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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 – град 
София, както и на Заповед № ПП-01-48/08.06.2015 г. на Главния 
инспектор, 

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Окръжен съд – гр. 
Кюстендил (КОС), 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. 
 

СРОК за извършване на проверката от  17.06.2015 г. до 19.06.2015 г., 
с проверяващи: инспектор Петър Раймундов и експерти Тамара Кочева и 
Румен Кабуров  

 
 
МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА: 

- непосредствена проверка по делата и деловодните книги; 
- анализ на документация; 
- индивидуални беседи и разговори;     
- изискване на статистическа информация от административния 

ръководител на съда. 
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  I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 
 

Ръководството на ОС - Кюстендил се осъществява от председателя  – 
Мирослав Начев и двама заместник-председатели: Росица Савова - 
ръководител на гражданско отделение и Пенка Братанова, ръководител на 
наказателно отделение. Общият брой на съдиите в проверявания период е 
бил 13 и 1 мл. съдия, като щатът на КОС – 15 броя (13 съдии и 2 младши 
съдии) не е бил зает изцяло. След напускането на мл. съдия Миглена 
Кавалова в края на 2013 г., мястото й е останало незаето през цялата 2014 
г. Към края на 2014 г. в съда са работели 12 съдии и 1 мл. съдия. 

В ОС – Кюстендил са обособени две отделения: наказателно и 
гражданско. Съдиите са разпределени в пет състава, от които три 
разглеждат граждански дела и два – наказателни. По щат съдиите, които са 
гледали наказателни дела са 5 (пет): съдия Мирослав Начев, съдия Пенка 
Братанова, съдия Йоланда Цекова, съдия Диана Данаилова, съдия Надя 
Георгиева. Съдиите от гражданско отделение са разглеждали също така 
търговски спорове по чл. 365 ГПК, производства по несъстоятелност и 
определени групи частни наказателни производства по дежурство. 
Съдиите от наказателно отделение за разглеждали и частни граждански 
производства по чл. 390 ГПК и по чл. 37 ЗОПДНПИ.  

През проверявания период председателят на съда е осъществявал 
общото ръководство на съда, администрирайки неговата дейност. 
Разпределението на делата се извършва от административния ръководител 
председател на съда, а в него отсъствие – от заместник председател, на 
принципа на случайния избор, чрез специализиран софтуер "Law   Choice", 
в изпълнение изискванията на чл.9 ЗСВ. По изключение, някои особени 
производства по НПК и ГПК се разпределят на дежурни съдии въз основа 
на предварително изготвен график. Чрез локално инсталирана версия на 
програмния продукт се определят по жребий и съдебните заседатели. 

През периода председателят е изготвял месечни графици за 
насрочване на делата от страна на отделните съдии и състави, изготвял е и 
графици за дежурствата от отделните съдии и състави с оглед 
своевременно разглеждане на особени производства по НПК. В 
отсъствието на административния ръководител, с изрична заповед той е 
заместван от определен заместник - председател, включително и с оглед на 
актове по ЗСРС. 

В работата на Окръжен съд - Кюстендил се използват  следните 
компютърни програми: 

- Правно-информационна система - „Апис”; 
- АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” 

АД с допълнителен модул „Призовкар и призовки” - деловодна 
система, която обхваща цялостната работа на съда; 
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- За електронно разпределение на делата на случаен принцип се 
използва програмата „LawChoice”; 

- Антивирусна система „ESET Endpoint Antivirus” с клиенти за 
всички работни станции;  

- Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор” 
на „ДиУеър“ ЕООД -  /Конто/; 

- „Омекс Заплати” и модул „Хонорари”- за изплащане 
възнаграждения на вещи лица на „Омега софт” ООД – 
счетоводството; 

- Единна система за делата по несъстоятелност; 
- Единна система за публикация на съдебните актове в интернет; 
- Софтуер за двупосочен обмен на данни с Единната 

информационна система за противодействие на престъпността 
/ЕИСПП/; 

- MS Office. 
За електронно разпределение на делата на случаен принцип се 

използва програмата „Law Choice”, винаги актуализирана до последна 
налична версия. Програмата е инсталирана единствено на компютъра на 
административния ръководител и разпределението се извършва от него 
през личните акаунти на лицата, имащи право на достъп до системата. 
  Нормативен достъп до софтуерната програма за разпределение на 
делата на случаен принцип имат само административния ръководител и 
определени с нарочна заповед съдии.  

От въвеждането на системата достъп за работа са имали само 
административния ръководител, а в негово отсъствие определен със 
заповед съдия.  

Няма регистрирани нерегламентирани външни въздействия върху 
системата за случайно разпределение на дела от нейното въвеждане до 
момента на проверката. 

Председателят на съда разглежда всички видове наказателни дела  с 
50 % натовареност, съгласно Заповед № РД – 13- 592/03.10.2013 г., 
издадена на основание чл. 86, ал.1, т.1 и ал. 2 ЗСВ, като през 2014 г. 
ежемесечно е била издавана Заповед за утвърждаване на вътрешните 
правила за случайно разпределение на делата в ОС – Кюстендил, като 
натовареността на председателя е варирала между 50% и 70 %, а на зам. 
председателите между 90% и 100%. 

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.   



 5

Съдиите и съдебните служители дават дежурства през почивните и 
през празничните дни, във връзка с извършване на искани неотложни 
процесуални действия по първоначално вземане на МНО „Задържане под 
стража”, предварителни разрешения по чл. 161, чл. 164, чл. 165 НПК, както 
и за разпити на обвиняеми и свидетели пред съдия.  

В ОС – Кюстендил се спазват законовите изисквания по чл. 9 ЗСВ и 
правилата за определянето на докладчик на принципа на случайния подбор 
и по реда на постъпването на делата. Изборът на докладчик се прави след 
като се определи кръга на лицата, които могат да участват в 
разпределението. За да се определи този кръг, се изключват съдиите, които 
по закон и обективно не могат да участват в разглеждането на делото, 
поради отвод, отсъствие или други причини. Самото определяне на 
докладчик се извършва по електронен път на случаен принцип. За всеки 
избор на докладчик се съставя протокол, в който се вписва името на 
определения съдия, както и причините, поради които определени съдии, не 
могат да участват в избора на докладчик. Протоколът се подписва от 
длъжностното лице, което извършва разпределението. Един екземпляр от 
този протокол се прилага към съответното дело, по което е определен 
докладчика, а вторият екземпляр от същия протокол се класира с други 
такива протоколи в специална папка.  

По начина на определяне на докладчика и натовареността на съдиите 
не са констатирани възражения или оплаквания, поради което следва да се 
приеме, че системата работи законосъобразно и справедливо.   
  Проверките на районните съдилища от съдии от ОС - Кюстендил са 
извършвани през изискуемите периоди. Самите проверки, както и 
резултатите от тях не са повърхностни и безлични, а дават ясна и пълна 
картина за състоянието на съответния районен съд. Препоръчително е тази 
практика да продължи, като чрез последващите проверки се упражни 
контрол върху изпълнението на дадените указания в предходната 
проверка. 
  

  
    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.  
          Окръжен съд – Кюстендил има действаща страница: 
http://kjustendil.court-bg.org/. 
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В изпълнение на задълженията си по чл. 64 от ЗСВ Окръжният съд 
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 
да проверят, в коя зала и от колко часа е насрочено съответното дело, 
докладите и справките от отчета на съда, важна информация за стажант-
юристите и вещите лица и нормативните документи, касаещи 
правораздаването. 

 
 

III. КНИГИ И РЕГИСТРИ, ВОДЕНИ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 
ДЕЛОВОДСТВО 

 
1. Описна книга наказателни дела, първоинстанционни 2013 г.- Води се 
съгласно изискванията на ПАРАОВАС (отм.). Приключена по надлежния 
ред, с извършена проверка на 08.01.2014 г. от зам. адм. ръководител П. 
Братанова. 
2. Описна книга наказателни дела, въззивни 2013 г. – води се съгласно 
изискванията. Извършена проверка на книгата след приключването й от 
зам. адм. р-л П. Братанова на 08.01.2014 г. 
3. Описна книга наказателни дела – I-ва инстанция 2014 г. – Води се 
съгласно изискванията на ПАС, извършена проверка от зам. адм. р-л Пенка 
Братанова на 04.02.2015 г. 
4. Описна книга въззивни наказателни дела 2014 г. – води се съгласно 
изискванията, извършена проверка от зам. адм. р-л П. Братанова на 
04.02.2015 г. 
5. Книга открити заседания наказателни дела I-ва инстанция 2013 г. –  том 
1 от м. януари до м. август вкл. Извършена проверка на книгата от зам. 
адм. р-л на 02.10.2013 г.  
6. Книга открити заседания наказателни дела I-ва инстанция 2013 г. –  том 
2 от м. септември до м. декември вкл. Извършена проверка на книгата от 
зам. адм. р-л на 10.02.2014 г. 
7. Книга за открити заседания наказателни дела – въззивна инстанция 2013 
г. – извършена проверка от зам. председателя на 10.02.2014 г.   
8. Книга открити заседания наказателни дела I-ва инстанция 2014 г. –  том 
1 от м. януари до м. август вкл. Извършена проверка на книгата от зам. 
адм. р-л на 10.10.2014 г.  
Виж дело НОХД № 317/2013 г. – присъда от 23.06.2014 г., мотиви от 
14.08.2014 г. 
9.  Книга открити заседания наказателни дела I-ва инстанция 2014 г. –  том 
1 от м. септември до м. декември. Извършена проверка на книгата от зам. 
адм. р-л на 10.02.2015 г. – книгата не е прономерована и прошнурована и 
заверена с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице.  
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10. Книга открити заседания наказателни дела въззивна инстанция 2014 г. 
– Извършена проверка на книгата от зам. адм. р-л на 10.02.2015 г. Книгата 
не е прономерована и прошнурована и заверена с печат на съда и подпис 
на съответното длъжностно лице. 
11. Книга за закрити заседания наказателни дела 2013 г. 
12. Книга за закрити заседания наказателни дела 2014 г. 
13. Книга за изпълнение на присъдите 2013 г. 
14. Книга за изпълнение на присъдите 2014 г.  
15. Книга за веществени доказателства 2013 г.   
16. Книга за веществени доказателства 2014 г. 

Към книгите има отделни папки, съдържащи протоколи за 
унищожаване на ВД, в които е упоменат конкретния начин на 
унищожаване, дата и място и състава на комисията, в чието присъствие е 
извършено унищожаването. В отделна папка се съхраняват приемо –
предавателни протоколи, в които приемащото и предаващото лице са 
отразени с двете имена и длъжност, и положени  подписи. Също така е 
приложен и протокол за извършена инвентаризация от 07.03.2014 г. за 
наличността на ВД, начина им на съхранение в служба КОС. Комисията е 
установила, че ВД се съхраняват правилно, съгласно чл. 120, ал. 4 ПАС.  
17. Заповедна книга по дейността на КОС за 2013 г. – съдържа екземпляри 
от издадени заповеди: 1-ва  № РД – 13 – 4/07.01.2013 г. и последна 
издадена заповед № РД – 839/30.12.2013 г. 
18. Заповедна книга по дейността на КОС за 2014 г. – съдържа екземпляри 
от издадени заповеди: първа заповед № РД – 13 – 1/02.01.2014 г. и 
последна издадена заповед № 13 – 1045/23.12.  
 

 
IV. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

  
Образуваните първоинстанционни наказателни дела за проверявания 

период са общо 482, от които НОХД – 103 (2013 г. – 47, 2014 г. - 56), 
НАХД – 1 (2013 г. – 1, 2014 г. - 0), ЧНД – 378 (2013 г. – 204, 2014 г. - 174). 
От посочените данни е видно, че НОХД съставляват 21,4 % от всички 
образувани наказателни дела. Относително най-голям е делът на 
образуваните ЧНД – 378 или това възлиза на 78,4 %. 

Общият брой на останалите първоинстанционни дела от предишни 
периоди е :  

● за 2013 г. – 22, от които НОХД – 17, НАХД - 0, ЧНД – 5.   
● за 2014г. – 16, от които НОХД – 16, НАХД – 0, ЧНД – 0.   
За проверявания период са разгледани общо 520 първоинстанционни 

наказателни дела, които се разпределят както следва: НОХД – 136 (2013 г. 
– 64, 2014 г. - 72) или 26,2 %; НАХД – 1 (2013 г. – 1, 2014 г. - 0) или 0,2 %;  
ЧНД – 383 (2013 г. – 209, 2014 г. - 174) или 73,7 %.  
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За проверявания период са свършени общо 487 първоинстанционни 
наказателни дела, които се разпределят както следва: НОХД –  105(2013 г. 
– 48, в т.ч. прекратени 22; 2014 г. – 57, в т.ч. прекратени 22) или  21,6 %; 
НАХД – 1 (2013 г. –  1, в т.ч. прекратено 0; 2014 г. – 0, в т.ч. прекратено 0) 
или 0,2 %;  ЧНД – 381(2013 г. – 209, в т.ч. прекратени 14; 2014 г. – 172, в 
т.ч. прекратени 11) или 78,2 %.  

От общо свършените 487 първоинстанционни наказателни дела 
(2013 г. –  258, 2014 г. - 229), прекратените са  69 (2013 г. – 36, 2014 г. - 33) 
или това прави 14,2 % от наказателните дела. 

От свършените наказателни дела за целия период, приключили с 
повече от три съдебни заседания са общо 63 дела, като за 2013 г. –33 
(НОХД -12, ЧНД – 8, ВНОХД № 11, ВНЧХД – 1, ВНАХД - 1), за 2014 г. – 
30 (НОХД – 14, ВЧНД – 1, ЧНД – 2, ВНОХД – 8, ВНЧХД – 4, ВНАХД - 1). 

Броят на несвършените първоинстанционни дела за проверявания 
период общо е  38, като за съответните години е както следва: за 2013 г. –  
22, за 2013 г. – 16  и към 01.01.2015 г. - 17. От тях НОХД – 48 (2013 г. – 17, 
2014 г. – 16, 2015 г. - 15), ЧНД – 7 (2013 г. - 5, 2014 г. - 0, 2015 г. - 2).  

Положителна е констатацията, че за проверявания период няма 
прекратени дела поради изтекла давност. 

За проверявания период в ОС – Кюстендил няма спрени дела. 
За проверявания период общо 16 дела (за 2013 г. – 7, за 2014 г. - 9) 

са върнати на прокурора с указания за отстраняване на нарушения, 
допуснати на досъдебното производство, като всичките са с разпореждане 
по чл. 249 НПК.  

Тези данни позволяват извода, че подготвителният стадий по 
предаване обвиняемия на съд се осъществява реално и пълноценно, с 
препоръка тази практика да продължи. 

За целия проверяван период няма възобновени наказателни 
производства – първа инстанция.  

През проверявания период в ОС – Кюстендил няма дела с 
възобновено съдебно следствие.   

Общият брой на оправдателните присъди на ОС – Кюстендил, като I 
-ва инстанция, за проверявания период са  8, като за  2013 г. – 4 и за 2014 
г. - 4. 

За целия проверяван период общо  39 дела са решени по Глава 29 
НПК – „Решаване на делото със споразумение”, от които за 2013 г. – 14, за 
2014 г. - 25.  

За проверявания период само 1 дело е разгледано по реда на Глава 
28 НПК – „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 
административно наказание” – НАХД № 273/2013 г. на съдия М. Начев, 
което е за 2013 г. 

Общо 24 дела са разгледани по реда на Глава 27 НПК „Съкратено 
съдебно следствие”, като за 2013 г. са 17, а за 2014 г. са 7. 
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За проверявания период има 1 дело – НОХД № 396/2014 г. на съдия 
Н. Георгиева, разгледано по реда на Глава 26 НПК „Разглеждане на делото 
в съда по искане на обвиняемия”. 

За проверявания период в ОС – Кюстендил няма дела, разгледани по 
реда на Глава 25 НПК „Незабавно производство” и  по реда на Глава 24 
НПК „Бързо производство”.  

Разгледани са 45 дела, образувани по искане за вземане на мярка за 
неотклонение „Задържане под стража” (чл.64 и 65 от НПК) или за нейното 
изменение. От тях за 2013 г. – 24 и за 2014 г. – 21. 

За проверявания период в ОС – Кюстендил има 1 дело, разгледано 
по реда на Глава 34 НПК „Принудителни медицински мерки” – ЧНД № 
492/2013 г. на съдия Диана Данаилова, което е за 2013 г. 

По реда на Глава 35 НПК „Производства във връзка с изпълнение на 
наказанията”  са разгледани общо 97 дела, от които за 2013 г. – 51, за 2014 
г. – 46, като две от делата са образувани в края на 2014 г. и са приключили 
през 2015 г.  

В ОС – Кюстендил няма дела, образувани преди 01.01.2013 г. и 
неприключили към 01.01.2015 г., което показва добра ликвидност и 
сравнително ускорено разглеждане на делата. 

За проверявания период има общо 16 (2013 г. – 8, 2014 г.- 8) 
отсрочени съдебни заседания по първоинстанционни дела, като причините 
са: заболяване на съдията-докладчик, заболяване на подсъдимия, молба на 
защитата, молба на адвокат за отсрочване на делото, служебна 
ангажираност на съдията-докладчик, участие в семинар на съдията-
докладчик, насрочване на същата дата на въззивно заседание, за 
осигуряване на зала, попадаща в зоната на сигурност. 

Разгледани 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 9 (2013 г. 
– 4, 2014 г. - 5).  

Преобладаващо делата, образувани в ОС – Кюстендил, са насрочени 
при спазване на разпоредбите на чл. 252 от НПК, като 5 от тях са 
насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда: 
НОХД № 300/2013 г. и НОХД № 317/2013 г. – съдия Д. Данаилова; НОХД 
№ 328/2013 г. – съдия Й. Цекова; НОХД № 341/2013 г. и НОХД № 
373/2013 г. – на съдия П. Братанова. Насрочени в тримесечен срок без 
разрешение на председателя насъда - няма. Насрочени дела извън срока, 
за проверявания период, също няма.  

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 да е над три месеца. 
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V. ПО СПАЗВАНЕТО НА ЧЛ. 308 И ЧЛ. 340 НПК 
 
Изготвянето на мотивите към постановените присъди за целия 

проверяван период  е в следните срокове:  
• в срок до 15 дни – по  6 дела.  
• до 30 дни  - по 11 дела. 
• над 30 дни – по 29 дела.  
За проверявание период е разгледано едно НАХ дело, решението по 

което е обявено до 1 месец – НАХД № 273/2013 г. с докладчик съдия М. 
Начев.   

В ОС – Кюстендил няма изгубени първоинстанционни дела за целия 
проверяван период. 

За периода в ОС – Кюстедил са разгледани 3 дела с висок обществен 
интерес – НОХД № 374/2011 г. и НОХД № 199/2013 г. с докладчик съдия 
П. Братанова и НОХД № 212/2012 г. с докладчик съдия Й. Цекова. 

В съда за проверявания период са разгледани 4 дела, по които 
подсъдимият е бил непълнолетен. 

  
НОХД 300/2013 ДИАНА З. 

ДАНАИЛОВА 

НОХД 341/2013 ПЕНКА Н. 
БРАТАНОВА 

НОХД 262/2013 ЙОЛАНДА М. 
ЦЕКОВА 

НОХД 342/2013 ПЕНКА Н. 
БРАТАНОВА 

 
 
За периода в ОС – Кюстендил са разгледани общо 33 бр. дела по 

ЗЕЕЗА (2013 г. - 22, 2014 г. -11), от които 15 дела са по ЗЕЕЗА, а 18 – по 
мерки. Няма дела, по които е отказано предаването на исканото лице на 
осн. 40, ал. 1, т. 1 ЗЕЕЗА.  

 По едно дело – ЧНД № 90/2013 г. е отложено изпълнението на ЕЗА 
на осн. чл. 52, ал. 1 от ЗЕЕЗА. 

По 12 дела исканото лице е предадено на съответните власти.  
В ОС – Кюстендил за периода 2013 г. - 2014 г. са издадени 179 (2013 

г. – 91, 2014 г. - 88) разрешения за използване на СРС, като изготвение и 
получени ВДС, екз. № 1 са общо 8, от които за 2013 г. – 6, за 2014 г. – 2. 

 
 

VІ. ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКА ПО ЧЛ. 416 НПК 
 

Препис от присъдите по всички дела за проверявания период – 22 
бр. са изпратени  за изпълнение в 7 – дневен срок. 
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VII. ПРОВЕРЕНИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА 
 
НОХД № 300/2013 г. – образувано на 13.06.2013 г. по чл. 199, ал. 1, т. 3, вр. 
чл. 198, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 НК, докл. съдия Данаилова. Приложена 
молба от 26.06.2013 г. на докладчика по делото до председателя на КОС на 
осн. чл. 252, ал. 2 НПК. С разпореждане от 27.06.2013 г. председателят на 
КОС е разрешил делото да бъде насрочено до 13.09.2013 г. С разпореждане 
от 02.07.2013 г. делото е насрочено за 11.09.2013 г. В това с.з. не е даден 
ход, поради неявяване на защитата. Делото е отложено за 17.10.2013 г., 
когато е сключено споразумение, което е било одобрено от съда. 
НОХД № 432/2014 г. – образувано на 01.10.2014 г. по чл. 199, ал. 1, т. 3, вр. 
чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал. 2, т. 2 НК по внесено 
споразумение, докл. съдия Данаилова. Делото е насрочено с резолюция от 
03.10.2014 г. за 10.10.2014 г., когато е даден ход и е одобрено от съда 
постигнатото между страните споразумение.  
НОХД 0 166/2014 г. – образувано по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1 НК на 
28.03.2014 г. по внесено споразумение, докл. съдия Данаилова. С 
резолюция от 01.04.2014 г. делото е насрочено за 04.04.2014 г., когато е 
даден ход и е одобрено от съда постигнатото между страните 
споразумение. 
НОХД  № 110/2014 г. – образувано по чл. 252, ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1, пр. 1, 
вр. чл. 26, ал. 1 НК на 21.02.2014 г. по внесено споразумение, докл. съдия 
Начев. Насрочено в щемпела за образуване на делото за 28.02.2014 г., 
когато е даден ход и е одобрено постигнатото между страните 
споразумение. 
НОХД № 73/2014 г. – образувано по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 1 НК на 
06.02.2014 г. по внесено споразумение, докл. съдия Начев. Насрочено в 
щемпела за образуване на дело за 14.02.2014 г., когато е приключено със 
споразумение и производството по делото е прекратено. 
НОХД № 485/2013 г. –образувано по чл. 343, ал. 3 б. „б”, предл. 1, вр. ал. 1, 
б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1 НК на 19.11.2013 г., докл. съдия Надя Георгиева. С 
разпореждане от 25.11.2013 г. делото е насрочено за 10.12.2013 г., когато е 
даден ход и е отложено за 19.12.2013 г. В това с.з. е даден ход и за 
изслушване на повторно назначена авто-техническа експертиза делото е 
отложено за 20.01.2014 г., когато е приключено с осъдителна присъда. 
Присъдата е обжалвана пред АС – София, който с решение от 23.07.2014 г. 
е изменил присъдата на КОС, като намалява наложеното наказание от 5г. и 
5 м. на 4 години. Решението е протестирано пред ВКС, който с решение от 
04.03.2015 г. е оставил в сила въззивното решение. 
НОХД № 61/2014 г. – образувано по чл. 242, ал. 1, б. „а” НК на 03.02.2014 
г. по внесено споразумение, докл. Данаилова. Насрочено с резолюция за 
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20.02.2014 г. в нарушение на чл. 382, ал.2 НПК, когато е даден ход и е 
одобрено постигнатото между страните споразумение. 
НОХД № 11/2014 г. – образувано по чл. 249, ал. 1 НК на 08.01.2014 г. по 
внесено споразумение, докл. съдия Данаилова. Насрочено с резолюция за 
22.01.2014 г. – в нарушение на чл. 382, ал. 2 НПК. 
НОХД № 516/2014 г. – образувано по чл. 354а, ал. 1, чл. 354а, ал. 2, изр. 2, 
пр. 2 НК на 19.12.2014 г. по внесено споразумение, докл. съдия Йоланда 
Цекова. Няма данни за насрочване на делото. Видно от протокол от 
проведено с.з., делото е гледано на 23.12.2014 г., когато е даден ход и е 
одобрено постигнатото между страните споразумение.  
НОХД № 361/2014 г. – образувано по чл. 249, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК по 
внесено споразумение на 25.07.2014 г., докл. съдия Цекова. Няма данни за 
насрочване на делото, от списъка на лицата за призоваване е видно, че 
делото е насрочено за 30.07.2014 г. На същата страница с резолюция 
делото е пренасрочено за 31.07.2014 г., поради участие на прокурора в 
заседание на комисията оп чл. 73 ЗИНЗС на 30.07.2014 г. В с.з., проведено 
на 31.07.2014 г. е даден ход и е одобрено постигнатото между страните 
споразумение.  
Дела внесени за разглеждане със споразумение: НОХД № 262/2013 г. 
НОХД № 360/2013 г.;  
НОХД № 527/2013 г. – образувано по чл. 252, ал. 1, чл. 213а, ал. 2, т. 1, пр. 
1, вр. чл. 26 НК на 19.12.2013 г., докл. съдия Цекова. По делото липсва 
протокол за избор на докладчик. С разпореждане от 30.12.2013 г. делото е 
насрочено за 23.01. и 24.01.2014 г. С резолюция от 29.01.2014 г. делото е 
пренасрочено за 27 и 28.02.2014 г., като не се сочат причините за това. На 
27.03.2014 г. е постигнато споразумение между всеки един от подсъдимите 
и прокурора, което е било одобрено от съда и производството по делото е 
било прекратено.  
НОХД № 383/2013 г. – образувано по чл. 244, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 243, ал. 
1 НК на 13.08.2013 г., докл. съдия Братанова. С разпореждане от 05.09.2013 
г. делото е насрочено за 30.09.2013 г., когато не е даден ход, поради 
заболяване на подсъдимия, за което е представено медицинско 
удостоверение. Делото е отложено за 08.11.2013 г. , когато е даден ход и за 
събиране на доказателства е отложено за 17.12.2013 г. . В това с.з. е даден 
ход и за събиране на доказателства е отложено за 13.02.2014 г., когато е 
даден ход и е отложено за 20.03.2014 г. В това с.з. е даден ход и е отложено 
за 24.04.2014 г., когато е приключено с осъдителна присъда. Присъдата е 
обжалвана пред АС – София, който с решение от 02.10.2014 г. е изменил 
присъдата на КОС в частта относно режима и мястото на изтърпяване на 
наказанието „лишаване от свобода”, като в останала й част я е потвърдил. 
Решението е обжалвано пред ВКС, който с решение от 07.05.2015 г. е 
оставил в сила въззивното решение. 
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НОХД № 349/2014 г. – образувано по чл. 242, ал. 1, б. „а” НК на 15.07.2014 
г., докл. съдия Цекова. С разпореждане от 21.07.2014 г. делото е насрочено 
за 15.09.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване на подсъдимата, 
нер. призована. Делото е отложено за 08.10.2014 г., когато е даден ход и е 
отложено за 20.10.2014 г., когато е приключено с осъдителна присъда. 
Присъдата е обжалвана пред САС, който с решение от 29.01.2015 г. е 
потвърдил присъдата на КОС. Решението е обжалвано пред ВКС, който с 
решение от 08.06.2015 г. е оставил в сила въззивното решение. 
НОХД № 407/2013 г. – образувано по чл. 242, ал. 2, пр. 2 НК на 04.09.2013 
г., докл. съдия Цекова. С разпореждане от 17.09.2013 г. делото е насрочено 
за 28.10.2013 г., когато е даден ход и е отложено за 20.11.2013 г. В това с.з. 
не е даден ход, поради отсъствие на съдебен заседател по причини, 
неизвестни на другите членове от състава на съда. Делото е отложено за 
11.12.2013 г. С резолюция от 05.12.2013 г. делото е пренасрочено за 
13.01.2014 г. поради участие на съдията-докладчик в семинар в НИП в 
периода 9-11.12.2013 г. В с.з., проведена на 13.01.2014 г. е даден ход и е 
приключено с осъдителна присъда.  
НОХД № 373/2013 г. – образувано по чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2, 
вр. чл. 26, ал. 1 НК на 05.08.2013 г., докл. съдия Братанова. По делото е 
приложена молба от съдията-докладчик от 30.09.2013 г. до председателя на 
съда за насрочване на делото в тримесечен срок. С разпореждане от 
01.10.2013 г. председателят на съда е разрешил насрочването на делото да 
стане до 05.11.2013 г. С разпореждане от 30.09.2013 г. делото е насрочено 
за 28.10.2013 г. , когато не е даден ход, поради отсъствие на подсъдимия, за 
когото има данни от постъпили писма, вкл. и от ГД „ИН”, ТД на НАПД, 
НСлС, че не може да бъде открит на територията на Р. България. Делото е 
отложено за 09.12.2013 г., когато поради постъпили данни, че подсъдимият 
се намира в чужбина, съдът е постановил по отношение на него делото да 
протече задочно при условията на чл. 269, ал. 3, т. 4, б. „а” НПК. За 
събиране на доказателства делото е отложено за 11.02.2014 г., когато е 
даден ход и за събиране на доказателства е отложено за 18.02.2014 г. В 
това с.з. е даден ход и за разпит на свидетел е отложено за 09.04.2014 г. С 
разпореждане от 24.03.2014 г. делото е пренасрочено за 20.05.2014 г., 
поради невъзможност на докладчика да участва в с.з. – член на изпитна 
комисия на изпит за мл. съдии и мл. прокурори. В това с.з. е даден ход и за 
събиране на доказателства е отложено за 30.06.2014 г., когато е даден ход и 
е отложено за 17.10.2014 г. В това с.з. не е даден ход, поради неявяване на 
защитника и делото е отложено за 21.11.2014 г., когато е  приключено с 
оправдателна присъда. Присъдата е протестирана пред САС, който с 
решение от 31.03.2015 г. е потвърдил присъдата на КОС.  
НОХД № 384/2014 г. – образувано по чл. 354в, ал. 1, пр. 2, вр. чл. 20, ал. 2, 
вр. ал. 1 и по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 НК на 12.08.2014 г., докл. 
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съдия Братанова. Насрочено за предварително изслушване на 29.09.2014 г., 
когато е приключено със споразумение.  
НОХД № 161/2012 г. – чл. 255, ал. 1 НК, докл. съдия Георгиева. 
НОХД № 263/2014 г. -  чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 29, 
ал. 1, б. „а” НК, докл. съдия Георгиева.  
НОХД № 483/2012 г. – чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 29, 
ал. 1, б. „а” НК, докл. съдия Георгиева. Приключено със споразумение. 
НОХД № 263/ 2014 г. 
НОХД № 356/2013 г. – образувано по чл. 242, ал. 1, б. „а” НК, докл. съдия 
Георгиева. Приключено със споразумение. 
НОХД № 394/2013 г. – образувано по чл. 343, ал. 3, пр. 1, б. „б”, пр. 1, вр. 
чл. 342, ал. 1 НК, докл. Георгиева. 
НОХД № 260/2014 г. – образувано по чл. 249, ал. 1, пр. 1 НК. Приключено 
със споразумение. 
НОХД № 173/2014 г. – образувано по чл. 242, ал. 1, б. „а” НК по внесено 
споразумение.  
НОХД № 370/2013 г. – образувано по чл. 242, ал. 1, б. „а” НК по внесено 
споразумение. 
НОХД № 466/2013 г. – образувано по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал.1, б. 
„а” НК. Приключено със споразумение. 
НОХД № 366/2013 г. – образувано по чл. 242, ал. 2, пр. 2 НК по внесено 
споразумение, докл. съдия Георгиева 
 
Съдия М. Начев  
НОХД № 504/2013 г. – образувано на 05.12.2013 г. по чл. 242, ал. 1, б. „а” 
НК по внесено споразумение. Насрочено в щемпела за образуване на 
делото за 11.12.2013 г., когато е одобрено от съда и е прекратено 
производството по делото. 
НАХД № 273/2013 г. – образувано по чл. 78а НК за престъпление по чл. 
248а, ал. 2 НК на 30.05.2013 г.  
ЧНД № 352/2013 г. – образувано на 18.07.2013 г. по чл. 111, ал. 3 НПК. С 
определение от 30.07.2013 г. КОС потвърждава постановление на КОП по 
съответното ДП.  
ЧНД № 452/2014 г. – образувано по чл. 74, ал. 1, т. 6 ЗИНЗС на 21.10.2014 
г. (условно предсрочно освобождаване) по предложение на Комисията по 
чл. 73 от ЗИНЗС при затвор гр. Бобов дол. Датата на с.з. е посочена в 
щемпела за образуване на делото за 24.10.2014 г. С определение КОС е 
постановил условно предсрочно освобождаване. 
ЧНД № 347/2014 г. – образувано по чл. 16 , ал. 7 от ЗПИИРКОРНФС на 
14.07.2014 г. С разпореждане от 17.07.2014 г. делото е насрочено за 
29.07.2014 г. – в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС. 
Приключено с решение от 30.09.2014 г., с което КОС признава решение за 
налагане на финансови санкции на съответния чуждестранен орган. 
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Проверени други дела, по които не са констатирани нарушения по 
образуването, движението и приключването им: ЧНД № 289/2014 г.; ЧНД 
№ 31/2014 г.; НОХД № 479/2012 г.; НОХД № 251/2012 г.; НОХД № 
107/2014 г.; НОХД № 316/2012 г.; НОХД № 274/2014 г.   
НОХД № 199/2013 г. – образувано по чл. 116, ал. 1, т. 9, вр. чл. 115 НК на 
10.04.2013 г., докл. П. Братанова. С разпореждане от 22.04.2013 г. делото е 
насрочено за 16.05.2013 г. Делото е приключено с осъдителна присъда от 
05.02.2014 г. Присъдата е обжалвана пред САС, който е изменил същата в 
частта на наложеното наказание, като го е намалил от 19 г. на 17 г. и го е 
оправдал по обвинението с користна  цел.  Решението е обжалвано пред 
ВКС, който с решение от  09.02.2015 г. е оставил в сила въззивното 
решение. 
НОХД № 477/2014 г. -  образувано по чл. 242, ал. 1, б. „а” НК по внесено 
споразумение, докл. съдия Братанова. С резолюция от 24.11.2014 г. делото 
е насрочено за 01.12.2014 г., когато е одобрено постигнатото между 
страните споразумение и производството по делото е прекратено.  
НОХД № 366/2014 г. – образувано по чл. 354а, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” 
НК по внесено споразумение, докл. съдия Братанова. С резолюция от 
30.07.2014 г. делото е насрочено за 01.08.2014 г. 
НОХД № 506/2012 г. – приключено със споразумение 
НОХД № 341/2013 г. – приключено със споразумение 
НОХД № 94/2014 г. – приключено със споразумение. 
НОХД № 519/2013 г. – приключено по реда на Глава 27 НПК – чл. 327, т. 2 
НКП, докл. съдия Начев (след отвод на съдия Братанова). Приключено с 
осъдителна присъда. Присъдата е обжалвана пред САС, който с решение е 
изменил присъдата на КОС в частта, с която е отнет в полза на държавата 
л.а. и е постановено връщането му на неговия собственик.  
НОХД № 19/2013 г. – образувано по чл. 301, ал. 1, пр. 1 и 2 НК на 
14.01.2013 г., докл. съдия Цекова(след отвод на съдия Данаилова). С 
разпореждане от 16.01.2013 г. делото е насрочено за 04.02.2013 г., когато 
не е даден ход, поради неявяване на защитника на подсъдимата. Делото е 
разгледано по реда на Глава 27 НПК – чл. 371, т.2 НПК и е приключено с 
присъда на 08.02.2013 г. Присъдата е протестирана и обжалвана пред САС, 
който с решение от 05.06.2013 г. е изменил присъдата, като увеличава 
определение на осн. чл. 66 НПК изпитателен срок от 2 г. и 8 м. на три 
години. Решението е обжалвано пред ВКС, който с решение от 21.10.2013 
г. е оставил в сила въззивното решение. 
НОХД № 328/2013 г. – разгледано по реда на Глава 27 НПК – чл. 371, т. 2 
НПК.  
НОХД № 244/2013 г. - разгледано по реда на Глава 27 НПК – чл. 371, т. 2 
НПК. Присъдата е протестирана пред САС, който с решение е изменил 
присъдата на КОС, като е увеличил размера на наложеното наказание от 5 
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г. ЛОС на 7 г. Решението е обжалвано пред ВКС, който с решение е 
оставил в сила въззивното решение. 
НОХД № 145/2013 г. –  разгледано по реда на Глава 27 – чл. 371, т. 2 НПК. 
Присъдата на КОС е обжалвана пред САС от частния обвинител и 
граждански ищец. С решение САС е изменил присъдата на КОС, като е 
увеличил размера на присъденото обезщетение от 20 000 лв. на 40 000 лв.  
НОХД № 254/2014 г. – съдия Цекова, разгледано по реда на Глава 27 НПК 
– чл. 371, т. 2 НПК. 
НОХД № 178/2013 г. – докл. съдия Цекова 
НОХД № 218/2013 г. – докл. съдия Цекова, разгледано по реда на Глава 27 
НПК – чл. 371, т. 2 НПК. 
НОХД № 67/2013 г. , докл. съдия Братанова 
НОХД № 516/2012 г. – докл. съдия Георгиева, разгледано по реда на Глава 
27 НПК – чл. 371, т. 2 НПК. Присъдата е обжалвана пред САС, който с 
решение е отменил присъдата в частта, в която е приложен чл. 23, ал. 3 НК. 
Решението е обжалвано пред ВКС, който с решение изменя решението на 
САС, като наказанието от 7 г. на 6,6 м ЛОС.  
Проверени ЧНД: 
ЧНД № 208/2013 г. – образувано по чл. 65 НПК. 
ЧНД № 238/2013 г. – образувано по чл. 64, ал. 1 НПК. 
ЧНД № 111/2013 г. – по чл. 64, ал. 1 НПК, докл. Братанова 
ЧНД № 254/2013 г. – чл. 64, ал. 1НПК, докл. Братанова 
ЧНД № 140/2014 г. – чл. 64, ал. НПК 
ЧНД № 393_2013 г. – чл. 64, ал. 1 НПК, докл. съдия Цекова 
ЧНД № 148/2014 г. – образувано по чл. 64 НПК, докл. съдия Георгиева 
ЧНД № 507/2013 г. – образувано по чл. 44 ЗЕЕЗА, докл. Цекова 
ЧНД № 263/2013 г. – чл. 44 ЗЕЕЗА, докл.  Цекова 
ЧНД № 365/2013 г. – чл. 44 ЗЕЕЗА, докл. съдия Георгиева 
ЧНД № 130/2013 г. – чл. 54, ал. 3 ЗЕЕЗА 
ЧНД № 406/2013 г. – образувано по чл. 14, ал. 4, т. 5 от ЗЕЕЗА. На осн. чл. 
16, ал. 1 от  с.з. окръжният съд е длъжен да насрочи делото не по-късно от 
7 дни от получаване на преписката по молбата за екстрадиция. Делото е 
образувано на 03.09.203 г. Протоколът за избор на докладчик е от 
04.09.2013 г. С резолюция от 15.09.2013 г. върху същия протокол, 
докладчикът е отбелязал, че делото е докладвано по телефона на 
09.09.2013 г. С определение от 15.09.2013 г. делото е насрочено за 
16.09.2013 г., т.е. налице е забавяне при насрочване на делото от 6 дни.  
ЧНД № 428/2014 г. – по чл. 64, ал. 1 НК, докл. Цекова  
ЧНД № 501/2014 г. – чл. 44 ЗЕЕЗА, докл. Начев 
ЧНД № 275/2014 г. – по чл. 65, ал. 1 НПК, докл. съдия Цекова 
ЧНД № 62/2014 г. – по чл. 14, ал. 4, т. 5 ЗЕЕЗА, докл. Братанова 
ЧНД № 369/2014 г. – по чл. 243, ал. 3 НПК, докл. съдия Братанова 
ЧНД № 267/2014 г. – по чл. чл. 25, вр. чл. 23 НК. 
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ЧНД № 97/2014 г. – по чл. 243, ал. 3 НПК, докл. Братанова 
ЧНД № 499/2013 г. – по чл. 72, ал. 1 НПК, вр. чл. 395, ал. 1 ГПК 
ЧНД № 224/2013 г. – по чл. 243, ал. 3 НПК, докл. Братанова 
ЧНД № 90/2013 г. – чл. 44 ЗЕЕЗА, докл. Братанова 
ЧНД № 236/2013 г. – чл. 44 ЗЕЕЗА, докл. Георгиева 
ЧНД № 93/2013 г. – чл. 44 ЗЕЕЗА, докл. Цекова 
ЧНД № 76/2013 г. – чл. 14, ал. 4, т. 5 ЗЕЕЗА, докл. съдия Георгиева 
 

 
VIII. 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. 
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. 

Когато волеизявлението за образуване на делото е позитивно , няма 
пречка образуването да стане с щемпел и подпис срещу вида на 
производството и характера на делото.  

 
2. Движение на делата 
Образуваните въззивни наказателни дела за проверявания период са 

общо 570, от които ВНОХД – 206 (2013 г. – 93, 2014 г. - 113), ВНАХД – 30 
(2013 г. – 16, 2014 г. - 14), ВЧНД – 275 (2013 г. – 138, 2014 г. - 137) и 
ВНЧХД – 59 (2013 г. – 33, 2014 г. - 26). От посочените данни е видно, че 
ВНОХД съставляват 36 % от всички образувани наказателни дела. 
Относително най-голям е делът на образуваните ВЧНД – 275 или това 
възлиза на 48,2 %. 

Общият брой на останалите въззивни дела от предишни периоди е 
80, като:  
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● за 2013 г. – 39, от които ВНОХД – 22, ВНАХД - 2, ВЧНД – 5, 
ВНЧХД - 10.   

● за 2014г. –  41, от които ВНОХД – 23, ВНАХД – 3, ВЧНД – 3, 
ВНЧХД - 12.   

За проверявания период са разгледани общо 650 въззивни 
наказателни дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 251 (2013 
г. – 115, 2014 г. - 136)  или  38,6 %; ВНАХД – 35 (2013 г. – 18, 2014 г. - 17) 
или 5,4 %;  ВЧНД – 283(2013 г. – 143, 2014 г. - 140) или 43,5 %; ВНЧХД – 
81 (2013 г. – 43, 2014 г. - 38) или 12,5 %.  

За проверявания период са свършени общо 559 въззивни наказателни 
дела, които се разпределят както следва: ВНОХД – 195 (2013 г. – 92, в т.ч. 
прекратени  3; 2014 г. – 103, в т.ч. прекратени  10) или 34,9 %; ВНАХД – 31 
(2013 г. –  15, в т. ч. прекратено 1; 2014 г. – 16, в т.ч. прекратено 1) или  5,5 
%; ВЧНД – 273 (2013 г. – 140, в т.ч. прекратени 7; 2014 г. – 133, в т.ч. 
прекратени 13) или  48,8 %; ВНЧХД - 60 (2013 г. - 30, в т.ч. прекратени 4; 
2014 г. – 30, в т.ч. прекратени 7) или 10,7 % .  

От общо свършените 559 въззивни наказателни дела (2013 г. – 277, 
2014 г. - 282), прекратените са 46 (2013 г. – 15, 2014 г. - 31) или това прави 
8,2 % от наказателните дела. 

Броят на несвършените въззивни дела за проверявания период за 
съответните години е както следва: за 2013 г. – 39, за 2014 г. – 31 и към 
01.01.2015 г. - 49. От тях ВНОХД – 45 (2013 г. – 22, 2014 г. – 23 и към 
01.01.2015 г. - 33), ВНАХД - 5(2013 г. – 2, 2014 г. – 3 и към 01.01.2015 г. - 
1); ВЧНД – 8 (2013 г. - 5, 2014 г. - 3, към 01.01.2015 г. - 7); ВНЧХД – 22 
(2013 г. – 10, 2014 г. - 12, към 01.01.2015 г. - 8).  

Възобновените наказателни производства – въззивна инстанция за 
целия период са 8 (ВНОХД – 7 и ВЧНД – 1).  

През проверявания период няма дела с възобновено съдебно 
следствие.   

Броят на решенията на ОС – Кюстендил, с които са потвърдени 
оправдателните присъди на първата инстанция, за проверявания период са 
49, от които потвърдени присъди – 33, потвърдени решения по НАХД - 16, 
като за 2013 г. –  29(присъди – 20, решения - 9) и за 2014 г. – 20(присъди – 
13, решения - 7). 

Броят на изменените присъди, с които се смекчава положението на 
подсъдимия (намаляване на наказанието), за целия период са 30, като за 
2013 г. – 11 и за 2014 г. – 19. 

За целия проверяван период има 2 дела (2013 г.- 2, 2014 г. - 0), по 
които е приложена условна присъда – ВНОХД № 403/2012 г., съдия – 
докладчик М. Начев и ВНОХД № 25/2013 г., съдия - докладчик Йоланда 
Цекова. 
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Потвърдените определения на първа инстанция, с които е 
прекратено наказателното производство от прокурора, за целия 
проверяван период са 24, като за 2013 г. са 17 и за 2014 г. са 7. 

Отменените осъдителни присъди с оправдаване на подсъдимия 
изцяло за целия период са 6, от които за 2013 г. – 3 и за 2014 г. – 3.  

Броят на отменените присъди с връщане на делото за ново 
разглеждане на съда или прокурора общо за целия период е 35, като за 
2013 г. –  са 15, като 10 са върнати на съда и 5 на прокурора;  2014 г. – 20, 
като 12 дела са върнати на съда и 8 – на прокурора. 

За проверявания период има общо 11 (2013 г. – 3, 2014 г.- 8) 
отсрочени съдебни заседания по въззивни дела, като причините са: молба 
на защитата; молба на адвокат за отсрочване на делото; заболяване на 
съдията-докладчик; заболяване на подсъдимия; участие в семинар на 
съдията-докладчик; за осигуряване на зала, попадаща в зоната на 
сигурност; насрочване на същата дата на въззивно заседание; служебна 
ангажираност на съдията-докладчик; отсъствие на съдията-докладчик на 
тази дата. 

 
3. По спазването на чл. 340 НПК 
За проверявания период има общо 90 (2013 г. – 48, 2014 г. - 42) дела, 

по които актовете са написани след едномесечния срок от датата на 
обявяване на делото за решаване, като забавянето е в интервал от 1 м. до 
10 м. и 25 дни, като последното просрочие се отнася за 1 дело.  

 
Вид дело Номер/Годи

на Съдия докладчик 
Дата на 

обявяване за 
решаване 

Дата на съдебния акт 

ВНЧХД 239/2012 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 06.12.2012 05.02.2013 
ВНОХД 277/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 06.11.2012 06.02.2013 
ВНЧХД 298/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 20.09.2012 25.01.2013 
ВНОХД 318/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 18.10.2012 29.03.2013 
ВНЧХД 327/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 06.11.2012 06.01.2013 
ВНОХД 342/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 06.11.2012 12.03.2013 
ВНОХД 353/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 18.10.2012 17.01.2013 
ВНОХД 364/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.11.2012 04.04.2013 
ВНОХД 388/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.05.2013 23.07.2013 мотиви 
ВНОХД 400/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 10.04.2013 10.06.2013 
ВНОХД 409/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 29.10.2013 13.02.2014 мотиви 
ВНОХД 436/2012 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 06.12.2012 05.02.2013 
ВНОХД 437/2012 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 18.04.2013 12.07.2013 мотиви 
ВНОХД 442/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.11.2012 06.02.2013 
ВНЧХД 456/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 17.01.2013 08.05.2013 
ВНЧХД 460/2012 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 13.02.2013 22.04.2013 
ВНЧХД 469/2012 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 17.01.2013 13.03.2013 
ВНАХД 484/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 17.01.2013 29.05.2013 мотиви 
ВНОХД 489/2012 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 17.01.2013 08.05.2013 
ВНОХД 8/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 07.02.2013 07.05.2013 
ВНОХД 9/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 21.02.2013 09.05.2013 
ВНЧХД 15/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 13.02.2013 23.04.2013 
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ВНОХД 26/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 21.02.2013 08.05.2013 
ВНЧХД 32/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 07.02.2013 30.04.2013 
ВНЧХД 40/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 10.04.2013 13.06.2013 
ВНОХД 55/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 25.09.2013 26.11.2013 
ВНОХД 62/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 10.04.2013 28.06.2013 
ВНОХД 71/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 09.05.2013 25.07.2013 
ВНАХД 97/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 20.03.2013 08.05.2013 
ВНОХД 118/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 10.04.2013 15.07.2013 
ВНОХД 120/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 22.05.2013 25.07.2013 
ВЧНД 121/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 10.04.2013 07.06.2013 
ВНЧХД 140/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 04.04.2013 18.06.2013 
ВНОХД 154/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 12.06.2013 29.07.2013 
ВНОХД 169/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 18.04.2013 05.07.2013 
ВНАХД 176/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 12.06.2013 22.07.2013 
ВНЧХД 184/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 06.06.2013 22.07.2013 
ВНАХД 204/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 22.05.2013 22.07.2013 
ВНОХД 213/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 22.05.2013 18.07.2013 
ВНОХД 248/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 22.10.2013 30.12.2013 
ВНОХД 252/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 11.07.2013 21.08.2013 
ВНЧХД 296/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 05.12.2013 07.02.2014 
ВНОХД 298/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 25.09.2013 03.12.2013 
ВНОХД 307/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 22.10.2013 30.12.2013 
ВНЧХД 319/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 05.12.2013 31.01.2014 
ВНОХД 332/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.10.2013 06.01.2014 
ВНОХД 349/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 03.10.2013 30.12.2013 
ВНОХД 364/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.10.2013 06.01.2014 
ВНОХД 371/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.10.2013 06.01.2014 
ВНОХД 379/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 03.10.2013 30.12.2013 
ВНЧХД 385/2013 ПЕНКА Н. БРАТАНОВА 23.10.2013 31.10.2013 
ВНЧХД 386/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 13.11.2013 20.01.2013 
ВНОХД 397/2013 ЙОЛАНДА М. ЦЕКОВА 25.09.2013 30.10.2013 
ВНЧХД 399/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.10.2013 09.01.2014 
ВНОХД 401/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 28.01.2014 21.03.2014 
ВНОХД 409/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 07.11.2013 10.01.2014 
ВНАХД 411/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 13.11.2013 15.01.2014 
ВНЧХД 419/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 13.11.2013 27.11.2013 
ВНОХД 442/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 28.01.2014 28.04.2014 
ВНОХД 445/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 26.03.2014 01.08.2014 
ВНЧХД 452/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 05.02.2013 30.01.2014 
ВНОХД 470/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 28.01.2014 15.05.2014 
ВНОХД 488/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 12.03.2014 30.04.2014 
ВНОХД 497/2013 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 03.04.2014 24.07.2014 
ВНОХД 524/2013 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 12.03.2014 30.04.2014 
ВНОХД 14/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 03.07.2014 28.08.2014 
ВЧНД 16/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 20.02.2014 24.04.2014 
ВНОХД 17/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 19.06.2014 30.07.2014 мотиви 
ВЧНД 18/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 06.02.2014 20.03.2014 
ВНЧХД 20/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 20.03.2014 03.06.2014 
ВНАХД 26/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 27.05.2014 29.07.2014 
ВНОХД 29/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 12.03.2014 20.06.2014 
ВНАХД 39/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 12.03.2014 09.06.2014 мотиви 
ВНОХД 40/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 03.04.2014 06.06.2014 
ВНОХД 41/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 05.06.2014 31.07.2014 
ВНЧХД 100/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 20.03.2014 21.07.2014 
ВНЧХД 109/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 03.07.2014 11.08.2014 мотиви 
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ВНОХД 114/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 20.03.2014 12.05.2014 
ВНАХД 115/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 03.04.2014 16.05.2014 
ВНОХД 116/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 13.05.2014 22.07.2014 
ВНОХД 155/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 13.05.2014 18.07.2014 
ВНОХД 156/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 22.04.2014 22.07.2014 
ВНОХД 167/2014 МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ 01.07.2014 15.10.2014 
ВЧНД 183/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 05.06.2014 28.07.2014 
ВНЧХД 203/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 05.06.2014 17.07.2014 
ВНЧХД 218/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 05.06.2014 28.07.2014 
ВНОХД 224/2014 МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ 30.09.2014 02.12.2014 мотиви 
ВНОХД 243/2014 ДИАНА З. ДАНАИЛОВА 05.06.2014 31.07.2014 
ВНОХД 258/2014 НАДЯ С. ГЕОРГИЕВА 19.06.2014 31.07.2014 
ВНОХД 317/2014 МИРОСЛАВ М. НАЧЕВ 30.09.2014 10.11.2014 

 
В ОС – Кюстендил няма изгубени въззивни дела за целия 

проверяван период. 
    

 IХ. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ НА КОС 

 
Броят на съдебните заседания на съдиите, разглеждащи наказателни 

дела, за проверявания период е както следва:  
● за 2013 г. -  245 или средно месечно броят на съдебните заседания 

е 22,27. Съдия Д. Данаилова – 5,09 с. з., съдия Й. Цекова – 3,09 с. з., съдия 
Н. Георгиева – 4,55 с. з., съдия М. Начев – 4,82 с.з., съдия П. Братанова – 
4,73 с. з.  

● за 2014 г. - 230 или средно месечно броят на съдебните заседания е 
20,91. Съдия Д. Данаилова – 3,1 с. з., съдия Й. Цекова – 4,64 с. з., съдия Н. 
Георгиева – 4,45 с. з., съдия М. Начев – 4, съдия П. Братанова –  5 с. з. 

Забележка: Средномесечният брой на съд. заседания е изчислен 
върху 11 месеца, тъй като през м. август тези съдии не са заседавали. За 
съдия Д. Данаилова за 2014 г. средномесечният брой е изчислен върху 10 
месеца.  

Средномесечното постъпление на съда за периода е 43,83 дела , като 
за 2013 г. е  44,83 дела, а за 2014 г. – 43,25 дела или средномесечното 
постъпление на един съдия за периода е 8,77 дела. 

През проверявания период съдия Д. Данаилова е разгледала общо 
160 наказателни дела или 6,96 средно месечно. Съдия Й. Цекова е 
разгледала общо 214 наказателни дела или 8,92. Съдия Мирослав Начев е 
разгледал 103 наказателни дела или 4,29 средно месечно. Съдия Н.  
Георгиева е разгледала 173 наказателни дела или 7,21 месечно. Съдия П. 
Братанова е разгледала 209 наказателни дела или 8,71 месечно.     

Средномесечно свършени дела за целия период на съдия е 7,16. 
От посочените данни се констатира, че за проверявания период са 

приключени 81,6 % от делата, постъпили за разглеждане. 
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Останали несвършени дела от предишни години за периода са общо 
115, като за 2013 г. – 60, за 2014 г. – 55, което показва, макар и малка, 
тенденция към намаляване на броя на несвършените дела от предишни 
периоди.  
 

Съдия 

несвършени дела в началото на отчетния период 2013 г. 

об
щ

о 
де

ла
  в т.ч. по видове дела 

нохд ч.н.д. вчнд. нахд внахд. внохд внчхд 

За всичко дела 60 17 5 2  5 22 9 
Мирослав Начев   V с. 9 6         2  1 
Пенка Братанова  V с 13 2 2 2  1  5  1 
Диана Данаилова  ІІ с. 13 4 1  2    2  4 
Йоланда Цекова   ІІ с. 0               
Надя Георгиева  ІІ с. 25 5 2 1  1  3  3 

Съдия 

несвършени дела в началото на отчетния период 
2014г. 

об
щ

о 
де

ла
  в т.ч. по видове дела 

нохд ч.н.д. вчнд. нахд внахд внохд внчхд 

За всичко дела 55 16  2 0 3 22 8 
Мирослав Начев   V с 4 2         2   
Пенка Братанова   V с 14 6  1   1  4   
Диана Данаилова  ІІ с. 13 3         6  4 
Йоланда Цекова   ІІ с. 7 2      1  2  2 
Надя Георгиева  ІІ с. 17 3  1   1  8  4 
         

 
 
Същевременно следва да се отбележи, че натовареността на съдиите 

не е прекомерна и това позволява и своевременно приключване на делата, 
което за този съд е налице. 

 
    Х. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 
От решените общо 858 дела (I- ва и въззивна инстанция), обжалвани 

са 72, от които за 2013 г. – 42 и за 2014 г. - 30. От обжалваните има 
резултат по 72 дела. От тях потвърдени са 38(52,8%), изменени са 
19(26,4%) и отменени – 15(20,8%). От отменените, върнати за ново 
разглеждане са – 8(53,3%), решени по същество – 7 (46,7%). 

От обжалваните общо 42 съдебни акта за 2013 г., на съдия Д. 
Данаилова са 7 (17%), на съдия Й. Цекова – 14 (33%), на съдия М. Начев – 
5 (12%), на съдия Н. Георгиева – 8 (19%), на съдия П. Братанова – 8 (19%).  

От тези обжалвани 42 съдебни акта, 38 са решени от Апелативен съд 
– София, от които на съдия Д. Данаилова – 7 (18,4%), на съдия Й. Цекова – 
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14 (36,8%), на съдия М. Начев – 5 (13,2%), на съдия Н. Георгиева – 7 
(18,4%), на съдия П. Братанова – 5 (13,2%). 

От обжалваните 42 съдебни акта, отменени са 6, от които на съдия 
Й. Цекова – 2 (33,3%), на съдия Н. Георгиева – 4(66,7%). 

За периода няма отменени оправдателни присъди на ОС с 
постановяване на нови присъди. 

Средният процент на отменените за съда съдебни актове за 2013 г. е 
14 %, като резултатите на съдия М. Начев, съдия П. Братанова, Й. Цекова 
и съдия Д. Данаилова са под средния процент, а на съдия Н. Георгиева  е 
над средния процент.  

От обжалваните съдебни актове за 2013 г. са потвърдени 24, от 
които на съдия М. Начев – 3 (12,5%), на съдия П. Братанова – 6 (25%), на 
съдия Д. Данаилова – 6 (25%), на съдия Й. Цекова – 8 (33,3%), на съдия Н. 
Георгиева – 1 (4,2%).  

Средният процент на потвърдените обжалвани съдебни актове е 
57%, като резултатите на съдиите М. Начев, П. Братанова, Д. Данаилова и 
Й. Цекова са над средния процент, а на съдия Н. Георгиева са под този 
процент. 

От обжалваните общо 29 съдебни акта за 2014 г., на съдия М. Начев 
са 3 (10,3 %), на съдия П. Братанова – 7 (24,1%), на съдия Д. Данаилова – 
10 (34,5 %), на съдия Й. Цекова – 4 (13,8 %), на съдия Н. Георгиева – 5 
(17,2%).  

От тези обжалвани 29 съдебни акта, 25 са решени от Апелативен съд 
– София (86,2%), от които на съдия М. Начев – 2 (8%), на съдия П. 
Братанова – 7 (28%), на съдия Д. Данаилова – 8 (32%), на съдия Й. Цекова 
– 4 (16%), на съдия Н. Георгиева – 4 (16%). 

От обжалваните 29 съдебни акта, отменени са 9 (31,03 %) , от които 
на съдия М. Начев – 1(11,1%), на съдия П. Братанова – 2(22,2%), на съдия 
Д. Данаилова – 4(44,4%), на съдия Й. Цекова – 1 (11,1%), на съдия Н. 
Георгиева – 1 (11,1%). 

Средният процент на отменените за съда съдебни актове за 2014 г. е 
31 %, като резултатите на съдия Д. Данаилова са над средния процент, а 
на съдия М. Начев, съдия П. Братанова, съдия Й. Цекова и съдия Н. 
Георгиева  са под средния процент.  

От обжалваните съдебни актове за 2014 г. са потвърдени 13 (44,8%), 
от които на съдия М. Начев – 1 (7,7%), на съдия П. Братанова – 3 (23,08%), 
на съдия Д. Данаилова – 4 (30,8%), на съдия Й. Цекова – 3 (23,08%), на 
съдия Н. Георгиева – 2 (15,4%).  

Средният процент на потвърдените обжалвани съдебни актове е 
45%, като резултатите на съдиите Д. Данаилова, П. Братанова и Й. Цекова 
са над средния процент, а на съдиите М. Начев и Н. Георгиева са под този 
процент.  
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От обжалваните 4 съдебни акта на ОС – Кюстендил, като въззивна 
инстанция, пред ВКС за 2013 г., на съдия П. Братанова са 3 и на съдия Н. 
Георгиена – 1. От тях са потвърдени 2 съдебни акта, които са на съдия П. 
Братанова, 1 съдебен акт е изменен – на съдия П. Братанова и 1 съдебен 
акт е отменен – на съдия Н. Георгиева, като делото е върнато за ново 
разглеждане.       

Видно от резултатите, качеството на съдебните актове на ОС – 
Кюстендил, като въззивна инстанция, е на едно добро ниво, но има 
обективни и субективни предпоставки да бъде по-добро. 

От обжалваните 5 съдебни акта на ОС – Кюстендил, като въззивна 
инстанция, пред ВКС за 2014 г., на съдия М. Начев са 2, на съдия Д. 
Данаилова – 2 и на съдия Н. Георгиева – 1, от които един съдебен акт е 
потвърден (съдия М. Начев), 1 е изменен (съдия Д. Данаилова) и 3 са 
отменени – на съдия М. Начев, Н. Георгиева и Д. Данаилова. 
 
 

   ХІ. ПРОВЕРЕНИ ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА 
 

ВНАХД № 137/2013 г. – образувано на 14.03.2013 г. по жалба срещу 
решението на КРС  (по чл. 78а НК), докл. Братанова. С определение от 
15.03.2013 г., делото е насрочено за 10.04.2013 г., когато е обявено за 
решаване. С решение от 15.04.2013 г. решението на КРС е изменено в 
частта на наложеното наказание глоба, като е намален размера от 1000 лв. 
на 500 лв. (на осн. чл.2, ал. 1 и  2 НК). 
ВЧНД № 77/2014 г. – образувано на 07.02.2014 г. по жалба срещу 
определение на КРС за прекратяване на съдебното производство по НЧХД 
№880/2013 г., докл. Начев. С определение от 12.02.2014 г., делото е 
насрочено за 12.03.2014 г., когато е обявено за решаване. С решение от 
20.03.2014 г. КОС е отменил определението на КРС и е върнал делото за 
продължаване на съдопроизводствените действия. 
ВЧНД № 141/2014 г. – образувано на 14.03.2014 г. срещу определение на 
КРС за потвърждаване на МНО „задържане под стража”. Приложен 
протокол за избор на докладчик от същата дата. Липсва насрочване на 
делото, което се е провело на 17.03.2014 г., видно от протокола от 
проведеното с.з. С протоколно определение е отменено определението на 
КРС и е изменена мярката за неотклонение от „задържане под стража” в 
„домашен арест”. 
ВНЧХД № 318/2014 г. – образувано на 24.06.2014 г. по жалба срещу 
присъда на КРС по НЧХД № 1108/2013 г. Приложен протокол за избро на 
докладчик от същата дата, докл. съдия Цекова. С определение от 
10.07.2014 г., делото е насрочено за 18.09.2014 г. – над двумесечния срок. 
Съдебни заседания са били насрочвани още за датите: 07.10.2014 г.; 
06.11.2014 г.; 04.12.2014 г., когато след дадена последна дума на 
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подсъдимия, частният тъжител е поискал отвод на съдебния състав, който 
се е отвел, въпреки че формално не са били налице основанията по 
смисъла на чл. 29 НПК. Делото е докладвано на председателя на КОС за 
определяне на нов съдия-докладчик. Приложен протокол за избор на 
докладчик от 16.12.2014 г. – съдия Братанова. С определение от 19.12.2014 
г. делото е насрочено за 11.02.2015 г., когато е даден ход. За събиране на 
доказателства е отложено за 31.03.2015 г., когато е даден ход и за събиране 
на писмени доказателства е отложено за 28.04.2015 г., когато е даден ход и 
е обявено за решаване. С решение от 11.05.2015 г. КОС е потвърдил 
присъдата на КРС. 
ВНЧХД № 414/2014 г. – образувано на 12.09.2014 г. по жалба срещу 
присъда на КРС по НЧХД № 18/2014 г. С определение от 16.10.2014 г., 
делото е насрочено за 06.11.2014 г., когато не е даден ход на делото, 
поради отсъствието на член на съдебния състав – съдия Георгиева и 
невъзможността на явилия се в това с.з. съдия Николов да участва по 
същото дело, с оглед на това, че е участвал в съдебен състав, постановил 
въззивно решение по същото дело. Делото е отложено за 20.11.2014 г., 
когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 06.04.2015 г. 
КОС е отменил присъдата в гражданската й част, с която е отхвърлен 
предявеният иск за сумата от 1000 лв. и вместо нея е постановил, че 
осъжда подсъдимия да заплати на ч. тъжител сумата от 600 лв. В 
останалата й част присъдата на КРС е потвърдена. 
ВНЧХД № 304/2013 г. – образувано на 18.06.2013 г. по жалба срещу 
присъда на КРС, докл. съдия Данаилова. С определение от 26.07.2013 г. 
делото е насрочено за 17.09.2013 г., когато не е даден ход, поради 
отсъствие на защитника на подсъдимия. Делото е отложено за 03.10.2013 
г., когато председателят на състава и докладчик по делото се е отвел по 
молба на частния тъжител и ответник по жалбата. С протокол за избор на 
докладчик от 09.10.2013 г. е избран за докладчик съдия Цекова. С 
определение от 14.10.2013 г делото е насрочено за 07.11.2013 г., когато е 
обявено за решаване. С решение от 27.11.2013 г. КОС е изменил присъдата 
на КРС в наказателно-осъдителната й част, като е намалил размера на 
наложеното по чл. 78а НК административно наказание „глоба” от 3000 лв. 
на 1500 лв. 
ВЧНД № 532/2013 г. – образувано по частна жалба на 30.12.2013 г. срещу 
определение на КРС, с което е взета МНО „задържане под стража”. По 
делото липсва насрочване. С резолюция докладчикът е пренасрочил с.з. за 
06.01.2014 г., когато КОС е оставил без уважение частната жалба и е  
потвърдил определението на КРС.       
ВНОХД № 442/2013 г. – образувано по жалба срещу присъда на КРС на 
15.10.2013 г. С определение от 23.10.2013 г. делото е насрочено за 
21.11.2013 г., когато делото е отложено за 28.01.2014 г., поради това, че на 
предложената от съда дата 05.12.2013 г.  единият от защитниците е бил 
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служебно ангажиран. В следващото с.з. е даден ход и е обявено за 
решаване. С решение от 28.04.2014 г. КОС е изменил присъдата на КРС, 
като е намалил наложеното наказание от 3 г. на 2 г. ЛОС. В останалите й 
части присъдата е била потвърдена.  
ВЧНД № 183/2014 г. – образувано на 07.04.2014 г. по частна жалба срещу 
определение на КРС за прекратяване на производството по НЧХД № 
17/2014 г. С определение от 30.04.2014 г. делото е насрочено за 13.05.2014 
г., когато не е даден ход на делото, поради нередовно призоваване на 
повереника на ч. тъжител. Делото е отложено за 05.06.2014 г., когато е 
обявено за решаване. С решение от 28.07.2014 г. КОС е потвърдил 
определението на КРС. 
ВНЧХД № 285/2014 г. – образувано на 30.05.2014 г. против присъда на 
КРС по НЧХД № 53/2013 г., докл. Братанова. С определение от 09.06.2014 
г. делото е насрочено за 09.07.2014 г., когато е приключено и обявено за 
решаване. С решение от 16.07.2014 г. КОС е потвърдил присъдата на КРС. 
ВНАХД № 97/2013 г. – образувано на 21.02.2013 г. по жалба срещу 
решение по НАХД № 6/2013 г. на КРС, докл. Георгиева. С определение от 
22.02.2013 г. делото е насрочено за 20.03.2013 г., когато е обявено за 
решаване. С решение от  08.05.2013 г. КОС е потвърдил решението на 
КРС. 
ВНЧХД № 228/2013 г. – образувано на 29.04.2013 г. по жалба срещу 
оправдателна присъда по НЧХД № 466/2012 г. на КРС, докл. Братанова. С 
определение от 07.05.2013 г. делото е насрочено за 12.06.2013 г., когато е 
отменена присъдата на КРС и е постановена осъдителна присъда. 
Присъдата е обжалвана пред ВКС, който с решение от 10.10.2013 по к.д. № 
1548/2013 г. е изменил присъдата, като е преквалифицирал деянието.  
ВНОХД № 17/2014 г. – образувано на 13.01.2014 г. по протест на КРП 
срещу оправдателна присъда по НОХД № 436/2013 г. С определение от 
26.02.2014 г. делото е насрочено за 06.03.2014 г., когато не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на подсъдимия и е отложено за 03.04.2014 
г., когато е даден ход, назначена е експертиза и е отложено за 13.05.2014 г.  
В това с.з. не е даден ход, поради неявяване на ВЛ и делото е отложено за 
19.06.2014 г., когато е постановена присъда, с която е отменена присъдата 
на КРС и подсъдимият е признат за виновен. Присъдата на КОС е 
обжалвана пред ВКС, който с решение от 20.11.2014 г. по н.д. №1305/2014 
г. е изменил присъдата на КОС, като е намалил наложеното наказание от 2 
г. на 6 м. и изпитателния срок, в който същото е отложено за изпълнение, 
от 4 г. на 3 год. 
ВНОХД № 333/2013 г. – образувано на 09.10.2013 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 429/2012 г. на КРС. С определение от 28.10.2013 г. 
съдебният съдебният състав се отвел на осн. чл. 29, ал.1, б. „в” НПК. С 
протокол от 30.10.2013 г. е определен нов докладчик по делото. С 
определение от 11.11.2013 г. делото е насрочено за 10.12.2013 г. , когато е 
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обявено за решаване. С решение от 07.01.2014 г. КОС е изменил 
присъдата, като е допълнил правната квалификация на деянието с чл. 2, ал. 
1 НК и е намалил размера на наложеното наказание от 2 год. на 6 м. 
ВНОХД № 253/2013 г. – образувано на 16.05.2013 г. по протест на КРП и 
жалба срещу присъда на КРС по НОХД № 1468/2012 г. С определение от 
18.05.2013 г. делото е насрочено за 26.06.2013 г., когато е обявено за 
решаване. С решение от 22.07.2013 г. е потвърдена присъдата на КРС.  
ВНЧХД № 340/2013 г. – образувано на 05.07.2013 г. по жалба срещу 
присъда на КРС по НЧХД № 1062/2012 г. С определение от 30.07.2013 г. 
делото е насрочено за 17.09.2013 г. С резолюция от 21.08.2013 г. делото е 
пренасрочено за 03.10.2013 г. на основание постъпила молба от защитника, 
който е служебно ангажиран в друг съд на 17.09.2013 г. и не може да се 
яви. На 03.10.2013 г. делото е обявено за решаване. С решение от 
11.10.2013 г. е потвърдена присъдата на КРС. 
ВНОХД № 478/2013 г. – образувано на 13.11.2013 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 858/2013 г. на КРС, докл. Цекова. С определение от 
18.11.2013 г. делото е насрочено за 05.12.2013 г. В това с.з. не е даден ход, 
поради нередовно призоваване на жалбоподателя и делото е отложено за 
28.01.2014 г., когато е обявено за решаване. С решение от 03.02.2013 г. 
КОС е изменил присъдата на КРС, като е намалил размера на наложеното 
наказание ЛОС от 2 г. на 1 г. и 6 м. 
ВНОХД № 391/2014 г. – образувано на 18.08.2014 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 1189/2013 г. на КРС, докл. Данаилова. С определение 
от 23.09.2014 г. делото е насрочено за 07.10.2014 г.В това с.з. делото е 
обявено за решаване. С протокол от 17.11.2014 г. е определен нов 
докладчик – съдия Братанова на основание Заповед № РД – 13 – 
901/17.11.2014 г. на председателя на КОС. С определение от 18.11.2014 г. е 
възобновено въззивното съдебно следствие по делото и е насрочено за 
17.12.2014 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 
23.12.2014 г. е потвърдена присъдата на КРС. 
ВНОХД № 498/2013 г. – образувано на 26.11.2013 г. по протест на КРП 
срещу присъда на КРС по НОХД № 1466/12 г., докл. Братанова. С 
определение от 05.12.2013 г. делото е насрочено за 23.01.2014 г. , когато е 
даден ход и е обявена присъда, с която КОС отменя присъдата на КРС и 
признава подсъдимия за виновен за деянието по чл. 325, ал. 1 НК, като го 
освобождава от наказателна отговорност на осн. чл. 78 а, ал. 1 НК и му 
налага административно наказание глоба в размер на 2000 лв. В останалата 
й част присъдата е била потвърдена. 
ВНОХД № 168/2013 г. – образувано на 27.03.2013 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 704/2012 г. на КРС, докл. Братанова. С определение 
от 01.04.2013 г. делото е насрочено за 30.04.2013 г., когато е даден ход и за 
събиране на писмени доказателства е отложено за 15.05.2013 г. В това с.з. е 
даден ход и е обявено за решаване. С решение от 20.05.2013 г. КОС е 
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изменил присъдата на КРС, като е отменил определеното наказание 
„пробация” и вместо това е постановил освобождаване от наказание на 
осн. чл. 183, ал. 3 НК. 
ВНОХД № 145/2014 г. – образувано по жалба срещу присъда по НОХД № 
518/2013 г. на КРС на 18.03.2014 г., докл. Георгиева. С определение от 
16.05.2014 г. делото е насрочено за 27.05.2014 г., когато не е даден ход на 
делото, поради неявяване на жалбоподателя и подсъдим и е отложено за 
03.07.2014 г., когато отново не е даден ход по същата причина и е 
отложено за 11.07.2014 г., когато отново не е даден ход поради неявяване 
на жалбоподателя-подсъдим. Делото е отложено за 18.09.2014 г., когато е 
обявено за решаване. С решение от 10.10.2014 г. е потвърдена присъдата в 
обжалваната част.  
ВНОХД № 305/2014 г. – образувано на 16.06.2014 г. по жалба срещу 
присъда на КРС по НОХД № 836/2013 г. на КРС, докл. съдия Начев. С 
определение от 05.08.2014 г. делото е насрочено за 18.09.2014 г., когато  
Не е даден ход, поради неявяване на служебния защитник на подсъдимия, 
ангажиран по друго дело в РС – Дупница. Делото е отложено за 07.10.2014 
г., когато не е даден ход и е дадена последна възможност на 
жалбоподателя да упълномощи защитник. Делото е отложено за 06.11.2014 
г., когато не е даден ход, поради заболяване на жалбоподателя. Делото е 
отложено за 04.12.2014 г. На 07.11.2014 г. е проведен нов случаен избор на 
докладчик на основание заповед № РД – 13 – 901/17.11.2014 г. – съдия 
Начев. В с.з., проведено на 04.12.2014 г. е даден ход и е обявено за 
решаване. С решение от 20.01.2015 г. е потвърдена присъдата на КРС. 
ВНОХД № 156/2014 г. – образувано на 25.03.2014 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 1337/2013 г. на КРС, докл. Георгиева. С определение 
от 15.04.2014 г. делото е насрочено за 22.04.2014 г., когато е даден ход и е 
обявено за решаване. С решение от 22.07.2014 г. (в нарушение на чл. 340 
НПК) КОС е потвърдил присъдата на КРС. 
ВНОХД № 167/2014 г. – образувано на 31.03.2014 г. по жалби на 
подсъдимите и на частния обвинител срещу присъда по НОХД № 
1007/2012 г., докл. Начев (след отвод на съдия Георгиева). С определение 
от 15.04.2014 г. целият съдебен състав се е отвел от разглеждане на делото 
на осн. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „в” НПК. С определение от 07.05.2014 г. делото 
е насрочено за 28.05.2014 г., когато не е даден ход, поради неявяване на 
свидетел, който не е бил призован по вина на съдебното деловодство. 
Делото е отложено за 25.06.2014 г., когато отново не е даден ход, поради 
неявяване на същия свидетел, редовно призован, на когото е била 
наложена глоба в размер на 200 лв. и е било постановено принудителното 
му довеждане. Делото е отложено за 01.07.2014 г., когато е обявено за 
решаване. С решение от 15.10.2014 г. (в нарушение на чл. 340 НПК) е 
изменена присъдата на КРС, като е увеличил размера на наложените 
наказания. 
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ВНОХД № 372/2013 г. – образувано на 05.08.2013 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 652/2013 г. на КРС, докл. Братанова. С определение 
от 03.09.2013 г. делото е насрочено за 31.10.2013 г. (в нарушение на чл. 
252, ал. 1 НПК), когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 
14.11.2013 г. КОС е изменил присъдата на КРС, като е оправдал 
подсъдимия в частта на осъждането му по чл. 26, ал. 1 НК. Отменя същата 
присъда в частта, в която определеното общо наказание на същия 
подсъдим в размер на 2 г. и 6 м. е увеличено на осн. чл. 24 НК с 4 месеца. 
Намален е размера на определеното на другия подсъдим наказание ЛС на 
осн. чл. 58, ал. 4 НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК. 
ВНОХД № 151/2014 г. – образувано на 21.03.2014 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД 808/2012 г. на КРС, докл. Цекова. С определение от 
28.03.2014 г. делото е насрочено за 22.04.2014 г., когато не е даден ход, тъй 
като жалбоподателят е поискал да си упълномощи адвокат. Делото е 
отложено за 27.05.2014 г., когато отново не е даден ход, тъй като 
жалбоподателят не е могъл да си упълномощи защитник и е поискал 
назначаването на служебен такъв. Делото е отложено за 03.07.2014 г., 
когато е даден ход и е обявено за решаване. С решение от 28.07.2014 г. 
присъдата на КРС е потвърдена.  
ВНОХД № 129/2014 г. – образувано на 10.03.2014 г. по жалба срещу 
присъда по НОХД № 44/2013 г. н КРС, Братанова. С определение от 
12.03.2014 г. делото е насрочено за 15.04.2014 г., когато не е даден ход, 
поради неявяване на защитника на жалбоподателя, от когото е постъпила 
молба за отлагане на делото, поради ангажимента му в РИК за изборите на 
членове на ЕП. Наложена е глоба на защитника в размер на 500 лв. Делото 
е отложено за 11.06.2014 г., когато е даден ход и е обявено за решаване. С 
решение от 10.07.2014 г. КОС е изменена присъдата в в наказателната й 
част и в частта по приложението на чл. 23, ал. 1 НК. 
 

  
XII. САМООТВЕЖДАНЕ НА СЪДИИТЕ ОТ  

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА  ДЕЛОТО 
 
 За проверявания период в ОС – Кюстендил са постановени 36 
отвода (2013 г. – 12, 2014 г. - 24), като 10 от тях са по 
първоинстанционни дела (2013 г. – 6, 2014 г. – 4). От направените 
самоотводи за 2013 г., 1 от тях е с разпореждане, а другият е с 
определение с оглед наличието на предпоставките по чл. 29, ал. 1, б. 
„в” и произнасяне по чл. 72 НПК в ДП. От направените самоотводи за 
2014 г., 8 са с определение (две, от които е на целия въззивен съдебен 
състав) и 2 с разпореждане. Липсват обективни критерии по всички 
направени отводи за преценка на тяхната основателност и 
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законосъобразност. Има редица обстоятелства, известни само на 
съдиите и няма как да се провери верността им. 
 

  
XIIІ. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ПО ВЛЕЗЛИ В СИЛА  СЪДЕБНИ 
АКТОВЕ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА (чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗСВ) 

 
 Наказателното отделение на ОС – Кюстендил е попълнено с добре 
подготвени съдии, които имат и необходимия опит за качествено 
изпълнение на правосъдната дейност. Може определено да се посочи, че 
общото впечатление от цялостната дейност на наказателните съдии е 
добро, а за отделни съдии и много добро. 
 Констатираните несъответствия с изискванията на закона не са 
особено съществени и в акта се посочват с очакването, че могат лесно да се 
преодолеят и така да се подобри общото ниво на правораздавателната 
дейност. 

1. По образуването на наказателните дела 
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 
инстанция (НОХ, НЧХ, ЧНД и НАХ дела). 
 
    1.1. Образуване на НОХ дела 
 
 В практиката по образуването на НОХ дела в ОС – Кюстендил се 
наблюдават два начина за извършване на това процесуално действие.  
 Първият начин е образуването да става с два отделни щемпела, от 
които първият е основен, а вторият – допълващ. В основния щемпел се 
посочва характера, номера и годината на съответното НОХ дело. Оставено 
е място за дата на образуване и подпис на председателя. Не във всички 
случаи основният щемпел се подписва от председателя, от което следва, че 
не може да има редовно образуване, защото липсва персонификация на 



 31

служебното лице, извършило това действие (НОХД № 19/2013 г., НОХД № 
506/2012 г. и др.).   
 Във всички случаи използваният основен щемпел не съдържа 
диспозитива „Образувам”, за да е видно, че това процесуално действие е 
извършено. Същевременно под номера на делото в същия щемпел има 
изписан текст „Ход съгласно ОА, препис от него да се връчи на 
подсъдимия”. Разпореждането – „Ход съгласно ОА” не може да се 
осъществи в стадия по предаване обвиняемия на съд, а едва в съдебно 
заседание. Освен това същото правомощие не е в прерогативите на 
председателя, а на съдията-докладчик. Същото важи и за следващото 
разпореждане в същия щемпел (Да се връчи препис от ОА на подсъдимия). 
Това правомощие се осъществява от съдията – докладчик, след проверката 
по чл. 248, ал. 2  и сл. НПК. Допуснато е смесване на функциите на 
председателя на съда и на докладчика по делото, както и времето и акта за 
тяхното упражняване. 
 Вторият допълващ щемпел сочи, че докладчикът е определен по чл. 9 
ЗСВ. Това наистина е актуално нормативно изискване, но следва да се  
включи като съставна част на единен щемпел за образуване на НОХД. 
Парадоксалното е, че в някои случаи основният щемпел, който би трябвало 
да е предназначен за образуване на делото, е останал неподписан, а се 
подписва допълнителния, в който не се индивидуализира характера и 
номера на делото и не е ясно добавката за кое дело се отнася (НОХД № 
506/2012 г., НОХД № 19/2013 г., НОХД № 516/2012 г. и др.). 
 По НОХД № 316/2012 г. основният щемпел е подписан на 24.07.2012 
г. от председателя, а допълнителният на 31.07.2012 г. от друго лице, без да 
е посочено основанието за това. Освен председателя, друго длъжностно 
лице – съдия, може да образува наказателно дело само по заповед за 
заместване или на друго законово основание, изрично посочено под 
подписа на лицето. В случая не е посочено основанието за подписването на 
част от щемпела за образуване от съдия П. Братанова. 
 Вторият начин е образуването да става с два самостоятелни и 
равностойни щемпела, които се различават по това, че в първия няма, а във 
втория има изявлението „Образувам НОХД ........, както и това, че във 
втория има констатация, че докладчикът е определен по чл. 9 ЗСВ. При 
съпоставка на двата щемпела се налага извода, че вторият от тях е по-
близко до актуалните нормативни изисквания понастоящем, но остава 
необяснимо положение защо остарелият и нормативно неактуален първи 
(основен) щемпел продължава да се използва, по който се вписва само 
номера и характера на делото, но не се подписва от председателя (НОХД 
№ 432/2014 г., НОХД № 373/2013 г., НОХД № 394/2013 г, НОХД № 
94/2014 г. и др. ). 
 ИВСС намира и този начин за образуване на НОХД за несъобразен с 
изискванията на закона, поради което предлага за образуването на всички 
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видове наказателни дела да се използва само един щемпел, който да има 
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. Излишно е да се напомня какво е 
значението на законосъобразното образуване на едно производство за 
валидността на извършените действия и актовете от съответните органи: 
ако ДП не е образувано, съгласно изискванията на закона, е очевидно, че 
събраните доказателства и изготвеният обвинителен акт не са валидни с 
предвидените от закона последици. На още по-голямо основание това 
следва да важи при образуването на съдебното производство. Без 
законосъобразното образуване на съдебното производство не може да 
настъпи предвидената от закона процесуална среда за извършване на 
предвидените процесуални действия от съда и страните и за постановяване 
на съответните съдебни актове. Препоръката е, както съдът упражнява 
контрол върху законосъобразното образуване на съответното предсъдебно 
производство (административно, финансово, наказателно), така да 
упражни самоконтрол и върху законосъобразното образуване на съдебното 
производство. 
 2. Насрочването на наказателните дела по принцип става в 
съответствие с изискванията на чл. 252, ал. 1 НПК – с разпореждане на 
съдията докладчик, което се постановява след упражняване на 
правомощията му по чл. 248, ал. 2 – чл. 252 НПК. Преобладаващо 
разпорежданията за насрочване на делата са относими, пълни, конкретни и 
индивидуално приложими само към конкретното дело, което означава, че 
не са бланкови, формални и шаблонни. Препоръката е добрата практика в 
тази насока да продължи. 
 Много добре и напълно законосъобразно са изготвени 
разпорежданията от съдията-докладчик Мирослав Начев по НОХД № 
107/2014 г., по НОХД № 519/2013 г. и НОХД № 316/2012 г., от съдията –
докладчик Надя Георгиева по НОХД № 356/2013 г., НОХД № 483/2012 г., 
НОХД № 394/2013 г. и НОХД № 516/2012 г., от съдията-докладчик Пенка 
Братанова по НОХД № 94/2014 г. и НОХД № 341/2013 г., от съдията- 
докладчик Йоланда Цекова по НОХД № 145/2013 г., от съдията-докладчик 
Диана Данаилова по НОХД № 300/2013 г. 
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 Има обаче и насрочване на НОХД с резолюция, вместо с 
разпореждане, след проверката по реда на чл. 248, ал. 2 – чл. 252 НПК. 
Резолюцията не съставлява съдебен акт по чл. 32 НПК и поради това не 
следва да се прилага като процесуална форма за произнасяне. От 
резолюцията не е възможно да се види дали е упражнен контролът по чл. 
248, ал. 2 НПК, както и дали са налице останалите условия за разглеждане 
на делото в съдебно заседание. Ето защо и на осн. чл. 32, ал. 2, пр. 2 НПК 
съдията-докладчик се произнася с разпореждане. Същото е предвидено и 
по чл. 252 НПК. Когато законодателят е посочил една процесуална форма 
за произнасяне, тя е задължителна и не може да се прилага по усмотрение 
на съдията. Това е израз и на процесуална дисциплина, която за съдията 
следва да бъде винаги налице и да служи за пример на останалите 
участници в наказателното производство. Вън от това, спазвайки стриктно 
изискванията на закона при предаването на съд, съдията-докладчик 
осигурява и за себе си надеждна гаранция, че ще разгледа и реши делото, 
ако са налице всички условия на закона. В това се състои практическия 
смисъл от насрочването на делото с разпореждане. 
 От проверените дела, насрочени без разпореждане са НОХД № 
366/2014 г., НОХД № 506/2012 г. и НОХД № 564/2014 г. с докладчик съдия 
Пенка Братанова. И трите дела са образувани въз основа на сключено 
споразумение на досъдебното производство, но това по никакъв начин не 
изключва необходимостта от произнасянето на докладчика дали са налице 
всички условия за разглеждане и одобряване на споразумението в с.з., 
предвид множеството специфични материалноправни и процесуални 
изисквания за споразуменията.        
 Когато са налице основанията по чл. 252, ал. 2 НПК, докладчиците 
правят мотивирано писмено искане до председателя на съда за 
разрешаване насрочване на делото над 2- месечния срок. Председателят 
дава писмено разрешение за насрочване на делото над 2-месечния срок с 
разпореждане. Тези разпореждания, макар и кратки, са мотивирани, с 
което насрочването на делата в законовите срокове е поставено на добра 
основа. 
 3. Разглеждане и решаване на НОХД с присъда, решение или 
друг съдебен акт.  
 От проверените наказателни дела се установява, че те се насрочват и 
разглеждат след предварително проучване на ДП относно изяснеността на 
обстоятелствата, съставляващи обективни и субективни елементи на 
престъплението по повдигнатото обвинение. Докладчиците полагат 
сериозни усилия по предварителната подготовка на делата, както и по 
вземането на необходимите мерки за правилното приложение на закона. 
Разглеждането на делата и изготвянето на съдебните протоколи (СП) става 
съгласно изискванията на НПК. При проверката не бяха констатирани 
производства по чл. 312, ал. 2 НПК, от което следва, че съдебните 
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протоколи отразяват вярно извършените действия в с.з.,показанията на 
свидетелите, заключенията на вещите лица, както и изявленията на 
страните. 
 Съдебните актове се изписват по начало също в съответствие с 
изискванията на НПК и задължителните указания на Висшата съдебна 
инстанция относно формата и съдържанието на съдебните актове. 
Качеството е сравнително добро, но винаги може да стане още по-добро. 
Правосъдната дейност, поради своята многостранна усложненост винаги 
предоставя възможности за подобряването ѝ в качествено отношение. И от 
друга страна, в чисто субективно отношение и максимално възможният по 
продължителност съдийски стаж, на практика не е достатъчен за една 
универсална и качествено завършена подготовка на съдията до един 
непреодолим предел  -  винаги остава нещо да се усвоява или да се 
подобрява. Така, че съдийската професия неизменно предполага 
необходимост от непрекъснато обучение и усъвършенстване на знания, 
опит и умения, което не бива да се забравя от съдиите, нито пък призивът 
към перманентност на професионалната им подготовка да се схваща като 
констатиран дефицит на знания в областта на правото. Само така могат да 
се съчетаят изискването за високо ниво на индивидуалната правна 
подготовка с изискването за добро правосъдие.  
 За съдиите от наказателното отделение в ОС – Кюстендил може да се 
посочи, че тези изисквания са налице. При проверката се констатираха 
определени несъответствия и отклонения от законовите изисквания, които 
не са тежки и непреодолими и се посочват с препоръката да бъдат 
преодолени. 
 ● По НОХД № 199/2013 г., с докладчик съдия Пенка Братанова, 
наказанието за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 пр. последно, 
т. 7 и т. 9, вр. чл. 115 НК е определено, съгласно мотивите, при условията 
на чл. 54 НК, вместо при условията на чл. 57, ал. 1 НК – определяне на 
наказанието при алтернативни санкции. Вярно е, че и в тези случаи 
основата за определяне на наказанието е нормата на чл. 54 НК, но 
конкретният вид и размер на наказанието се определят при условията на 
единен мисловно-логичен процес, чрез който, след преценката на 
обстоятелствата по чл. 54 НК се определя едновременно най-подходящото 
по вид и размер наказание и това е спецификата при определяне на 
наказанието по чл. 57, ал. 1 НК. В този смисъл има еднопосочна и 
неотменена съдебна практика. Извън тази чисто формална бележка, 
присъдата и мотивите към нея са конкретни, пълни, точни и убедителни. 
Присъдата е изменена от САС по отношение размера на наказанието и 
един от квалифициращите признаци. ВКС е потвърдил това решение и 
присъдата е влязла в законна сила с тези незначителни корекции. 
 ● По НОХД № 328/2013 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова 
деянието е квалифицирано по чл. 124 НК при нарушение на материалния 
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закон. Причинителската дейност на подсъдимия се изразява в най-малко 
два ритника в главата на пострадалия (негов баща), скачане по гърдите, 
когато пострадалият е лежал на пода. Тези действия обективно сочат не на 
намерение за причиняване на средна телесна повреда, както е приел съда, а 
на намерение за умъртвяване. При тези удари подсъдимият не е имал на 
какво друго реално да разчита, като неутрализиращи резултата  фактори, а 
единствено и само на случайността. Това психическо и волево отношение 
към резултата се квалифицира несъмнено от ВС и ВКС като евентуален 
умисъл за убийство и в това се състои нарушението на закона.  Съдът не 
може обвързващо за прокурора да посочи по кой текст от НК да се 
повдигне обвинението, но има правото и задължението да посочи дали 
повдигнатото обвинение е законосъобразно. 
 Ако прокурорът е господар на ДП, то съдът е господар на целия 
наказателен процес. Съдът упражнява контрол и върху дейността на 
прокурора по правилното приложение на закона, съгласно чл. 246, ал. 3 
НПК. Без контрол върху приложението на материалния закон , съдът не 
може да прецени дали делото му е подсъдно, дали може да се разглежда и 
по диференцираните процедури на НПК, какъв да бъде състава на съда и 
др. Става въпрос не за формална проверка на квалификацията на деянието, 
а за реална проверка по същество, без която посочените по-горе въпроси 
не могат да се решат. 
 Освен това и съгласно чл. 1, ал. 1 НПК една от задачите на процеса е 
да се осигури правилното прилагане на закона. За тази задача отговарят 
следователят, прокурорът, но и съдията, тъй като всички са длъжни да 
прилагат закона точно и еднакво спрямо всички граждани. Съгласно чл. 6, 
ал. 1 и 2 КРБ всички граждани са равни пред закона и затова съдът е 
длъжен да следи служебно по силата на други два принципа: принципа на 
законността и принципа, който осигурява правото на защита на всички 
участници в наказателния процес. И тъй като съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ има 
непосредствено действие, разпоредбата на чл. 248, ал. 2 НПК, съгласно чл. 
5, ал. 1 КРБ не може да ѝ противоречи.  
 ● ПО НОХД № 479/2012 г. с докладчик съдия Мирослав Начев, е 
постановена оправдателна присъда, която е потвърдена от САС. 
Независимо от това, в мотивите към присъдата има положения, които не 
съответстват на ръководната роля на съда, включително и при 
установяване фактическата обстановка на ПТП. В мотивите към присъдата 
има следния израз: „ Вещото лице предлага следния механизъм на ПТП.” 
Това положение е неприемливо, защото съгласно изискванията на чл. 13 
НПК, не вещото лице, а съдът е длъжен да установи обективната истина по 
делото, включително и относно механизма на произшествието, който е 
най-съществената част от фактологията на случая. Освен това не вещото 
лице, а съдът има правото и задължението да събира и проверява всички 
допустими и относими доказателства и доказателствени средства към 
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случая. Вещото лице може да даде отговор на конкретно поставената 
задача, но няма нито правото, нито задължението да установи цялостната 
фактическа обстановка по случая. Установителните констатации са само 
прерогатив на съда и той няма право да ги отстъпва или възлага на никой 
друг, включително и на в.л. Задачата на в.л. е тясно професионална – да 
даде заключение по наличието или липсата на определени зависимости 
между елементите на пътя и поведението на участниците в движението 
при конкретното ПТП. Въз основа на това заключение съдът е този, който 
установява механизма на ПТП като хронология на събитията до 
настъпването на ПТП и поведението на всеки участник в него. Именно и 
поради това основен субект на установителната функция относно фактите 
на ПТП си остава изключително и само съдът. Възможността на съда да 
получи определена помощ в осъществяването на същата установителна 
функция от вещото лице не означава, че може изцяло да му възложи 
същата функция. 
 ● По НОХД № 394/2013 г., докладчик съдия Надя Георгиева, в 
диспозитива на присъдата е допуснато противоречие: подсъдимият е 
признат за виновен, че е извършил деянието в пияно състояние и 
същевременно е оправдан за нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, което 
забранява на водачите да управляват МПС в пияно състояние. 
 По същото дело има произнасяне по чл. 309 НПК с определение, 
което е извън СП, а това е нарушение по чл. 311, ал. 1, т. 4 НПК. 
 В мотивите към присъдата – л.87 незаконосъобразно е прието, че 
употребата на алкохол винаги е причина за ПТП, което обективно и 
логически не е вярно. Съгласно Постановлението на ПлВС за 
престъпленията по транспорта не се търси причинна връзка между пияното 
състояние и настъпилия резултат, тъй като пияното състояние е особено 
състояние на дееца, което го прави  с повишена обществена опасност и 
затова в такова състояние се носи отежнена наказателна отговорност. Този 
недостатък на мотивите не е констатиран от САС и ВКС, въпреки че 
драстично противоречи на установената съдебна практика. 
 ● По НОХД № 145/2013 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова, 
делото е решено по Глава XXVII НПК СССл. В съдебния протокол, л. 4, 
има определение, с което се одобрява изразеното съгласие на страните за 
провеждане на съдебното производство по реда на чл. 371, т. 2 НПК. 
Основателността на това определение се крепи на констатацията 
„доколкото действията по разследването са извършени при условията 
и по реда, предвиден по НПК”. Тази констатация сама по себе си 
съдържа и алтернативата за възможното обратно положение, при което 
производството по Глава XXVII НПК става недопустимо. Ето защо вместо 
на алтернативни, взаимноизключващи се възможности, коснстатацията 
следва да бъде на основата на едно позитивно установяване, че действията 
по разследването са извършени при условията и по реда, предвиден в НПК. 
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По същото дело много добре са свързани предпоставката по чл. 372, ал. 4 
НПК с необходимостта от приложението на чл. 283 НПК. 
 Присъдата възпроизвежда съдържанието на разпоредбите, по които 
има допуснати нарушения на правилата за движение от подсъдимия, като 
водач, което не е нужно: първо, защото се натоварва прекомерно 
съдържанието на присъдата и това е за сметка на нейната яснота; второ – 
достатъчно е да се посочи цифровата номерация на нарушените норми, 
като се посочи изрично и ясно в какво се състои нарушението; въпреки 
пълното възпроизвеждане на нормите, пак не е ясно кои конкретно 
правила са нарушени. 
 Много добре са разгледани и решени НОХД № 332/2012 г. с 
докладчик съдия М. Начев, което е издържало изпитанията на възможния и 
фактически цялостния последващ инстанционен контрол, при който 
постановената присъда и потвърждаващото я решение са били оставени в 
сила. 
    
     ● По НОХД № 274/2014 г., докладчик съдия Мирослав Начев, 
законосъобразно при приложението на чл. 58а НК, съдът е определил 
първо наказанието по общия ред, след което е приложил намаляване с 1/3. 
По същия начин при определяне на наказанието по чл. 58 а НК е постъпил 
докладчикът по НОХД № 328/2013 г. – съдия Йоланда Цекова, където е 
пояснено, че определеното наказание е подлежащото на изтърпяване. 
 ● По НОХД № 145/2013 г., докладчик съдия Йоланда Цекова, делото 
е решено по Глава XXVII НПК „Съкратено съдебно следствие” (СССл). В 
съдебния протокол няма констатация по чл. 372, ал. 4 НПК, че 
самопризнанията на подсъдимия се подкрепят от доказателствения 
материал (ДМ) на ДП, което може да стане преди, а не след прочитането и 
приобщаването им по чл. 283 НПК, за да добият качеството на 
доказателства. По същото дело, в диспозитива на присъдата се изписват 
цифрово и текстово нормите от ЗДвП, нарушени от подсъдимия, вместо да 
се посочи само цифровото изражение на нормата и нарушеното правило. 
Така се избягва възпроизвеждане на съдържанието на правните норми, 
които натоварват излишно присъдата и я правят не дотам ясна и 
разбираема. 
 При определяне на наказанието по чл. 58а, ал. 4, във вр. с чл. 55, ал. 
1, т. 1 НК не е посочено наказанието 1 г. и 6 м. л. св. дали е определено 
преди или след редукцията. 
 ● По НОХД № 19/2013 г., докладчик съдия Йоланда Цекова в ОА 
има зачерквания и поправки на името на обвиняемия, което е недопустимо. 
 Щом в НПК не е предвиден процесуален ред за допълване и 
поправка на ОА, от това следва, че такива поправки са недопустими, 
защото пораждат основателно съмнение относно изрядността на ОА. 
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Отстраняването на констатираното нарушение по изписването на ОА е 
било възможно само с представянето на нов напълно изряден ОА. 
 ● По НОХД № 510/2012 г., докладчик съдия Надя Георгиева, в 
разпореждането за насрочване на делото има произнасяне по мярката за 
неотклонение и задържането под стража, което и съгласно чл. 256, ал. 3 
НПК,следва да стане в о.с.з. с призоваване на страните, а не в з.з. 
 Делото е решено по Глава XXVII, като СССл., в СП няма 
констатация по чл. 372, ал. 4 НПК, че самопризнанието на подсъдимия се 
подкрепя от доказателствения материал (ДМ) на ДП, което не може да 
стане преди приобщаването им към делото на основание чл. 283 НПК. 
 Произнасянето по чл. 309 НПК, в нарушение на чл. 311, ал. 1, т. 4 
НПК не е станало в рамките на СП, а с нарочно (отделно) определение 
извън него. 
 Обобщено, при разглеждане и решаване на НОХ делата като СССл., 
се допускат следните несъответствия с изискванията на закона: 
 1. Не се прави констатация в СП по чл. 372, ал. 4 НПК или ако се 
прави, тя е преждевременна (без да се прочетат и приобщят ДМ от ДП) 
към делото на основание чл. 283 НПК. 
 2. При определяне на наказанието по чл. 58а НК не във всички 
случаи се посочва определеното наказание по общия ред (чл. 54 НК) и 
наказанието след неговото редуциране. 
 3. В отделни СП се изписват изрази, които не съответстват на 
изискванията на закона, напр. „Доколкото самопризнанието на 
подсъдимия(та) се подкрепят от събраните доказателства в ДП ......”. 
„Доколкото” е констатация, съдържаща определена хипотетичност, т.е. 
възможност, включваща и предположение, докато чл. 372, ал. 4 НПК 
изисква констатация за несъмнена подкрепа на самопризнанието от ДМ на 
ДП и това е едно от най-съществените условия за провеждането на СССл. 
 Като положителна констатация по приложението на СССл е 
практиката на съда, приложението на чл. 55 НК да се избира като вариант 
за определяне на наказанието, не само когато това е по-благоприятно за 
подсъдимия, но преди всичко когато са налице обективните и 
субективните предпоставки въобще за приложението на чл. 55 НК, т.е. 
това не е законова привилегия  за подсъдимия, следваща по право вида на 
диференцираната процедура, а една възможност, която се прилага само 
когато са налице основанията за това.      
 Много добре са разгледани и решени като СССл следните дела: 
НОХД № 274/2014 г. и НОХД № 479/2012 г. с докладчик съдия М. Начев, 
НОХД № № 519/2013 г. с докладчик съдия П. Братанова и др. 
 ● По НОХД № 251/2012 г., докладчик съдия Мирослав Начев е 
постановена осъдителна присъда с приложението на чл. 53 по отношение 
на л.а. „Пежо” 806, послужил за извършване на престъплението.   
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 С решение от 21.10.2013 г. САС е отменил присъдата на КОС в 
частта по приложението на чл. 53 НК по съображения, че обвинението не е 
за пренасяне, а за държане на акцизни стоки и освен това извършеното 
престъпление е било възможно и без използване на л.а. Тези съображения 
са незаконосъобразни, защото са в противоречие с утвърдената съдебна 
практика на ВС и ВКС (непроменена), според която една вещ е послужила 
за извършване на престъплението не когато извършване на престъплението 
е било невъзможно без нея, а когато макар и престъплението да е било 
възможно без съответната вещ, тя е послужила за извършването му. В 
конкретния случай вещта обективно е улеснила извършване на 
престъплението, тъй като акцизните стоки са държани от подсъдимия в 
собствения му автомобил. В случая се касае за практика на висшата 
съдебна инстанция, която има приоритетно значение в дейността на 
съдилищата, тя следва да бъде съобразявана от ОС – Кюстендил, а не 
новосъздадената практика на САС. 
 Този прецедент създава отново повод за констатиране на 
противоречие в практиката по приложението на чл. 53 НК между ОС и АС, 
поради което следва да бъдат сигнализирани компетентните органи. 
 Една значителна част от първоинстанционните наказателни дела от 
общ характер се решават не по общия ред, а по реда на Глава XXIX НПК 
със споразумение. 
 Практиката на съда по приложението на Глава XXIX НПК не е 
еднозначна и това налага разглеждането на тези решения, които са 
противоречиви. 
 
 ● По НОХД № 173/2012 г. и НОХД № 356/2013 г., с докладчик съдия 
Надя Георгиева, след вписване на споразумението (Сп) в СП и неговото 
подписване от лицата, посочени в закона, съдът е одобрил Сп с 
определение и след това е възпроизвел отново същото Сп в един 
санкционноподобен съдебен акт, какъвто съдът няма право да постановява 
в производството по Глава XXIX НПК. Понеже съдът е санкциониращ 
орган, той може да упражнява само такава компетентност, която изрично 
му е възложена от закона. По Глава XXIX НПК правомощията на съда са 
само да одобри или не одобри подписаното споразумение. Никакви други 
правомощия законът не е предвидил за съда. А както е известно, 
упражняването на компетентност без да е предвидена по закон, води до 
незаконосъобразност на извършените действия с резултат тяхното 
отменяване (при евентуално упражнен последващ съдебен контрол по реда 
на възобновяването). 
 Ако на практика се получи различие между съдържанието на текста 
на одобреното и подписано Сп и текста при повторното му 
възпроизвеждане (който не е подписан от страните и не съставлява тяхно 
автентично волеизявление), безспорно е, че ще се изпълнява първият 
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подписан текст на Сп. Това показва още веднъж безпредметността на 
неговото възпроизвеждане от съда. 
 Никакви съображения за практическо улеснение на изпълнение на 
споразумението или за изготвяне бюлетина за съдимост не могат да имат 
приоритет пред липсата на законова съдебна компетентност за 
постановяване на определение, извън диспозитива за одобряване на Сп. 
Всичко това налага да се преосмисли още веднъж практиката на ОС – 
Кюстендил по приложението на чл. 382 НПК, още повече, че тази 
практика, в посочения по-горе смисъл, не е еднозначна, нито изолирана. 
Така е процедирано и по НОХД № 506/2012 г. с докладчик съдия П. 
Братанова и по др. дела (НОХД № 370/2013 г. с докладчик съдия Надя 
Георгиева).    
         При самото формулиране на споразумението относно субекта, 
определящ наказанието се използва една безлична форма, от която не е 
ясно кой определя наказанието, въпреки че в чл. 381, ал. 5, т. 2 НПК е 
посочено, че между страните се постига писмено съгласие относно вида и 
размера на наказанието. Ето защо препоръчително е да се използва по този 
пункт следната формулировка: „Страните са съгласни, а подсъдимият 
приема да изтърпи наказанието .......”. 
 ● По НОХД № 451/2013 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова, по 
отношение на всеки от подсъдимите споразумението е вписано в СП, 
подписано от страните и одобрено от съда, без да бъде отново 
възпроизведено и това е законосъобразната съдебна практика. 
 Препоръката е съдиите от наказателното отделение на ОС – 
Кюстендил да обсъдят на Общо събрание още веднъж своята практика и да  
уведомят за приетото ИВСС, с оглед на което ще се преценят следващите 
стъпки по уеднаквяване на съдебната практика.  
 ● По НОХД № 504/2013 г. с докладчик съдия Мирослав Начев 
страните са постигнали, а съдът е одобрил постигнато споразумение по 
приложението на чл. 53, ал. 2, б. „а” НК. Определението на съда по 
приложението на чл. 53 НК е незаконосъобразно. Съгласно нормите по 
Глава XXIX НПК страните нямат процесуална възможност да постигат 
съгласие по приложението на разпоредби от Общата част на НК, с 
изключение на нормата по чл. 23 НК (арг. От чл. 381, ал. 8 НПК). 
 Вещите, които са под специалния режим на чл. 53 НК могат да бъдат 
отнети само от съда. В този смисъл е изричната норма на чл. 53 и 
специални норми от НК, предвиждащи отнемане. Касае се за задължителна 
съдебна преценка относно приложението на материалния закон, която не е 
предоставена на страните. Страните могат да постигнат съгласие по чл. 
381, ал. 5, т. 6 НПК само за веществени доказателства, извън режима на чл. 
53 НК и по отношение на които не съществува спор за тяхната 
принадлежност, така както законосъобразно е решен въпроса за ВД по 
НОХД № 260/2014 г. с докладчик съдия Надя Георгиева. 
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 ● По НОХД № 360/2014 г. с докладчик съдия П. Братанова, съдът е 
одобрил постигнатото споразумение между страните, по силата на което 
вместо да се приложи от съда чл. 53 НК по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК 
по отношение на л.а., същият автомобил е върнат на обвиняеми, въпреки 
че в него са намерени наркотици. 
 След одобряване съдържанието на споразумението отново е 
възпроизведено в определението на съда, но вече като съдебен акт, какъвто 
НПК не предвижда да бъде постановяван. Същото е решението и по НОХД 
№ 506/2012 г. на същия докладчик. Така е решено и НОХД № 45/2013 г. с 
докладчик съдия Йоланда Цонева, както и НОХД № 504/2013 г. с 
докладчик съдия Мирослав Начев. 
 
 ● По НОХД № 503/2013 г. с докладчик съдия Мирослав Начев, в СП 
е посочено, че се дава ход на съдебонто следствие, което не е правилно, 
защото не е вярно. Там където има съгласувано волеизявление по 
задължителния предмет, не може да има установяване, разследване и 
съдебно следствие. Съдебното производство по проверка и одобряване на 
споразумението, макар и предвидено в НПК, по своя характер не е спорно, 
а охранително. Предмет на съдебната проверка е само дали 
споразумението не противоречи на закона и морала. 
  По същото дело споразумението не е подписано от обвиняемия и с 
този съществен недостатък е одобрен от съда. 
 
 Много добре са разгледани и решени всички проверени 
първоинстанционни частни наказателни дела.      
   

XIV. ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ  
ДЕЛА 

 
 Първата констатация, която се налага е, че особеностите на 
възззивното производство са усвоени и то се прилага  като цяло в 
съответствие с изискванията на закона. В това отношение принос има и 
последователната практика на ВКС, която разяснява смисъла и значението 
на правилата на въззивното производство и улеснява тяхното адекватно 
приложение. При проверката не са констатирани груби нарушения на 
нормите от Глава XXI НПК. Констатираха се определени отклонения от 
изискванията на закона, които се посочват с препоръката да бъдат 
отстранение. 
 За образуването на наказателните дела във въззивното производство 
(ВП) важи изцяло всичко, посочено като констатации и препоръки при 
образуването на първоинстанционните наказателни дела. 
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 Насрочването на делата от ВП не става с разпореждане, което не 
съответства на чл. 317 във вр. с чл. 252, ал. 1 НПК. От проверените 
наказателни дела не бе констатирано по нито едно от тях провеждането на 
ново съдебно следствие във ВП, положение, което е напълно обективно и 
зависи изцяло от състоянието на делото по критерия – попълване на делото 
с доказателства. 
 Изписването на решенията изпитва все още силното влияние на 
изготвянето на първоинстанционните съдебни актове. Препоръките при 
изготвянето на мотивите са да не се започва от обвинението, което е 
повдигнато на ДП, а да се започне със съдържанието на обжалваната 
присъда. Стремежът на ВП не е на всяка цена да се започне с мотивите, 
контрол и проверка по фактическата страна на делото, а по-скоро с една 
обща преценка за качеството на обжалваната присъда. В зависимост от 
резултатите от тази оценка ще се определи съдържанието и насоката на 
въззивното решение. Същността на въззивния съдебен контрол е проверка 
на първоинстанционната присъда по отношение на нейната правилност по 
направените оплаквания, възражения и доводи и по служебна инициатива 
на съда. Въпросите, които подлежат за решаване пред въззивния съд (ВС) 
могат да бъдат формулирани в следната примерна последователност: 
 1. Изяснени ли са напълно всички обстоятелства от задължителния 
предмет на доказване (чл. 102 НПК). 
 2. Пъопълнено ли е делото с необходимите доказателствени 
материали. 
 3. Редовно ли са събрани и приобщени доказателствените средства и 
заслужават ли доверие. 
 4. Подкрепят ли се изцяло приетите за установени фактически 
положения от доказателствените материали, т.е. обоснована ли е 
присъдата. 
 5. Законосъобразна ли е квалификацията на извършеното 
престъпление. 
 6. Справедливо ли е наказанието по вид, размер и начин на 
изтърпяване. 
 7. Има ли допуснати съществени процесуални нарушения при 
разглеждане на делото в ДП, с.з., както и при постановяване на присъдата. 
 Въззивното решение (ВР) по силата и на служебното начало следва 
да даде изричен и конкретен отговор на горепосочените въпроси. Само ако 
всички отговори са положителни, обжалваната присъда следва да бъде 
потвърдена. Ако това условие не е налице, съдържанието на ВР ще бъде в 
зависимост от естеството на констатираното нарушение при проверката. 
Това определя голямото разнообразие на различните възможности за 
изписване на ВР и за това на тази плоскост нито НПК, нито съдебната 
практика поставят определени задължителни изисквания. Достатъчно е за 
пълнота на ВР да се посочи, но не само декларативно, а в съответствие с 
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действителното положение, че е извършена цялостна проверка на 
присъдата по отношение на фактическа и юридическа правилност и не са 
констатирани нарушения на закона. Това предполага по необходимост 
обсъждане и отговор на всички оплаквания, възражения и доводи на 
страните, както и цялостна служебна проверка на присъдата. 
 Препоръчително е в мотивите към ВР да са преобладавщи 
контролните функции на въззивния съд, а не установителните (относно 
фактологията на случая). Защото ВП не е просто повторение на 
разглеждане на делото още веднъж, без контролиращия съд да се 
интересува от дейността на РС и постановената присъда. Напротив 
въззивният съд не е всякога и при всички основания „втора по ред първа 
инстанция”, а винаги контролна съдебна инстанция относно обжалваната 
пирсъда и инстанция по същество само ако се наложи да упражни своята 
заместваща функция по същество, каквато има първоинстанционния съд, 
постановил обжалваната присъда. 
 От тази гледна точка и според нормативната уредба в Глава XXI 
НПК, вместо въззивното производство да има преобладаващо касационни 
функции и в значително по-малка степен първоинстанционни (чл. 336 
НПК) на практика ОС – Кюстендил прави обратното. Това положение 
може да се съобразява като отправна точка при осъществяването на ВП и 
постановяването на ВР. 
 В своята практика наказателните съдии от ОС – Кюстендил се 
съобразяват с посочените по-горе положения, с известни изключения, 
които се изразяват, както следва: 
 ● По ВНОХД № 360/2014 г. докладчик съдия Йоланда Цекова при 
възпоризвеждане на осъжданията по обжалваната пирсъда има 
несъответствие: посочено е, че подсъдимият е признат за виновен в 
извършването на две престъпления – по чл. 356а във вр. с чл. 333, вр. с чл. 
330, ал. 1 и по чл. 339, ал. 1 НК. Тук е очевидно, че престъплението по чл. 
356а не може да бъде във вр. с чл. 333 НК и се касае за очевидна 
техническа грешка. В самата присъда има други несъответствия със 
закона, които ОС не е констатирал, а те са: 
 1. Престъплението по чл. 339, ал. 1 НК е продължено, а не 
пордължавано. То може да се квалифицира по чл. 26, ал. 1 НК само ако 
има система от 2 или повече самостоятелни продължени  престъпления по 
чл. 339, ал. 1 НК, каквито по делото няма. 
 2. За всяко от престъпленията е приложен самостоятелно чл. 66 НК, 
вместо това да стане само веднъж, съгласно чл. 301, ал. 1, т. 3 и 5 НПК. 
 Мотивите към ВР могат да започнат направо от последния абзац на 
стр. 1 , без да загубят нищо от съдържанието си в информационно и правно 
отношение. Същото важи и за мотивите на ВР по ВНОХД № 413/2013 г. 
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 ● По НОХД № 301/2014 г. с докладчик съдия Пенка Братанова ОС е 
приложил разрличен подход относно значението на едно и също обективно 
обстоятелство – стойността на предмета на присвояването. 
 При преценката относно размера на наказанието ОС е приел, че 
същото обстоятелство не може да се третира като отегчаващо, след като 
квалификацията на присвояването е по признака големи размери. Това 
становище не е еднозначно и безспорно, защото в същата квалификация е 
възможно да има присвояване към минималния, към средния или към 
максималния възможен размер на квалификацията. Означава ли това, че и 
при трите случая стойността на предмета на присвояването не следва да се 
отчита като обстоятелство със значение за отговорността, след като и при 
трите случая сумата е в рамките на съответния квалификационен признак. 
Очевидно не може да бъде така, предвид изискванията на чл. 35, ал. 3 и чл. 
54, ал. 2 НК. 
 Същевременно за да отмени приложението на чл. 66 НК, ОС е приел, 
че стойността на предмета на присвояването надхвърля 6 пъти минимално 
необходимото за квалификацията на деянието по същия инкриминиран 
състав. Съгласно чл. 348, ал. 5 НК наказанието е явно несправедливо и при 
определен несъответен размер, както и при приложението или отказа да 
бъде приложен чл. 66 НК, т.е. обстоятелствата, от които се определя 
несправедливостта на наказанието не могат да имат различно и при това 
противоречиво значение при оценката относно неговия размер и относно 
начина на изтърпяването му. 
 ● По ВНОХД № 85/2014 г. с докладчик съдия П. Братанова, с 
решението първоинстанционната присъда е изменена, като деянието е 
праквалифицирано от чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т.1 и чл. 26 НК и 
чл. 205, ал. 1, т. 3, вр. чл. 26 НК, поради възстановяване на присвоените 
пари. 
 При промяна в квалификацията на деянието ОС е длъжен да 
определи сам съответното наказание (съгласно чл. 301, ал. 1, т. 2 и 3 НПК 
и чл. 35, ал. 3, вр. чл. 54 НК). Ако счита, че следва да остане същото 
наказание, определено от РС, това следва да се изпише изрично в 
диспозитива на решението „ ...... и му определя същото наказание”. 
Виновността и отговорността вървят неизменно заедно и при всяка 
промяна в обема на виновността следва да има съответното решение и по 
отговорността. 
 Изразът „Потвърждава присъдата в останалата част (включително и 
относно наказанието) не е равнозначен на една неупражнена изрична 
компетентност на съда, който е длъжен изрично да определи за всяко 
престъпление съответното му наказание (чл. 35, ал. 3 НК). 
 В това и в други решения на същия докладчик, и на други съдии се 
употребява думата „доколкото” (е налице дадено фактическо или правно 
условие)”. Следва да се посочи, че думата „доколкото” съдържа в себе си 
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алтернативно предположение, което може да бъде с различна, а при това и 
с противоположна насоченост. За приложението на всяка законова норма, 
наказателният процес изисква несъмнено позитивно установяване на 
релевантно обстоятелство, а не хипотетично предположение за това. Ето 
защо думата „доколкото” следва да бъде заменена с позитивна констатация 
за съществуването на съответното обстоятелство. 
 И по това решение също липсва изрично произнасяне по 
наказанието. 
 Подсъдимият, страните и участниците в наказателния процес, както 
и обществото трябва да знаят какво наказание е наложено на подсъдимия 
при всяка нова квалификация на деянието му, а не това да се извежда по 
логичен път.      
 Същият пропуск се констатира и при постановяването на решение по 
ВНОХД № 212/2014 г.  
 ● По ВНОХД № 120/2013 г. с решението е потвърдена 
оправдателнатаприсъда срещу подсъдимия по чл. 330, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 
НК. И присъдата, и решението са постановени при неизяснена фактическа 
обстановка, което поставя под съмнение тяхната законосъобразност и 
справедливост. 
 Бележките по това дело се правят, за да не бъдат повторени от 
наказателните съдии при РС и ОС – Кюстендил в бъдещата им практика 
при решаването на подобни дела. Останали са неизяснени следните 
обстоятелства: 
 1. Защо служителите от бензиностанцията са се съгласили да 
продадат бензин на оправдания подсъдим, вместо в метални туби, в 
пластмасови бутилки. 
 2. Има ли идентитет между закупения бензин от бензиностанцията и 
намереното количество, като остатък в пластмасовите бутилки. 
Обстоятелството, че НИКК не разполага с методики и апаратури за 
установяване на същото обстоятелство не е пречка за изясняването му. Не 
е направен дори и опит да се използват лабораториите на Нефтохим 
„Бургас”, както и на Института по химия към БАН. 
 3. Как се е разпоредил подсъдимия със закупения бензин и за какво 
му е бил нужен. В тази насока не са предприети никакви усилия и 
процесуални действия. 
 Тези обстоятелства не са били изяснени към момента на 
потвърждаването на присъдата, поради което подсъдимият 
преждевременно е бил оправдан, без да е установена обективната истина 
по делото, задължение, за което има съдът. 
 Съдиите от наказателното отделение на ОС – Кюстендил са 
постановявали нови присъди в съответствие с изискванията по чл. 336 
НПК.  Не винаги обаче, процесуалното основание за постановяването на 
нова присъда е било посочвано в присъдата. Това е необходимо, тъй като 



 46

се касае за едно изключително правомощие за цялостно решаване на 
делото по същество, каквото по закон имат само първоинстанционните 
съдилища (ВНОХД № 629/2011 г., ВНОХД № 171/2013 г., ВНОХД № 
363/2013 г., ВНОХД № 86/2014 г. и др.). 
 От разпоредбата на чл. 336, ал. 1 НПК е видно, че с оглед посочените 
основания за постановяването на нова присъда на практика това е най - 
интензивното правомощие на въззивната инстанция (ВИ), което има за 
пректически критерий необходимостта от едновременното пререшаване на 
въпросите, свързани с виновността и отговорността на подсъдимия в 
насока диаметрално противоположна на решението на РС.      
 С оглед хронологията на предвидените в чл. 336 НПК действия на 
ВИ, няма съмнение, че необходима предпоставка за постановяването на 
нова присъда е констатацията, че обжалваната присъда е неправилна 
(постановена при непълни доказателства), необоснована или е постановена 
в нарушение на материалния закон. Нова присъда при допуснати 
съществени процесуални нарушения не може да бъде постановена от ВИ, 
дори процесуалното нарушение да е отстранимо пред същата инстанция, 
тъй като страните ще бъдат неоснователно лишени от една редовна 
инстанция, освен, когато са налице условията на чл. 335, ал. 3 НПК.  
 След като се констатира неправилността на обжалваната присъда и 
се установи в какво се изразява, ВИ посочва конкретно и ясно 
отменителното основание /на практика най-често това са: а) неизясненост 
на определени обстоятелства от предмета на доказване по чл. 102 НПК, 
които във ВП, ВИ е изяснила; б) необоснованост във фактическите изводи 
на съда, което може да се дължи на неправилна или противоречива 
/нееднозначна/ оценка на доказателствата, при което съжденията и 
изводите на съда не съставляват верига от еднопосочни логически изводи и 
заключения; в) неправилно приложение на закона, което е довело до 
незаконосъобразно осъждане или оправдаване на подсъдимия/.  
  Първата част на новата присъда има констативно-установителен 
характер по отношение качеството на присъдата (нейната фактическа и 
юридическа правилност). В тази част мотивите на новата присъда по 
съдържание са близки до мотивите на всяко отменително решение, с тази 
разлика, че делото не се връща на ДП или на РС, а се приема за решаване 
по същество от ВИ след отмяната на обжалваната присъда. След 
мотивиране на отменителната част на новата присъда, ВИ, упражнявайки в 
пълен обем правомощията на една първа съдебна инстанция, изготвя 
новата присъда в нейната вече заместваща част по правилата за 
постановяване на всяка първоинстанционна присъда (чл. 301 – 305 НПК). 
Така че в своята съвкупност, по съдържание новата присъда съставлява: 
първа част – мотиви и диспозитив на отменителното решение, с което 
присъдата се отменява, без делото да се връща за ново разглеждане и втора 
част: една класическа първоинстанционна присъда с мотиви и диспозитив. 
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 Като се има предвид тази особеност на новата присъда, неправилно е 
мотивите на новата присъда да започват с констатация относно 
фактическата обстановка, приета от РС или от ВИ (ВНОХД № 629/2011 г. 
с докладчик съдия Йоланда Цекова, ВНОХД № 171/2013 г. на същия 
докладчик; ВНОХД № 363/2013 г. и ВНОХД № 429/2012 г. с докладчик 
съдия Мирослав Начев; ВНОХД № 228/2013 г. с докладчик съдия Пенка 
Братанова и др.), без да се даде оценка на обжалваната присъда, какви са 
нейните недостатъци и на какво основание се отменява. 
 Извън тази обща бележка, валидна почти за всички нови присъди, 
има и други бележки, констатирани при проверката на новите присъди. 
По- съществените от тях са следните: 
 ● По ВНОХД № 86/2014 г. с докладчик съдия М. Начев, в мотивите 
са посочени редица неизяснени обстоятелства на ДП и в съдебното 
производство, част от което е и ВП, по отношение на което също е 
приложимо служебното задължение за разкриване на обективната истина 
по отношение на обстоятелствата от състава на престъплението. Въпреки 
че тези обстоятелства са останали неизяснени и от ВИ, постановената 
осъдителна присъда е отменена и на нейно място е постановена нова 
оправдателна присъда. Задължението за изясненост на обстоятелствата от 
предмета на доказване важи както за постановяване на осъдителна, така и 
за постановяване на оправдателна присъда, която не може да съдържа 
изрази и положения, поставящи под съмнение невинността на оправдания. 
 ● По ВНОХД № 629/2011 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова 
неправилно в диспозитива на новата присъда са изписани подробно 
съдебните актове за осъжданията на подсъдимия, формиращи 
квалифициращия признак „опасен рецидив”, вместо това да стане в 
мотивите на присъдата, в диспозитива по същия критерий е достатъчно да 
се посочи цифровият израз на института опасен рецидив – чл. 29, б. „а” 
или б „б” НК.   
 ● По ВНОХД № 377/2012 г. с докладчик съдия П. Братанова на л. 32, 
абз. последен, е използван изразът „доказателствената маса”. Този израз не 
е нито нормативно установен, нито е с утвърдена употреба в практиката на 
ВКС. В теорията съвкупността от доказателствата и доказателствените 
средства е прието да се определя като доказателствени материали. 
 По същото дело прекалено много внимание и място е отделено в 
мотивите относно фактологията на казуса, а съображенията относно 
правната оценка на обжалваната присъда са само няколко реда – л. 36, абз. 
II, втората част.  
 Сравнително добре са изготвени мотивите по ВНОХД № 206/2013 г. 
и по ВНОХД № 436/2014 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова, по ВНОХД 
№ 116/2013 г., с докладчик съдия П. Братанова, по ВНЧХД № 452/2013 г.,  
ВНОХД № 258/2014 г. и ВНОХД № 14/2014 г. с докладчик съдия Н. 
Георгиева,  
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по ВНОХД № 158/2014 г. с докладчик съдия П. Братанова и ВНОХД № 
24/2014 г. на същия докладчик, с много добри правни съображения 
(принципни) относно квалификацията на деянието, към които може да се 
добави само, че чл. 206 НК е специален състав спрямо чл. 217 НК и на това 
основание той е приложимият при конкуренция между двата състава, и др.        

 
ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО ПО НАКАЗАТЕЛНИ  

ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР 
 
 Като цяло практиката по въззивното разглеждане и решаване на 
НЧХД може да се определи като законосъобразна и добра. Насрочването, 
разглеждането и решаването на същите дела, както и изписването на 
съдебните актове отговаря на законовите изисквания. Положителна е 
практиката по приложението на чл. 327 НПК: произнасянето по 
поисканите доказателства се основава винаги на конкретни искания на 
страните или по служебна преценка на съда (ВНЧХД № 414/2014 г. и др.), 
но никога този текст не се прилага формално (без изрично искане на 
страните или обявена служебна необходимост), само за да се посочи, че 
съдът е спазил не разума, а буквата на закона, каквато практика има в 
някои окръжни съдилища. 
 При решаването на ВНЧХД и при изписване на някои съдебни 
актове се констатират известни отклонения от изискванията на закона, 
които се посочват с препоръката да не се повтарят за в бъдеще: 
 ● По ВНЧХД № 414/2014 г. с докладчик съдия Надя Георгиева, 
постановената първоинстанционна присъда се възпроизвежда във 
въззивното решение (ВР) дословно, в кавички. Този начин на 
възпроизвеждане на обжалваната присъда има два недостатъка: а) по – 
големият обем, който паразитно трябва да се включи във ВР при по-големи 
присъди – всичко това може да се предаде с няколко изречения, в които да 
се отрази името на подсъдимия, престъплението, за което е осъден, 
наложеното наказание, респ. присъденото обезщетение; б) времето, в което 
се възпроизвежда обжалваната присъда е сегашно и това може да доведе 
до объркване относно съда, постановил същата присъда. Времето, в което 
следва накратко да бъде възпроизведена присъдата е минало историческо и 
тогава не може да става объркване относно съда и времето на 
постановяване на оправдателната присъда. Това изискване произтича от 
задължението на съда да изготвя актовете си недвусмислено и разбираемо 
за всички участници в процеса. 
 При изписване на диспозитива на ВР, с което се засяга гражданската 
част на присъдата  (решението цели намаляване размера на обезщетението 
от 1000 лв. на 600 лв.). За постигането на този резултат е постановен 
отменителен диспозитив на ВР за сумата над 600 лв. до 1000 лв. и втори 



 49

последващ диспозитив за осъждане на подсъдимия да заплати сумата от 
600 лв. 
 Разпоредбата на чл. 354, ал. 2, т. 5 НПК касае касационното 
производство, но при липса на съответна норма за ВП, няма пречка да се 
приложи по аналогия. Още повече, че се отнася не до материалното право, 
а до постановяване на вид контролен съдебен акт при изменянето на 
контролирания акт по отношение на обезщетението. И така, съгласно чл. 
354, ал. 2, т. 5 НПК, когато следва да се измени размера на обезщетението, 
е наложително контролираният акт да бъде изменен. 
 Така както е изписан диспозитивът от ОС – Кюстендил по същото 
дело се създава впечатлението, че сякаш по същия предмет се постановява 
нова присъда, без да са налице условията на чл. 336, ал. 1 НПК, които 
предполагат ново решение на въззивната инстанция – едновременно по 
вината и отговорността в насока диаметрално противоположна на тази по 
акта на основния съд. 
 В случая вместо диспозитива „Отменявам” е било достатъчно да се 
изпише „Изменява присъда ........., като намалява размера на присъденото 
обезщетение от 1000 лв. на 600 лв.” 
 При изписване на новата присъда по ВНЧХД се забелязват следните 
принципни несъответствия: 
 1. Не се сочи процесуалното основание за постановяване на новата 
присъда, а то може да бъде само едно от посочените в чл. 336, ал. 1, т. 1 – 3 
НПК. Това изискване следва да се спазва, за да се види кое е 
процесуалното основание за упражняване на правомощията на ВИ и дали 
то съответства на упражненото правомощие. Така се достига до един 
непринуден, но ефективен вътрешен самоконтрол. 
 2. Хронологично отменяването на обжалваната присъда е 
необходимо преюдициално условие за постановяването на новата присъда. 
Вместо да започне ВР със съображения защо е наложително да се отмени 
обжалваната присъда, се започва преобладаващо с приемане или 
произнасяне по фактологията на случая. Липсват решаващите отменителни 
съображения, които ВИ постановява по всяко отменително решение. 
 3. Без правни съображения за отменяване на обжалваната присъда, 
хронологически и логически би следвало да има юридически пречки за 
разглеждане на случая по същество, но въпреки това ОС започва с фактите 
по делото. Това е една неизживяна инерция от първоинстанционното 
разглеждане на наказателните дела, която може да бъде преодоляна по 
формулата, че новата въззивна присъда съставлява съвкупност от 
отменително решение по обжалваната присъда плюс една 
първоинстанционна присъда в своята цялост в посочената от закона 
последователност: а) отменително решение заедно с мотивите за неговото 
постановяване; б) първоинстанционната присъда заедно с мотивите за 
нейното постановяване.  
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Значителна част от новите присъди не са постановени съгласно тези 
изисквания (ВНЧХД № 220/2011 г.; ВНЧХД № 115/2011 г.; ВНЧХД № 
90/2013 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова и др.). 

● По ВНЧХД № 385/2013 г. диспозитивът на решението по начин на 
изписване се доближава твърде много до постановяване на нова присъда, 
въпреки че се касае за изменително ВР на основание чл. 337, ал. 1, т. 4 
НПК. 

Правилното изписване на изменителното решение може да се получи 
като в диспозитива се посочи следното: 

„ 1. Отменява осъждането на подсъдимия по чл. 130, ал. 1 във вр. с 
чл. 54 НК на 3 м. л. св., както и приложението на чл. 66 НК за срок от 3 г. 

   2. Освобождава подсъдимия от наказателна отговорност за същото 
деяние и на основание чл. 78а НК му налага административно наказание 
глоба в размер на 1000 лв. 

   3. Осъжда подсъдимия .......... да заплати държавни такси по сметка 
на ДРС в размер на 50 лв.    
    Потвърждава присъдата в останалата ѝ част. 
    Решението не подлежи на обжалване.” 
    По значителна част от ВР, след Кюстендилски окръжен съд в 
„шапката” на решението вместо „наказателно отделение” се изписва 
наказателна колегия. Известно е по силата на ЗСВ, че колегии се формират 
само във върховните съдилища. 
 ● По ВНЧХД № 363/2014 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова е 
упражнен контрол върху присъда № 83/23.06.2014 г. на РС – Дупница по 
НЧХД № 1196/2013 г. В същото производство, освен основната тъжба е 
приета и е разгледана съвместно в същия наказателен процес насрещна 
тъжба от подсъдимия срещу тъжителя. Въпреки че в крайна сметка 
производството и по двете тъжби е прекратено, поради оттеглянето им, ОС 
– Кюстендил, наказателно отделение не е констатирал, че 
незаконосъобразно подсъдимият е предявил, а съдът – I инстанция е приел 
за разглеждане в същия наказателен процес тъжба, предявена от 
подсъдимия, който в нарушение на чл. 74, ал. 3 НПК е упражнил правата 
си на пострадал в същото производство. Понятието „обвиняем” по чл. 74, 
ал. 3 НПК е родово и се отнася както за лицето, което е субект на 
наказателна отговорност на ДП, така и в с.з. Същата идея е вложена и в чл. 
348, ал. 3, т. 1 НПК, според която не може да има спор, че се прилага и за 
обвиняемия, и за подсъдимия. А съгласно чл. 2, ал. 1 НПК, наказателно-
процесуалният кодекс се прилага за всички наказателни дела, образувани 
от органите на Р България. Ето защо практиката за предявяване и приемане 
за съвместно разглеждане в едно производство и на т.нар. „насрещна” 
тъжба от подсъдимия е незаконосъобразна и независимо от елементите на 
процесуална икономия, които се съдържат в нея, същата практика не 
следва да продължава. 
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 Пропускът на ОС е, че независимо от прекратяването на 
наказателното производство и по двете тъжби, е бил длъжен да констатира 
и посочи ясно и несъмнено допуснатото нарушение от РС по чл. 74, ал. 3 
НПК. 
 Много добре са изписани решенията по ВНЧХД № 50/2014 г., 
ВНЧХД № 285/2014 г. и ВНЧХД № 174/2013 г. с докладчик съдия П. 
Братанова; ВНЧХД № 448/2013 г. с докладчик съдия Йоланда Цекова; 
ВНЧХД № 456/2012 г. на същия докладчик. 
 Много добре са изготвени също актовете по ВНЧХД № 400/2013 г., с 
докладчик съдия М. Начев, ВНЧХД № 49/2014 г. и ВНЧХД № 498/2012 г. 
на същия докладчик. Последните три решения се отличават със своята 
краткост, без да са непълни и неясни, и без да са незаконосъобразни. Тези 
решения биха могли да се използват като помощни образци за една много 
добра практика при изписване на въззивни съдебни актове по ВНЧХ дела. 
 ИВСС няма бележки по въззивното разглеждане на АНД и ЧНД. 
Дейността на съда по тези дела е изцяло в съответствие със законовите 
изисквания и препоръчително е тази практика да продължи.  

      
 

И З В О Д И 
 

 
1.  В ОС – Кюстендил се водят всички необходими книги и регистри, 

съгласно изискванията на чл. 50 ПАРОАВАС (отм.), респ. чл. 39 ПАС. 
Всички проверени деловодни книги се водят и приключват коректно, 
съгласно изискванията на посочения правилник - чл. 50, ал. 2 ПАРОАВАС 
(отм.), съответно чл. 39, ал. 2 ПАС, с изключение на книга за открити 
заседания наказателни дела I-ва инстанция 2014 г. –  том 1 от м. септември 
до м. декември, и книга за  открити заседания наказателни дела въззивна 
инстанция 2014 г., които не са прономеровани и прошнуровани,  заверени 
с печат на съда и подпис на съответното длъжностно лице. 
 2.  Разпределението на делата и определянето на съдя-докладчик 
става по електронен път по реда на постъпването на съдебните книжа в 
съда, съгласно чл. 9 ЗСВ. 
 3.  Образуването на наказателните дела от общ характер не става 
съгласно изискванията на чл. 247 НПК. Насрочването на делата, с 
изключение на НАХД и внесените споразумения, преобладаващо става 
с разпореждане на докладчика. 
 4. Има случаи на насрочване на наказателните дела със 
саморъчно изписана резолюция вместо с разпореждане. 
 5. Делата преимуществено се насрочват и разглеждат в 
предвидените срокове.  Делата извън срока по чл. 252, ал.1 НПК са 
насрочени в тримесечен срок с разрешение на председателя на съда.  
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 6. Всички дела в ОС – Кюстендил се отлагат съобразно 
разпоредбата на чл. 271, ал. 10 НПК. 
 7. Съдебните протоколи се изписват в съответствие с чл. 311, ал.1 
и чл. 129, ал. 1 НПК.  
 8. По значителен брой дела мотивите към присъдите се изготвени 
над 30 дневния срок, като по три дела мотивите са изготвени над 
тримесечния срок – НОХД № 50/2011 г., НОХД № 316/2012 г., НОХД 
№ 479/2012 г.  Не всички въззивни съдебни актове се изготвят в 
сроковете по чл. 340 НПК, респ. чл. 308 НПК. 
 9. Присъдите по всички дела се изпращат за изпълнение в срока 
по чл. 416 НПК. 
       10. По изписването на въззивните съдебни актове няма единна 
практика. Констатира се едно увлечение да се изписват като 
първоинстанционни. 
       11. При изписването на новите присъди не се сочат основанията за 
отмяна на първоинстанционния съдебен акт. 
       12. При одобряване на споразумението, с определението текстът се 
възпроизвежда още веднъж, но вече като санкционен съдебен акт, 
каквато възможност в НПК няма. 
       13. При разглеждане на делата по Глава XXVII НПК СССл не 
винаги се прави констатацията, че самопризнанието на подсъдимия се 
подкрепя от доказателствените материали на ДП, след приобщаването 
им по чл. 283 НПК.   

 
 
   П Р Е П О Р Ъ К И : 
 
1. Да се прономероват и прошнуроват книга за открити заседания 

наказателни дела I-ва инстанция 2014 г. –  том 1 от м. септември до м. 
декември и книга за открити заседания наказателни дела въззивна 
инстанция 2014 г. и се заверят с печат на съда и подпис на съответното 
длъжностно лице. 
 2. Насрочването на делата по Глава XXIX НПК да става с 
разпореждане по чл. 252 НПК. 
 3.  Да се съобразяват сроковете по чл. 308 и чл. 340 НПК.  
         4. Да се въведе единна практика при изписването на въззивните 
съдебни актове, като се акцентира на контролните (касационните) 
правомощия на въззивната инстанция. 
 5. При постановяване на новите присъди да се посочват изрично 
основанията за отменяване на първоинстанционния съдебен акт. 
         6. Да се уеднакви съдебната практика по одобряване на 
споразумението по Глава XXIX НПК. 
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         7. При разглеждане на делата по Глава XXVII НПК да се спазват 
изискванията на чл. 372, ал. 4, във вр. с чл. 283 НПК.  

 
 

Председателят на ОС - Кюстендил 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. 

 
За предприетите мерки, с оглед направените препоръки и 

предложения, Инспекторатът 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


