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До  
Председателя на Комисията по транспорта и 
съобщенията в 48-то Народното събрание 
 

 
МОЛБА 
 
от адв.Елица Буенова - САК, адрес: гр.София, 
ж.к.”Младост 3”, бл.383, партер, телефон: 
0896198919, e-mail: buenova@buenova.com 
 

 
Уважаеми г-н Свиленски, 

 
Във връзка с внесените в НС предложения за изменение на Наказателния кодекс искам да 

изразя моето становище и да дам някои допълнителни предложения. 
От 2007г. работя като адвокат и представлявам пострадали при ПТП. Освен личната си 

обилна практика, която имам по такива дела, докато подготвях 11 тома със съдебна практика по 
дела за ПТП, които съм издала, изчетох цялата съдебна практика на ВС и ВКС по този вид дела 
от най-старите актове, качени в правно-информационните системи до ден днешен. 

С настоящата Ви моля да прочетете становище ми по въпросите до край, защото 
направените предложения не съответстват на практиката и не само, че не биха допринесли много 
във вида, в който са предложени, но може би биха дори навредили. 

 
А. Становища по внесените законопроекти 
 
I. Със Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 48-254-01-28 от 

21.10.2022г. е направено едно единствено предложение за изменение на чл.343б, ал.3 от НК – 
добавя се „установено по надлежния ред или който откаже да му бъде извършена проверка за 
установяване употребата на наркотични вещества или техните аналози“. 

На първо място буди недоумение защо се прави предложение за тази промяна само в ал.3 
досежно употребата на наркотични вещества или техните аналози. Нима употребата на алкохол е 
по-малък бич за нашето общество? Масово водачите отказват да бъдат тествани и за алкохол, с 
което преклудират възможността да бъдат наказани по съответния ред. Всеки, който знае, че е 
употребил значително количество алкохол, може да откаже да бъде тестван, за да не му бъде 
потърсена наказателна отговорност по чл.343б от НК, а да бъде наказан по административен ред. 

На следващо място за мен по-големият проблем е, когато тези хора са причинили ПТП, 
след което са отказали тестване. 

Считам за задължително да бъдат приети направените предложения, но не трябва да се 
спира само до там, защото въпросното изменение няма да реши всички проблеми, а ще се 
действа отново само и единствено на парче. 

Предлагам и Ви моля да приемете същите изменения и в разпоредбата на чл.343б, а.1 и 
ал.2, а още повече в разпоредбата на чл.343, ал.3 от НК, където са предвидените наказания за 
хората, причинили ПТП с вредоносен резултат. Не просто да са карали под въздействието на 
алкохол и да са отказали проверка, но и са причинили сериозни телесни повреди и/или смърт. 

Моля да бъдат направени следните промени в тези разпоредби и същите да придобият 
следния вид: 

Чл.343, ал.3 „Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на 
наркотични вещества или техни аналози, или деецът е отказал да му бъде извършена 
проверка за установяване употребата на алкохол, наркотични вещества или техните 



 

 

 
адвокат Елица Буенова – САК, 

гр.София, ж.к.”Младост 3”, бл.383, партер, тел. 0896198919, buenova@buenova.com, www.buenova.com 
 

аналози, или от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или 
деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал, без да има необходимата 
правоспособност, или на пешеходна пътека, наказанието е:“ 

 
Чл. 343б, ал.1. „Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в 

кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред или откаже да му бъде 
извършена проверка, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от 
двеста до хиляда лева.  

 
(2) Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 

0,5 на хиляда, установено по надлежния ред или откаже да му бъде извършена проверка, 
след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 1, се наказва с лишаване от 
свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“ 

 
II. Със Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 48-254-01-31 от 

25.10.2022г. са направени следните предложения: 
 
1. В §1 е предложено в чл.93 да бъде създадена т.32, която да дефинира понятието „Граница 

на платното за движение“. 
Такова изменение и то в НК е повече от абсурдно. Всички понятия досежно пътя и 

дефиниции за елементите на пътното платно са дадени в §6 от Закона за движение по пътищата. 
В точка 4 ясно и точно е записано що е то граница на платното за движение и е абсурдно този 
текст да бъде дублиран в НК. Още в т.2, б.в от ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 от 17.01.1983г. по н. д. 
№8/1982г., ПЛЕНУМЪТ НА ВС е записал, че „Нормите, определящи съставите на 
престъпленията по чл.342 и чл.343 от НК, се запълват от правилата, които уреждат движението 
по пътищата, експлоатацията или ремонта на подвижния състав, пътя и съоръженията.“ 
/Постановлението е поместено на стр.15 от том 1, „Пътнотранспортни произшествия“ – Елица 
Буенова/. 

Когато гледаме такива дела от НК вземаме само размера на наказанието, всичко, касаещо 
правилата за движение по пътищата, се попълва от ЗДвП. Дублирането на разпоредби от ЗДвП, 
които нямат място в НК, могат само и единствено да създадат сериозен обем от неудобства 
особено ако на следващ етап някой реши да промени някоя от тях, без да направи същото с 
дефиницията в другия закон. Така или иначе едно и също определение на едно и също нещо в два 
отделни закона, които работят ръка за ръка е напълни излишно. 

 
2. Подкрепям искането в §2 за увеличаване размера на предвидените наказания, но за 

всички трябва да е ясно, че колкото и да ги вдигате, съдът си налага, каквото си иска. Не съм 
срещала в цялата съдебна практика присъди, които дори да се доближават до горната граница на 
съответния състав. За причиняване на смърт по чл.343, ал.1 се налагат наказания от 2 максимум 3 
години, независимо дали делото се гледа по реда съкратеното съдебно следствие, където се 
предвижда задължително намаляне на наказанието с 1/3. Съдът винаги налага наказание, което 
без или след редукцията да покрива изискването на чл.66 от НК и налага условни присъди. 

Дори при наличието на квалифициращите обстоятелства по ал.3 присъдите са максимум 5 
или 6 години. Много рядко може да се срещне присъда от 8г., а за водачите на автобуси, 
причинили ПТП с десетки загинали и ранени присъдите са 10, максимум 12 години. До момента 
в България има само 3 присъди, при които наложеното наказание е в размер на 15години. Сами 
разбирате, че от увеличаване размера на горната граница на наказанията няма никакъв смисъл. 
Ефект може да има единствено, ако се завишат долните граници, така че същите да не дават 
възможност за определяне на наказание от 3г. лишаване от свобода, чието изтърпяване 
съдилищата да отлагат на основание чл.66 от НК. 
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В този смисъл напълно подкрепям направените предложения във втората част на §3 от 
законопроекта. 

 
3. Като абсурдно ще определя предложението в първата част на §3. С него се предвижда 

въвеждането на още едно квалифициращо обстоятелство, а именно ПТП на тротоара или на 
друга площ, извън границите на платното за движение, банкетите и островите на платното за 
движение. 

Това предложение показва пълно непознаване на този вид дела. Мотивът на вносителите е 
наказване на водачите, които са причинили ПТП и са убили пешеходец, находящ се на тротоара, 
автобусна спирка, банкет и т.н. Да, такива ПТП има много. Но за да се приеме, че същите са 
причинени при квалифициращото обстоятелство, което се предлага, то по смисъла на чл.9 от НК 
водачът трябва да се е оказал там умишлено, напълно съзнателно, целенасочено и волево. Ако 
това се е случило по други причини, намиращи се извън волята на водача – загуба на управление, 
движение с висока скорост, удар преди това в друг автомобил или препятствие, каквито са 
99,99% от случаите, мотивирали вносителите на предложението, това квалифициращо 
обстоятелство няма как да намери приложение. В тези случаи водачът ще бъде съден за загубата 
на управление, високата скорост и т.н., но не и за движението си по защитените с предложението 
площи, защото това движение ще е извън неговата воля и неговия контрол и ще се дължи на 
редица физични закони. Не мога да дам пример с подобни решения, защото такова 
квалифициращо обстоятелство в момента няма, но идентичен би бил случая с навлизането в 
насрещната лента, забрана за каквото има в чл.16 от ЗДвП. Ще направя тази асоциация, за да се 
опитам да обясня какво имам предвид. Ако водачът навлезе в насрещната пътна лента 
съзнателно, за да изпреварва или заобикаля препятствие на пътя и причини ПТП, той ще носи 
наказателна отговорност за нарушаване на този член от ЗДвП. Ако обаче по някаква причина 
предприеме аварийно спиране, колелата му блокират, автомобилът му стане неуправляем и това 
доведе до навлизане в насрещната пътна лента и причини ПТП с насрещно движещ се 
автомобил, водачът ще носи отговорност по чл.20 или 21 от ЗДвП, но не и по чл.16. /В този 
смисъл виж Решение № 88 от 2011г. по н. д. №720 от 2010г. на ВКС, Решение № 133-20.10.2020 
по дело №658-2020г. на ВКС, Решение № 238-27.11.2018 по дело №909-2018 на ВКС, находящи 
се на стр.352 и следващите от том 7, „Пътнотранспортни произшествия“ – Елица Буенова/. 

До момента лично аз се сещам за едно-единствено ПТП, при което би могло да намери 
приложение квалифициращия състав и това е ПТП в гр.Стара Загора, когато на 02.06.2014г. 
водач управляваше лекия си автомобил по пешеходната зона на града, блъсна и причини смъртта 
на малкия Паоло. /виж стр.788 от том 5, „Пътнотранспортни произшествия“ – Елица Буенова/. 

Сами разбирате, че е напълно неоправдано да се въвежда квалифициращо обстоятелство за 
единични случаи, които нямат и 1% от десетките хиляди ПТП, които стават всяка година. Лично 
аз, като адвокат само на пострадали, съм категорично за затягане на мерките и увеличаване на 
наказанията, но създаването на подобни изменения губи доверието на хората в закона и 
съдебната система. Десетки близки на загинали при такива ПТП ще вперят поглед в това 
квалифициращо обстоятелство, след което едва ли ще могат да разберат, че приложението му е 
невъзможно в по посочените от мен причини. Това ще доведе до безпочвени обвинения по адрес 
на съда и до загуба на доверие в съдебната система. Вина за това обаче няма да има съда, а 
законодателят допуснал създаването на нещо, което изначално би трябвало да знае, че е почти 
без смисъл и приложно поле. 

В случай, че нямате доверие на подробно изложените ми аргументи, ще Ви помоля да се 
допитате до някой съдия във ВКС, а не до адвокат и то без опит в подобен вид дела.  

 
4. Приемането на предложението в §4 е абсолютно задължително. Както аз, така и много 

други хора десетки пъти сме апелирали за това, но предложението ни така и не е стигало до 
пленарна зала. Дано този път има успех, защото този пропуск да бъде изменена разпоредбата 
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преди толкова много години е просто абсурден. Съдът разбира се изчиства този проблем, но 
трябва ли проблемите на законодателя да бъдат оправяни чрез съдебни решения – отговорът 
разбира се е НЕ. 

 
5. Направеното предложени в §7 също е абсолютно задължително. Това е един огромен 

проблем в съдебната практика. Противоречието в закона между предвиденото в чл.55, ал.3 и 
чл.343г от НК е довело през годините до противоречива и спорна съдебна практика, което пък от 
своя страна е довело до това за едно и също престъпление и при наличието на едни и същи 
предпоставки двама души да търпят различни по вид наказания. За разрешаването на този 
проблем е образувано ТР№1 от 2022г. на НК на ВКС, но както казах е нелепо проблемите на 
закона да бъдат разрешавани чрез съдебни решения, пък било то и Тълкувателни решения. 

 
II. Със Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 48-254-01-71 от 

25.11.2022г. са направени следните предложения, по които искам да взема отношение: 
 
1. В §8 се предвижда изменение на чл.342 от НК, като се въвежда нова б.Г в ал.3. 

Направеното предложение е прекрасно. То държи сметка за по-сериозната тежест на изброените 
в него нарушения. Тук обаче отново ще насоча вниманието Ви на проблемите, които повдигнах 
по-горе с хората, които отказват да бъдат тествани и по този начин избягват наказателната 
репресия за тази си част от деянието. При отказ употребата на алкохол и/или наркотични 
вещества не може да бъде доказана и това квалифициращо обстоятелство директно отпада, а 
деецът бива съден така, както един напълно трезвен и по принцип съвестен водач, който е имал 
злата участ по една или друга причина – от невнимание, умора, разсейване и т.н. да причини 
ПТП със загинали и/или ранени хора. 

След запознаване с мотивите към законопроекта обаче разбирам, че и това предложение 
показва пълно непознаване на този вид дела. Вносителите му са посочили, че отправят тези 
предложения поради драстичните напоследък случаи на управление на МПС след употребата на 
алкохол или наркотични вещества и техните аналози, или без правоспособност и се цели 
повишаване на наказанията. Промяната се предвижда да доведе до засилване на превенцията и 
също – до постановяването на ефективни осъдителни присъди. 

Да, ама това няма да се случи по този начин. 
На първо място се налага да направя разграничение между разпоредбата на чл.342, ал.3  и 

разпоредбата на чл.343, ал.3 от НК. Чл.342 предвижда наказание за лицата, които умишлено са 
причинили ПТП и вредоносния резултат. Това са случаите, при които водачът е искал да нарани 
едно лице и е използвал за това МПС, а не нож например. Умисълът е пряк и евентуален. Мога 
да изнеса цяла лекция по тази тема, но намирам това за твърде сложно и излишно. Само ще дам 
за пример ПТП, при което беше убит Милен Цветков. Аз работя по друг идентичен случай, но и 
там имам същия „успех“. Тъй като не е налице пряк умисъл – деецът не е искал съзнателно да 
убие човека, ние се борим за осъждането му при евентуален умисъл, като пледираме, че е 
съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни 
последици и е допускал настъпването на тези последици. Съдебната практика през годините 
обаче познава единици случаи, при които водачите са осъдени за такива престъпление. /виж. 
Решение №11 от 01.03.2017г. по н.д.№1254/2016, 1НО, ВКС, Решение №59 от 28.12.1984г. по 
н.д.№50/1984г. ОСНК на ВС, Решение №171 от 29.06.1982г. по н.д.№162/1982, 1 НО, ВС, 
Решение №41 от 05.03.1985г. по н.д. 620/1984г., Решение № 172 от 26.V.1973 г. по н. д. № 103/73 
г., I н. о./  

Аз лично за 15 годишната ми обилна практика съм работила само по 2 ПТП, причинени при 
пряк умисъл и след като съм изчела цялата съдебна практика, съм срещнала други не повече от 
10 такива. 
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За евентуален умисъл работя по едно в момента и както посочих напълно безуспешно в 
тази насока, аналогично на ПТП, при което загина Милен Цветков, а другите решения, които 
съществуват са по посочените от мен 5 дела, но както сами можете да видите всички те са от 
далечните 70-80 години на миналия век, изключая едно, което е от 2017г. 

Сами можете да се досетите, че от тези изменения няма да има особено голяма полза. 
Още по-голям проблем е препращането на новопредложената б.Г към ал.1 от чл.342. Тази 

разпоредба предвижда деяние на просто извършване, а не резултативно такова. По чл.342, ал.1 се 
наказват онези, които са нарушили правилата за движение като само са допускали 
причиняването на телесни повреди или смърт, но не са ги причинили. 

Тези, които са причинили такива вреди, се наказват по ал.3, където изрично е записано - ако 
с деянието са причинени …. 

В разпоредбата на чл.342 не са предвидени квалифициращи обстоятелства и няма лошо 
това да се случи, но такива случаи и осъдените ще са единици. На следващо място не виждам 
смисъл да се вкарва нова формулировка на квалифициращите обстоятелства. Предвидената в 
чл.343, ал.3 е доста прецизна и утвърдена в практиката.  

За да се постигне целеният от вносителите ефект, би следвало да се предвиди нова ал.5 на 
чл.343, в която да се предвидят по-тежки наказания за причиняването на смърт с концентрация 
на алкохол в кръвта над 2%. Причиняването на ПТП при превишаване на скоростта с повече от 
50км./ч. от разрешената за съответния пътен участък /това последното е много важно да бъде 
добавено/ мисля, че следва да се добави към вече предвидените в чл.343, ал.3 квалифициращи 
обстоятелства. 

За да се постигнал целите на вносителите обаче трябва да се направи и изменението от 
втората част на §3 от Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс № 48-
254-01-31 от 25.10.2022г., с което се предлага завишаване на предвиденото наказание. 

 
2. Тук отново е намерило място изискването за оправяне грешката в чл.343а, а така същи и 

за приложението на чл.55, ал.3, които аз напълно подкрепям. 
 
Б. Ще се възползвам от предстоящите промени в НК и ще отправя към Вас молба да 

внесете за обсъждане още няколко допълнителни предложения: 
 
1. Идентичен на проблемите с разпоредбата на чл.55, ал.3 е и проблемът с разпоредбата на 

чл.78а, ал.4 от НК, но не знам защо никой не е повдигнал този въпрос. 
 Към настоящия момент съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.4 от НК съдът при 

освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание може да 
наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия 
или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното 
престъпление. При ПТП се касае за лишаване от право да се управлява МПС на основание 
чл.343г от НК. 

Чл.343г от НК обаче предвижда, че във всички случаи на чл.343, 343а, 343б и чл.343в, ал.1 
съдът постановява и лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 и може да постанови лишаване от 
право по т.6. 

На първо място това противоречие между общи и специални разпоредби влече след себе си 
и противоречива съдебна практика, защото едни съдии считат, че въпреки възможността по 
чл.55, ал.3 и чл.78а, ал.4 съдът е длъжен винаги да лиши подсъдимия от право да управлява МПС 
на основание чл.343г. Други пък считат, че се прилагат общите разпоредби и не налагат 
лишаване от права. Това води до двоен стандарт и до различното решаване на един и същ въпрос 
по две различни дела спрямо двама различни подсъдими.  
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На следващо място считам, че е изключително несправедливо при ПТП, при които има 
пострадали да не се отнема свидетелството за правоуправление на виновния водач при 
хипотезите на чл.78а и сл. от НК и чл.55 от НК. 

Поради това Ви моля да разгледате тези разпоредби и да измените НК така щото да е 
категорично ясно, че съдът НЕ МОЖЕ да не лиши подсъдимия на основание чл.343г при ПТП с 
пострадали или починали, както в случая на чл.55, ал.3, така и в случаите на чл.78а от НК. 

 
2. Предлагам в разпоредбата на чл.49, ал.2 от НК да се запише изрично, че лишаването от 

права не може да бъде за по-кратък срок от лишаването от свобода. Съдебната практика на ВКС 
е константна по този въпрос, но що се касае до районните и окръжните съдилища това съвсем не 
е така. За пореден път ще обърна внимание, че не е работа на ВКС да оправя пропуските в 
закона. 

 
3. През 2012г. беше направено изменение на чл.343, ал.3 от НК и беше включено като 

квалифициращо обстоятелство причиняването на ПТП на пешеходна пътека.  
Считам, че преминаването на червен сигнал на светофарната уредба и управлението на 

МПС със значително превишена скорост са не по-малко опасни и не по-малко груби нарушения 
на ЗДвП. Поради тази причина предлагам да обсъдите възможността ПТП при преминаване на 
червен сигнал на светофарната уредба и след управление на МПС с превишена скорост с над 
50км./ч. от разрешената за конкретния пътен участък скорост да се включат в разпоредбата на 
чл.343, ал.3 от НК като квалифициращи обстоятелства. 

 
4. Разпоредбата на чл.343, ал.2 предвижда възможността наказателното производство да се 

прекрати, ако пострадалият поиска това. Систематичното място на тази разпоредба определя 
факта, че същата не може да намери приложение при наличието на квалифициращите 
обстоятелства по ал.3 на същия член. 

Съдебната система е задръстена. Много често пострадалите НЕ ЖЕЛАЯТ да се води дело 
срещу виновните за ПТП, но при хипотезите на ал.3 е невъзможно да го прекратят. Считам, че 
що се касае до ПТП, извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества 
или техни аналози или деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал МПС, без да 
има необходимата правоспособност, делото срещу него не трябва да се прекратява независимо от 
желанието на пострадалите. В тези случаи общественият интерес трябва да надделее и виновните 
да понасят своите наказания. Не следва да съществува възможност за прекратяване на делата и 
при причиняването на смърт разбира се. 

Но що се касае до ПТП, при които са причинени телесни повреди на повече от едно лице 
или ПТП е настъпило на пешеходна пътека, то с цел облекчаване работата на съдилищата следва 
да се предвиди делата да бъдат прекратявани по желание на пострадалите, а виновните да бъдат 
наказвани по административен ред, като задължително им бъде отнемано свидетелството за 
правоуправление. Това ще облекчи значително работата и натовареността на съдилищата. 

В тази връзка предлагам разпоредбата на чл.343, ал.2 от НК да бъде изменена в следния 
смисъл като се добави т.3: 

„Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това:  
1. за престъпления по ал. 1, буква „а";  
2. за престъпления по ал.1, буква „б", когато спрямо дееца не е било прекратявано 

наказателно производство на това основание през последните пет години; 
3. за престъпления по ал.3, буква "а", само и единствено в случаите когато е причинена 

средна телесна повреда на повече от едно лице, както и когато деянието, с което е причинена 
средна телесна повреда, е извършено на пешеходна пътека, при условие че спрямо дееца не е 
било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.“ 
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В. Тъй като в НС са внесени още няколко законопроекта за изменение на НПК и ГПК, 

ще се възползвам и ще насоча вниманието Ви и към някои спорни моменти и в тези 
нормативни актове: 

 
1. Да се предвиди възможността частните обвинители да участват в производствата по 

искане за възобновяване на наказателното дело. 
От самото начало на процеса – в хода на досъдебната фаза като пострадали, а в съдебната 

като частни обвинители, пострадалите от престъпления имат право да участват, за да защитават 
правата си. Изведнъж обаче в производствата по искане за възобновяване те вече нямат това 
право. Легитимирани да участват в производството са окръжният, съответно военният прокурор, 
а по чл. 422, ал.1, т.4 - 6 - главният прокурор, както и осъденият. Пострадалите не само нямат 
право да правят искане за възобновяване, но дори не е предвидено да вземат участие в тези 
производства. В производството по възобновяване те могат да бъдат само и единствено 
странични наблюдатели. Това ги поставя в неравноправно положение спрямо другите участници 
в процеса и нарушава сериозно техните права.  

Затова считам, че трябва да се предвиди възможността, ако не да правят искане, то поне да 
участват в производствата по Глава тридесет и трета от НПК, по делата по които са участвали 
като частни обвинители. 

 
2. Голям проблем за мен като адвокат на пострадали през годините е и фактът, че по делата 

по Глава двадесет и осма от НПК не се допуска участието на частни обвинители. 
По тези дела към настоящия момент не се допуска участието на пострадалите, а участието 

на прокурора не е задължително. По този ред минават 90% от ПТП с пострадали лица. При сега 
действащите разпоредби реално в процеса участват само виновния и съдията, а при 
постановяването на оправдателна присъда и липсата на протест, правата на пострадалите остават 
незащитени. 

Поради тази причина считам, че е абсолютно задължително да се предвиди участието на 
частни обвинители. Прокуратурата няма проблем да НЕ участва, ако НЕ желае, но това право 
трябва да бъде предоставено на пострадалите – ако желаят да могат да участват в процеса и да 
защитават правата си, което влече след себе си и правото да обжалват актовете на съда. 

 
3. Също огромен проблем за съдебната практика е и фактът, че съгласно сега действащия 

НПК повереникът не е страна в процеса. Същият няма самостоятелни права и не е равнопоставен 
със защитника, което поражда още една НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ на страните. 

Поради този проблем и редицата затруднения, които поражда в съдебната практика, пуснах 
молба до ВКС, по която беше инициирано ОСНК на ВКС и бяха взети решения за преодоляване 
на тази празнота. При изявено желание от Ваша страна бих могла да изпратя становището на 
ВКС, за да се убедите, че това е огромен проблем не само за пострадалите, но и за всички съдии в 
цялата страна, а на ВКС им се налага за пореден път, в случая чрез становища, да преодоляват 
празнотите и проблемите в НПК. Повереникът е бил страна по стария НПК и за мен буди 
недоумение защо това обстоятелство е било променено.  

В тази връзка предлагам разпоредбата на чл.253 да бъде променена като в нея се добави и 
повереникът, а в разпоредбата на чл.100, ал.3 се добави и чл.99 – „(3) Разпоредбите на чл. 91, 92, 
93 и 99 се прилагат съответно и за повереника.“ 

 
4. Отново в същия смисъл е и фактът, че съгласно разпоредбата на чл.247в от НПК 

разпоредителното заседание НЕ СЕ отлага при неявяването на повереника дори и при 
уважителни причини. 
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 Чл. 247в от НПК предвижда, че Разпоредителното заседание се отлага, когато не се яви 
прокурорът; подсъдимият, ако явяването му е задължително, освен в случаите по чл. 269, ал. 3; 
защитникът - в случаите по чл. 94, ал. 1. Неявяването на пострадалия или неговите наследници и 
ощетеното юридическо лице както и на защитника, извън случаите на чл. 94, ал. 1 без 
уважителна причина не е пречка за провеждане на разпоредителното заседание. Това означава, че 
делото може да се гледа при неявяването на повереника дори и същият да има уважителни 
причини, като ангажираността му по друго дело по същото време, например. Това е сериозна 
възможност за злоупотреба от страна на съдиите и често ми се налага да се чудя как да изляза от 
такава ситуация. Когато това касаеше защитника, се намери кой да сезира КС и тази разпоредба 
да бъде обявена за противоконституционна, но що се касае до поверениците, всички удобно 
мълчат. 

Считам, че в чл.247в от НПК следва изрично да бъде предвидено, че делото се отлага и при 
неявяването на повереника при наличието на уважителни причини. 

 
4. С последното изменение на разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК се забрани генерално да 

се подписват споразумения за тежки умишлени престъпления по глава първа, глава втора, 
раздели I и VIII, глава осма, раздел IV, глава единадесета, раздел V, глава дванадесета, глава 
тринадесета, раздели VI и VII и по глава четиринадесета от особената част на Наказателния 
кодекс. Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена 
смърт. 

Считам тази мярка за твърде крайна. Изменението беше направено под натиска на близки 
на загинали при ПТП, тъй като прокуратурата подписваше споразумения с виновните и техните 
защитници за смешно малки присъди, а пострадалите получаваха само уведомление за това. 
Лишаването им от възможността да участват в този процес създаваше чувство за липсата на 
справедливост и то напълно основателно. След подписването на такива споразумения бяхме 
принудени да подаваме молби до главния прокурор, с които да искаме възобновяване на делата и 
протичането им по общия ред с участието на частни обвинители, където можехме да се борим за 
правата си и за налагането на справедливи присъди. 

Направеното изменение обаче определям като твърде крайно. Считам, че следваше да се 
ограничи правото на прокуратурата да сключва извънсъдебни споразумения, а не да се подписват 
такива изобщо.  

Не виждам пречка да се забрани подписването на споразумение по чл.381, но да се позволи 
такова по чл.384 от НПК с участието на частните обвинители. Такива случаи би имало в 
практиката и това би облекчило значително работата на съдилищата, защото делата ще 
приключват още в първото по делото заседание. Ще се преклудира и възможността за обжалване 
и ангажирането на горните инстанции. 

В тази връзка предлагам да остане забраната по чл.381 от НПК, но да се даде възможност 
на страните да подписват споразумения по реда на чл.384 от НПК в хода на съдебното 
производство с участието на пострадалите, ако са изявили желание да се конституират като 
частни обвинители или без тяхно участие, ако не желаят да участват в наказателното 
производство. 
 

III. ГПК 
1. Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК „неявяването на някоя от страните, която е 

редовно призована, не е пречка за разглеждането на делото“. Съгласно ал.2 „съдът отлага делото, 
ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не 
може да отстрани“. 

Тези разпоредби водят до нежеланието на съда за отлагане на делата в случай, че адвокат на 
една от страните е възпрепятстван по друго дело. Това е така, защото в разпоредбата на ал.2 е 
поставен съюзът „И“, а не „ИЛИ“ и повярвайте ми често се случва в практиката дела да се 



 

 

 
адвокат Елица Буенова – САК, 

гр.София, ж.к.”Младост 3”, бл.383, партер, тел. 0896198919, buenova@buenova.com, www.buenova.com 
 

гледат и да се обявяват за решаване без участието на адвокатите, въпреки че е постъпила молба 
за ангажирането на някой от тях по други дела. 

 Следва да се предвиди задължително отлагане на делото при неявяване на адвоката на 
една от страните по уважителни причини. 

 
2. Съгласно чл.83, ал.1, т.4 от ГПК такси и разноски по производството на делата не се 

внасят от ищеца - по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има 
влязла в сила присъда. 

Това поставя пострадалите в неравностойно положение. Ако по една или друга причина, 
наказателното производство бъде прекратено – по желание на пострадалия или при смърт на 
дееца например, то в тези случаи пострадалите не могат да се освободят от държавни такси и 
разноски. Същото важи и ако поради дългия срок, в който продължава наказателното 
производство, пострадалият от престъплението е принуден да заведе гражданско дело, за да не 
изпусне давностните срокове.  

От друга страна често в практиката си не се възползваме от правото да прекратим делата по 
чл.343, ал.2 от НК и натоварваме излишно съда, защото след приключване на делото НЕ 
ДЪЛЖИМ държавна такса, а ако го прекратим и заведем гражданско делото, тогава дължим 4% 
от цената на иска.  

 
3. По всички дела в цялата страна както прокуратурата в хода на досъдебното 

производство, така и съдилищата в хода на съдебната фаза независимо дали по наказателни или 
по граждански дела изпитва огромни затруднения с вещите лица, които бавят експертизите с 
години, а по някои дела е дори невъзможно да бъдат намерени вещи лица. 

Този проблем трябва да бъде решен генерално, но с настоящата молба искам да отправя 
едно предложение, с което ще се разтовари ангажираността на вещите лица, същите ще спечелят 
ценно време, през което ще могат да работят по други експертизи, вместо да висят с часове в 
коридорите на съда. 

Съгласно разпоредбата на чл.282, ал.3 от НПК разпит на вещото лице може да НЕ се 
проведе, ако то не се яви и страните са съгласни с това. Често по този ред приемаме експертизи, 
а вещите лица се явяват само ако страните имат въпроси към тях.  

Такава възможност обаче не е предвидена по ГПК и това води до излишно забавяне на 
процеса. Съгласно чл.200, ал.2 от ГПК „Вещото лице излага устно заключението си. Страните 
могат да задават въпроси за изясняване на заключението.“ 

Абсурдно е да съществува възможност експертизата да бъде приета и без личното явяване 
на вещото лица по наказателните дела, където основен принцип в процеса е неговата 
непосредственост, а да не може по гражданските и търговските спорове.  

Предвиждането на една такава възможност и по ГПК да се приемат експертизи без 
провеждането на разпит на вещите лица, ако не се явят и страните са съгласни с това, значително 
би облекчило работата на вещите лица и би довело да забързване на процесите. 

 
Оставам на разположение, за да внеса повече яснота по направените от мен възражения и 

предложения и ще съм благодарна, ако имам обратна връзка и ми предоставите възможността да 
участвам в обсъжданията на законопроектите, за да мога да защитя гледната си точка, която се 
основава не само на личния ми опит в съдебните зали, колкото на годините, прекарани в четене 
на цялата съдебна практика по този вид дела. 

 
 
 

      С уважение: …................………... 
                                                                                             /адв.Елица Буенова/ 
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ТОМ 1 - Сборник с Тълкувателни решения и Постановления 
по наказателни дела 
ТОМ 2 - Сборник с Тълкувателни решения и Постановления 
по граждански дела 
ТОМ 3 - Сборник с Регламенти, Директиви и решения на СЕС, 
свързани със застраховка „Гражданска отговорност“ 
ТОМ 4 - Сборник с Наредби, имащи отношение към дела при 
ПТП 
ТОМ 5 - Сборник със съдебни решения, постановени по дела 
за ПТП с обществен интерес 
ТОМ 6 - Сборник със съдебни решения по интересни случаи в 
цялост 
ТОМ 7 - Сборник със съдебна практика по ЗДвП – част 1 - 
бланкетни норми, причинно-следствена връзка, прецизиране на 
обвинението от съда, общи разпоредби, управление на МПС, 
пътни знаци, СМР, ПТП в чужбина, ПТП с автобус от градския 
транспорт, ПТП във врата, ПТП с теглещи се МПС, ПТП със 
самоходна машина и извън пътя, ПТП с МПС със специален 
режим, разположение на пътя, неспазване на дистанция, 
преотстъпване на МПС 
ТОМ 8 - Сборник със съдебна практика по ЗДвП – част 2 - 
Сборникът съдържа съдебна практика по част от разпоредбите 
на ЗДвП – маневри – завиване на ляво, заобикаляне, 
изпреварване, потегляне от място и мъртва зона, движение 
назад, обратен завой; опасна зона; предимство – кръстовище, 
отбивки, път с предимство, знак „СТОП“, минаване на червено; 
спасителна маневра   
ТОМ 9 - Сборник със съдебна практика по ЗДвП – част 3 - 
Сборникът съдържа съдебна практика по чл.20 и 21 от ЗДвП, 
свързани с режима на скоростта – чл.20, ал.1 – контрол на 
ППС; чл.20, ал.2 – несъобразена скорост, предвидима и 
непредвидима опасност, ПТП през нощта, аквапланинг, 
автомагистрала; чл.21 – превишена скорост; Разликата между 
чл.20, ал.1, чл.20, ал.2 и чл.21; Едновременно чл.20, ал.1 и 
чл.20, ал.2 или чл.21 
ТОМ 10 - Сборник със съдебна практика по ЗДвП – част 4 - 
Сборникът съдържа съдебна практика за ПТП с пешеходци – 
при пресичане, пешеходецът е на платното за движение, 
пешеходецът е извън платното за движение, на пешеходна 
пътека, с деца, на автобусна спирка, на автомагистрала, 
прегазване на легнал на пътя човек, чл.116, възникване на 
опасността при ПТП с пешеходец 
ТОМ 11 - Сборник със съдебна практика по ЗДвП – част 5 - 
Сборникът съдържа съдебна практика за ПТП с каруца, с мотор 
и при техническа неизправност или по време на ремонт 
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