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РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР 

 

СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В БОРБАТА С 

ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
1
 

София 14 – 15 юни 2012г. 

 

 
Изказване на Председателя на Апелативен специализиран наказателен съд в рамките на 

семинара на темата  „Съдебен процес, свързан с делата за организирана престъпност, 

българските очаквания“. 

 

 

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА , 

  

 

Специализираният наказателен съд /СНС/ 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.).  

Нормативната логика за създаване на СНС е оценена в 

доклада на Европейската комисия за правосъдието и 

вътрешния ред в България от м. юли 2011 г. Акцентът се 

поставя върху необходимостта от правилно определяне на 

правомощията, вътрешната организация на 

специализирания съд и прокуратура по дела, свързани с 

организираната престъпност, за да бъдат  разглеждани в 

съда по ефективен начин.  

Правилата за разглеждане на дела подсъдни на 

специализирания наказателен съд са регламентирани  в 

                                                
1
 Семинарът се организира от Ален Годино – магистрат за връзка за Югоизточна Европа, със седалище в Загреб, с 

подкрепата на посолството на Франция в София и под патронажа на Министър-председателя (Междуведомствена 

служба за борба с наркотиците и токсикоманията), на министерство на правосъдието и свободите и на 

министерство на външните работи и европейските въпроси на Франция. 
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Наказателно Процесуалния кодекс на РБ. Със Закона за 

изменение и допълнение на НПК бр. 13 от 11.02.2011г. 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. В чл. 411б НПК е определена подсъдността пред 

въззивна и касационна инстанция на делата, решени от 

специализирания наказателен съд. 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 СНС.А те се 

изразяват в 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 СНС 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 .  

Правораздавателната дейност в СНС и АСНС започна да се 

осъществява като във всяка  една съдебна институция при 

прилагане на особените и общи правила в НПК.  
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За по-малко от шест месеца в СНС са образувани  общо 932 

броя дела. Наказателните  общ характер дела 96 бр., от 

които   внесени с  обвинителни актове 83  и 13 със 

споразумение между прокуратурата и обвиняемите по реда 

на чл. 381 НПК. Постановени са шест осъдителни присъди 

за престъпления по чл. 321 ал.3 и ал.1  НК  за създаване на   

организирана престъпна група и участие в организирана 

престъпна група, създадена с користна цел. Одобрени са 25 

споразумения с признаване на вина от страна на двама и 

повече обвиняеми  за   престъпления   по чл. 321 ал.3 НК.   

Образувани са 836 на брой наказателни частни дела за 

осъществяване на съдебен контрол върху действията на 

органите по разследване при събиране на доказателства. 

Това са предварителни  разрешения и  последващи 

одобрения на извършени процесуално следствени действия 

по претърсване, изземване, обиск. Значителен е броят на 

съдебните производства - 93бр. за определяне първоначална 

мярка за неотклонение задържане под стража и съдебен 

контрол върху задържането под стража. Производства, при 

които се извършва съдебен контрол върху постановленията 

на СП, с които се определят мярка за неотклонение 

„парична гаранция“, забрана за напускане пределите на 

Р.България и отказ да бъдат върнати от прокуратурата на 

иззети по досъдебни производства веществени 

доказателства. 

По искане на СП са образувани наказателни частни дела в  

първостепенния съд за определяне  на мерки за 

обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на 

вещи в полза на държавата по досъдебни производства с 

обвиняеми, за които НК предвижда  освен наказанието 

лишаване от свобода кумулативно и такива наказания.  
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  Висок е броят на съдебните дела, образувани по искане на 

разследващите органи за провеждане на процесуално 

следствени действия за събиране на гласни доказателства за 

разпити на обвиняеми или свидетели   пред съдия  по реда 

на чл. 222 НПК и чл. 223 НПК. С оглед  местната 

компетентност на СНС  на територията на цялата страна за 

престъпленията, визирани в чл. 411а ал.1 и ал.2 НПК, 

председателят на СНС е създал организация, при която  

разпита пред съдия в отдалечени райони от град София се 

провежда не при довеждане на свидетелите и обвиняемите, 

а съдията отива на мястото на извършване  на процесулно – 

следствените действия.  В СНС за период от един месец и 

половина са  образувани седемнадесет дела като са 

проведени разпити по реда на чл. 223 НПК,съдебни 

действия по одобряване на извършени процесуално 

следствени действия по претърсване и изземване на 

територията на градовете Русе и Бургас.  

 В АСНС като въззивна инстанция на  съдебните актове на 

СНС.Създадена е организация за разглеждане в открити 

съдебни заседания от три въззивни състава, три пъти в 

седмица съдебни заседания по мерките за неотклонение. 

Към този момент са проведени 115 открити съдебни 

заседания, образувани са нчд 38броя  за проверка актове на 

СНП и са разгледани две въззивни общ характер дела.             

   С оглед на изложеното до тук  вярваме, че тясната ни 

специализация  по разглеждане на дела, свързани  с 

организираната престъпност ще задълбочи познанията  и 

практическия ни опит  и в бъдеще ще доведе до повишаване  

качеството и бързината  на правораздавателната дейност.    

 

 


