да се посочи характера на делото (КАНХД), 

което в случая не е направено и поради тази причина ОС не се е 

концентрирал само върху предоставените му от закона касационни 

правомощия. 

По същата причина фактическата обстановка неправилно е била 

включена в предмета на проверката, дори и да има оплакване в тази насока 

в жалбата. 

За касационната инстанция фактическите положения се считат по 

закон за правилно установени, освен ако е опорочено вътрешното 

убеждение от основния съд при неговото формиране или доказателствата 

са изопачени или превратно тълкувани. 

Презумпцията на закона, че при липса на съществени процесуални 

нарушения, фактическите обстоятелства са правилно установени от 

основната инстанция и касационната инстанция не следва да се занимава с 

този въпрос. Обратно на това изискване ОС по същото дело е отделил 

повече от една страница да обоснове правилността и фактическите 

положения, каквото задължение и правомощия няма. 

Като продължение на неосъзнатата касационна компетенстност ОС-

Монтана при изписване на диспозитива на решението е процедирал като 

въззивна инстанция, а не като касационна инстанция.  

Само въззивната инстанция потвърждава обжалвания пред нея 

съдебен акт, докато касационната инстанция го оставя в сила и това е така, 

защото с приключване на въззивната проверка се преустановява 

възможността за попълване на делото с нови доказателства и за 
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установяване на нови фактически положения, което положение има за 

последица окончателност на установените фактически положения и от там 

– на окончателност на фактическата част на съдебния акт, когато е 

съобразена с процесуалния и материалния закон. И ако фактическата част 

на присъдата е правилна - при липса на касационни основания за нейното 

корегиране, логичното процесуално правомощие на касационната 

инстанция е да остави в сила не само фактическата, но и правната част на 

обжалвания съдебен акт и в този смисъл са различни правомощията на 

касационната инстанция от въззивната след обжалването съгласно чл. 354, 

ал.1, т. 1 НПК. 

Аналогични по съдържанието си са несъответствията допуснати и 

при постановяването на решението по КНАХД № 1600600009/2015 г. на 

ОС-Монтана. 

Наложително е да се отбележи, че направените констатации се 

основават на законовите изисквания към касационното производство, 

правомощията на касационната инстанция и характера на постановения 

съдебен акт от съдебната контролна инстанция. 

В ОС-Враца има едно производство по чл. 7, ал. 2 УБДХ решението 

по което съдържа следните несъответствия с изискванията на закона: 

1. Независимо, че в началото на решението е посочено, че 

производството е по чл. 7, ал. 3 УБДХ и че постъпилата жалба е 

определена като „касационна“, характера на делото е ВНАХД № 215/2014 

г., т.е. делото не е образувано като касационно, а като въззивно. 

2. В тази връзка, жалбата е приета за допустима, въпреки че не е 

конкретна и съответно мотивирана по всяко от конкретните оплаквания, 

съгласно чл. 351, ал. 4 НПК. 

3. Съдът основателно е посочил касационното основание за 

проверка – чл. 7, ал.2 УБДХ, във връзка с чл. 348, ал.1 НПК, но на 

практика е провел едно типично въззивно производство, като се е 

произнесъл по пълнотата и правилността на фактическата обстановка, 

въпреки че тези въпроси са изключени категорично от предмета на 

касационната проверка. 

4. Като последица от упражнените въззивни правомощия 

проверяващият съд е определил себе си като въззивен съд, а не като 

касационна инстанция. 

5. Упражнените контролни правомощия – „ потвърждава 

решение” са също израз на неправилното разбиране, че производството е 

въззивно, а не касационно. 

Тези несъответствия с изискванията на закона могат да бъдат 

преодолени като се съобразят общите положения за характера на 
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производството по чл. 7, ал. 2 УБДХ и правомощията на ОС по същото 

производство. 

Така, както въззивното производство по чл. 59 и сл. ЗАНН е подготвително 

спрямо районните съдии за бъдещата им дейност – като титуляри въззивни 

съдии в ОС, така и касационното производство по чл. 7, ал. 2 УБДХ е 

подготвително спрямо окръжните съдии за бъдещата им работа като 

титуляри касационни съдии във ВКС и поради това следва да се отдаде 

съответното значение на производството по чл. 7, ал.2 УБДХ от окръжните 

съдилища без изключение.  

 

 

Заключение: 

 

Предлагам: 

1. Копие от доклада да се изпрати на съдиите от ОС – Монтана, ОС – 

Враца и ОС – Видин, както и на РС в седалището на посочените ОС 

и на РС – Белоградчик за запознаване с неговото съдържание. 

2. Председателите на посочените 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 окръжните 

съдилища.  

 

 

 

 

ИНСПЕКТОР:  

 

                                                  ПЕТЪР РАЙМУНДОВ 

 


