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ВЪРХОВЕН

КАСАЦИОНЕН

СЪД

ЗАПОВЕД
гр. С о ф и я , . . 7?..... 2014 год.
На основание чл.114, ал.1, т.6 и ал. 3 от Закона за съдебната власт
НАРЕЖДАМ:
Да се извърши проверка на организацията на дейността на съдиите от
Апелативен специализиран наказателен съд

за 2013 г., със следните

задачи:
I.

Каква е организацията на работата по

образуването

и

насрочването на делата и спазват ли се сроковете, предвидени в
Правилника

за

административните,

администрацията
военните

(С)бн.ДВ.бр.66/18.08.2009г.)

-

в
и

отм.

районните,

окръжните,

апелативните

съдилища

Какви

са

предприетите

от

административното ръководство на съда мерки за цялостната организация
по администриране и насрочване на делата.
II. Каква е дейността на председателя на съда по осъществяване на
контрол за спазване на сроковете за решаване на делата; Какви
организационни и други мерки са предприети при констатации за
просрочени дела; води ли се регистър за съдебните решения по чл.340,
ал.1 НПК.
III. Извършване на проверка за верността на статистическите данни
по основните показатели за движението и решаването на делата, спазване
на сроковете за разглеждане, отлагане и решаване на делата. Извършване
на проверка на организацията на дейността по образуването на делата и
отчитането им като приключени.
IV. Извършване на проверка за спазването на чл.9 от ЗСВ относно
разпределението на делата на принципа на случайния подбор чрез
електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им и

конкретно:
- каква организация е създало административното ръководство на
съда за администрирането на постъпващите книжа, по които се образуват
дела (чл.46 от отменения ПАРОАВАС, чл.35, ал.4 от Правилника за
администрацията в съдилищата, обн. ДВ, бр.8 от 28.01.2014 г.) и
определянето на съдията-докладчик съобразно принципа на случайния
подбор;
- изработени ли са правила за избора на съдията-докладчик измежду
всички съдии; кои от съдиите участват -

кои се изключват от

разпределението и на какво основание;
- изготвя ли се и прилага ли се към делото протокол за
разпределението на хартиен носител, който да отразява данните за
участвалите в разпределението съдии и тези, които са били изключени с
посочване на съответното основание за изключването.
- изработени ли са правила за промяна на параметрите на
електронното разпределение на делата на случаен принцип по отношение
на: добавяне или отстраняване на съдия към списъка на участващите в
случайното разпределение; спиране или възобновяване на участието в
разпределението на съдия за определени периоди от време; промяна в
натовареността на конкретен съдия спрямо средната натовареност за съда,
изразена в проценти - от 0% до 100 % , промяна на периода, за който се
извършва изравняване на натовареността на съдиите.
V.

Извършване на проверка на организацията по публикуване на

постановените съдебни актове на сайта на Апелативен
наказателен

съд.

Установяване

на

причини

за

специализиран
нередовното

и

несвоевременно публикуване на постановените съдебни актове и взетите
мерки за тяхното отстраняване. Проверка на изпълнението на решението
на ВСС, протокол № 42 от 29 октомври 2009 г., относно спазването на
изискването, посочено в чл.64 ЗСВ, за незабавно публикуване на интернет
страницата на съответния съд на съдебните актове след постановяването
им.

VI. За проверявания период по разпореждане на председателя на
Апелативен специализиран наказателен съд и на основание чл.106, ал.1,
т.т.6 и 7 ЗСВ извършвани ли са проверки на организацията на дейността
на съдиите от Специализирания наказателен съд, както и анализи и
обобщаване

съдебната

практика

на

Апелативния

съд

и

на

Специализирания наказателен съд по конкретни видове дела. Дадени
препоръки и взети мерки за отстраняване на констатираните слабости.
VII. Извършване на проверка за спазване на разпоредбата на чл.343,
ал.1 ЗСВ при назначаване на съдебни служители.
Възлагам извършването на проверката на комисия в състав:
ПАВЛИНА

СТЕФАНОВА

ПАНОВА

-

заместник

на

председателя на ВКС и ръководител на Наказателна колегия и
ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ - началник отдел “ИСКСС”.
Проверката

да

бъде извършена в периода от 01.04.2014г. до

17 април 2014 г., включително,

като в срок до

25 април 2014 г.

комисията изготви и представи акт за направените констатации.
Настоящата заповед да се връчи на

членовете на комисията за

сведение и изпълнение, като копие от същата се

предостави на

председателя на Апелативния специализиран наказателен съд в деня на
започване на проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
(проф. ЛАЗАР ГРУЕВ)

