ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД за 2020 г.

Настоящият отчетен доклад обхваща дейността на Апелативния
специализиран наказателен съд за изминалата 2020 г.
I. КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Щатната численост на магистратите в Апелативен специализиран
наказателен съд към 01.01.2020 г. е била 15 щатни бройки, от които са заети
13 по утвърдения щат. На двете свободни щатни бройки, считано от
21.01.2019 г. и от 26.11.2019 г. са командировани Стоян Тонев и Николай
Димитров – съдии в Специализиран наказателен съд, които продължават да
правораздават в Апелативен специализиран наказателен съд и към 2021г.
Считано от 10.01.2020 г. съдия Петя Колева встъпи в длъжност „съдия“
във Върховен касационен съд. На освободената от нея щатна бройка за
длъжността „съдия“ в АСНС е командироване Аделина Иванова – съдия в
Специализиран наказателен съд, считано от 10.01.2020 г..
Поради навършване на 65-годишна възраст с решение на Съдийската
колегия на ВСС по Протокол № 15 от 12.05.2020 г., считано от 17.05.2020 г. е
освободен съдия Димчо Георгиев. На така освободената щатна бройка,
считано от 18.05.2020 г. е командирована Мариета Неделчева – съдия в СНС.
Щатната численост на съдиите в АСНС към 31.12.2020 г. е 15 щатни
бройки, от които 4 заети от командировани съдии, разпределени в пет пълни
въззивни състава.
Структурата на администрацията е в съответствие с приетия от
Висшият съдебен съвет Правилник за администрацията в съдилищата.
Числеността на администрацията към 01.01.2020 г. е 22 души, всички от
1

които заети.
След направено искане от председателя на съда, с решение на Пленума
на Висш съдебен съвет от 23.07.2020г., щатната численост е увеличена с една
щатна бройка за длъжността „управител сграда“. На длъжността е назначен
служител през 2021 г.
Към 31.12.2020 г. числеността на администрацията в съда е 23 души,
като заетите щатни бройки са 22. Съотношението на съдебни служители към
съдии в Апелативен специализиран наказателен съд към 01.01.2020 г. е
1:1,47, към 31.12.2020 г. е 1:1,53.
Утвърдената действаща структура на администрацията на съда
обхваща:
Обща администрация, състояща се от съдебен администратор, главен
счетоводител, касиер-домакин, шофьор, системен администратор, връзки с
обществеността, управител сграда и хигиенист – общо 8 служители.
Специализираната администрация е разпределена както следва:
„Съдебни помощници“ – 2, „Регистратура“ – 1 съдебен деловодител,
„Регистратура за класифицирана информация“ – 1 съдебен деловодител,
„Служител по сигурността на информацията“, „Деловодство“ – 4 съдебни
деловодители, единият от които завеждащ служба, „Съдебни секретари“ – 5
съдебни секретари – общо 15 служители.
Работата на общата администрация в своята цялост беше насочена към
подпомагане дейността на административното ръководство и работата на
съдиите. Със заповеди е възложено изпълнението на отделни допълнителни
дейности на всички служители от общата администрация за обезпечаване
работата на съда. При осъществяване на финансовата и счетоводната дейност
на съда, освен основните нормативни актове, се спазват стриктно указанията
на ВСС, създадените вътрешни правила на съда за постигане на
законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджетните средства, в
рамките на утвърдената за 2020г. бюджетна сметка. По отношение на
практики по управление на човешките ресурси, в АСНС се спазват
законовите и подзаконови актове – Кодекса на труда, Закона за съдебната
власт, Правилника за администрацията в съдилищата и др.
Дейността на специализираната администрация, организирана в
отделни служби, е изцяло насочена към подпомагане и осигуряване
осъществяването на основната дейност на съда - правораздаването.
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Дейността на съдебните деловодители е организирана съобразно
спецификата на работа в Апелативен специализиран наказателен съд, като
със заповед са определение съдиите, с които работи всеки от
деловодителите.
През 2020 г. е продължено извършването на регулярни проверки в
деловодството на съда - ежеседмично за водене на деловодството, съгласно
изискванията на Правилника за администрация в съдилищата и ежемесечно
за обмена на данни между информационната система на съда и Единната
информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
В изпълнение на утвърдения от Висш съдебен съвет график за
въвеждане в експлоатация на Единната информационна система на
съдилищата на 04.09.2020 г. в АСНС започна и реалната работа с ЕИСС.
Считано от 17.09.2020 г. тази работа бе преустановена до отстраняване
на нередовностите, извършване на необходимите промени и разработване на
нови функционалности в системата.
За подпомагане на Висш съдебен съвет при описание и последващ
контрол на упоменатите по-горе дейности, в сформираната работна група с
решение на ВСС е включен и представител на Апелативен специализиран
наказателен съд.
В изпълнение на разпоредбите на Правилника за администрация в
съдилищата бяха проведени годишни инвентаризации за наличността на
делата в служба “Деловодство”, проверка на регистратурата за
класифицирана информация и проверка за наличността на веществените
доказателства. При
извършените проверки не бяха констатирани
отклонения при воденето и съхранението на делата и въществените
доказателства в съда.
АСНС разполага с две съдебни зали. Постъпващиге в съда наказателни
частни дела по чл.64 НПК и чл.65 НПК се разглеждат по дежурство, съгласно
утвърден график, в открити заседания в дните вторник и четвъртък от 10:00
ч.
Въззивните наказателни общ характер дела, се разглеждат в
понеделник, сряда и петък, по график, съобразен с дежурството на
съответните съдебни състави в производствата по въззивен контрол на
мерките за неотклонение в досъдебното производство.
Предвид въведеното в страната извънредно положение и последващата
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извънредна епидемична обстановка, и с оглед необходимостта от
осигуряване на необходимите условия, гарантиращи ограничаване
разпространението на COVID-19 в периода 16.03.2020 г. – 15.06.2020 г. част
от частните наказателни дела, разглеждани в закрити съдебни заседания са
разглеждани от дежурните съдии за съответния период.
II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Към 31.12.2019 г. от предходната година са останали нерешени 63
въззивни наказателни общ характер дела и 8 въззивни частни наказателни
дела.
За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са постъпили общо 680
дела /при 700 дела за 2019 г. и 636 дела за 2018 г./, от които 52 въззивни общ
характер дела /при 53 дела за 2019 г. и 69 дела за 2018 г./, 628 въззивни
частни дела /при 647 дела за 2019 г. и 567 дела за 2018 г. / и са проведени 608
съдебни заседания /при 732 заседания за 2019 г., 626 заседания за 2018 г./.
При анализ на тези показатели следва да се отчете незначително
намаляване на общия брой постъпили дела в АСНС – с 2,9 %, спрямо 2019 г.
Със 7 % се е увеличил броят на постъпилите през 2020 г. спрямо броят на
тези, постъпили през 2018 г.
Процентното намаление на проведени съдебни заседания през 2020 г.
спрямо този показател за 2019 г. е 17%, спрямо проведените заседания през
2017 г. е 2,88 %. Това се дължи на факта, че в периода на обявеното в
страната извънредно положение /16.03.2020 г. – 15.06.2020 г./ изключително
ограничен вид дела се разглеждаха в открити съдебни заседания, а именно
тези по чл.64 и чл.65 НПК, чл.66 НПК, чл.69 НПК и чл.70 НПК. През този
период заседанията по въззивните дела от общ характер бяха отсрочени по
решение на Съдийска колегия на Висш съдебен съвет по Протокол №
8/10.03.2020г., с което се дават указания и препоръки на административните
ръководители на съдилищата за предприемането на превантивни мерки във
връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на страната.
При обобщаване на данните за участие на всеки от съдиите от
Апелативен специализиран наказателен съд в съдебно заседание,
включително като член на съдебен състав, общият брой часове, през които са
заседавали всички съдии е 2124 часа, при 2972 часа и 42 мин. за 2019 г. и
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2101 часа за 2018 г. Намалението на тези часове в сравнение с 2019г. отново
се дължи на обявеното в страната ни извънредно положение, през което
съдиите бяха задължени да не разглеждат наказателни дела от общ
хапрактер.
През отчетната 2020 г. са разгледани общо 751 дела /при 776 дела за
2019 г. и 672 дела за 2018 г./, от които 115 въззивни общ характер дела /при
118 дела за 2019 г. и 95 за 2018 г./ и 636 въззивни частни дела /при 658 дела
за 2019 г. и 557 дела за 2018 г./
Разглежданите в Апелативен специализиран наказателен съд дела са с
голям обем, отличават се със своята фактическа и правна сложност, с
множество подсъдими и свидетели, голям брой вещи лица и множество
повдигнати обвинения.
По 91,3% /105 дела/ от въззивните наказателни общ характер дела
разгледани през 2020 г. в АСНС е проведено въззивно съдебно следствие.
Общият брой на разпитаните по тези дела свидетели и вещи лица е 689, което
е увеличение 14% спрямо предходната година /604 души за 2019 г./ и с почти
два пъти спрямо 2018 г. / 309 души за 2018 г./.
Общият брой на подсъдимите/обвиняемите лица по делата, разгледани
от АСНС през 2020 г. е 1 566 души, при 1 722 души за 2019 г. и 1 341 души за
2018 г.
На обвиняемите/подсъдимите по разгледаните от АСНС през периода
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. въззивни дела са повдигнати обвинения за 2955
престъпления, при обвинения за 3484 престъпления през предходната 2019 г.
За пълнота, следва да посочим, че през 2018 г. по въззивните общ характер
дела са повдигнати обвинения за 621 престъпления, като този показател не е
отчетен през 2018 г. за въззивните частни дела.
Общият брой на томове по делата, разгледани от АСНС през 2020 г. е
36 506, при 21 018 тома за 2019 г. и 15 512 тома за 2018 г.
Следва да бъде отбелязано, че 11,42% /4 171 тома/ от постъпилите в
съда материали по разглежданите дела са такива, съдържащи класифицирана
информация, като общият брой на входящите класифицирани материали през
2020 г. е 11 613 броя. За сравнение, през 2019 г. такива са били 14,07 % /2958
тома/ от общия брой томове по делта, съдържащи 8 003 броя класифицирани
материали, а през 2018 г. – 21,55 % /3343 тома/ и 10 602 класифицирани
материала. Съгласно изискванията за документална сигурност от Закона за
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защита на класифицираната информация, за всеки документ, постъпил в
Регистратурата за класифицирана информация се проверяват регистрационен
номер, гриф за сигурност, респективно срока за защита на класифицираната
информация и брой листа, което е изключително времеемък процес предвид
описания по-горе обем на постъпващите материали.
През изминалата година се увеличи и броят на постъпилите в
Апелативен специализиран наказателен съд искания за издаване на
разрешение за използване на специално разузнавателно средство по Закона за
специалните разузнавателни средства и чл.172 и следващите от Наказателно
процесуалния кодекс. По постъпилите 67 искания по ЗСРС през 2020 г. са
дадени 61 разрешения за използване на специални разузнавателни средства и
са постановени 6 отказа. За сравнение през 2019 г. са постъпили 50 искания
по ЗСРС, по които са дадени 35 разрешения и са постановени 15 отказа, а
през 2018 г. са постъпили 42 искания по ЗСРС, по които са дадени 32
разрешения и са постановени 10 отказа.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад на електронната
страница на Висш съдебен съвет в раздел „Съдебна статистика“ няма
публикувани обобщени статистически таблици за цялата 2020 г., което пречи
за изготвянето на сравнителен анализ на статистическите данни, но съгласно
публикуваната справка за постъпилите и разгледани наказателни дела в
апелативните съдилища за първото полугодие на 2020 г., АСНС се нарежда
на второ място по брой постъпили наказателни дела след Апелативен съд –
гр. София. Аналогично и по брой дела за разглеждане Апелативен
специализиран наказателен съд се нарежда на второ място след АС-София.
За пълнота на направения анализ, трябва да бъде отчетено, че през
първото полугодие на 2020 г. е намалял броят разглеждани в апелативните
съдилища дела, като цяло, като в частност това е валидно и за наказателните
дела.
Наред с това, при преглед на статистическите данни за периода
01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. следва да бъде отчетено, че между 12 % и 17 % от
постъпилите в другите апелативни съдилища дела, са наказателни дела за
възобновяване, каквито АСНС не разглежда.
Прави впечатление запазващият се относително голям брой на
частните производства, образувани пред АСНС по въззивни частни жалби и
частни протести срещу мерки за неотклонение в досъдебното производство,
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което се дължи на повечето обвиняеми лица по едно досъдебно производство
от обичайните такива по делата разглеждани в други съдилища, а сроковете
за произнасяне на въззивната инстанция по тези дела са изключително
кратки.
През отчетния период e извършена касационна проверка на 35 съдебни
акта, постановени от АСНС. Налице е увеличение на оспорените съдебни
актове в сравнение с предходни години – през 2018г. те са били 20 бр., а през
2019г. - 29 бр.
За поредна година най - висок дял имат потвърденти актове - 19 бр., от
които 14 решения и 5 присъди на АСНС.
Изменени в наказателната част са пет акта на АСНС. По три от тази
категория актове, корекцията се изразява в намаляване наказанието
„Лишаване от свобода“, определено на един или двама от множеството
осъдени подсъдими. Един съдебен акт е ревизиран относно приложимия
закон, чрез отпадане на квалификацията по чл. 26, ал. 1 от НК. По една
присъда на АСНС, едно от общо петте престъпления, извършени от 7
подсъдими в различни комбинации, е преквалифицирано в по - леко наказум
състав, което е довело да намаляване на наказанието на част от подсъдимите.
ВКС е упражнил правомощието си по чл.354, ал.1, т.5 от НПК по
отношение на 10 акта, постановени по в.н.о.х.д., като е отменил изцяло 4
решения и отчасти 4 решения и 2 присъди. От отменените решения, едно дело
е върнато на първоинстанционния съд от стадия на разпоредителното
заседание за изследване вменяемостта на подсъдимия с помощта на съдебно
психолого-психиатрична експертиза и провеждане на съдебното
производство след положителна констатация. Запазва се тенденцията
преобладаващото основание за отмяна на въззивните съдебни актове да е
чл.348, ал.1, т.2 от НПК - допуснати съществени нарушения на процесуалните
правила за проверка и оценка на доказателствата по делото и за формиране на
вътрешното убеждение. Това основание е станало причина за пълна или
частична отмяна с връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд
на решенията по в.н.о.х.д. № 205/2018г., в.н.о.х.д. № 373/2017г., в.н.о.х.д. №
205/2018г., в.н.о.х.д. № 209/2019г., в.н.о.х.д. № 102/2018г., в.н.о.х.д. №
230/2019г., в.н.о.х.д. №7/2018г. и присъдата по в.н.о.х.д. № 446/2018г. Един
съдебен акт на АСНС - решение по в.н.о.х.д. № 452/2018г., е отменен поради
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съществено процесуално нарушение, състоящо се в осъждане на подсъдимите
за същото и еднакво наказуемо престъпление при същестевено изменение на
обстоятелстевната част на обвинението. По един съдебен акт на АСНС,
отменен изцяло, ВКС е съзрял съществено нарушение на процесуалните
правила, изразяващо се в липса на мотиви и нарушение на матер. закон,
поради неправилно квалифициране формата на съучастие на един от общо
тримата подсъдими. Изцяло отменено, поради липса на мотиви е е едно
определение, постановено от въззивната инстанция по реда на чл.396, ал.1 от
ГПК, вр. чл.72, ал.1 от НПК. Обобщени в процентно изражение резултатите
от касационния контрол на постановените в Апелативен специализиран
наказателен съд решения и присъди са: 55,88% потвърдени актове, 29,41%
отменени изцяло или частично и върнати за ново разглеждане, 14,71 %
изменени. Статистическите данни показват, че в последните две години –
2020 г. и 2019 г. се запазва тенденцията на преобладаващ брой оставените в
сила от касационната инстанция съдебни актове - присъди и решения на
АСНС. Докато за 2018 година, потвърдените актове са били 35 % от
проверените, за отчетната 2019 г. година техния процент е 62.07 % от
проверените.
Пълните данни по тези показатели през предходните отчетни периоди
са съответно:
- за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. върнати след касационна
проверка са 29 дела, от които: 18 съдебни акта са потвърдени /62,07% от
проверените актове/, 7 са отменени изцяло или частично с връщане за ново
разглеждане на въззивната инстанция /24,13% от проверените актове/, 1 е
отменен в осъдителната част с оправдаване на подсъдим /3,45% от
проверените актове/, 2 акта са изменени в наказателната част /6,90% от
проверените актове/ и 1 акт /3,45 % от проверените актове/ е върнат за ново
разглеждане в производство по възобновяване;
- за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. върнати след касационна
проверка са 20 дела, от които: 7 съдебни акта са потвърдени /35% от
проверените актове/, 8 са отменени изцяло или частично с връщане за ново
разглеждане на въззивната инстанция /40% от проверените актове/, 1 е
отменен в осъдителната част за едно от разследваните престъпления, като е
постановен оправдателен диспозитив в тази част /5%/ и 4 са изменени /20% от
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проверените актове/.
През 2020 г. съдиите от АСНС са свършили 89,48 % /672 бр./ от
разгледаните от тях дела. Налице е сравнително устойчива тенденция за
запазване на големия брой свършени дела. Процента свършени дела, спрямо
общо разгледаните през годините е за 2019 г. – 90,72% /704 бр. /, 2018 г. –
89% /595 бр./.
Останали несвършени към края на периода - 31.12.2020 г. са 10,52 % от
общо разгледаните в съда дела или 79 дела.
Средната натовареност на един съдия от АСНС за 2020 г. спрямо
делата за разглеждане на месец е 4,17 дела, а спрямо свършените дела –
3,73 дела, а действителната месечна натовареност е съответно 4,19 дела и
3,75 дела.
Средната месечна натовареност на един съдия и действителната
такава за 2019 г. и 2018 г. са съответно:
- 2019 г. - средна месечна натовареност на един съдия спрямо
делата за разглеждане – 4,31 бр. дела, а спрямо свършените дела
3,91 бр. дела, а действителната месечна натовареност е съответно
4,46 дела и 4,05 дела;
- 2018 г. - средна месечна натовареност на един съдия спрямо
делата за разглеждане - 4 бр. дела, а спрямо свършените дела 3,54
бр. дела, а действителната месечна натовареност е съответно 4,57
дела и 4,05 дела.
От изложените данни е видно, че е налице устойчива тенденция на
запазване на натовареността на съдиите през всяка следваща година,
независимо от увеличаването на щатната численост.
Отново акцентирам, че механично съпоставяне на натовареността на
съдиите в АСНС с тази на останалите апелативни райони в страната е
неудачно, тъй като АСНС разглежда предимно дела с голяма фактическа и
правна сложност, с голям брой подсъдими с много повдигнати обвинения,
разпитват се множество свидетели и вещи лица, което произтича от предмета
на разглежданите дела.
Наред с това, като беше отбелязано, видно от статистическите данни за
първото шестмесечие на 2020 г., публикувани на сайта на Висш съдебен
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съвет, общият брой разгледани наказателни дела на апелативно ниво е
намалял спрямо предходните две години, което обуславя и по-ниската
натовареност на съдиите през 2020 г.
III. ПРОВЕРКИ НА ДЕЙНОСТТА НА АСНС
През периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. в Апелативен
специализиран наказателен съд е извършена Комплексна проверка на
дейността по ЗСРС за 2019 г. от Националното бюроза контрол на
специалните разузнавателни средства. При проверката не са констатирани
нарушения.

IV.

ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Информационното и материалното осигуряване на АСНС са
изключително важни за цялостното изпълнение на конкретните функции и
задачи на съда.
През настоящия отчетен период ръководството на съда насочи усилията
си към идентифициране на нуждите от допълнително информационно
осигуряване на процеса на работа, доразвиване на политиките за
използването на компютърното оборудване и достъпа до него, достъп до
информацията, защита и съхраняване на информацията.
С цел осигуряване на съдиите на достъп до съдебните актове,
постановени от Специализиран наказателен съд, подлежащи на въззивна
проверка, както и облекчаване на работата на съдебните деловодители още
през 2019 г. Апелативен специализирана наказателен съд внедри и използва
деловодна система САС „Съдебно деловодство“, в която бяха въведени и
всички висящи дела. Използването на системата продължи и през 2020 г., с
изключение на периода 04.09.2020 г. – 17.09.2020 г., в който както бе
посочено и по-горе, АСНС работи с Единната информационна система на
съдилищата.
С решение на Пленума на Висш съдебен съвет по Протокол
№12/30.05.2019 г. на Председателя на Апелативен специализиран наказателен
съд е възложено стопанисването на целия имот.
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През 2020 г. с решение на Пленума на Висш съдебен съвет по Протокол
№15/25.05.2020 г. е извършено ново разпределение на помещенията в
стдебната сграда, като част от тези, ползвани от Апелативна специализирана
прокуратура са предоставени на Специализирана прокуратура.
Като стопанисващ имота, от страна на Председателя на АСНС са
предприети множество действия по включване в кадастралната карта и
кадастралния регистър и изготвяне на скица на имота, сключване на договори
за поддръжка на изградените в сградата системи и съоръжения, както и
извършването на множество неотложни текущи ремонти на предоставеното
за стопанисване имущество. Приключена е и процедурата по безвъзмездно
прехвърляне на движимите вещи, предоставени на отговорно пазене от
Държавната комисия по сигурността на информацията.
Към 31.12.2020 г. съдът разполага с две съдебни зали, като графикът за
съдебни заседания, е изготвен така, че да се гарантира оптималното им
ползване.
Наред с това, следва да бъде взет предвид и фактът, че към момента в
АСНС има пет въззивни съдебни състава. В заседателните дни на всеки от
съставите се насрочват по няколко съдебни заседания по въззивни общ
характер дела и не рядко се налага да се използват и съдебни зали на
Специализиран наказателен съд.
V. 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 найважните показатели за дейността на СНС, даващи възможност за анализ и
оценка на правораздавателната дейност.
Към 31.12.2020 г. щатната численост на съда е 23 съдии, и 59 съдебни
служители. Заети са 21 щатни бройки за съдии и всички щатни бройки за
съдебни служители. Към края на отчетния период има 2 незаети щатни
бройки за магистрати, едната от които е на заместник-председател. На
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мястото на незаетата бройка за съдия, със заповед на председателя на АСНС,
е командирован съдия който продължават да правораздава в СНС и към
настоящия момент.
През 2020 год. в СНС са постъпили и са образувани общо 6 418 дела,
при 8 141 дела за 2019 г. или намаляване с около 21 %.
От постъпилите през 2020 год. дела, по отделни видове дела цифрите
сочат следното:
- постъпили НОХ дела - 174 броя /220 бр. за 2019 г./, като най-голям
брой от тях – 141, са делата по Глава десета от НК, каквато е и основната
специализация на съда.
- постъпили НЧ дела – 6 244 броя /7 921 бр. за 2019 г./, от които найголям дял 2 992 са делата по ЗСРС.
Средната
действителна
натовареност
на
един
съдия
от
Специализирания наказателен съд досежно разглежданите от същия дела
през отчетната 2020 г. е 26,05 броя дела на месец /33,32 броя през 2019 год./, а
досежно свършените дела – 25,32 броя дела на месец /34,02 броя през 2019
година/. Вземайки предвид и фактическата и правна сложност на
разглежданите дела, тези цифри показват, че съдиите от СНС се нареждат
сред най – натоварените от съдилищата на окръжно ниво в страната.
През 2020 година съдиите в СНС са приключили 97,19 % - 6 406 броя
от разглежданите дела. Останали са несвършени 2,81 % - 185 броя дела.
Статистиката по видове на решените дела с акт по същество общо за
всички съдии от СНС е както следва:
- НОХД - 122 броя /159 броя през 2019 год./, от които
- решените с присъда - 45 броя /57 броя през 2019 год./;
- решените със споразумение в съдебна фаза 28 броя /40 броя през
2019 год.
- решени със споразумение от досъдебна фаза 49 броя /62 броя през
2019 година/;
- общо приключили със споразумение 77 броя /102 броя през 2019
год./.
- ЧНД – 6 242 броя /7 920 броя през 2019 год./, от които
- разпити на свидетели или обвиняеми пред съдия – 375 броя /527
броя през 2019 год./;
- мерки по чл.64 НПК - 70 броя /111 броя за 2019г./;
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- мерки по чл. 65 НПК - 321 броя /354 броя за 2019г./
- производства по чл.306 ал.1 т.1 от НПК – 44 броя /23 броя през
2019 година/
- реабилитации – 1 брой /6 броя през 2019 година/
- дела по ЗСРС – 2 992 броя /3 406 броя през 2019 година/
-други дела в закрито съдебно заседание от досъдебно производство
– 4 439 броя /3 493 броя през 2019 година/, от които:
 2 110 броя по чл. 161, чл. 164 и чл. 165 НПК;
 5 броя по чл. 368 НПК;
 52 броя по чл. 61, ал. 3 НПК;
 23 броя по чл. 243 НПК;
 28 броя по чл. 68 НПК;
 22 броя по чл. 68 ЗМВР;
 28 броя по чл. 72 НПК;
 8 броя по чл. 69 НПК;
 25 броя по ЗЕС;
 138 броя други дела.
През 2020 година резултатите от инстанционния контрол по отношение
на постановени присъди, сочат следното:
- 19 бр. потвърдени и изменени присъди;
- 8 бр. отменени присъди и върнати за ново разглеждане на
първоинстанционния съд /едно от включените дела е изпратено, на осн.
чл.414 от НПК на ВКС за тълкуване на диспозитива на съдебното решение/;
- 8 бр. присъди, при които е постановена нова въззивна присъда, като в
пет от случаите се касае за част от подсъдимите /респ. обвиненията/,
например по НОХД № 1307/2013 г. е постановена нова присъда за един от
подсъдимите и по три обвинения, при 7 подсъдими и 10 обвинения; по НОХД
№ 1409/2015 г. е постановена нова присъда за един от четиримата обсъдими;
по НОХД № 310/2015 г. е постановена нова присъда за пет подсъдими по пет
обвинения, при 10 подсъдими и 21 обвинения.
Анализът на причините за отмяна на присъдите и връщане на делата за
ново разглеждане показва, че най - често основанието за това е липсата на
мотиви, но не под формата на физическа липса на мотиви, а в хипотезата на
мотиви, които не покриват стандарта на чл.305, ал.1 от НПК. Посоченото
основание е предизвикало отмяна на четири присъди - по н.о.х.д №
361/2018г.; по н.о.х.д № 1409/2015г.; по н.о.х.д № 3766/2018г. и по н.о.х.д №
310/2015г. При отмяна на две присъди, водещото основание е порочен
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обвинителен акт. Такъв е случаят по н.о.х.д № 813/2016г. и по н.о.х.д №
1896/2014г., приключило с присъда, изменена от АСНС относно наказанието,
по - късно отменена при инициирания касационен контрол от ВКС. Отмянаа
на една присъда - по н.о.х.д № 1307/2013г. е резултат от допуснато
„абсолютно“ процесуално нарушение, състоящо се в непреодолимо
противоречие в диспозитива и по - конкретно в едновременното осъждане и
оправдаване на един и същ подсъдими за едно и също деяние. Една присъда е
отменена поради несъбиране на доказателства и неназначаване на експертиза
за проверка способността на подсъдимия да разбира свойството и значението
на извършеното и да ръководи постъпките си.
От обжалваните 8 броя кумулации – 7 са с потвърдени или изменени
определения и едно с отменено определение.
От обжалваните 298 броя определения по частни наказателни дела 236
бр. са потвърдени и изменени, а 65 броя са отменени.
Правораздавателната дейност на двете съдебни институции –
Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен
съд през 2020 година протече нормално, като се разглеждаха постъпилите
дела съобразно нормите на НПК. От изготвените справки за движението на
делата в Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран
наказателен съд може да се направи извод, че през отчетната година двете
институции са работили при голяма натовареност, но с необходимата
отговорност и професионализъм, за което говорят показателите за срочно и
качествено решаване на делата.
За подобряване организацията на работа на специализираните
съдилища съществено значение има осигуряването на допълнителни работни
помещения – съдебни зали, деловодства и кабинети, за което се полагат
необходимите усилия от ръководството на АСНС.

ГЕОРГИ УШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АПЕЛАТИВЕН
СПЕЦИАЛИЗИРАН
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
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