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ÎÁÎÁÙÅÍ ÀÍÀËÈÇ 
ÍÀ ÒÚËÊÓÂÀÒÅËÍÈÒÅ ÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÎÁÙÎÒÎ 

ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÀÒÀ ÊÎËÅÃÈß 
(ÎÑÍÊ) ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÀÑÀÖÈÎÍÅÍ ÑÚÄ ÏÎ 

ÄÅËÀÒÀ, ÏÎ ÊÎÈÒÎ Å ÂÇÅË Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÈÑØÈßÒ 
ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÈ ÑÚÂÅÒ (2010–2019)

Изследването е из вър ше но от екип в състав: Снежана 
Стефанова – ад во кат от Пловдив, Златка Стефанова – ад во-
кат от София, и Иглика Василева – ад во кат от София, с научен 
ръ ко во ди тел Даниела Доковска – ад во кат от София

Целта на из след ва не то е да се ана ли зи рат всич ки тъл ку ва-
тел ни ре ше ния на Общото събра ние на Наказателната ко ле гия 
(ОСНК) на Върховния ка са ционен съд за пе риода 2010–2019 г. по 
де ла та, в които има участие Висшият ад во кат ски съ вет – ка то 
вно си тел или чрез из ра зе но ста но ви ще.

За нуж ди те на из след ва не то са про уче ни 38 тъл ку ва тел ни 
де ла, от които по 3 де ла все още ня ма произ на ся не.

Използваният ме тод е ана лиз на до ку мен ти. Като ин стру-
мент на из след ва не то е раз ра бо тен въпрос ник, кой то се изпол з ва 
за ре гистра ция на ин фор ма цията по вся ко ед но де ло.

По про уче ни те 38 тъл ку ва тел ни де ла пред мет на об съж да не 
от ОСНК са би ли 123 въпро са.

Или об що в ана ли за са вклю че ни 116 въпро са, на които 
ОСНК е да ло от го вор с раз глеж да ни те тъл ку ва тел ни ре ше ния. Не 
са вклю че ни 7 въпро са, поста ве ни по три те тъл ку ва тел ни де ла, по 
които все още ня ма произ на ся не.

А. Анализът уста но вя ва след но то.
– По 94 от поста ве ни те 116 въпро са ОСНК е възприело 

из ця ло ста но ви ще то на Висшия ад во кат ски съ вет – т.е. в 81% 
от слу чаите.
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– По два от поста ве ни те 116 въпро са тъл ку ва не то на 
ОСНК е съв пад на ло частич но със ста но ви ще то на Висшия 
ад во кат ски съ вет – т.е. в 2% от слу чаите.

– На 20 от поста ве ни те 116 въпро са ОСНК е да ло от го во-
ри, из ця ло про ти во по лож ни на те за та на Висшия ад во кат ски 
съ вет – т.е. в 17% от слу чаите.

По 14 от те зи 20 въпро са оба че е има ло осо бе ни мне ния, 
застъп ва щи съ що то тъл ку ва не, как во то е под кре пял Висшият ад-
во кат ски съ вет, т.е. в 70% от слу чаите, в които ОСНК се е 
произ несло про тив но на те за та на Висшия ад во кат ски съ вет, 
ня кои от съ диите са спо де ли ли ста но ви ще то на Висшия ад во-
кат ски съ вет.

Така са мо по 6 от 116 въпро са ни то един съ дия от ОСНК не е 
бил на ста но ви ще то, под кре пя но от Висшия ад во кат ски съ вет 
(по-мал ко от 5%).

Б. Уточнение: Посоченият по-го ре ана лиз е напра вен въз 
ос но ва на ана ли тич но про уч ва не на ста но ви ща та на Висшия ад-
во кат ски съ вет по поста ве ни те на тъл ку ва не въпро си и съ от вет но 
на ре ше нията на ОСНК по де ла та.

Резултатите са из ра зе ни в ко ли чест ве ни ха рак те ристи-
ки.

Те ня мат и не мо гат да имат за цел да да ват ка чест ве на 
ха рак те ристи ка на по со че ни те по-го ре ста но ви ща и тъл ку ва-
тел ни ре ше ния.

Следва още вед нъж да се под чер тае, че в 81% от слу чаите 
ста но ви ща та на Висшия ад во кат ски съ вет са възприети из ця ло, а 
в 2% от слу чаите са възприети частич но, т.е. в 83% от слу чаите 
ста но ви ща та на Висшия ад во кат ски съ вет из ця ло или 
частич но са възприети от ОСНК.

Освен всич ко в 70% от слу чаите, ко га то ОСНК не е 
възприело ста но ви ще то на Висшия ад во кат ски съ вет, то е би-
ло възприето в осо бе ни те мне ния на съ дии от ОСНК. Това оз-
на ча ва, че до во ди те на Висшия ад во кат ски съ вет са би ли 
възприети ка то убе ди тел ни от част от съ диите.

Като из ця ло неприем ли ви са възприети до во ди те на 
Висшия ад во кат ски съ вет в по-мал ко от 5% от слу чаите (по 6 
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от 116 въпроса). Този по ка за тел е бе лег за мно го ви со ка ефек-
тив ност на ста но ви ща та на Висшия ад во кат ски съ вет по тъл-
ку ва тел ни те де ла пред ОСНК.


