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УВОД

Специализиран наказателен съд /СпНС/ и Апелативен специализиран 
наказателен съд /АСпНС/ са създадени, по законоустановения ред като 
структура в системата на съдилищата, със Закона за изменение и допълнение 
на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 1/ 04. 01. 2011 г.).

Правилата за разглеждане на дела, подсъдни на Специализирания 
наказателен съд, са регламентирани в Наказателно-процесуалния кодекс на 
Република България. Със Закона за изменение и допълнение на НПК бр. 13 от
11.02.2011 г. е създадена глава тридесет и първа „а„ „Особени правила за 
разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища,,. 
В чл. 411а ал.1 до ал.7 НПК са изброени подсъдните на Специализирания 
наказателен съд дела, а в чл. 4116 НПК е определена подсъдността пред 
въззивна и касационна инстанция. Като въззивна инстанция на този съд 
делата се разглеждат от Апелативния специализиран наказателен съд, а като 
касационна инстанция от Върховния касационен съд, който разглежда и 
исканията за възобновяване на делата на Специализирания наказателен съд. В 
чл.411д НПК са уредени конкретно особените процесуални правила за 
провеждане на съдебното производство по дела, подсъдни на СпНС, а 
именно предвидените по-кратки срокове, от тези за общите съдилища, при 
упражняване на правомощията на съдията-докладчик за насрочване на делото 
в открито съдебно заседание и проверка наличието на обстоятелства за 
прекратяване на съдебното производство, прекратяване и спиране на 
наказателното производство. Срокът за упражняване на правомощията от 
съдията-докладчик по дела в СпНС е не по-дълъг от 15 дни и е значително по- 
кратък от предвидения за общите съдилища при упражняване на същите 
правомощия, не по-късно от два месеца.

Фактически двете съдебни институции започват работа на 01.01.2012 г.. 
Необходимо е да се отбележи, че за разлика от другите специализирани 
институции (Специализиран наказателен съд /СпНС/, Апелативна 
специализирана прокуратура /АСП/ и Специализирана прокуратура /СП/), 
периодът на започване на правораздавателната дейност на АСпНС съвпада 
със структурирането на администрацията и организацията й на работа. Той 
включва създаване на звената на общата и съдебната администрация,
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назначаване на съдебни служители, материално-техническото обезпечаване 
на предоставения сграден фонд, проектиране и изграждане на локалната 
компютърна мрежа, инсталиране на необходимите софтуерни продукти 
(включително правно-информациони). Необходимостта от решаване на тези 
въпроси едновременно определят дейността на съда в настоящия доклад в 
раздели „КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“, „СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ и 
„СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ“ И 
„ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“.

АДМИНИСТРАТИВНО - РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ

I. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

1. СЪДИИ

Щатната численост на магистратите в Апелативен специализиран 
наказателен съд към 01.01.2012 г. е 11 щатни бройки, от които 1 за 
„Административен ръководител-председател“, 1 за „Заместник- 
административен-ръководител“ и 9 за „съдии“. При започване на 
съдопроизводствената дейност в АСпНС са заети 8 магистратски места от 
утвърдения щат. След проведен конкурс е назначен още един съдия, с което е 
запълнен първоначално утвърдения щат на новосъздадения съд.

С Протокол № 12/22.03.2012 г. на ВСС е възстановен и назначен един 
съдия, като така на практика е увеличена щатната численост на магистратите.

След искане за увеличение на щата на магистратите, с Решение на ВСС 
по Протокол № 15/10.04.2012 г., броят на съдиите в АСпНС е увеличен с две 
бройки.

Със заповед на Председателя на Върховен касационен съд, считано от 
03.12.2012 г. е командирован съдия от ОС — Пазарджик на едно от незаетите 
съдийски места.

В АСпНС, като въззивна инстанция на съдебните актове на СпНС, със 
Заповед № 2/16.01.2012 г., са определени 3 въззивни наказателни състава. В 
открити заседания, три пъти седмично (понеделник, сряда и петък от 10:00 ч.) 
се разглеждат наказателни частни дела по производства по чл. 64 НПК и чл.



65 НПК, а съдебните заседания по въззивни наказателни дела се насрочват в 
два дни от седмицата (вторник и четвъртък от 10:00 ч.) по утвърден график за 
календарната година.

Към 31.12.2012 г. в Апелативен специализиран наказателен съд има 
незаети две щатни бройки за съдии и една за заместник на административния 
ръководител-председател.

Анализът за дейността на съда сочи, че е необходимо да бъдат 
проведени конкурси за попълване на свободните щатни бройки в АСпНС. 
Целта е да бъде сформиран още един наказателен състав, с оглед това че по- 
голяма част от съдиите са взели участие в производства, образувани по повод 
въззивни жалби, за контрол върху мерките за неотклонение задържане под 
стража на досъдебното производство. Тази необходимост произтича от 
обстоятелството, че част магистратите са от различни съдебни райони и 
звена на съдебната система на страната, поради което вече са участвали по 
част от делата или не могат да участват в състава на въззивния съд поради 
процесуалните ограничения на чл. 29 НПК. В края на отчетната 2012 г. е 
установено, че на производство в СпНС има единадесет дела, по които при 
постъпване за въззивна проверка на съдебните актове по същество, не могат 
да бъдат формирани състави.

2. СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Щатната численост на администрацията на Апелативен специализиран 
наказателен съд към 01.01.2012 г. е 16 щатни бройки, от които заети са 5.

С решения на ВСС по Протоколи № № 27/05.07.2012г. и 32/26.07.2012 
г. щатната численост е увеличена с общо 3 щатни бройки за съдебни 
служители.

Съотношението на съдии към съдебни служители в Апелативен 
специализиран наказателен съд към 01.01.2012 г. е 1: 1,45, а към 31.12.2012 г. 
е 1 : 1,37, което е едно от най-ниските спрямо всичките 184 съдилища в 
страната.
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В началото на 2012 г. са назначени голяма част от служителите в 
специализираната администрация чрез преминаване от друг орган на 
съдебната власт. За заемане на останалите свободни щатни бройки в общата и 
специализирана администрация на съда през 2012 г. е обявен конкурс, който 
към 31.12.2012 г. не е приключил, поради спирането му с решение на ВСС по 
Протокол № 48/08.11.2012 г.

Към 31.12.2012 г. незаети са 3 щатни бройки -  съдебен администратор, 
системен администратор и съдебен секретар. С оглед на многобройните 
задължения, основни в дейността на всеки един съд, на съдебния 
администратор и системния администратор, във ВСС са внесени искания за 
разрешаване на назначение на съдебни служители на свободните щатни 
бройки.

С решение на ВСС по Протокол № 52/06.12.2012 г. е отказано 
назначаването на съдебен служител на длъжността системен администратор, 
като е указано за нуждите на АСпНС да бъде използване системния 
администратор на Апелативна специализирана прокуратура.

Във връзка с необходимостта от сформирането на още един наказателен 
състав следва през 2013 г. да бъде назначен „съдебен секретар“ на свободна 
щатна бройка.

2.1. Структура на администрацията
Структурата на администрацията на Апелативен специализиран 

наказателен е в съответствие с приетия от Висшият съдебен съвет Правилник 
за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 
апелативните съдилища.

Администрацията се състои от: Съдебен администратор, Служител по 
сигурността на информацията, Обща администрация: Главен счетоводител, 
касиер и експерт „Връзки с обществеността“. Специализирана администрация 
със служби: „Досъдебно деловодство“, "Съдебно деловодство", 
„Регистратура“, "Регистратура за класифицирана информация", "Съдебни 
секретари" и „Връчване на призовки и съдебни книжа“.
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Така утвърдената структура обезпечава организацията на работа в 
Апелативен специализиран наказателен съд.

2.2. Работа на отделните звена от администрацията
Работата на общата администрация, в своята цялост, е насочена към 

подпомагане дейността на административното ръководство на съда. Поради 
малкия брой съдебни служители, общата администрация в АСпНС не е 
обособена в отдели.

Със заповеди на Председателя на съда е възложено изпълнението на 
отделни дейности за постигне оптимална натовареност на служителите за 
обезпечаване функционирането на отделните звена на общата администрация.

От Председателя на съда са изготвени и утвърдени правила, 
регламентиращи специфични дейности в работата на АСпНС, а именно -  
Правила за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за осигуряване на 
пожарната безопасност, Инструкция за действия нерегламентиран достъп до 
класифицирана информация, Вътрешни правила за правилно определяне 
нивото на класификация на класифицираната информация, както и за 
неговата промяна или премахване, Вътрешни правила за подбор и наемане на 
съдебни служители, Вътрешни правила за организация на работната заплата 
на магистратите и съдебните служители, Вътрешни правила за формиране и 
използване на средствата от фонд СБКО за подпомагане на магистрати и 
съдебни служители, Вътрешни правила за изграждане на системата за 
финансово управление и контрол, Вътрешни правила за счетоводния 
документооборот, Счетоводна политика, Вътрешни правила за 
инвентаризация на активите и пасивите, Вътрешни правила за 
командировките в страната и чужбина.

Утвърдени, със Заповеди на Председателя, са правила за деловодна 
обработка на постъпващи в съда дела и реда за изготвяне на копия на 
материали по дела.

Стриктно е съблюдавана финансовата и счетоводната дейност на съда, с 
оглед законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджетните 
средства, в рамките на утвърдената за 2012 г. бюджетна сметка.
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Дейността на специализираната администрация, организирана в 
отделни служби, е изцяло насочена към подпомагане и осигуряване 
осъществяването на основната дейност на съда - правораздаването.

През отчетната 2012 г. година в АСпНС са назначени четирима 
служители на длъжност „съдебен деловодител“. Разпределени са съответно в 
служба „Регистратура“ -  1 служител, служба „Съдебно деловодство“ -  1 
служител и служба „Досъдебно деловодство“ -  2 служители. Постигната е 
оптимизация на работата в деловодството за гарантиране непрекъснатост на 
работа като всеки от съдебните деловодители е подготвен да замества 
колегата си.

В служба "Регистратура за класифицирана информация" работи един 
деловодител, като е създадена организация да бъде заместван при 
необходимост от подготвен друг такъв от съдебното деловодство. В службата 
са обработени 7 класифицирани наказателни дела и материали по 198 явни 
дела.

Дейността на служба "Съдебни секретари" е организирана оптимално, 
съобразно спецификата на работа в Апелативен специализиран наказателен 
съд. На ротационен принцип, по график, секретарите участват в съдебните 
заседания с всеки един от съдебните състави и изготвят своевременно 
протоколите от съдебните заседания.

В обобщение може да се каже, че през цялата 2012 г. служителите от 
администрацията на Апелативен специализиран наказателен съд са работили 
отговорно, при висока натовареност, което е оценено при годишното им 
атестиране от комисията, извършила атестирането.

II. КВАЛИФИКАЦИЯ НА МАГИСТРАТИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

В Апелативен специализиран наказателен съд работят магистрати с 
дългогодишен юридически стаж. Независимо от това, всички те, когато не са 
ангажирани в съдебни заседания, посещават семинари с цел повишаване на 
квалификацията си. Създадена е организация за навременно уведомяване за
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предстоящи обучения организирани от НИП и други институции и 
организации.

През 2012 г. за съдиите от АСпНС е проведен семинар на тема 
„Проблеми на въззивното производство“ с участието на представители на 
ВКС на Република България.

Съдиите са посетили още семинарите организирани от Националния 
институт на правосъдието -  „Евроджъст и ролята му в развитието на 
практиките по дела за трафик на наркотици“, „Трафик на хора“, „Банкови 
измами и злоупотреби“, „Европейско право -  наказателно-правни аспекти“, 
както специализирани семинари, насочени към магистратите от 
новосъздадените институции — „Обучение на съдии от специализираните 
съдилища по наказателен процес -  практически аспекти“ и „Организирана 
престъпна група - проблематика“.

Част от магистратите са посетили „Регионален семинар -  съдилищата и 
прокуратурите, специализирани е борба с организираната престъпност в 
Югоизточна Европа“, организиран от магистрата за връзка за Югоизточна 
Европа с подкрепата на Посолството на Франция.

Съдии от АСпНС са взели участие в семинар на тема „Борба с 
организираната престъпност в САЩ“, организиран от Държавния 
департамент на САЩ и проведен в градовете Вашингтон, Пенсилвания и 
Чикаго, както и други пряко свързани с повишаването на квалификацията им.

През 2012 г. съдебни служители от съдебната администрация са 
участвали в специализирани семинари и обучения, организирани от 
Националния институт на правосъдието -  „Работа по наказателни дела“, 
„Съдебната власт и медиите“. Главният счетоводител е посетил семинар, 
организиран от Висшия съдебен съвет, на тема „Запознаване с промените в 
провеждането на обществените поръчки“. Служителят по сигурността на 
информацията е взел участие, в организиран от ДКСИ, семинар на тема 
„Обучение по защита на класифицираната информация като ССИ“, а двама 
съдебни деловодители са преминали курс за обучение по защита на 
класифицираната информация на завеждащ регистратура за класифицирана 
информация.
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За всички съдебни служители в АСпНС е проведено специализирано 
обучение за работа с Автоматизираната система за управление на делата 
/АСУД/ в съда.

III. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН 
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

В АСпНС през 2012 г. правораздавателната дейност започва с 
постъпването на първото дело на 30.01.2012 г. За периода от 01.02.2012 г. до
31.12.2012 г. са постъпили общо 276 дела, от които 11 въззивни общ характер 
дела, 265 въззивни частни дела и са проведени 197 заседания.

От постъпилите, за проверка въззивни общ характер дела през отчетния 
период, четири са решени към края на периода, от които три по същество.

Всички производства образувани по частни жалби и протести са 
решени към 31.12.2012 г., като решенията на две от тях са обжалвани по 
касационен ред или 0,75 % от всички постановени решения.

През 2012 г. в АСпНС са решени 97,45 % от постъпилите дела, които са 
приключени в тримесечен срок. Несвършени са 2,55 %.

От изготвените статистически отчети за работата на съда през първото 
шестмесечие и до края на 2012 г. е видно, че над два пъти е увеличен броя на 
постъпилите наказателни дела и на образуваните производства по частни 
жалби и протести.

Значителен е броят на частните производства образувани по жалби и 
протести срещу мерки за неотклонение на досъдебното производство, което 
се дължи на повечето обвиняеми лица по едно досъдебно производство от 
обичайните такива по делата разглеждани в други съдилища.
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Брой постъпили и свършени дела по видове
О Т Ч Е Т  по наказателните дела на А П  Е Л А Т И  ВЕНСПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД град София за 12 месеца на 2012 Г.
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СПРАВКА I СПРАВКА II
а шифър брой Касационни производства по НАХ дела шифър брой

насрочени дела 3100 4 налични 3400
отложени дела 3200 1 вт.ч. новопостъпили 3410

Свършени - общо 3500
в .ч. решени 3510

от решените - уважени 3511

СПРАВКА III СПРАВКА IV
ДЕЛА ОТНОСНО ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЧЛ. 243 ОТ НПК
ВЪЗЗИВНИ НЧД ОТ ДОСЪДЕБНОТО 
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БРОИ СВЪРШЕНИ 
ДЕЛА

РЕЗУЛТАТ ВИД БРОИ

потвър
дени

отмене
ни изменени

прекра
тени

МЕРКИ ПО ЧЛ. 64 НПК

64
МЕРКИ ПОЧЛ. 65 НПК 116
РАЗПИТИ
ДРУГИ
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Брой възложени и свършени дела, натовареност на съдиите по щат
Отчет за работата на А пелат ивен съд град София

П р и л о ж е н и е  №  1 
за 12 месеца на 2012

годена
Висящк в 
надалото 

и* лерщаа

Постъпиш
през

■годената

Вом&а® за 
разглеждане

Свършени депа C vc  съдебен Прекратена
производства

Брой
заседания

Б#о*щ** в 
сра* на 
пер**ода

Обжалван* ь* 
протестиранеВстно Б сро« дс 3 месец® акт po 

съществоБрой %
г б 1 2 3 4 4а 46 § 5 7 £ 3

В"к23»ВН«
накааатепн» депа

Ж
2010 0 0 0% 0
2011 0 0 0% 0
2012 0 11 4 4 100% 3 1 11 ? 0

Нш еш я л м * чктн 
харастер депа 3

2010 0 0 0% 0
2011 0 й 0% 0
2012 0 0 0 0% 0

: Чаютм» наказатепн*? 
дела II инстанция

И
2010 0 0 0% 0
2011 0 0 0% 0
2012 0 254 264 254 254 100% 251 3 196 0 2

Частш  наказателни 
J № i пй ш 243 НГЖ

к
2010 0 0 0% 0
2011 0 0 0% 0
2012 0 0 0% 0

АЯИИМЮфШЖНИ 
и х и т о п и и  дела

п
2010 0 0 0% 0
2011 0 0 о% 0
2012 0 0 0% 0

О бщ о наказателни 
дела

и
2010 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
201? 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
2012 0 275 275 2Ш 25S 100% 254 4 207 7 2

ВСИЧКО ДЕЛА н
2010 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
2012 0 275 275 26В 2SE 100% 254 4 207 ? 2

БроД съд***' Г:0 адат- 
о б ш о

0
2010
2011
2012 14

Натовареност по 
щ ат - общ о П

2010 0.00 0.00 Дадем» разрешенда за CPC (чп.25, an.S от ЗСРС)
Прияожвмю на 
«л.1£, an. 1-3 от 

ЗСРС

2011 0.00 0 0 0

ГОДЯНв

Бре* даден* 
разрешена* за 
кзполсване на 

СРС

Брой изготвен* к  
получени БДС е*з № 1

2012 1,54 • 80

Бро/ граждански
1Ш :*' г*0 Щ37 р

2010

2011 2310
2012 2011

Натовареност «а 
гражданските съди*

яощ т
€

2010 0.00 0.00 2012
2011 0.00 0.00
2012 0.00 0.00

Бра? наказателни
съд»'*' т  щгт т

2010
2011
2012 14

Натовареност на 
наказателните съда»

явщх*
У

2010 0.00 0.00

Утвърдени о т  В С С  с П ротокол  3 /2 1 .0 1 .0 S r.
2011 0.00 0.00
2012 -.54 \А 0

Отработен*
човекомесец*

ф
2010
2011
2012 «01.86

Действителна
натовареност

ОБЩО
X

2010 0.00 0.00
2011 0.00 й.т
2012 2.70 2.53

Средната натовареност на съдиите в АСпНС изчислена спрямо 
възложените дела е 1,64, а спрямо решените 1,60.

Следва да се отбележи, че не може да се прави механично съпоставяне 
на натовареността на съдиите в АСпНС с тази на останалите апелативни 
райони в страната. Във всички други апелативни съдилища в Република 
България се разглеждат освен наказателни дела и въззивни граждански, 
трудови, търговски, частни граждански, касационни трудови, 
второинстанционни разгледани по жалби за бавност, общо граждански и др..
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АСпНС разглежда само наказателни дела и средната натовареност се 
определя само на базата на тези дела и утвърдените щатни бройки за съдии, 
спрямо постъпили и решени въззивни наказателни дела.

През изтеклата 2012 г. от Председателя на съда не са давани 
разрешения за използване на СРС.

Брой свършени дела по съдии

№
по

ред

Съдия

общо свършени дела
в т.ч. от свършените дела: от свършените дела:

решени по същество прекратени свършени в 3 месечен срок

о  от О  СО О ОТ о го
II нак. II н.ч.х ч.н.д. адм.н.д. II нак. II н.ч.х ч.н.д. адм.н.д. II нак. II н.ч.х ч.н.д. адм.н.д. II нак.П н.ч.х ч.н.д. адм.н.д.

За всичко дела '268 4 0 264 0 '264 3 0 261 0 ’ 4 1 0 3 0 '268 4 0 264 0
1 Даниела Росенова 15 0 0 15 0 14 14 1 1 15 15
2 Венелин Иванов 21 2 0 19 0 20 1 19 1 1 21 2 19
3 Веселина Вълева 22 0 0 22 0 22 22 0 22 22
4 Даниела Врачева 27 0 0 27 0 27 27 0 27 27
5 Димчо Георгиев 23 0 0 23 0 22 22 1 1 23 23
6 Драгомир Кояджиков 19 0 0 19 0 19 19 0 19 19
7 Емилия Петкова 27 2 0 25 0 27 2 25 0 27 2 25
8 Красимира Костова 24 0 0 24 0 24 24 0 24 24
9 Красимира Райчева 23 0 0 23 0 23 23 0 23 23

10 Нели Сигридова 31 0 0 31 0 31 31 0 31 31
11 Румяна Илиева 26 0 0 26 0 25 25 1 1 26 26
12 Георги Шопов 10 0 0 10 0 10 10 0 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани НАКАЗАТЕЛНИ дела на съдиите от
АПЕЛАТИВЕН ССПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД гр. София през 12 месеца на 2012 г.

№ по 
ред

Съдия

РЕШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНДЕКСИ ИНДЕКСИ

ОБЩО 1 2а 26 2в 2г За 36 ОБЩО 1 2а 26 2в 2г За 36
ОБЩО 4 2 0 1 0 0 1 0 ' ....... 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Даниела Росенова 0 0
2 Венелин Иванов 2 1 1 0
3 Веселина Вълева 0 0
4 Даниела Врачева 0 0
5 Димчо Георгиев 0 0
6 Драгомир Кояджиков 0 0
7 Емилия Петкова 2 1 1 0
8 Красимира Костова 0 0
9 Красимира Райчева 0 0

10 Нели Сигридова 0 0
11 Румяна Илиева 0 0
12 Георги Шопов 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Дата: Съставил:

Телефон:

ИНДЕКСИ: 
АПЕЛАТИВНИ СЪДИЛИЩА 

За наказателни дела
1. ПОТВЪРДЕНИ.
2. ОТМЕНЕНИ:

(а) ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ ЗА 
НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ВЪЗЗИВНИЯ СЪД;

(б) ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ ЗА 
НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД;

(в) ОТМЕНЕНИ И ВЪРНАТИ НА 
ПРОКУРОРА

(г) ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО
3. ИЗМЕНЕНИ:

(а) ИЗМЕНЕНИ В 
НАКАЗАТЕЛНАТА ЧАСТ;

(б) ИЗМЕНЕНИ В 
ГРАЖДАН С КО-ОСЪ Д ИТЕ Л Н АТА 
ЧАСТ.
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IV. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Сградата, в която се помещава Апелативен специализиран наказателен 
съд, се намира в гр. София, ул. „Черковна“ № 90. Тя е предадена за 
управление на Министерство на правосъдието с Решение № 162/17.03.2011 г. 
на Министерски съвет.

В имота наред с АСпНС са настанени Специализиран наказателен съд 
/СпНС/, Апелативна специализирана прокуратура /АСП/, Специализирана 
прокуратура /СП/ и Държавна комисия по сигурността на информацията 
/ДКСИ/.

Съгласно Споразумение за дялово разпределение на разходите за 
експлоатация, за поддръжка и за ремонт на общите части и охрана на имота 
на ул. „Черковна“ № 90 от 11.08.2011 г., сключено между Министерство на 
правосъдието и Държавната комисия по сигурността на информацията, 
дяловото разпределение на разходите между двете институции е определено 
както следва:

- ДКСИ-36,46% ;
- Министерство на правосъдието -  63,54 %.
Със Заповед № JIC-04-1274/03.11.2011 г. на Министъра на 

правосъдието е извършено разпределение на работните помещения в сградата 
на ул. „Черковна“ № 90 между отделните съдебните институции АСпНС, 
СпНС, АСП и СП. Наред с работните помещения на двете съдилища са 
предоставени за стопанисване и изградените следствени арести -  помещения 
за конвоирани лица.

По предложение на Председателя на АСпНС до Министъра на 
правосъдието помещения за конвоирани лица, за престой на принудително 
доведени лица и командения център, са предоставени на ГД „Охрана“ към 
Министерство на правосъдието (със Заповед № JIC-04-585/21.04.2012 г. на 
Министъра на правосъдието е изменена и допълнена Заповед № JIC-04- 
1274/03.11.2011 г.).

Помещенията за конвоирани лица са предадени на ГД „Охрана“ ведно 
с обзавеждане, което е заплатено със средства на двете съдилища.
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Със Заповед № JIC-04-6/09.01.2012 г. на Министъра на правосъдието 
стопанисването на сградата, която е предоставена за ползване на 
новосъздадените съдебни институции, е поверено на Председателя на 
АСпНС.

През изминалата 2012 г. е извършено дялово разпределение на 
разходите за експлоатация между съдебните институции, ГД “Охрана,, при 
Министерството на правосъдието и ДКСИ.

Разпределението е извършено въз основа Решение на ВСС по 
Протокол № 38/14.12.2005 г. В случаите, когато в сградата няма монтирани 
измерителни уреди, които да отчитат консумираните мощности /ел.енергия, 
вода, гориво, телефонни разговори/, настанените в сградата органи на 
съдебната власт следва да изготвят разделителен протокол, на базата на който 
да разпределят направените разходи. Разходите за издръжка на съдебните 
сгради, в които са настанени няколко органа на съдебната власт, следва да се 
разпределят и разплащат ежемесечно от съответните органи, на базата на 
разделителни протоколи.

По инициатива на АСпНС в процедурата по разпределение на 
разходите взе участие и служител от администрацията на ВСС, който беше 
определен с Протокол № 10/14.03.2012г. на Комисия „Бюджет и финанси“ 
при ВСС.

След проведени работни срещи, между представители на ДКСИ, 
съдебните институции и представител на ГД “Охрана,,, е извършено 
разпределение на разходите въз основа на предоставените части от сградата 
на всяко едно звено от съдебната система.

Споразумението за дялово разпределение на разходите за 
експлоатация, поддръжка и ремонта на общите части на имота на ул. 
„Черковна“ № 90 е подписано на 20.06.2012 г. и има действие по отношение 
на разходите извършвани от съдебните институции, считано от 21.11.2011 г., 
когато е извършено фактическото предаване на сградата.

През 2012 г. са проведени срещи с ръководителите на другите съдебни 
институции, ГД „Охрана“, ДКСИ и Министерство на правосъдието, за 
решаване проблеми касаещи въпроси, свързани със стопанисването и
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ползването на сградата. Изготвени са Протоколи за оглед на дефекти, 
появили се в гаранционния срок на изпълнените строително-монтажни работи 
в сградата и са предприети мерките за отстраняването им. Във връзка със 
стопанисването на сградата и прилежащия към нея паркинг, АСпНС 
инициира и заплати обособяване на паркоместа за служебно ползване от лица 
посещаващи съдебните институции и такива за хора с увреждания.

Подписано е Споразумение за реда за почистване на сняг на общите 
части от всички институции, настанени в сградата.

В сградата са монтираните машини, съоръжения и техническо 
оборудване -  дизел-генератор, UPS, охранителна, пожаро-известителна и 
климатична система, които са предадени с Протокол от 21.11.2011 г. от 
Министерство на правосъдието.

През 2012 г. са изискани Министерство на правосъдието документи 
за техническото състояние, в което са предадени посочените системи и 
агрегати намиращи се в сградата, за да се организира поддръжка от страна на 
АСпНС, като стопанин на сградата.

През отчетния период е стартирана процедура по избор на фирма за 
абонаментно обслужване на изградената в сградата пожаро-известителна 
система.

Другата част от системите и техническото оборудване се ползва от всички, 
настанени в сградата институции -  асансьори, климатична инсталация, 
охранителна система, парно отопление, вода, електричество и др., като 
договори за обслужването им са сключени с ДКСИ. Разходите извършвани от 
съдебните институции се заплащат въз основа на сключено Споразумение за 
дялово разпределение на ДКСИ.

През отчетния период е постъпило искане от Председателя на СпНС, за 
осигуряване на допълнителни помещения, с цел да се гарантира нормалната 
работа на магистратите и съдебните служители. В резултат е направено 
предложение до Министерство на правосъдието за изменение на Заповедта за 
разпределение на помещенията между съдебните институции.

17



Като цяло, помещенията, с които разполага Апелативен специализиран 
наказателен съд са достатъчни като за магистратите, така и за служителите от 
администрацията.

V. ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Информационното и материалното осигуряване на АСпНС са 
изключително важни за цялостното изпълнение на конкретните функции и 
задачи на съда.

През 2011г., преди започване на същинската работа на съда, са 
организирани обществени поръчки от комисии сформирани от назначените 
съдии през октомври 2011 г. както следва:

- за доставка и монтаж на мебели за обзавеждане на кабинетите на 
съдиите, стаите на служителите, деловодствата и съдебната зала;
- за техническо оборудване на работните помещения на съда и 
изграждане на локална компютърна мрежа -  сървъри, компютри, 
монитори и скенери, а именно 2 броя сървърни устройства, 32 работни 
персонални компютъра, 2 броя мрежови принтера и принтери за 
оборудване на съдийските кабинети и деловодствата на съда, 1 бр. 
мултифункционално устройство за работа в мрежа. Наред с това, са 
закупени и инсталирани софтуерни продукти и правно-информационни 
продукти;
- за дискусионна система с функции за запис и възпроизвеждане на 
протокола в съдебната зала на съда;
- за избор на обслужваща банка;
- за закупуване на служебен автомобил.

От 05.03.2012г. е инсталирана Автоматизираната система за управление 
на делата (АСУД). Проведени са обучения на всички съдебни служители, за 
работа със системата. В процеса на работа са извършвани промени, насочени 
към подобряване и улесняване на работата с продукта -  отразяване на броя
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обвиняеми, номерата на досъдебните производства, разследващия орган, 
номерата на прокурорските преписки, обединяването на досъдебни 
производства.

В АСУД има интегриран модул за случайно разпределение на 
постъпващите в съда дела. В изпълнение на чл. 5 от Инструкция за 
организацията и реда за използване на програмните продукти за 
разпределение на делата в съдилищата на случаен принцип, приета с 
Протокол № 46 /2010 от Комисия „Професионална квалификация, 
информационни технологии и статистика“ при ВСС, са утвърдени Вътрешни 
правила за случайно електронно разпределение на делата в Апелативен 
специализиран наказателен съд.

Предвид щата на магистратите, при използване системата за случайно 
разпределение, от второто полугодие на 2012 г. се прилага принципа да се 
формира съдебен състав от съдии, които са участвали в производства по реда 
на чл. 64 и чл. 65 НПК, за да може да се осигурят съдебни състави.

В интернет мрежата е създадена и се поддържа електронна страница, 
чрез която се предоставя информацията за съда, извършват се справки по дела 
и се публикуват съдебните актове, съобразно изисквания на ЗСВ.

От края на месец ноември 2012 г. съдът работи без системен 
администратор, което затруднява поддръжката и актуализацията на 
електронната страница. Длъжността системен администратор има своята роля 
и по контролиране, и отстраняване при настъпили грешки в системата за 
информационно и програмно осигуряване. Назначаването на служител на 
длъжността „системен администратор“ е от съществено значение, за да бъдат 
преодолени техническите и организационни затруднения в работата на съда. 
Затрудненията от техническо естество, които възникват и изпитва АСпНС 
при функционирането си, са в противовес с поставяните от ВСС изисквания 
за техническата обезпеченост, респективно на поддръжка на предоставените 
технически средства и програмните продукти на всяко звено в системата на 
съдебната власт. Това е пряко свързано и с реформата на правосъдната 
система, в насока осигуряване на прозрачност, което включва и навременност 
на публикуването на информацията и поддържането на интернет страницата,
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развитие на информационните технологии и програмни приложения за 
оптимизация на работата на съда и неговата администрация.

VI. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН 
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

Апелативен специализиран наказателен съд съгл. Чл. 107а ал. 1 ЗСВ е 
въззивен съд на Специализирания наказателен съд.

Подробно, дейността на Специализирания наказателен съд, е обсъдена 
в годишния доклад на председателя на съда, в който се съдържа пълна 
информация за неговата дейност. В настоящия доклад са посочени най- 
важните показатели за дейността на СпНС, даващи възможност за анализ и 
оценка на правораздавателната му дейност.

Анализът на представения доклади сочи, че ръководството на съда 
съвестно изпълнява задълженията си за осигуряване на независимо, 
безпристрастно и ефективно правосъдие.

Чести са контактите между АСпНС и първоинстанционния съд, целящи 
подобряване на организацията на работата и движението на делата.

1. Кадрова обезпеченост
Специализираният наказателен съд започва да функционира на

01.01.2012 година. Първоначалният щат на съда е регламентиран с решение 
на ВСС и е 11 бр. съдии и 25 бр. съдебни служители.

Първоначално в съда са назначени 10 съдии и 25 бр. съдебни 
служители.

Поради големия брой постъпващи дела, както и тяхната фактическа и 
правна сложност, е поискано увеличаване на щата за съдии и съдебни 
служители. С решение на ВСС са отпуснати 8 нови щатни бройки за съдии и 
9 щатни бройки за съдебни служители /в това число и 2 бр. съдебни 
помощници/. Тъй като през 2012 г. не е обявен и проведен конкурс за 
попълване на свободните щатни бройки за съдии е постигнато известно, 
макар и недостатъчно, увеличаване броя на съдебните състави, като през
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месец юни и през месец септември са командировани двама съдии от 
Софийски градски съд и от Районен съд - гр. Пловдив.

В съда са работили 29 съдебни служители. През месец ноември 2012 г. 
с решение на ВСС са спрени конкурсите за съдебни служители и поради тази 
причина към края на годината в СпНС остават незаети 5 щатни бройки за 
служители.

2. Движение на делата в Специализиран наказателен съд

През 2012 г. в СпНС са постъпили и са образувани общо 2 294 дела.
През 2012 г. са издадени 687 броя разрешения по ЗСРС и са 

постановени 8 броя откази.
От постъпилите през 2012 год. общо 2 294 дела, по отделни видове дела 

цифрите сочат следното:
- постъпили НОХ дела - 185 броя
- постъпили НЧ дела - 2109 броя, от които

- разпити на свидетели или обвиняеми пред съдия - 244 броя;
- мерки по 4J1.64 НПК - 70 броя
- мерки по чл. 65 НПК - 171 броя
- кумулации - 23 броя
- други дела в закрито съд. заседание от досъдебно производство _
1601 броя.

Средната натовареност на един съдия от СпНС относно разглежданите 
от същия дела през отчетната 2012 г. е 19,44 броя на месец, а относно 
свършените дела - 18,88 броя на месец.

През 2012 г. съдиите в СпНС са приключили 97.1 2% от постъпилите 
дела. Останали са несвършени 2.88 %.

При делата от общ характер /185 броя/ са приключили 69.19 % /или 128 
броя/, а 30.81 % /или 57 броя/ са останали несвършени към края на отчетния 
период.

От постановените присъди по 22 броя дела 15 броя са осъдителни и 7 -
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оправдателни.
С присъди са осъдени 28 лица и са оправдани 12.

Броят на делата, чието разглеждане е приключило в рамките на до 3 
месеца през 2012 г. е 2212 броя, от които 112 НОХД, 23 кумулации и 2077 
броя НЧД от досъдебното производство.

Статистиката на обжалваните и протестирани съдебни актове за 2012 г. 
сочи следното:

- НОХД - 17 бр. ;
- НЧД - кумулации- 9 бр.;
- НЧД от до съдебното производство- 201 бр.

Статистика на потвърдените, отменените и изменени присъди от 
въззивната и касационната инстанция показва:

- 0 бр. отменени присъди;
- 1 бр. изменена присъда и
- 1 бр. потвърдена присъда.

Останалите обжалвани присъди са в процес на инстанционен контрол.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2012 г., е годината, през която се постави началото на структуриране и 
организиране на работата за започване на правораздавателна дейност от 
Апелативен специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен 
съд като съдебни институции на територията на Република България.

Можем да направим извод, че независимо от първоначалното 
попълване на щатните бройки за магистрати, то с оглед статистическите 
данни по отношение на броя постъпващи дела, е необходимо да бъде 
проведен конкурс за попълване на двете свободни щатни бройки за съдии.
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За организацията на работа на съда съществено значение има съдебна 
администрация, в която бяха назначени служителите от други органи на 
съдебната власт в отделните звена на Общата и Специализираната 
администрацията на съда. Следва да бъде попълнена свободната щатна 
бройка за съдебен секретар предвид необходимостта от попълване на 
свободните щатове за съдии.

Технологичното и техническото оборудване на АСпНС в голяма степен 
обезпечава нуждите на съда в съответствие с тенденциите за използване на 
новите технологии

Останалата незаета щатна бройка за длъжността „системен 
администратор“ следва да бъде запълнена, за да не се затруднява бъдещото 
нормално функциониране на работа на съда и за да се поддържа скъпата 
техника, която е закупена.

С оглед на ефективното управление на сградния фонд, стопанисването 
на които е предоставено на АСпНС, са осъществени редица действия за 
организиране поддръжката на общите части от представители на всички 
съдебни институции по изготвени графици въз основа на административни 
актове. Подписани са споразумения, делегирани са задължения и 
отговорности, свързани с ползването на съдебната сграда от различните 
съдебни институции.

От изготвените справки за движението на делата, в Апелативен 
специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд се налага 
извода, че през първата отчетна година за двете институции, работата е 
осъществена с необходимата отговорност и професионализъм, за което 
говорят показателите за срочно и качествено решаване на делата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
АПЕЛАТИВЕН
СПЕЦИАЛИЗИРАН 
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

/ ДАНИЕЛА РОСЕНОВА /
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