
PETIYEJIIIKA EbJIIAPI4fl

I4HCIIEKTOPAT KbM BWCINI"Ifl Cb.IEEEH CbBET

rp. CoQns 1000, yr. ,,feopr BarunnrroH" Jt1b 17, ren: 02 9057502, $axc:02 9057503

zr".:rrn.ll.:.**:? 6
Aara: Qll.,(.?.:N.4tu

TIPOBBPKA
HA ITHCTIEKTOPATA KbM BI,'CIJIIIfl, CbNEEEH CbBET

AKT

3A PE3YJITATTITE OT N3BbPIIIEHATA KOMTIJIEKCHA IJIAHOBA
IIPOBEPKA IIO 3AIIOBEA }lb ll.n-22 -36114.06.2022 r.

HA TJIABHVIfl I,IHCTTEKTOP HA I,IBCC

BOEHHO-AmJIATT4BEH CbA - CO(Dprfl
HAKA3ATEJIHTI AEJIA



2

На основание чл. 58, вр. с чл. 56, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Закона за
съдебната власт и раздел първи ,т.1.3, и раздел втори,т.1.3.2. от годишната
програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към Висшия
съдебен съвет на съдилищата, прокуратури, и следствени отдели към
Окръжните прокуратури за 2022г., и Заповед № ПП- 22- 36/14.06.2022 г. на
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Военно-апелативен съд
– София с обхват на проверката от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и задачи на
проверката:
- времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, срочност
на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията, определенията и
на мотивите към постановените присъди.
- върнати за доразследване дела - причини и основания, както и спрени
наказателни дела.
- изпълнение на присъдите, срокове и причини за евентуално просрочване.
- общи данни за постъпилите и решени дела от всеки съдия; оправдателни
присъди.
- общ контрол - извършени ревизии на Военно- апелативен съд- София;
предложения за изменение на будещи съмнение и водещи до противоречиво
приложение текстове на отделни норми, както и до противоречива съдебна
практика.

СРОК за извършване на проверката от 20.06.2022 г. до 24.06.2022 г.

ПРОВЕРЯВАЩИ:

ИНСПЕКТОР: МАРИЯ НЕЙКОВА

ЕКСПЕРТИ: СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА И ОЛЕГ ВЕЛИНОВ

МЕТОД НА ПРОВЕРКАТА:

-непосредствена проверка по делата и деловодните книги;
-анализ на документация ;
-индивидуални беседи и разговори;

  -изискване на статистическа информация от ръководителя на
съответния съд.
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       I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

1. Административно ръководство, вътрешна структура и
организация на дейността и щатна осигуреност:

Щатната численост на съдиите от Военно-апелативният съд за 2020 г. и
2021 г. е 6 щатни бройки, като разпределението на щата е: 1 щ. бр. за
административен ръководител – председател, 1 щ. бр. за заместник-
административен ръководител – заместник-председател и 4 щ. бр. за съдии.

С решение по Протокол № 12 от 13.04.2021г.  на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет, за административен ръководител – председател на
Военно-апелативния съд е назначен полк. Румен Любенов Петков.

За заемане на длъжността „административен ръководител – председател“
на Военно-апелативния е издаден Акт № 744 от 18.05.2021 г. на председателя
на Върховен касационен съд, съгласно който полк. Петков е встъпил в
длъжност, считано от 19.05.2021 г.

С решение по Протокол № 16 от дистанционното заседание чрез
видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 18 май 2021 г. полк. Димитър Ангелов Фикиин – изпълняващ
функциите „административен ръководител – председател“ на Военно-
апелативния съд е преназначен на длъжност „съдия“ в Апелативен съд –
София.

Със заповед № 743 от 18.05.2021 г. на председателя на Върховен
касационен съд е прекратено изпълнението на функциите на длъжността
„административен ръководител – председател“ на Военно-апелативния съд от
полк. Фикиин, считано от 19.05.2021 г.

С решение по Протокол № 28 от дистанционното заседание чрез
видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 13 юли 2021 г. за заместник на административния ръководител
– заместник – председател  на Военно-апелативния съд е назначен полк.
Юлиян Венциславов Банков.

Със заповед № Р– 179 от 09.08.2021 г. на административния ръководител
– председател  на Военно-апелативния съд е прекратено предсрочно
командироването на полк. Банков – съдия във Военен съд – София,
командирован със заповед № 292 от 19.11.2020 г. за изпълнение на
длъжността „съдия“ във Военно-апелативния съд, считано от 09.08.2021 г.

За заемане на длъжността „заместник на административния ръководител
– заместник – председател“ на Военно-апелативния е издаден Акт № 29 от
09.08.2021 г. на председателя на Военно-апелативния съд, съгласно който
полк. Юлиян Банков е встъпил в длъжност, считано от 09.08.2021 г.
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С решение по Протокол № 28 от дистанционното заседание чрез
видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
проведено на 13 юли 2021 г. полк. Генко Драгиев Драгиев е освободен от
заеманата длъжност „заместник на административния ръководител –
заместник – председател“  на Военно-апелативния съд, като същия е
преназначен на длъжността „съдия“ в същия съд.

Със заповед № Р – 223/30.09.2021 г. на административния ръководител –
председател на Военно-апелативния съд,  полк. Лидия Петрова Евлогиева –
Иванова  - съдия във Военен съд – София е командирована във Военно-
апелативния съд за изпълнение на длъжността „съдия“, считано от 01.10.2021
г. до провеждането на конкурса и встъпването в длъжност на спечелилия
кандидат.

 Щатната численост на администрацията на Военно-апелативния съд за
2020 г. и 2021 г. е 12 щ. бр., от които обща администрация – 6 щ.бр. и
специализирана администрация - 6 щ. бр., както следва: съдебен
администратор, главен счетоводител, служител по сигурността на
информацията, като в определени случай работи като съдебен секретар,
специалист – стопанисване на съдебно имущество, две щ. бр. за съдебни
секретари,  три щ. бр. съдебни деловодители, системен администратор, като
съвместява и длъжностите- съдебен статистик, куриер и чистач.

Във Военно-апелативен съд съдебните служители са разпределени
съобразно чл. 14 от ПАС в обща и специализирана администрация.

В специализираната администрация на Военно-апелативен съд влизат
следните служби:

1. Регистратура за класифицирана информация;
2. Съдебно деловодство;
3. Съдебни секретари;
4. Служител по сигурността на информацията;
5. Връчване на призовки и съдебни книжа.
 Съдебните служители, които работят в тях са разпределени както

следва:
1. Регистратура за класифицирана информация – 1 съдебен деловодител;
2. Съдебно деловодство - 1 съдебен деловодител;
3. Регистратура - 1 съдебен деловодител;
4. Съдебни секретари – 2 бр.;
5. Служител по сигурността на информацията – 1 бр.;
6. Връчване на призовки и съдебни книжа –  куриер- 1 бр.;

2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии:
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Военно-апелативният съд ползва помещения на сутерена и на партерния
етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София, които включват 1 кабинет
на председателя, 3 кабинета на съдии и заместник-председателя и 4 стаи за
служители.

Две трети от съдиите работят по двама в кабинет. Съдебният
администратор и главният счетоводител заемат обща стая. Двама съдебни
секретари, системният администратор и специалист – стопанисване на
съдебно имущество са в една стая. Съдебното деловодство и регистратурата
се помещават също в една стая, където работят двамата деловодители. В
същото помещение са оборудвани и работните места на куриера и чистача.
Регистратурата за класифицирана информация, по изискванията на ЗЗКИ, се
помещава в напълно оборудвана отделна стая, намираща се на сутерена в
Съдебната палата.

В локалната мрежа на Военно-апелативния съд са свързани 17
съвременни компютърни системи, свързани към 1 сървър, 4 локални
принтера, 1 бързо скоростен скенер, 2 факс машини, 11 мултифункционални
устройства, 1 ксерокс и 2 лаптопа. Сървърът на съда е разположен в сървърно
помещение в сградата на Съдебната палата.

Военно-апелативния съд има въведени писмени правила за управление
на информацията и ІТ технологиите, съгласно заповед на председателя на
съда. Сигурността на информацията в локалната мрежа се осигурява от
използването на антивирусен лицензиран програмен продукт „Eset Nod32.”,
предоставен от Висш съдебен съвет.

Всички съдии и служители са обучени за работа с MS Office, MS Word,
Internet Explorer, Outlook Express/, а деловодителите с Adobe Acrobat Reader.
Всички работни места са оборудвани с компютърна техника и са свързани в
локална компютърна мрежа с 1 (бр.) сървър. Компютрите се поддържат в
много добро хардуерно и софтуерно състояние и отговарят на съвременните
изисквания. От 2020 г. е в експлоатация деловодната програма ЕИСС, която
се използва от специализираната администрация на съда и съдиите за
управление на делата.

По отношение на информационното осигуряване съдиите и част от
съдебните служители от Военно-апелативния съд ползват правно-
информационната система Сиела – Норми, Сиела – Процедури и Сиела –
Практика, счетоводна програма „Конто”, програмен продукт „Аладин“ за
обработка на заплатите на магистратите и съдебните служители, личен състав
и граждански договори.

Използва се звукозаписна система на съдебните заседания, което
значително улеснява работата на съдебните секретари и подобрява качеството
на изготвяне на съдебните протоколи.
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Основната форма на осигуряване достъп до военно-правораздавателната
дейност остава създаденият електронен интернет-портал за справки по делата
на Военно-апелативния съд, който позволява на страните в процеса, на
гражданите и на представителите на медиите да получават  нужната им
информация за движението на делата. Електронната страница на съда
предоставя информация за движението на делата и решенията на съда.

Web - сайтът на Военно-апелативния съд се поддържа ежедневно в
актуално състояние много добро състояние.

3. Разпределение на делата на принципа на случайния подбор,
процент на натовареност на съдиите. Дела, разглеждани по време на
дежурство и графици за определяне на дежурствата.

Военно-апелативният съд прилага принципа на случайния подбор чрез
програмен продукт за случайно разпределение на делата ЕИСС от 2020 г.
Разпределението на делата се извършва от административния ръководител –
председател на съда, а в негово отсъствие от заместник – председателя.

Във Военно-апелативният съд действат Вътрешни правила за образуване
и разпределение на делата, приети с решение на Общото събрание на съдиите
от Военно-апелативния съд, изменени и допълнени от 23 ноември 2021 г., в
сила от 24 ноември 2021 г.

Съдиите и заместник - председателя, които разглеждат наказателни дела,
са работили при 100% натоварване. Председателят на съда участва на 70 %
натовареност при разглеждане наказателни дела.

Съдиите не дават дежурства.

4. Организация на работата на съда за разглеждане на делата при
условията на чл. 329, ал. 3 от ЗСВ:

Издадени са редица заповеди, с които административният ръководител
на Военно-апелативен съд е организирал работата на съда през съдебните
ваканции.

- заповед № 77 от 16.03.2020 г.;
- заповед № 79 от 30.03.2020 г.;
- заповед № 81 от 10.04.2020 г.;
- заповед № 83 от 23.04.2020 г.;
- заповед № 107 от 15.05.2020 г.;
- от заповед № 113 от 28.05.2020 г.;
- заповед № 115 от 28.05.2020 г.;
- заповед № 317 от 02.12.2020 г.;
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- заповед № Р  - 134 от 07.06.2021 г.

5. Организация на работата в деловодствата и другите служби на
съда. Състояние и водене на деловодните книги и регистри.

В деловодството на съда се водят на електронен и на хартиен носител
следните книги и регистри:

1. Входящ дневник – в него са описани всички документи и дела,
постъпващи в съда. В края на работния ден входящия дневник е приключван
от съответния служител, като непосредствено след последния запис са
отбелязвани броя на постъпилите за деня входящи документи;

2. Входящ дневник ЕИСС – със стартирането на ЕИСС във
Военно-апелативния съд, в съда е въведен нов входящ дневник;

3. Изходящ дневник –  описвана е изходящата кореспонденция на
съда.

4. Изходящ дневник ЕИСС - със стартирането на ЕИСС във
Военно-апелативния съд, в съда е въведен нов изходящ дневник;

5. Разносна книга – води се от куриера или от определено със
заповед на председателя лице;

6. Книга за получените и върнати призовки и съдебни книжа –
води се от куриера или от определено със заповед на председателя лице;

7. Азбучник;
8. Главна книга – (за внохд, внчхд, ванд, вчнд) осигурява

информация за делата от образуването до тяхното приключване и връщането
им на първата инстанция.

9.       Електронна главна книга (за внохд, внчхд, ванд, вчнд)
осигурява информация за делата от образуването до тяхното приключване и
връщането им на първата инстанция.

10. Книга за веществените доказателства – съдържа информация
за съхраняването на веществените доказателства по наказателните дела и
тяхното движение.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
образуване на делото и след съдебно заседание се извършва в срок от 2 дни.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок от 3 дни след
съдебното заседание.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на участвали
в производството страни се извършва най-късно на следващия ден.

Изпращането на преписи от решенията или от жалби на страните по тях
се извършва най-късно на следващия ден.
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Изпращането на преписи от протести или жалби на страните по тях се
извършва най- късно на следващия ден след разпореждането на съдията.

Изпращането на делата на по - горна инстанция става най-късно на
следващия ден след изтичане на срока за възражения по подадена жалба или
протест.

6. Веществени доказателства:

Постъпилите в съда веществени доказателства се приемат и се
регистрират в книгата за веществени доказателства от съдебния деловодител.
Приемането се удостоверява с протокол, подписан от предаващия и
приемащия служител. В случай на установени разминавания с описаното в
обвинителния акт, констатациите се отразяват задължително в протокола и се
докладват на съдията-докладчик. Протокола се прилага към делото.

Веществените доказателства се описват подробно в книгата за
веществените доказателства. Веществените доказателства се приемат в съда,
опаковани съобразно естеството им и по подходящ за съхранение начин.
Върху опаковката на веществените доказателства се поставя етикет с
означение на номера и годината на делото и номера, под който се вписва в
книгата за веществени доказателства. Съхраняват се в специално обособено и
оборудвано помещение, както и в метален сейф-каса. Помещението е с
контролиран достъп.

Съдебните секретари получават веществените доказателства от
съдебния служител, изпълняващ функциите на съдебен деловодител, след
датиране и подписване от тяхна страна в книгата за веществени
доказателство, като незабавно след приключване на съдебното заседание се
връщат в помещението за съхранение на веществени доказателства.

Във връзка с работата с веществените доказателства са издадени и
сл.заповеди: заповед № 353 от 18.12.2020 г. и протокол от 06.01.2021 г.;
заповед № Р- 309 от 06.12.2021 г. и протокол от 11.01.2022 г.

7. Заповеди и разпореждания на административния ръководител по
организацията и дейността на проверявания орган. Поощрения и
наложени наказания.

През 2020 г. във Военно-апелативния съд са актуализирани и утвърдени
следните правила и процедури, както и въведени следните регистри:

Със заповед № 10/14.01.2020 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд е утвърден Стратегически план за
дейността на Военно-апелативния съд за периода на 2020 г. – 2023 г.;
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Със заповед № 12/16.01.2020 г. на административния ръководител –
председател на Военно-апелативния съд е утвърден Оперативен план за
дейността на Военно-апелативния съд за 2020 г.;

Със заповед № 31/05.02.2020 г. (изм. и доп. със заповед №  44/10.02.2020
г.) на административния ръководител – председател на Военно-апелативния
съд е определено индивидуалното разполагаемо годишно време за
разглеждане и приключване на делата на съдиите от Военно-апелативния съд
за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

Със заповед № 136/02.07.2020 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд са утвърдени Правила за определяне
реда за постъпване и връщане на парични суми като съдебни гаранции по
набирателната сметка на Военно-апелативния съд;

Със заповед № 149/10.07.2020 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд са утвърдени Вътрешни правила за
организацията и управлението на човешките ресурси във Военно-апелативния
съд;

Със заповед № 150/10.07.2020 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд са утвърдени Вътрешни правила за
реда, контрола и предотвратяването изпиране на пари и финансирането на
тероризма във Военно-апелативния съд;

Със заповед № 155/13.07.2020 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд, е въведен Дневник, във връзка с
възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с
престъпен произход ;

Със заповед № 265/20.10.2020 г. на и.ф.  административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд, е въведен електронен Регистър на
издадените КЕП на съдиите (вкл. и командированите по чл. 107, ал. 2 ЗСВ) и
съдебните служители от Военно-апелативния съд ;

Със заповед № 344/09.12.2020 г. на и.ф.  административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд, считано от 04.01.2021 г. е въведен
електронен Регистър на необразуваните пред ВКС и върнати наказателни
дела, поради неправилно администриране на делото.

През 2021 г. във Военно-апелативния съд са актуализирани и утвърдени
следните правила и процедури, както и въведени следните регистри:

Със заповед № 19/28.01.2021 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд са утвърдени Правила за осигуряване
на здраве и безопасност при работа на съдиите и съдебните служители във
Военно-апелативния съд;
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Със заповед № 28/08.02.2021 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд е създадена работна група във
Военно-апелативния съд, която да отговаря за планирането, организирането и
контрола на мерките за справяне с коронавируса;

Със заповед № 32/12.02.2021 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд е утвърден Оперативен план за
дейността на Военно-апелативния съд за 2021 г.;

Със заповед № 41/16.02.2021 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд е определено индивидуалното
разполагаемо годишно време за разглеждане и приключване на делата на
съдиите от Военно-апелативния съд;

Със заповед № 105/28.04.2021 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд са определени съдебни служители,
които да отговарят за осъществяването на дейности по пожарна и аварийна
безопасност;

Със заповед № Р – 134/07.06.2021 г. на административния ръководител –
председател на Военно-апелативния съд е възстановен достъпът до Военно-
апелативния съд на граждани и журналисти, при спазване на актуалните
противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на
здравеопазването;

Със заповед № Р – 193/23.08.2021 г. на административния ръководител –
председател на Военно-апелативния съд са определени съдебни служители,
които да отговарят за удостоверяването на пълното и точно съответствие на
снетия електронен образ със снемания оригинал;

Със заповед № Р – 196/23.08.2021 г. на административния ръководител –
председател на Военно-апелативния съд са утвърдени Вътрешни правила за
достъп да електронни съдебни дела в Единния портал за електронно
правосъдие на Военно-апелативния съд;

Със заповед № Р – 315/21.12.2021 г. на административния ръководител –
председател на Военно-апелативния съд е обособена зона за сигурност около
сградата на Съдебната палата и са определени границите на зоната за
сигурност.

8. Извършени проверки

През 2020 г. и 2021 г. не са извършвани проверки.

9. Отчет на дейността в годишни доклади, тематични обобщения и
становища по проекти за тълкувателни решения и постановления на
ВКС и ВАС. Дейност на Общото събрание на съдиите.
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През 2020 г. на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗСВ председателят на
съда е свикал девет Общи събрания  и една работна среща със  съдиите и
съдебните служители от Военно-апелативния съд при спазване на строгите
противоепидемични мерки.

На 06.01.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд във връзка с избор на съдебни заседатели за съдебния район
на Военен съд – Сливен (докладчик полк. Свилен Александров);

На 28.01.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите и съдебните
служители от Военно-апелативния съд във връзка с създаване и участие във
фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през
2020 г. (докладчик полк. Генко Драгиев);

 На 04.02.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите и съдебните
служители от Военно-апелативния съд, във връзка с продължаване договора
за медицинско обслужване през 2020 г. и обсъждане и приемане на правила
по чл. 85, ал. 3, т. 7, вр. чл. 104, ал. 2 от Закона за съдебната власт, относно
съгласуване определеното индивидуално разполагаемо годишно време за
разглеждане и приключване на делата от съдиите във Военно-апелативния
съд (докладчик полк. Генко Драгиев);

На 02.06.2020 г. е проведена работна среща на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка със запознаването им с изготвените становища за
ВС – София, ВС – Пловдив и ВС – Сливен, както и със становището на трима
от членовете на КСКНСС към Висшия съдебен съвет относно
преструктуриране на органите на военното правораздаване (докладчик полк.
Димитър Фикиин);

 На 05.06.2020 г. дистанционно е проведено Общо събрание на съдиите
от Военно-апелативния съд във връзка с запознаването им  с резултатите от
проведената на 03 юни 2020 г. видеоконферентна работна среща с
председателите на военните съдилища и членове на работната група към СК
на ВСС, сформирана съгласно протокол № 23 от заседание на СК, проведено
на 16 юли 2019 г., т. 37.2., както и обсъждане на постъпило допълнително
становище от полк. Мадлен Димитрова – административен ръководител –
председател на ВС – София и полк. Георги Георгиев – и.ф. административен
ръководител – председател на ВС - Сливен, относно запазване структурата на
военните съдилища и Военно-апелативния съд (докладчик полк. Димитър
Фикиин);

На 31.07.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с предсрочно освобождаване на съдебен
заседател в съдебния район на Военен съд - Сливен (докладчик полк. Свилен
Александров);
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На 11.06.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с предсрочно освобождаване на съдебен
заседател в съдебния район на Софийския военен съд (докладчик полк. Румен
Петков);

На 08.10.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с обсъждане и изготвяне на  становище относно
искане по издаване на ТР от ОСНК на ВКС по тема: „Предоставянето по
занятие на заеми/кредити със средства, които не са набрани чрез публично
привличане на влогове или други възстановими средства, представлява ли
банкова дейност и нейното осъществяване без разрешение, осъществява ли
състава на престъпление по чл. 252, ал. 1 от НК?“ (докладчик полк. Петьо
Славов Петков); Избор на резервен член на Комисията по професионална
етика към Военно-апелативния съд (докладчик полк. Генко Драгиев);
Обсъждане и приемане на Проект на изменение и допълнение на Правилата
за случайно разпределение на делата във Военно-апелативния съд,
(докладчик полк. Димитър Фикиин) и избор на оферта за място на
извършване на прегледи на очите и оценка на зрението на съдиите и
съдебните служители от Военно-апелативния съд, (докладчик полк. Димитър
Фикиин) ;

Във връзка с издадена заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра
на здравеопазването и направено предложение от Главния държавен здравен
инспектор, с която са въведени нови противоепидемични мерки на
територията на Република България, считано от 22.10.2020 г. до 31.11.2020 г.,
със заповед на и.ф. административен ръководител – председател на Военно-
апелативния съд насроченото за 26.10.2020 г. Общо събрание на съдиите от
Военно-апелативния съд във връзка с обсъждане и приемане на Проект за
изменение и допълнение на Правилата за случайно разпределение на делата
във Военно-апелативния е отложено за друга дата след подобряване на
пандемичната обстановка.(докладчик полк. Димитър Фикиин);

На 14.12.2020 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с обсъждане и приемане на Проект за изменение
и допълнение на Правилата за случайно разпределение на делата във Военно-
апелативния (докладчик полк. Димитър Фикиин).

През 2021 г. на основание чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗСВ председателят на
съда е свикал 11 Общи събрания  със  съдиите и съдебните служители от
Военно-апелативния съд при спазване на строгите противоепидемични мерки.

На 12.01.2021 г. е проведено Общо събрание със съдиите от Военно-
апелативния съд във връзка с предсрочно освобождаване на съдебен
заседател в съдебния район на Военен съд – Сливен  (докладчик полк. Юлиян
Банков);
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На 21.01.2021 г. е проведено Общо събрание със съдебните служители от
Военно-апелативния съд във връзка с обсъждане дейността на отделните
служби в съда;

На 09.02.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите и съдебните
служители от Военно-апелативния съд във връзка с създаване и участие във
фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и съдебни служители през
2021 г. (докладчик Камелия Лазарова);

На 09.02.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд във връзка с предсрочно освобождаване на съдебни
заседатели в съдебния район на Военен съд – Сливен, обсъждане и приемане
на Правила за определяне индивидуалното разполагаемо годишно време на
административния ръководител – председател на Военно-апелативния съд и
съдиите (докладчик полк. Юлиян Банков);

 На 02.04.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с изслушване на полк. Димитър Фикиин – и.ф.
административен ръководител – председател на Военно-апелативния съд,
кандидат за длъжността „Административен ръководител – председател“ на
Военно-апелативния съд, изслушване на полк. Румен Петков – съдия във
Военно-апелативния съд, кандидат за длъжността „Административен
ръководител – председател“ на Военно-апелативния съд (докладчик полк.
Генко Драгиев);

На 20.05.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка определяне процента на натовареност на
административния ръководител – председател на Военно-апелативния съд и
обсъждане и приемане на Проект на изменение и допълнение на Правилата за
случайно разпределение на делата във Военно-апелативния съд (докладчик
полк. Румен Петков);

 На 31.05.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд във връзка с организиране работата на Военно-апелативния
съд, относно освободената щатна съдийска бройка на полк. Румен Петков,
след встъпването му в длъжност  - административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд (докладчик полк. Румен Петков);

На 17.08.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с предсрочно освобождаване на съдебен
заседател в съдебния район на Военен съд – Сливен, (докладчик полк. Юлиян
Банков);

На 29.09.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с определяне на съдия, който ще бъде
командирован във Военно-апелативния съд на свободната щатна бройка
„съдия“ (докладчик полк. Румен Петков);
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На 02.11.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с обсъждане и приемане на Проект на изменение
и допълнение на Правилата за случайно разпределение на делата във Военно-
апелативния съд и избор на резервен член на Комисията по професионална
етика към Военно-апелативния съд (докладчик полк. Румен Петков);

На 23.11.2021 г. е проведено Общо събрание на съдиите от Военно-
апелативния съд, във връзка с Обсъждане и приемане на Проект на изменение
и допълнение на Правилата за случайно разпределение на делата във Военно-
апелативния съд (докладчик полк. Румен Петков).

10. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията на
съдиите и на съдебните служители.

През 2020 г. със заповед № 98/04.05.2020 г. на и.ф. административен
ръководител – председател на Военно-апелативния съд, във връзка с
недостатъчно пълноценната заетост на съдиите от Военно-апелативния съд по
време на извънредното положение през м. март и м. април 2020 г.,  както и с
оглед повишаване на тяхната квалификация, изброените по-долу съдии през
2020 г. са изготвили доклади на следните теми:

Полк. Цаньо Ангелов – съдия във Военно-апелативния съд –
„Условия и предпоставки  за избора на съдебните заседатели  във

военните съдилища.“;
Полк. Свилен Александров – съдия във Военно-апелативния съд –

„Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 354а, ал. 1 от НК“;
Полк. Румен Петков – съдия във Военно-апелативния съд – „Актуални

въпроси във връзка с предоставяне на информация по Закона за достъп до
обществена информация“;

Полк. Петьо Сл. Петков – съдия във Военно-апелативния съд –
„Обобщаване и анализ на основните причините за отменените и

изменени съдебни актове от Върховен касационен съд на Военно-
апелативния съд, за периода от 2017 г. – 2019 г.“

Със заповед № 94/30.04.2020 г. на и.ф. административен ръководител –
председател на Военно-апелативния съд, във връзка с недостатъчно
пълноценната заетост на съдебните служители от Военно-апелативния съд по
време на извънредното положение през м. март и м. април 2020 г., както и с
оглед повишаване на тяхната квалификация, с цел дистанционно обучение и
подобряване квалификацията на съдебните служители, изброените по-долу
съдебни служители от Военно-апелативния съд през 2020 г. са изготвили
доклади на следните теми:
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Камелия Лазарова – съдебен администратор – "Прилагане на Закона за
достъп до обществена информация в съдебната система";

Веселина Христова – служител по сигурността на информацията  и
съдебен секретар – „Актуални въпроси при работа с класифицирана
информация“;

Емилия Стоянова – съдебен секретар – „Текущи проблеми при работа с
деловодната система „Lotus Note“ от съдебните секретари при призоваване на
страните по отложени и отсрочени дела“;

Таня Димчева – съдебен секретар – „Стресоустойчивост и управление на
времето“,

Татяна Проданова – системен администратор  и съдебен статистик -
"Длъжностно лице по защита на данните в органите на съдебната власт";

Светла Борисова – съдебен деловодител - "Етично поведение на
съдебния служител“,

Илияна Дойчинова – съдебен деловодител – класифицирана информация,
да вземе участие и да подпомага ССИ, той и съдебен секретар при изготвяне
на доклада, като предоставя за това необходимите данни и информация.

Копие от заповед № 98 от 04.05.2020 г.
Копие от заповед № 94 от 30.04.2020 г.
През 2021 г. трима магистрати са преминали обучение в областта на

защитата на национална класифицирана информация. Обученията са
проведени от Служителят по сигурността на информацията  и съдебен
секретар, съобразно утвърдени от председателя на съда Програма и Тест за
резултати и са издадени съответни Удостоверения за преминато обучение по
защита на класифицираната информация до ниво „Строго секретно“. По този
повод са издадени и заповеди за обучение на магистрати в следната
хронология:

Заповед № 9/20.01.2021 г. на и.ф. административния ръководител на
Военно-апелативния съд за провеждане на Първоначално обучение за работа
с класифицирана информация на 22.01.2021 г. на съдия полк. Юлиян
Венцислав Банков, който към онзи момент е бил командирован съдия във
Военно-апелативния съд, а понастоящем е заместник на административния
ръководител – заместник – председател на съда. На полк. Банков е издадено
Удостоверение за завършено Първоначално обучение по защита на
класифицираната информация.

Заповед № Р - 233/11.10.2021 г. на председателя на Военно-апелативния
съд, за провеждане на Функционално обучение за работа с класифицирана
информация на 21.10.2021 г. на съдия полк. Румен Любенов ПЕТКОВ -
административен ръководител - председател на съда и Ръководител на
Организационната единица. На полк. Петков е издадено Удостоверение за
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завършено Функционално обучение по защита на класифицираната
информация.

Заповед № Р - 249/20.10.2021 г. на председателя на Военно-апелативния
съд за провеждане на Първоначално обучение по защита на класифицираната
информация на 22.10.2021 г. на съдия полк. Лидия Евлогиева - командирован
съдия във Военно–апелативния съд. На полк. Евлогиева е издадено
Удостоверение за завършено Първоначално обучение по защита на
класифицираната информация.

В началото на м. ноември служителят по сигурността на информацията, е
организирал Първоначално обучение (инструктаж) на основание чл. 34 от
Директивата по персонална сигурност на Комитета на НАТО и Първоначално
обучение (инструктаж) за политиките, принципите, правилата и мерките на
защита на КИ на  Европейския съюз (ЕС) на магистратите: полк. Румен
Петков – председател на Съда, полк. Юлиян Банков – зам.-председател, полк.
Свилен Александров и на полк. Петьо Сл. Петков – съдии.

През 2021 г. участие в обучения, организирани от Националния институт
по правосъдие са взели следните служители:

Камелия Лазарова – съдебен администратор, удостоверение за участие в
електронно дистанционно обучение на тема: „Covid-19 – проблеми и решения
в работата на съдебната администрация“, 18.05.-01.06.2021 г.;

Камелия Лазарова – съдебен администратор, удостоверение за участие в
обучение на тема: „Управление на човешките ресурси. Организационни
аспекти на съдебната администрация. Статут на съдебните служители“, 13-
14.07.2021 г.;

Камелия Лазарова – съдебен администратор, удостоверение за участие в
електронно дистанционно обучение на тема: „Управление и развитие на
екипи. Екипна работа и ефективност“, 07-09.2021 г.

Татяна Проданова – системен администратор и съдебен статистик,
удостоверение за участие в обучение на тема: „Защита на личните данни в
съдебната система“, 12-13.07.2021 г.

Татяна Проданова – системен администратор и съдебен статистик,
удостоверение за участие в Уебинар на тема: „Практическо обучение за
системни администратори: системна администрация под контрол на
Windowsв съдебната система“, 01-05.11.2021 г.

Татяна Проданова – системен администратор и съдебен статистик,
удостоверение за участие в Специализирано обучение на тема: „Използване
на алтернативни средства за виртуализация“, 09.12.2021 г.
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II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ
     НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2020 г.

Образуването на всички видове наказателни дела във Военно-
апелативен съд – София става в деня на постъпването им или най-късно на
следващия ден. Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на
изискванията на чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2020г. до 31.12.2020г., наказателни дела във Военно-
апелативен съд – София са разглеждали съдиите :  Димитър Фикиин, Генко
Драгиев, Цаньо Ангелов, Свилен Александров, Румен Петков, Петьо Петков,
Юлиян Банков, Ванко Ангелов, Величка Влашева.

Представените от Военно-апелативен съд – София статистически данни
по образуване, движение и приключване на делата са следните:

2.1. Въззивно разглеждане на наказателните дела: През годината
съдиите са разгледали общо 74 бр. дела, като от тях, 18 бр. останали
несвършени от предходен период /16 бр. ВНОХД; ВНАХД- 1 бр. и ВЧНД по
чл.243 от НПК-1 бр./ и 56 бр. новообразувани дела:

1. ВНОХД- 26 бр.,
2. ВНЧХД- 1бр.,
3. ВЧНД- 19 бр.,
4. ВЧНД - по чл. 243 от НПК -2бр.,
5. ВАНД- 8 бр. ;
2.2. Средномесечно постъпление на въззивни производства: Общо през

годината са постъпили 56 бр. дела, като средно месечното постъпление е 4, 66
бр. дела. По съдии делата се разпределени както следва:

 1. Димитър Фикиин- общо 7 бр.дела: ВНОХД- 4бр., ВЧНД- 2бр.,
ВАНД- 1бр.;

 2. Генко Драгиев- общо 11 бр. дела: ВНОХД- 4бр., ВНЧХД-1бр.,
ВЧНД- 4бр., ВАНД- 2бр.;
 3. Цаньо Ангелов- общо 2 бр. дела: ВНОХД - 1бр., ВАНД-1бр.;
 4. Свилен Александров – общо 8 бр. дела: ВНОХД- 5бр.,ВЧНД- 1бр.,
ВАНД- 2бр.;
 5. Румен Петков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 5бр., ВЧНД- 5бр., ВАНД-
2бр.;
 6. Петьо Петков- общо 11 бр. дела: ВНОХД- 3бр., ВЧНД- 8бр.;
 7. Юлиян Банков- ВНОХД-1бр.;
 8. Ванко Ангелов- общо 3 бр. дела: ВНОХД-2бр., ВЧНД- 1бр.;
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 9. Величка Влашева- ВНОХД-1бр.

2.3. Средна продължителност на разглеждане на ВП – общо за съда и
по видове, състави и за всеки съдия:
Общо свършени до 3 месеца – 53 бр. дела:
1. Димитър Фикиин - общо 5 бр. дела: ВНОХД- 3бр, ВЧНД- 2бр;
2. Генко Драгиев- общо 10 бр. дела: ВНОХД- 4бр., ВНЧХД- 1бр.,
ВЧНД- 4бр., ВАНД- 1бр.;
3. Цаньо Ангелов- общо 6 бр. дела: ВНОХД – 5бр., ВАНД- 1бр.;
4. Свилен Александров – общо 4 бр. дела: ВНОХД- 2бр.,ВЧНД- 1бр.,
ВАНД- 1бр.;
5. Румен Петков- общо 13 бр. дела: ВНОХД- 5бр., ВЧНД- 6 бр., ВАНД-
2 бр.;
6. Петьо Петков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр., ВЧНД- 8бр.;
7. Ванко Ангелов- ВНОХД-1бр.;
8. Величка Влашева- ВНОХД-1бр.

2.4. Спазване на срока по чл.247б, ал.2, т.1 от НПК /предишен чл.247а,
бр.110 на ДВ от 29.12.2020 г. / по видове и за всеки съдия:

2.4.1. Брой дела, насрочени в тримесечен срок с разрешение на
председателя на съда: Общо 52 бр. дела:

1. Димитър Фикиин- ВНОХД- 4бр., ВЧНД- 2бр., ВАНД- 1бр.;
2. Генко Драгиев- ВНОХД- 3бр., ВНЧХД-1бр., ВЧНД- 4бр., ВАНД-

2бр.;
3. Цаньо Ангелов- ВНОХД - 1бр.,
4. Свилен Александров - ВНОХД- 5бр., ВЧНД-1бр., ВАНД-2бр.;
5. Румен Петков- ВНОХД- 5бр., ВЧНД- 5бр., ВАНД- 2бр.;
6. Петьо Петков- ВНОХД- 2бр., ВЧНД-8бр.;
7. Юлиян Банков- ВНОХД- 1бр.;
8. Ванко Ангелов- ВНОХД- 2бр., ВЧНД- 1бр.;

2.4.2. Брой дела, насрочени в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда /с посочване на номера на делото, дата на образуване,
датата, за която са насрочени и съдията – докладчик/.

Няма такива дела.

2.4.3. Извън срока - брой и номер на делата - 4 броя:

1. ВНОХД №7/2020 г. - съдия П.Сл. Петков,
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2. ВНОХД № 8/2020 г. – съдия Драгиев,
3. ВНОХД №34/2020 г. - съдия Влашева,
4. ВАНД №10/2020г. - съдия Драгиев.

2.5. Спазване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК - по видове и по състави
- над три месеца: брой и номер на делата.

Няма насрочени дела над три месеца.

2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия- общо
свършени са 53 бр. дела:

1. Димитър Фикиин - ВНОХД- 3бр., ВЧНД- 2бр.- общо 5 бр.;
2. Генко Драгиев- ВНОХД- 4бр., ВНЧХД-1бр., ВЧНД- 4бр., ВАНД-
1бр.- общо 10 бр.;
3. Цаньо Ангелов- ВНОХД - 5бр., ВАНД-1бр.- общо 6 бр.;
4. Свилен Александров - ВНОХД- 2бр.,ВЧНД-1бр., ВАНД-1бр.- общо 4

бр;
5. Румен Петков- ВНОХД- 5бр., ВЧНД- 6 бр., ВАНД- 2бр.- общо 13 бр;
6. Петьо Петков- ВНОХД- 4бр., ВЧНД- 9бр.- общо 13бр.;
7. Ванко Ангелов- ВНОХД-1бр.,
8. Величка Влашева- ВНОХД-1бр.;

2.7. Останали несвършени дела в края на годината - по видове, общо за
съда и за всеки съдия.

Общо несвършени за 2020 г. са 21 бр. дела- ВНОХД-17бр., ВАНД- 4бр.:
1. Димитър Фикиин- ВНОХД- 3бр., ВАНД-1бр.;
2. Генко Драгиев- ВНОХД-1бр., ВАНД-1бр.;
3. Цаньо Ангелов- ВНОХД-1бр.;
4.Свилен Александров- ВНОХД- 6 бр., ВАНД-1бр.;
5.Румен Петков- ВНОХД- 2бр., ВАНД-1бр.;
6.Петьо Сл. Петков- ВНОХД-1бр.;
7. Юлиян Банков- ВНОХД-1бр.;
8. Ванко Ангелов- ВНОХД-1бр.;
9. Величка Влашева- ВНОХД-1бр.;

2.8. Дела, решени в едно съдебно заседание - по видове и за всеки
съдия.

Общо- 47 бр.дела: ВНОХД-19 бр., ВАНД-5бр., ВЧНД-22 бр., ВНЧХД-
1бр.;

1. Димитър Фикиин- ВНОХД- общо 6 бр. дела : 3бр., ВАНД-1бр.,
ВЧНД-2бр.;
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2. Генко Драгиев- общо 10 бр. дела: ВНОХД- 4бр., ВАНД-1бр., ВЧНД-
4бр., ВНЧХД-1бр.;

3. Цаньо Ангелов- общо 6 бр. дела: ВНОХД-5бр., ВАНД-1бр.;
4. Свилен Александров- 4 бр. дела: ВНОХД- 2бр., ВАНД-1бр.,ВЧНД-

1бр.;
5. Румен Петков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр., ВАНД- 2бр., ВЧНД-

6 бр.;
6. Петьо Сл. Петков- общо 11 бр. дела: ВНОХД- 3бр., ВЧНД- 8бр.;
7. Ванко Ангелов- ВНОХД- общо 2 бр. дела:1бр., ВЧНД-1бр.;

2.8.1. Дела, решени в три съдебни заседания - по видове и за всеки
съдия:

Общо решени- 3 бр. дела:
1. ВНОХД № 33/2020г.- съдия Генко Драгиев;
2. ВНОХД №8/2020- съдия Генко Драгиев;
3.  ВНОХД№ 45/2020 г. - съдия Р.Петков.

2.8.2. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по видове, за
всеки съдия и брой на съдебните заседания:

1. ВНОХД №16/2020 г. - съдия Александров- 6 заседания. Делото е
отлагано за събиране на допълнителни писмени и гласни доказателства;

2.8.3. Отложени дела над три пъти - по видове и за всеки съдия;
причини за отлагане.

1. ВНОХД №16/2020 г. - съдия Александров- 6 заседания- като делото е
отлагано за събиране на нови гласни и писмени доказателства.

2.9. Брой на съдебните заседания месечно – по състави;
През 2020г. съдиите от съда са заседавали средно по два дни в месеца.

2.10. Спрени дела - брой, по състави; причини.
През 2020г. няма спрени дела.

2.11. Прекратени наказателни производства.
- по давност - по видове и по състави;

През 2020г. няма такива дела.
- по други причини – след три и повече съдебни заседания с посочване

на причините /по видове и за всеки съдия /;
    През 2020г. няма такива дела.

- Изгубени дела:
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През проверявания период няма изгубени дела.

2.12. Брой на делата с отменена присъда на осн. чл.335, ал.2 от НПК -
към справката следва да бъде приложено копие от съдебния акт, с който
делото е върнато.

На това основание са върнати са 6 броя дела:
1. ВНОХД № 9/2020 г. – съдия Свилен Александров- ВС-Пловдив;
2. ВАНД № 12/2020 г. – съдия Румен Петков – ВС-София;
3. ВЧНД № 13/2020 г. – съдия Румен Петков – ВС-Сливен
4. ВНЧХД № 17/2020 –  съдия Генко Драгиев –ВС-София
5. ВНЧХД № 26/2020 –  съдия Генко Драгиев – ВС-Пловдив
6. ВНОХД № 27/2020 –  съдия Димитър Фикиин- ВС-Сливен

2.13. Възобновени наказателни производства и дела с възобновено
съдебно следствие - брой и номер на делата по видове и по състави;-1бр.

1. ВНОХД №33/2020 г. - съдия Генко Драгиев.

2.14. Дела по ЗЕЕЗА – брой, по състави и посочване на номерата на
делата, по които съдът се е произнесъл извън срока по чл.20, ал.2 от ЗЕЕЗА.

През 2020г. няма такива дела.

2.15. Всички въззивни ЧНД, решени през проверявания период, по
които определението е написано след срока по чл. 345 от НПК, с посочване
на датата на постъпване на частната жалба или протест, номера на делото,
датата на образуване на делото, датата на постановяване на определението и
съдията - докладчик. В случай, че делото е разгледано в открито съдебно
заседание, следва да се посочи и датата.

През 2020г. няма такива дела.

2.16. Всички въззивни ЧНД, образувани на основание чл. 243, ал.7
НПК, с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията -
докладчик и датата на произнасяне;

1. ВЧНД №14/2020 г.- образувано на  26.05.2020 г. - чл.243,ал.6.т.1.-
съдия Румен Петков- дата на постановяване 09.06.2020 г.;

2. ВЧНД №25/2020 г.- образувано на 30.06.2020 г. - чл.243,ал.4 НПК.-
съдия Генко Драгиев Петков-дата на постановяване 03.07.2020 г.;
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3. Натовареност на съдиите:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на

база утвърденото щатно разписание е 1,13 броя, а средномесечно свършените
наказателни дела от един съдия през същата година са 1,03 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през годината от проверявания период е 1,13
броя /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от
един наказателен съдия са 0,81 броя.

Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 1,03 броя.
През годината във Военно-апелативния съд са отработени 65,25

човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.

4. Качество на съдебните актове по разгледани въззивни наказателни
дела за съответната година от проверявания период.

4.1. Общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове пред ВКС -
общо за съда и за всеки съдия- Общо са обжалвани 4бр. наказателни дела:

1. ВНОХД № 1/2020 г. – съдия Румен Петков,
2. ВНОХД № 2/2020 г. – съдия Цаньо Ангелов,
3. ВНОХД № 3/2020 г. – съдия Ванко Ангелов,
4. ВНОХД № 7/2020 г. – съдия Петьо Сл. Пектов.
4.2. Съдебни актове, по които има резултат – общо за съда и за всеки

съдия- общо от инстанционен контрол са върнати девет бр. дела:
4.3. Потвърдени въззивни съдебни актове за съответната година - общо

за съда и за всеки съдия.
През 2020г. от върнатите от инстанционен контрол дела по 3 бр. от тях

съдебните актове са потвърдени изцяло от ВКС:
1. ВНОХД № 69/2018 г. –  съди Димитър Фикиин;
2. ВНОХД № 19/2019 г. – съдия Генко Драгиев;
3. ВНОХД № 41/2019 г. – съдия Румен Петков;
4.4. Отменени въззивни съдебни актове за съответната година общо за

съда и за всеки съдия.
През 2020г. са отменени общо 3 бр. дела, като от тях:
- отменени с връщане на делата за ново разглеждане - общо, по години

и за всеки съдия;
1. ВНОХД № 3/2019 г. – съдия Генко Драгиев;
2. ВНОХД № 62/2019 г. –  съдия Генко Драгиев;
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3. ВНОХД № 44/2019 г. –  съдия Цаньо Ангелов.
- отменени с прекратяване на наказателното производство - общо за

съда и за всеки съдия по години от периода;
Няма такива дела.
4.5. Изменени въззивни съдебни актове за съответната година – общо за

съда и за всеки съдия.
Отменени са общо съдебните актове по три бр. дела:
1. ВНОХД № 42/2019 г. – съдия Генко Драгиев
2. ВНОХД № 32/2019 г. – съдия Румен Петков
3. ВНОХД № 69/2019 г. – съдия Цаньо Ангелов
5. Справка за всички въззивни наказателни дела, които Военно-

апелативен съд е върнал за ново разглеждане от друг състав на съответния
военен съд през проверявания период с посочване на номера на въззивното
дело, съдията- докладчик и първоинстанционния съд, на който е върнато
делото;

Върнати са общо съдебните актове по 6 броя дела на следните съдии:
1. ВНОХД № 9/2020 г. – Свилен Александров- ВС-Пловдив,
2. ВАНД № 12/2020 г. – Румен Петков – ВС-София,
3. ВЧНД № 14/2020 г. – Румен Петков – ВС-Сливен,
4. ВНЧХД № 17/2020 –  Генко Драгиев –ВС-София,
5. ВНЧХД № 26/2020 –  Генко Драгиев – ВС-Пловдив,
6. ВНОХД № 27/2020 – Димитър Фикиин- ВС-Сливен.

5.1. Справка за всички оправдателни присъди на Военно - апелативен
съд по въззивни дела, приключили през проверявания период, с посочване на
номера на въззивното дело, на съдията- докладчик и на съответния военен
съд; 2броя дела:

1. ВНОХД № 16/2020 г. –  съдия Свилен Александров- ВС-Сливен
2. ВНОХД № 23/2020 г. –  съдия Петьо Петков – ВС-Пловдив

6. Срокове:
6.1. Спазване на сроковете по чл. 340 от НПК:
- до 30 дни от съдебното заседание, в което делото е обявено за

решаване  - 41 бр. и за всеки съдия;

1. Димитър Фикиин - ВНОХД- 1бр., ВЧНД-4бр. - 6 бр. общо,
2. Генко Драгиев- ВАНД-1бр., ВЧНД- 4бр., ВНЧХД- 1бр. – 6 бр. общо,
3. Цаньо Ангелов- ВНОХД-1 бр., ВАНД- 1 бр. - 3 бр. общо,
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4. Свилен Александров- ВНОХД-1бр.,ВЧНД-1бр. – 2бр. общо,
5. Румен Петков- ВНОХД- 4бр., ВАНД-2бр., ВЧНД-6бр -12 бр. общо,
6. Петьо Сл. Петков-ВНОХД- 4бр.,ВЧНД-8бр.- 12 бр. общо,
7. Ванко Ангелов- ВНОХД-1бр.,ВНЧД-1бр. – 2бр. общо,

- до 60 дни от съдебното заседание, в което делото е обявено за
решаване- общо 6 бр. ;

1. Димитър Фикиин- ВНОХД- 1бр. ,
2. Генко Драгиев- ВНОХД- 3бр.,
3. Цаньо Ангелов- ВНОХД- 2 бр.,

- след изтичане на сроковете по чл.340 от НПК- общо 6 бр. и за всеки
съдия.

1. ВНОХД№ 7/2019 г.-  Цаньо Ангелов-1бр.,
2. ВНОХД № 67/2019 г. – Свилен Александров- 1бр.
3. ВНОХД№ 1/2020 г. –  Румен Петков – 1бр.,
4. ВНОХД№ 2/2020 г. –  Цаньо Ангелов- 1 бр.,
5. ВНОХД № 3/2020 г. – Генко Драгиев- 1бр.,
6. ВНОХД № 27/202 г. – Димитър Фикиин- 1бр.,

6.2. Спазване на срока по чл. 345 от НПК:
       През 2020 г. са разгледани 22 бр. въззивни частни наказателни дела,

образувани по реда на чл.345 от НПК, като всички са приключени в
седмодневен срок. Не са насрочвани дела за разглеждане в съдебно заседание.

 III. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ
       НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2021 г.

         1.Образуването на всички видове наказателни дела във Военно-
апелативен съд – София става в деня на постъпването им или най-късно на
следващия ден. Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на
изискванията на чл.9 от ЗСВ.

От 01.01.2021г. до 31.12.2021г., наказателни дела във Военно-
апелативен съд – София са разглеждали съдиите : Димитър Фикиин, Генко
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Драгиев, Цаньо Ангелов, Свилен Александров, Румен Петков, Петьо Петков,
Юлиян Банков, Лидия Евлогиева, Ванко Ангелов, Величка Влашева

Представените от Военно-апелативен съд – София статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

2. Справки за образуването, движението и приключването на
наказателните дела:

2.1. Въззивно разглеждане на наказателните дела за 2021 г.  общо за
съда:

През годината съдиите са разгледали общо 86 бр. наказателни дела,
като от тях новообразувани са 65 бр. дела :

1. ВНОХД- 18бр.,
2. ВНЧХД- 3бр.,
3. ВЧНД- 37бр.,
4. ВЧНД по чл. 243 НПК - 3бр.,
5. ВАНД- 4 бр.,
 Останали несвършени от предходен период – 21 бр. дела, като от тях 17

бр. ВНОХД и 4 бр. ВНАХД.

2.2. Средномесечно постъпление на въззивни производства- общо и по
съдии:

През проверяваната година са постъпили са общо 65 бр. наказателни
дела. Средно месечно постъпление е 5, 41 бр. дела.

Постъпили дела по съдии:
 1. Румен Петков- общо 11бр. дела: ВНОХД- 2бр., ВЧНД- 8бр., ВНЧХД-

1бр.;
 2. Юлиян Банков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр; . ВЧНД- 7бр, ВАНД-

1бр. ;
 3. Генко Драгиев- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр., ВЧНД- 7бр, ВАНД-

1бр.;
 4. Свилен Александров – общо 11бр. дела: ВНОХД- 3бр.,ВЧНД- 7бр,

ВНЧХД- 1бр.;
 5. Петьо Петков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр, ВЧНД- 8бр .;
 6. Димитър Фикиин- общо 2 бр. дела: ВЧНД- 2бр. ;
 7. Лидия Евлогиева – общо 2 бр. дела: ВНОХД-1бр.,  ВЧНД- 1бр. ;

2.3. Средна продължителност на разглеждане на ВП – общо за съда и по
видове, състави и за всеки съдия:

Общо свършени до 3 месеца – 78 бр. дела:
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1. Съдия Румен Петков- общо 13 бр. дела: ВНОХД-3бр. ВЧНД- 8бр,
ВНЧХД- 1бр.; ВАНД-1бр.;

2. Съдия Юлиян Банков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр; . ВЧНД-7бр,
ВАНД- 1бр. ;

3. Съдия Генко Драгиев- общо 13 бр.дела: ВНОХД- 4бр., ВЧНД-7бр,
ВАНД- 2бр.;

4. Съдия СвиленАлександров- общо 19 бр. дела: ВНОХД-7бр., ВЧНД-
8бр, ВНЧХД-1бр.; ВАНД-3 бр. ;

5. Съдия Петьо Петков- общо 11 бр. дела: ВНОХД- 4бр, ВЧНД-7бр.;
ВНЧХД- 1бр. ;
6. Съдия Димитър Фикиин- общо 6 бр. дела: ВНОХД-3бр; ВЧНД-2бр,

ВАНД- 1бр. ;
7. Съдия Лидия Евлогиева - ВЧНД- 1бр. ;
7. Съдия Ванко Ангелов- ВНОХД-1бр.,
8. Съдия Величка Влашева- ВНОХД-1бр.

2.4 Спазване на срока по чл.247б, ал.2, т.1 от НПК /предишен чл.247а,
бр.110 на ДВ от 29.12.2020 г. / по видове и за всеки съдия:

2.4.1. Брой дела, насрочени в тримесечен срок с разрешение на
председателя на съда. Общо са насрочени 56 броя дела:

1. Румен Петков- ВНОХД-2бр. ВЧНД- 8бр, ВНЧХД- 1бр..;
2. Юлиян Банков-ВНОХД-4бр; . ВЧНД-7бр, ВАНД- 1бр. ;
3. Генко Драгиев- ВНОХД-4бр., ВЧНД-7бр, ВАНД-1бр.;
4. Свилен Александров –ВНОХД-3бр.,ВЧНД-7бр, ВНЧХД- 1бр.;
5. Петьо Петков- ВНОХД-4бр, ВЧНД-8бр .;
6. Димитър Фикиин- ВЧНД- 2бр. ;
7. Лидия Евлогиева - ВНОХД-1бр.,  ВЧНД- 1бр. ;
2.4.2. Брой дела, насрочени в тримесечен срок без разрешение на

председателя на съда /с посочване на номера на делото, дата на образуване,
датата, за която са насрочени и съдията – докладчик/.

През проверявания период няма такива дела.
2.4.3. Извън срока - брой и номер на делата.

Няма дела насрочени извън срока.

2.5. Спазване на срока по чл. 271, ал.10 от НПК - по видове и по състави
- над три месеца: брой и номер на делата.

Няма дела насрочени извън тримесечния срок.

2.6. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия :



27

През проверявания период  общо свършените дела са 78 бр.:
1. Румен Петков- общо 13 бр. дела: ВНОХД- 3бр., ВЧНД- 8бр, ВНЧХД-

1бр., ВАНД-1бр.;
2. Юлиян Банков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр;  ВЧНД- 7бр., ВАНД-

1бр. ;
3. Генко Драгиев- общо 13 бр. дела: ВНОХД- 4бр., ВЧНД- 7бр., ВАНД-

2бр.;
4. Свилен Александров- общо 19 бр. дела: ВНОХД- 7бр., ВЧНД- 8бр.,

ВНЧХД- 1бр., ВАНД-3 бр. ;
5. Петьо Петков- общо 12 бр. дела: ВНОХД- 4бр, ВЧНД- 7бр., ВНЧХД-
1бр. ;
6. Димитър Фикиин- общо 6 бр. дела: ВНОХД- 3бр.;  ВЧНД- 2бр.,

ВАНД- 1бр. ;
7. Лидия Евлогиева - ВЧНД- 1бр. ;
7. Ванко Ангелов- ВНОХД-1бр.,
8. Величка Влашева- ВНОХД-1бр.

2.7. Останали несвършени дела в края на годината - по видове, общо за
съда и за всеки съдия.

Общо несвършени за 2021 г. са 8 бр. дела, като всички са ВНОХД:
1. Румен Петков- ВНОХД-1бр.,
2. Юлиян Банков- ВНОХД-1бр.,
3. Генко Драгиев- ВНОХД-1бр.,
4. Свилен Александров- ВНОХД-3бр.,
5. Петьо Сл. Петков- ВНОХД-1бр.,
8. Лидия Евлогиева- ВНОХД-1бр.,

2.8. Дела, решени в едно съдебно заседание - по видове и за всеки
съдия:

Общо са решени 74 бр. дела: ВНОХД-23бр., ВАНД-8бр., ВЧНД-40 бр.,
ВНЧХД-3бр.

1. Съдия Румен Петков- ВНОХД-3бр. ВЧНД- 8бр, ВНЧХД- 1бр.ВАНД-
1бр.;- общо 13 бр. дела ;

2. Съдия Юлиян Банков- ВНОХД-4бр; ВЧНД-7бр, ВАНД- 1бр. ; - общо
12 бр.

3. Съдия Генко Драгиев- ВНОХД-4бр., ВЧНД-7бр, ВАНД-2бр.;   - общо
13.

4. Съдия Свилен Александров- ВНОХД-6бр., ВЧНД-8бр., ВАНД- 3бр.
ВНЧХД-1бр.- общо 19 бр. дела.
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5. Съдия Петьо Петков- ВНОХД-2бр., ВЧНД-7бр. ВНЧХД-1бр; - общо
10 бр. дела
6. Съдия Димитър Фикиин- ВНОХД- 2 бр., ВАНД- 1бр.,ВЧНД- 2бр.-
общо  5 бр. дела.
7. Съдия Величка Влашева- ВНОХД-1бр.
8. Съдия Лидия Евлогиева- ВЧНД-1бр.
9. Съдия Ванко Ангелов- ВНОХД -1бр.

2.8.1. Дела, решени в три съдебни заседания - по видове и за всеки
съдия.

1. ВНОХД № 35/2020г. - Петьо Петков- три заседания;
2. ВНОХД №55/2020 г.  - Димитър Фикиин- три заседания;
3. ВНОХД №5/2021 г.- Петьо Сл. Петков- три заседания;

2.8.2. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по видове, за
всеки съдия и брой на съдебните заседания.

1. ВНОХД №16/2020 г. – съдия Александров- шест заседания;
2. ВНОХД № 36/2020г.-  съдия Димитър Фикиин- пет заседания;

2.8.3. Отложени дела над три пъти - по видове и за всеки съдия;
причини за отлагане.

1.ВНОХД №22/2021 г. - съдия Александров- 6 заседания- неизготвено;
заключение на в.л., за събиране на доказателства;

2. ВНОХД №36/2020 г. – съдия Димитър Фикиин- 4 заседания за 2021
г.- за събиране на доказателства; неявяване на страни;

2.9. Брой на съдебните заседания месечно – по състави;
       През 2021г. съдиите са заседавали средно по два дни в месец.
2.10. Спрени дела – брой, по състави; причини.
         През проверявания период няма спрени дела.
2.11. Прекратени наказателни производства по давност - по видове и по

състави;
         Няма прекратени дела на това основание.
- по други причини – след три и повече съдебни заседания с посочване

на причините /по видове и за всеки съдия /;
        Няма прекратени дела на това основание.
- Изгубени дела.
     През проверявания период няма изгубени дела.
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2.12. Брой на делата с отменена присъда на осн. чл.335, ал.2 от НПК -
към справката следва да бъде приложено копие от съдебния акт, с който
делото е върнато- 3 броя дела :

ВНОХД № 28/2021г. на съдия Петьо Петков, като делото е върнато на
ВС- Пловдив;

ВНОХД № 57/2020г. на съдия Димитър Фикиин, като делото е върнато
на ВС- Пловдив;

ВНОХД № 13/2020г. на съдия Банков, като делото е върнато на ВС-
Сливен.

2.13. Възобновени наказателни производства и дела с възобновено
съдебно следствие - брой и номер на делата по видове и по състави;

През проверявания период няма такива дела.

2.14. Дела по ЗЕЕЗА – брой, по състави и посочване на номерата на
делата, по които съдът се е произнесъл извън срока по чл.20, ал.2 от ЗЕЕЗА.

През проверявания период няма такива дела.

2.15. Всички въззивни ЧНД, решени през проверявания период, по
които определението е написано след срока по чл. 345 от НПК, с посочване
на датата на постъпване на частната жалба или протест, номера на делото,
датата на образуване на делото, датата на постановяване на определението и
съдията - докладчик. В случай, че делото е разгледано в открито съдебно
заседание, следва да се посочи и датата.

През проверявания период няма такива дела.

2.16. Всички въззивни ЧНД, образувани на основание чл. 243, ал.7
НПК, с посочване номера на делото, датата на образуване, съдията -
докладчик и датата на произнасяне;

1. ВЧНД №16/2021 г.- образувано на 29.03.2021 г. –чл.243,ал.5 НПК -
съди Румен Петков-дата на постановяване 22.04.2021 г.

2. ВЧНД №17/2021 г.- образувано на 29.03.2021 г. –чл.243,ал.5 НПК.-
съдия Юлиян Банков-дата на постановяване 01.04.2021 г.

3. ВЧНД №59/2021 г.- образувано на 01.11.2021 г. –чл. 243, ал.4 НПК –
съдия Свилен Александров. Дата на постановяване на акта 10.11.2021 г.

4. ВЧНД №64/2021 г. образувано на 14.12.2021 г. –чл. 243, ал.4 НПК –
съдия Генко Драгиев. Дата на постановяване на акта-16.12.2021 г.
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3. Натовареност на съдиите:
Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на

база утвърденото щатно разписание е 1,51 броя, а средномесечно свършените
наказателни дела от един съдия през същата година са 1,19 броя.

Средномесечното постъпление на наказателни дела на един съдия на
база действителна натовареност през годината от проверявания период е 1,51
броя /изчислява се на база постъпили дела и действително отработени
човекомесеци в наказателно отделение/, средномесечно свършени дела от
един наказателен съдия са 1,37 броя.

Средномесечно дела за разглеждане от един съдия са 1,19 броя.
През годината в наказателното отделение са отработени 57

човекомесеци, като изчислението на показателя става при съотнасяне на
постъпилите и решените дела към тези отработени човекомесеци.

4. Качество на съдебните актове по разгледани въззивни наказателни
дела за съответната година от проверявания период.

4.1. Общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове пред ВКС -
общо за съда и за всеки съдия;

Обжалвани/протестирани са съдебните актове по общо 9 бр.
наказателни дела:

1. ВНОХД №4/2021 г. – Съдия Генко Драгиев
2. ВНОХД №5/2021 г. – Съдия Петьо Сл. Петков
3. ВНОХД №10/2021 г. – Съдия Юлиян Банков
4. ВНОХД №22/2021 г. – Съдия Свилен Александров
5. ВНОХД №41/2021 г. – Съдия Петьо Петков
6. ВНОХД №53/2021 г. – Съдия Свилен Александров
7. ВНОХД №54/2021 г. – Съдия Румен Петков
8. ВНОХД №56/2021 г. – Съдия Юлиян Банков
9. ВНОХД №63/2021 г. – Съдия Юлиян Банков
4.2. Съдебни актове, по които има резултат – общо за съда и за всеки

съдия:
Общо 15 бр. дела са върнати от инстанционен контрол.
4.3. Потвърдени въззивни съдебни актове за съответната година - общо

за съда и за всеки съдия:
През проверявания период, общо потвърдените съдебни актове са по 10

бр. дела:
1. ВНОХД №23/20 г. – съдия Петьо Петков
2. ВНОХД №45/2020 г. – съдия Румен Петков
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3. ВНОХД №71/2019 г. –  съдия Петьо Петков
4. ВНОХД №41/2020 г. – съдия Ванко Ангелов
5. ВНОХД №3/2020 г. – съдия Ванко Ангелов
6. ВНОХД №43/2020 г. – съдия  Румен Петков
7. ВНОХД №1/2020 г. – съдия  Румен Петков
8. ВНОХД №4/2021 г. – съдия Генко Драгиев
9. ВНОХД №40/2021 г. – съдия Свилен Александров
10. ВНОХД №2/2020 г. –  съдия Цаньо Ангелов

4.4. Отменени въззивни съдебни актове за съответната година:
Съдебните актове по 4 бр. дела са отменени:
От тях:
- отменени с връщане на делата за ново разглеждане :
1. ВНОХД №30/2020 г. и ВНОХД №16/20 г.  – съдия Александров;
2. ВНОХД №7/2020 г. – съдия Петьо Петков;
3. ВНОХД №73/2019 г. – съдия Румен Петков;

- отменени с прекратяване на наказателното производство - общо за
съда и за всеки съдия по години от периода;

 През проверявания период няма такива дела.

4.5. Изменени въззивни съдебни актове за съответната година:
1. ВНОХД №33/2020 г. – съдия Генко Драгиев.

5. Справка за всички въззивни наказателни дела, които Военно-
апелативен съд е върнал за ново разглеждане от друг състав на съответния
военен съд през проверявания период с посочване на номера на въззивното
дело, съдията- докладчик и първоинстанционния съд, на който е върнато
делото :

1. ВНОХД №57/2020 г. – съдия  Димитър Фикиин- на ВС-Пловдив.
2. ВНОХД №13/2020 г. – съдия Юлиян Банков – на ВС-Сливен.
3. ВНОХД №28/2021 г. – съдия Петьо Петков – на ВС-Пловдив.

5.1. Справка за всички оправдателни присъди на Военно – апелативен
съд по въззивни дела, приключили през проверявания период, с посочване на
номера на въззивното дело, на съдията- докладчик и на съответния военен
съд;

Общо са постановени оправдателни присъди по 6 бр. дела:
1. ВНОХД №16/2020 г. – съдия Свилен Александров- ВС-Сливен;
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2. ВНОХД №30/2020 г. – съдия Свилен Александров- ВС-Сливен;
3. ВНОХД №40/2020 г. – съдия Свилен Александров- ВС-София;
4. ВНОХД №6/2021 г. –   съдия Юлиян Банков- ВС-София;
5. ВНОХД №22/2021 г. – съдия Свилен Александров- ВС-София;
6. ВНОХД №33/2021 г. – съдия Свилен Александров- ВС-Пловдив;

6. Срокове:
6.1. Спазване на сроковете по чл. 340 от НПК:
- до 30 дни от съдебното заседание, в което делото е обявено за

решаване  - 62 бр. и за всеки съдия;
1. Съдия Румен Петков- ВНОХД-1бр., ВЧНД-9 бр. – общо по 10 бр.

дела;
2. Съдия Юлиян Банков- ВНОХД-4бр., ВАНД-1бр.,ВЧНД-7бр.- Общо

по 12 бр. дела;
3. съдия Генко Драгиев- ВНОХД-3бр., ВАНД-2бр., ВЧНД-7бр. – общо

по 12бр. дела;
4. съдия Свилен Александров- ВНОХД-4бр., ВАНД-2бр., ВЧНД-8бр,

ВНЧХД-1бр. – общо по 15бр. дела;
5. съдия Петьо Сл. Петков-ВНОХД-1бр.,ВЧНД-7бр., ВНЧХД-1бр.-

общо по 9 бр. дела;
6. съдия Лидия Евлогиева- ВЧНД-1бр.
8. съдия Димитър Фикиин - ВНОХД- 2бр., ВAНД-2бр. – общо по 3 бр.

дела;
- до 60 дни от съдебното заседание, в което делото е обявено за

решаване- общо по 16 бр. дела:
1. Съдия Румен Петков- ВНОХД-2бр., ВАНД- 1бр.ВЧНД-1бр.- общо по

4 бр. дела;
2. Съдия Димитър Фикиин-ВНОХД- общо по 3бр. дела;
2. Съдия Генко Драгиев-ВНОХД- общо по 3бр. дела;
3. Съдия Свилен Александров –ВНОХД -2бр., ВАНД-1бр.-3бр. общо
4. Съдия Петьо Сл.Петков- ВНОХД-1 бр.;
5. Съдия Величка Влашева-ВНОХД-1бр.;
6. съдия Ванко Ангелов- ВНОХД- 1бр.;

- след изтичане на сроковете по чл.340 от НПК –общо за съда и за всеки
съдия.

 Няма такива дела.

6.2. Спазване на срока по чл. 345 от НПК:
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През 2021 г. са образувани и разгледани 40 бр. въззивни частни
наказателни дела, образувани по реда на чл.345 от НПК, като всички са
приключени в седмодневен срок. Няма дела насрочвани за разглеждане в
съдебно заседание.

П Р О В Е Р Е Н И   Д  Е  Л А

ВЧНД № 39/2020г. е образувано на 29.09.2020г. За съдия-докладчик е
определен съдия Румен Петков. Делото е насрочено за разглеждане на
02.10.2020г. В това съдебно заседание делото е приключено;

ВНОХД № 63/2021г. е образувано на 07.12.2021г. За съдия- докладчик е
определен съдия Юлиян Банков.  С определение от 13.12.2021г. делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.02.2022г. В това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и ход
по същество. Делото е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено
на 09.02.2022г.;

ВНАХД № 36/2021г. е образувано на 08.07.2021г. по въззивна жалба
срещу решение на Военен съд- София постановено по НАХД № 23/2021г. За
съдия-докладчик е определен съдия Юлиян Банков. С определение от
11.08.2021г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
25.08.2021г. В последствие поради заболяване на член на състава, делото е
пренасрочено за 27.09.2021г. В това съдебно заседание е даден ход на делото,
ход на съдебното следствие и ход по същество. Делото е обявено за решаване.
Решението е изготвено и обявено на 06.10.2022г.;

ВЧНД № 56/2020г. е образувано на 16.12.2020г. по реда на чл.65 от
НПК. За съдия-докладчик по делото е определен съдия Драгиев. Делото е
насрочено за разглеждане на 18.12.2020г. В това съдебно заседание съдът се е
произнесъл с определение и е прекратил производството;

ВЧНД № 8/2021г. е образувано на 01.03.2921г. по реда на чл.65 от НПК.
За съдия-докладчик е определен съдия Юлиян Банков. Делото е насрочено за
разглеждане на 04.03.2021г. В това съдебно заседание, съдът се е произнесъл
с определение и е прекратил производството;

ВНЧХД № 20/2021г. е образувано на 12.04.2021г. За съдия-докладчик е
определен съдия Румен Петков. С определение №22/26.04.2021г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 19.05.2021г. Делото е
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приключено в първото проведено открито съдебно заседание. Решението е
изготвено и обявено на 16.06.2021г;

ВНАХД №10/2020г. е образувано на 09.03.2020г. За съдия-докладчик е
определен съдия Драгиев. С определение от 13.04.2020г. делото е насрочено
за разглеждане в съдебно заседание на 29.04.2020г. В последствие с оглед
пандемичната обстановка, делото е пренасрочено за 17.06.2020г. В това
съдебно заседание е даден ход на делото, ход на съдебното следствие и ход
по същество. Делото е обявено за решаване. Решението е изготвено и обявено
на 20.07.2020г.;

ВЧНД № 72/2019г. е образувано на 16.12.2019г. по реда на чл.243 от
НПК. За съдия-докладчик е определен съдия Румен Петков. Делото е
приключено с определение от 15.01.2020г.;

ВЧНД № 55/2021г. е образувано на 28.09.2021г. по реда на чл.65 от
НПК. За съдия-докладчик е определен съдия Петьо Петков. Делото е
насрочено за разглеждане на 01.20.2021г. Даден е ход на делото, ход на
съдебното следствие и ход по същество. Определението е постановено в
съдебно заседание;

ВЧНД № 25/2021г. е образувано на 12.05.2021г. по реда на чл.72 от
НПК. За съдия-докладчик е определен съдия Петьо Петков. Делото е
приключено с определение постановено на 18.05.2021г.;

ВНОХД № 55/2020г. е образувано на 25.01.2021г. За съдия-докладчик е
определен съдия Димитър Фикиин. По делото са проведени четири съдебни
заседания при спазване на срока по чл.271,ал.10 от НПК. Делото на два пъти е
пренасрочвано; отлагано за изготвяне на съдебно експертиза, за изслушване
на съдебна експертиза. В съдебно заседание на 05.07.2021г. делото е обявено
за решаване.  Решението е изготвено и предадено на 13.09.2021г.;

ВНОХД № 54/2020г. е образувано на 19.11.2020г. За съдия-докладчик е
определен съдия Свилен Александров. Делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 18.01.2021г., когато е и обявено за решаване. Решението
е изготвено и обявено на 22.01.2021г.;
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ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗЛОЖЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ИНСПЕКТОРАТЪТ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ

  ИЗВОДИ :

1. По показател „административно ръководство и организация на
дейността”:

  1.1. Във Военно-апелативен съд е създадена много добра организация
на административната дейност. Процесът на обслужване на гражданите е
максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и прозрачност
на действията на съда. Съдът предоставя следните информационни услуги:
унифицирани наказателни табла, табели, брошури и др. Правят се устни
справки по делата. Съдът разполага със собствен сайт, поддържан в актуално
състояние, на който могат да се правят справки за съдебния район,
структурата на съда, деловодства, отчет за дейността му. Предоставя се
информация за насрочените съдебни заседания и ежедневно се публикуват
съдебните актове по делата.

 2. По показател „организация на деловодната дейност”:
2.1. Деловодните книги по наказателните дела за 2020 г. и 2021 г. са по

утвърден образец и водени съгласно изискванията на ПАС. Не бяха
установени пропуски при попълването на срочните книги и книгата за
веществените доказателства, описани в обстоятелствената част на акта.
Постъпващите в съда книжа по наказателни дела се вписват, обработват,
подготвят за доклад и се докладват своевременно. Книжата по които се
образуват наказателни дела се докладват в срока по чл. 35 ал.4 от ПАС.
Спазва се изискването за прилагане на протокол от проведеното
разпределение по делата. Съдебните протоколи отговарят на изискванията на
чл.311 от НПК.

2.2. Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалба на
участвали в производството страни се извършва в срок от 3 дни. Няма
наказателни дела, при които този срок не е спазен.
          Изпращането на преписи от решенията на страните се извършва най-
късно на следващия ден след предаване на решеното дело в деловодството.
Във Военно-апелативен съд няма административно-наказателни дела, по
които този срок не е спазен. Изпращането на преписи от протести или жалби
на страните се извършва, най-късно на следващия ден след разпореждането
на съдията. Няма дела, по които този срок не е спазен. Изпращането на делата
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на по-горна инстанция става до 3 дни след изтичане на срока за възражения
по подадена жалба, или протест. Няма наказателни дела, по които този срок
не е спазен.

3. По показател „срочност на разгледаните дела”:
Общата оценка на дейността по организацията на образуване, движение

и приключване на делата е много добра.
3.1. През 2020г. има четири дела насрочени извън срока;
3.2. При отлагане на дела във Военно- апелативен съд насрочването на

делата е ставало в рамките на срока, предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.
3.3. По проверените дела не се констатира безпричинно отлагане и

забавяне на производството. Най-често срещаната причина за отлагане на
делата е свързано с назначаване на експертизи, разпит на повече свидетели,
събиране на доказателства, отсъствия от съдебната зала на страните по делото
и техните защитници /предимно по уважителни причини – заболяване,
спешна служебна ангажираност и др./.

3.4. През проверявания период няма прекратени дела поради изтекла
давност и изгубени наказателни дела.
  3.5. През проверявания период няма дела с възобновено наказателно
производство и възобновено съдебно следствие.

3.6. Постигнатото съотношение между постъпили и свършени дела,
през всяка от проверените години, е много добро.

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”.
4.1. Във Военно-апелативен съд- София за проверявания период делата

са приключвали в рамките на сроковете по чл.308 и чл.340 от НПК. Има
няколко дела приключени през 2020г. по които срока не  спазен. През 2021
г.няма приключени дела извън установените срокове.

5. По показател „качество на съдебните актове” :

  Резултатите за 2020г. и 2021г. водят до извода, че качеството на
съдебните актове е на много добро ниво.

6. При извършената проверка на конкретни дела /подробно описани в
акта/, приключили с влязъл в сила съдебен акт, не бяха констатирани
допуснати от магистратите нарушения на материалния и процесуалния закон,
както и отклонения от тълкувателната практика на ВКС.

Въз основа на направените изводи и изцяло положителната оценка
за работата на съда, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет не следва
да дава препоръки.



Ha ocnonaHr4e vr. 58, ar. 3 3aroua sa crAe6Hara BJIacr, eK3eMIrJIrp or
Hacrorrrlr{f, aKT Aa ce u3rrparr4 Ha AAruuHvrcrpulrBHlr-f, pbKoBoAI4Ten na BoeuHo-
arrenarrlBeH cbA, roftro B eAHoMeceqeH cpoK or [orytlaBaHero Ivry Aa 3arlo3Hae c

Hero cbArrvrre v crAe6nure cnyxllTenl{.
flpe4ce.4arelxr Ha BoeHno- aneJrarrrBeH cbA ila yBeAoMLI TIaBHI{I

r{HcrreKTop Ha I4Hcnerropura KbM BCC 3a r43rI6JIHeH}Iero Ha roBa cBoe

3A.IIbJIXEHIE.

Brspaxenlrr Morar Aa ce flpaBtr B ceAeMAHeBeH cpoK or rlon1..{aBaHero My,

upel rJraBHur r,rHcrreKTop Ha I4ncuexropara KbM BCC, cbrJracHo v1.58, an.3 or
3arona ga crAe6nara BJIacr.

Cne.q rr3Tr,rqaHe Ha cpoKa rro rrrr. 58, ar. 3, uzp.2-po or 3arona sa cr4edHara
BJIaCT- IIpU nullca Ha rIOCTbrrLIJrU Bb3pa)I(eHurs, a UpI4 IIOCTbrrVrJrVr raKHBa - cneA

rrporrcHactHero Ha rJraBHrar LrHcrreKTop Ha I'IBCC no rflx, Koul4e or aKTa, BeAHo c

Bb3puDKeHvflTa I{ perueHvrflTa rro rrx Ha ruraBHvrr r4ucileKTop /upu uocrbrII,IJII4

nrzpaxeyux/, Ha eneKTpoHeH HocHTen Aa ce r43nparrr Ha rlpeAceAaren.a Ha

Brpxonuus KacaqnoHeH cbA.

Ha ocnonanne qn.54, aJr.1, r.5 or 3axona
ugnparu Ha npeAceAarencrBarqnr cr4uficxala
cbBeT.

ga crAe6Hara BJIacr, aKT6T Aa ce

upn Bncwvrr, cbile6eH

I,IHCTTEKTOP:
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