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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 2022 г. приета с Решение на ИВСС от
29.03.2022 г., и Заповед № ПП-22-35/14.06.2022 г. на главния инспектор на
Инспектората към Висшия съдебен съвет,

СЕ ИЗВЪРШИ КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА на Военен съд – София
с обхват на проверката от 01.01.2020 г. до 31.12.201 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 от Окръжен съд; 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.

I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

I.1. Административно ръководство, вътрешна структура и
организация на дейността и щатна осигуреност:
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Председател на Военен съд – София е съдия-полк. Мадлен
Димитрова, съгласно Решение на ВСС по Протокол 38 от 04.12.2018 г.,
встъпила в длъжност на 12.12.2018 г.

От 01.10.2019 г. до 25.06.2020 г. утвърдената щатна численост на
съдиите в Софийският военен съд е 7 щатни бройки, от които:
административен ръководител-председател – 1 щатна бройка; заместник
на административния ръководител - заместник председател – 1 щатна
бройка и съдии – 5 щатни бройки. С решение на Съдийската колегия на
ВСС по Протокол № 19/16.06.2020 г., считано от 23.06.2020 г., на
основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, е освободен съдия полк. Петър
Стоянов. Считано от същата дата, със Заповед № 11/18.06.2020 г. на
административния ръководител и след съгласуване с министъра на
отбраната, съдия-полк. Петър Стоянов е освободен и от военна служба.

От 25.06.2020 г. до 31.12.2020 г. утвърдената щатна численост на
магистратите е 6 щатни бройки, от които: 1 щатна бройка
административен ръководител-председател; 1 щатна бройка заместник на
административния ръководител - заместник председател и 4 щатни бройки
съдии. С решение на Пленума на ВСС по Протокол № 15/25.06.2020 г., т.
3.1, свободната щатна бройка на длъжност „съдия” е съкратена, считано от
вземане на решението. Със Заповед № 173/31.07.2020 г. на и.ф.
административния ръководител-председател на ВнАС, съдия-полк. Ванко
Ангелов е командирован за съдия във Военно-апелативният съд, считано
от 19.08.2020 г., за срок от три месеца. В началото на проверявания
период, а именно от 01.01.2020 г. до 17.11.2020 г., заместник на
административния ръководител - заместник председател на Военен съд –
София е бил съдия-полк. Юлиян Банков, който през м. септември 2020 г. е
подал молба до Висшия съдебен съвет за освобождаване от заеманата от
него длъжност, по лични причини, и за назначаването му на длъжност
„съдия”. С решение по Протокол № 38/03.11.2020 г. на СК на ВСС съдия-
полк. Банков е освободен от заеманата длъжност и е назначен на
длъжността „съдия” във Военен съд – София. По предложение на
административния ръководител, подкрепено от Общото събрание на
съдиите на 25.09.2020 г., с решение на СК на ВСС по Протокол №
38/03.11.2020 г., същия е назначен на длъжността „заместник на
административния ръководител - заместник председател”, считано от
датата на встъпване в длъжност - 17.11.2020 г. Със Заповед №
292/19.11.2020 г. на и.ф. административния ръководител-председател на
ВнАС съдия-полк. Юлиян Банков е командирован за съдия във Военно-
апелативния съд, считано от 20.11.2020 г. до 20.11.2021 г.

Съдът работи в намален състав от началото на м. май 2020 г., тъй
като съдия-полк. Георги Петров е в продължителен отпуск по болест. Със
заповед на административни ръководител на Софийският военен съд, на
основание Правилата за случайно разпределение на делата и осигуряване
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на равномерна натовареност, той е изключен от списъка за автоматичен
избор на съдия-докладчик от Централизираната система за разпределение
на делата и от ЕИСС, за срок от 29.06.2020 г. до завръщането му на работа,
и е извършено повторно разпределение на делата му. Същият с решение
по Протокол № 24 от 22.06.2021 г. на Съдийската колегия на ВСС, считано
от 28.06.2021  г.  ,  на основание чл.160,  във вр.  с чл.165,  ал.1,  т.2  ЗСВ,  е
освободен от длъжност, като от същата дата, със Заповед № 144 от
25.06.2021 г. на административния ръководител, и след съгласуване с
министъра на отбраната, съдия-полк. Георги Петров е освободен и от
военна служба.

От 01.01.2021 г. до 22.07.2021 г. утвърдената щатна численост на
магистратите е 6 щатни бройки, от които: 1 щатна бройка
административен ръководител-председател; 1 щатна бройка заместник на
административния ръководител - заместник председател и 4 щатни бройки
съдии.

От 22.07.2021 г. до 16.12.2021 г. утвърдената щатна численост на
магистратите е 5 щатни бройки, от които: 1 щатна бройка
административен ръководител-председател; 1 щатна бройка заместник на
административния ръководител - заместник председател и 3 щатни бройки
съдии, тъй като с решение по протокол №14/22.07.2021 г. на Пленума на
ВСС, считано от същата дата, 1 щатна длъжност „съдия“ е съкратена.

От 16.12.2021 г. до 31.12.2021 г. утвърдената щатна численост на
магистратите е 4 щатни бройки, от които: 1 щатна бройка
административен ръководител-председател; 1 щатна бройка заместник на
административния ръководител - заместник председател и 2 щатни бройки
съдии, тъй като с решение по протокол №27/16.12.2021 г. на Пленума на
ВСС, считано от същата дата, 1 щатна длъжност „съдия“ е съкратена. Със
Заповед №223/30.09.2021 г. на административният ръководител-
председател на Военно-апелативният съд, считано от 01.10.2021 г. до
провеждането на конкурс и встъпването в длъжност на спечелилият
кандидат, е командирована за съдия във ВнАС съдия-полк. Лидия
Евлогиева. Със Заповед №212/01.10.2021 г. административният
ръководител на Военен съд – София, на основание Правилата за случайно
разпределение на делата и осигуряване на равномерна натовареност, е
изключил полк. Евлогиева за автоматичен избор на съдия-докладчик от
ЕИСС, модул „разпределение на дела“ за срок от 01.10.2021 г. до срока й
на командироване във Вонно-апелативен съд – София.

Съдебни служители
Съгласно утвърденото щатно разписание от 01.01.2020 г. щатната

численост на съдебните служители е 15 щатни бройки, от които 2 щатни
бройки ръководни длъжности; 9 щатни бройки специализирана
администрация (от 23.06.2021 г. са 10 щатни бройки) и 4 щатни бройки
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обща администрация (от 23.06.2021 г. са 3 щатни бройки), разпределени
по следния начин: „

Ръководни длъжности - 2 щатни бройки: 1 щатна бройка съдебен
администратор (изпълняващ функциите и задълженията на финансов
контрольор и лице по ЗДОИ) и 1 щатна бройка главен счетоводител.

В специализираната администрация на Софийски военен съд са
следните служби: „Съдебни секретари”, „Съдебно деловодство и
регистратура”, Регистратура за „Класифицирана информация”, „Връчване
на призовки и съдебни книжа”, като общата бройка на служителите е 9
щатни бройки, а от 23.06.2021 г. вече са 10 щатни бройки,  тъй като 1
щатна бройка за главен специалист-човешки ресурси (изпълняващ
допълнително функциите на касиер) е трансформирана в 1 щатна бройка
на Служител по сигурността на информацията (с допълнително възложени
функции на съдебен служител „човешки ресурси“, статистик и касиер).

Съдебните служители, които работят в тях са структурирани, както
следва:

От 23.06.2021 г. 1 щатна бройка на Служител по сигурността на
информацията с допълнително възложени функции на съдебен служител
„човешки ресурси“, статистик и касиер;

Съдебно деловодство: 2 щатни бройки за съдебни деловодители за
2020 г., а от 23.06.2021 г. са 3 щатни бройки (с допълнителни функции на
деловодител в регистратура и архивар, а един изпълнява функциите и на
лице по личните данни в Софийски военен съд);

Съдебни секретари: 4 щатни бройки за съдебни секретари за 2020 г.,
а от 23.06.2021 г. са 3 щатни бройки, като един от тях е и с допълнителна
функция – съдебен деловодител-КИ при отсъствието на титуляра;

Регистратура за „Класифицирана информация”: 1 щатна бройка
съдебен деловодител-класифицирана информация, (изпълняващ
функциите и задълженията и на статистик);

Връчване на призовки и съдебни книжа: 2 щатни бройки за
призовкар.

За освободена 1 щатна бройка „съдебен секретар", след дадено
съгласие от Комисия „Съдебна администрация" и на основание чл. 343, ал.
1 от ЗСВ, със Заповед № 168/19.07.2021 г. на административния
ръководител, е обявен конкурс за заемане на длъжността. Поради
некласиране на кандидат, със Заповед № 205/21.09.2021 г. на
административния ръководител е прекратен конкурсът. В краят на месец
октомври същата година на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ е назначен
съдебен служител на длъжността „съдебен секретар". Във връзка с искане
на административния ръководител за трансформация на 1 щ. бр. от
длъжност „призовкар" в длъжност „съдебен секретар", с решение по
Протокол № 26/24.11.2021 г., Комисия „Съдебна администрация" е дала
съгласие и със Заповед № 256/30.11.2021 г. на административния
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ръководител, считано от 01.12.2021 г., на длъжността е преназначен
съдебен служител.

В общата администрация на Софийски военен съд са 4 съдебни
служители до 23.06.2021 г, когато щатната бройка за главен специалист-
човешки ресурси (изпълняващ допълнително функциите на касиер е
трансформирана, видно от описаното по –горе и е преобразувана в 1 щатна
бройка на Служител по сигурността на информацията /с допълнително
възложени функции на съдебен служител „човешки ресурси“, статистик и
касиер/ и съдебните служители в общата администрация са станали 3
щатни бройк, а именно:

1 щатна бройка за системен администратор;
1 щатна бройка специалист стопанисване на съдебното имущество

(изпълняващ допълнително функциите на домакин и шофьор);
1 щатна бройка чистач.
Съдебните служители са разпределени, както следва: 2 щ. бр.

ръководни длъжности; 10 щ. бр. специализирана администрация и 3 щ. бр.
обща администрация (системен администратор, специалист стопанисване
на съдебното имущество и чистач).

През 2020 г. числеността на служителите от общата и
специализирана администрация на съда, в т.ч. съдебен администратор е
60% от щатната численост на съда, а през 2021 г. 79% от щатната
численост на съда.

През 2020 г. щатното съотношение между магистрати и
администрация е 1 към 2.5, а през 2021 г. е 1 към 3.75. Съотношението
между реално осъществяващи дейността магистрати и служители от
специализираната администрация е 1 към 1,5, а през 2021 г. 1 към 3.33.

Съотношението на магистрати към съдебни служители, както и
между магистрати и служители от специализираната администрация, е по-
ниско от средното за страната. Всеки от съдебните служители, освен
функционалните си задължения, съобразно заеманата от него длъжност, е
изпълнявал и други функции, вменени му със заповед на председателя,
така че съдът да може да осъществява дейността си нормално.

I.2. Материална база, техническа обезпеченост, информационно
обслужване и информационни технологии:

Военен съд – София се помещава на партера в сградата на Съдебната
палата в гр.София. Ползва 9 служебни помещения и 1 помещение на
втория етаж, където е разположена Регистратура „Класифицирана
информация”. Съдебните заседания се насрочват и провеждат в зала 18, ет.
4 на Съдебната палата, а при необходимост и възможност се ползват и
други свободни зали. В съда работят общо тридесет компютъра за 2020 г.
и 26 броя за 2021 г., в различно техническо състояние. Двадесет и седем се
използват като работни станции, а за 2021 г. те са 23 броя и три са в ролята
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на импровизирани сървъри. От тези три един за Съдебно -
административната система-„Съдебно деловодство”, един за „Аладин”
интегрирана система за управление на човешките ресурс и един за правно-
информационната система „Апис”. За антивирусната защита на работните
станции се инсталира ESET Endpoint Antivirus с лиценз от ВСС /до
20.02.2022 г./.

Свързаността с Интернет се осъществява чрез провайдера
’’Еволинк” и резервна връзка чрез ДА „Електронно управление” -
Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ).

От 01.01.2020 г. в съда се използва СУС (система за управление на
съдържанието), в изпълнение на изискванията на проект: „Прилагане на
унифицирани модели и стандарти за съдържание и надграждане на
Единния портал за електронно правосъдие, миграция на интернет
страниците на съдилищата към Единния портал за електронно правосъдие
и предоставяне на електронни услуги”, в изпълнение на Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Проект „Доразвитие и
централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация,
е-услуги и е-правосъдие”, финансиран по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0013, процедура
BG05SFOP001 -3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна
съдебна система”, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020
(ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд”. Съдържанието на Интернет страницата се поддържа чрез система
за управление на съдържанието (СУС). Това позволява на лицата, съгласно
зададения профил за достъп („служител” или „администратор"), да
нанасят корекции в публикуваната информация, като добавят, редактират
или изтриват текст, изображения, документи за download и др.
информация.

На 11.08.2020 г. в съда е внедрена Единна информационна система
на съдилищата (ЕИСС). Системата има и тестов вариант за обучение и
проиграване на различни ситуации. От тази дата новите дела се обработват
от ЕИСС, а вече започнатите се обработват в САС „Съдебно деловодство”.

Всички съдии и съдебни служители разполагат с работни места,
оборудвани с компютърна конфигурация, включваща персонален
компютър, LCD монитор и принтер. В стаята на съдебните секретари са
инсталирани два мрежови лазерни принтера, предвидени за по-голямо
натоварване, с оглед по-големия обем на разпечатвани документи. На
всички съдии и служители в Софийски военен съд е осигурен достъп до
деловодната система, използвана от съда, достъп до вътрешни нормативни
актове (заповеди на административния ръководител, разпределения на
делата, графици за дежурства, отпуски и др.) и интернет през локалната
компютърна мрежа. Решенията, с които присъдите са влезли в сила, се
публикуват на интернет страницата на Софийския военен съд след като
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прокурорът е уведомил съда, че са предприети действия по изпълнението
на наложеното наказание.

С оглед повишаване нивото на компютърната и информационната
сигурност и защита на данните, административният ръководител е издал
Заповеди № 220/16.10.2019 г. и № 254/12.11.2019 г., с които утвърждава
Правила за организация по публикуването на съдебните актове в Интернет
и Вътрешни правила за информационната осигуреност и сигурност,
достъп до Интернет и работа с компютърната, копирната и принтерна
техника в Софийския военен съд.

През 2020 г., в изпълнение на проект по оперативна програма
„Добро управление” - „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за
достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие", в
Софийски военен съд са изпълнени дейности по пилотно внедряване на
обновената по проекта САС и активиране на трансфер на данни към
Единния портал за електронно правосъдие във всеки съд. От 11.08.2020 г„
след внедряването на ЕИСС, такива данни постъпват и от тази система
към ЕПЕП. Във връзка с внедрената в съда ЕИСС, е издадена заповед, в
която са определени: потребителите със специални права в ЕИСС;
ползвателите на ЕИСС, съобразно функционалните им компетентности;
осигурени са квалифицирани електронни подписи на магистратите и
съдебните служители за достъпване и работа в ЕИСС; участие в обучение
и др.

По повод решение на Пленума на ВСС по Протокол № 23/16.09.
2020 г. относно използването на ЕИСС и становище на Общото събрание
на съдиите, съдът продължи да работи с ЕИСС. За подобряване
функционалностите на ЕИСС, със същото решение (т.т. 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7),
Пленумът на ВССе създал работна група, за изготвяне на предложения за
всички необходими промени в ЕИСС, които да бъдат възложени за
доработка на изпълнителя по Договор № ВСС/495/16.01.2019 г. -
„Информационно обслужване" АД. За участие от СВС в нея са определени
съдия-полк. Цанко Грозев и един съдебен деловодител, които в указания
срок са изпратили предложенията на съда към работната група. С решение
на Пленума на ВСС срокът на действие на работната група е удължен,
като представителите на съда са продължили участието си в нея за
изготвяне на единна позиция за доработката и промените в ЕИСС.

Софийският военен съд има сайт с адрес: https://sofia-vs@justice.bg,
който функционира пълноценно от 01.12.2019 г. Създаден е след
изпълнението от Висшия съдебен съвет на проект по Оперативна програма
„Добро управление" с наименование „Доразвитие и централизиране на
порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-
правосъдие".

В съда е на разположение програмен продукт на фирма „Апис" -
„Апис право", инсталиран на файлов сървър и общодостъпен за съдиите и
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служителите посредством локалната компютърна мрежа на съда.
Поддържа се актуален интернет сайт, в който се публикуват съдебните
актове на съда при спазване на Закона за защита на класифицирана
информация и Закона за защита на личните данни, както и информация за
насрочените съдебни заседания, новини, обявления, декларации, доклади
и съобщения, което гарантира постоянна информираност на обществото за
дейността на съда. Сайтът на съда в значителна степен отговаря напълно
на нуждите на потребителите на интернет-страницата. През 2020 г. на
сайта на съда е публикувана информация за дейността му по време на
извънредното положение и последвалата го извънредна епидемична
обстановка - организационни заповеди; информация за отложени и
отсрочени дела; прессъобщения и др., която се актуализира непрекъснато.

I.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.

Разпределението на делата в Софийски военен съд се извършва на
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно
поредността им, по видове дела, и съобразено с процесуалните срокове,
изискващи незабавно произнасяне. В съда действат Правила за случайно
разпределение на делата и осигуряване на равномерна натовареност на
съдиите във Военен съд – София (Правилата, утвр. със Заповед
№ 129/06.06.2019 г., в сила от 007.2019 г.; изм. със Заповед №
200/24.09.2019 г.; изм. и доп. със Заповед № 202/25.09.2020 г. от
административния ръководител-председател на съда).

Електронното разпределение на делата се осъществява посредством
Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), чрез която се
извършва случайно разпределение на дела за определяне на съдия-
докладчик и членове на съдебния състав (съдии и съдебни заседатели) и
документиране на направения избор. Съгласно Раздел III, чл. 4, ал. 1, 2 и 3
от Правилата, електронното разпределение на делата се извършва от
административния ръководител- председател на съда или от заместник на
административния ръководител- заместник председател, които получават
достъп до ЕИСС чрез персонален квалифициран електронен подпис и
персонална парола за достъп. При необходимост, на основание чл. 35, ал. 5
от ПАС, дейността по случайното разпределение на делата може да се
възложи със заповед на административния ръководител-председател на
съдебен служител, който има персонален квалифициран електронен
подпис и персонална парола за достъп до ЕИСС.

Със Заповед № 4/04.01.2020 г. е определена натовареността на
административния ръководител и на зам. на административния
ръководител на съда от 01.01.2020 до 31.01.2020 г. Съдиите разглеждат
само наказателни дела, работили са при 100 % натоварване. На
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административния ръководител на съда е определен процент на
натовареност за всички видове наказателни дела от 70% натовареност на
съда. На зам. на административния ръководител е определена 90%
натовареност за всички видове наказателни дела.

В средата на всеки месец, със заповед на административния
ръководител-председател на съда, се определят дежурните и резервните
дежурни съдии за следващия месец, като дежурството е за една седмица.
Делата по дежурство се разглеждат съгласно Раздел VI от Правилата.

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

До 11.03.2020 г. съдиите и съдебните служители са давали
дежурства съобразно График за дежурствата, който се изготвя в средата на
месеца за следващия. Графиците за дежурство са изготвяни, като са
съобразявани с ползване на платен отпуск на съдиите и съдебните
служители и са качвани на вътрешната компютърна мрежа на съда.

Във връзка със създадената епидемична обстановка, с цел превенция
на заболяването, причинено от вирусна инфекция (COVID-19) и
намаляване риска от възникване на нови случаи на заболявания, решение
на СК на ВСС по т.  31  от Протокол № 8/10.03.2020  г.  и Заповед №
74/11.03.2020 г. на административния ръководител-председател на
Военно- апелативния съд, административният ръководител-председател на
Военен съд – София е издал: Заповед № 76/11.03.2020 г., с която е
преустановено разглеждането на наказателни дела в открити съдебни
заседания, в периода 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г., с изключение на делата
по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ. Указано е на председателите на съдебните състави
по наказателните дела, които са насрочени за разглеждане в открити
съдебни заседания в този период да предприемат мерки по
пренасрочването им в разумен срок, за което да се уведомят съдебните
заседатели, страните и останалите участниците в съдебните производства;
да се преустанови временно приемът на граждани и адвокати в приемното
време на председателя, с изключение на спешни и неотложни случаи,
както и други мерки; с цел ограничаване на контактите с оглед създалата
се обстановка в странта. Изготвен е График на дежурствата на съдиите и
съдебните служители за периода. След влизане в сила на Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., за 2020 г. от
председателя на Софийски военен съд са издадени редица заповеди в тази
насока, свързани и с решенията на СК на ВСС, а именно: Заповед №
78/16.03.2020 г.; Заповед № 80/26.03.2020 г.; Заповед № 84/09.04.2020 г.;
Заповед № 87/04.05.2020 г.; Заповед № 92/14.05.2020 г.; Заповед №
96/20.05.2020 г.; Заповед № 97/20.05.2020 г.; Заповед № 99/28.05.2020 г.;
Заповед № 226/23.10.2020 г. С тях са преустановявани разглеждането на
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наказателни дела в открити съдебни заседания, в отделни периоди от
време с изключение на: дадени видове дела, като е указано на
председателите на съдебните състави по наказателните дела, които са
насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания да предприемат
действия за отсрочването им в разумен срок, на определени дати след
крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди
съдебната ваканция за 2020 г.; Утвърден е списък на дежурни военни
съдии; резервните дежурни военни съдии и съдебните служители за
периода на извънредното положение, график на разпределение на
работното време на съдебните служители, с който служителите, чието
естество на работа позволява, с оглед спецификата и естеството на работа
по изпълнението на длъжностните им характеристики и допълнително
възложени функции, да работят дистанционно от домовете си, като са на
непрекъснато разположение в рамките на работното време. Разрешено е
връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички
наказателни дела да се извършва по телефон или електронен път, като при
липса на посочени такива, да се връчват и изпращат на хартиен носител по
обичайния ред от призовкарите, съгласно графика, при спазване на всички
мерки за защита от разпространяване на COVID-19. С една от заповдите е
указано на съдиите и съдебните служители да участват в дистанционно
обучение, съгласно утвърден План за дистанционно вътрешно обучение.
Част от издаденитезаповеди са изменяни и допълвани с оглед
променящата се противоепидемиологична обстановка в страната и в
съответствие с цялостната картина в страната.

В изпълнение на горепосочените решения на СК на ВСС, обявяване
на извънредна епидемична обстановка и удължаване срока на обявената
извънредна епидемична обстановка, със заповеди на административния
ръководител са определени дежурствата и разполагаемото време на
съдиите и съдебните служители.

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

    Съгласно Вътрешните правила за организация на деловодната и
архивна дейност в Софийския военен съд (утвърден със Заповед
№ 219/16.10.2019 г., изм. и доп. със Заповед № 25/28.01.2020 г. на адм.
ръков.-предс. на СВС; изм. и доп. със Заповед № 175/22.07.2021 г. на адм.
ръков.-предс. на СВС), в съда се водят на хартиен и електронен носител
следните деловодни книги и регистри, съобразени с изискванията на,
ЗЗКИ, ППЗЗКИ, ЗПКОНПИ и ПАС:

1. В служба „ Съдебно деловодство “:

на електронен носител:
· входящ и изходящ дневник,



12

· разносна книга - вътрешна поща;
· описна книга - наказателни дела - I-ва инстанция,
· срочна книга,
· книга за закрити и разпоредителни заседания;
· азбучен указател за образуваните наказателни дела,
· архивна книга,
· книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и

определения по наказателни дела,
· книга за веществените доказателства;
· книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа,

регистър на отводите и самоотводите по НПК;
· регистър за издадени изпълнителни листове,
· регистър за достъп до обществена информация;

на хартиен носител:
· разносна книга - вътрешна поща;
· описна книга - наказателни дела - I-ва инстанция;
· книга опис № 1 ;
· азбучен указател за образуваните наказателни дела;
· книга за закрити и разпоредителни заседания;
· архивна книга;
· наръчник за отразяване на насрочените дела;
· книга за открити заседания;
· регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
· книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и

определения по наказателни дела;
· книга за веществените доказателства;
· книга за получените и върнатите призовки и други съдебни книжа;

регистър за дадени разрешения и откази по чл. 159а, ал. 1 отНПК,
във вр. с чл. 251г, ал. 4 от Закона за електронните съобщения;

· регистър за съдебните актове постановени в открити съдебни
заседания;

· регистър на отводите и самоотводите по НПК;
· регистър на постъпилите и разгледаните от комисията по

професионална етика;
· регистър за издадени изпълнителни листове.

2. В регистратура за „Класифицирана информация“
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на хартиен носител:
· регистър на отчетните документи и/или сборове от документи;
· регистър за изходящи материали, съдържащи КИ (строго секретно;

за служебно ползване,поверително, секретно);
· регистър за входящи материали, съдържащи КИ (строго секретно;

за служебно ползване, поверително, секретно);
· регистър за отчет на носители за многократен запис;
· регистър за издадени разрешения за използване на CPC;
· регистър за отчет на печатите и щемпелите;
· регистър за водене на отчет на служителите допуснати до работа с

материали, съдържащи КИ;
· регистър за отчет на експедиционни писма — входящи/изходящи;

регистър за отчет на експедиционни писма по постъпили искания
за издаване на разрешения за използване на СРС;

· регистър за получени веществени доказателства;
· регистър за отчет на проведено обучение в областта на сигурността

на лицата, допуснати за работа с КИ;
· регистър за получени показания на защитени свидетели;
· регистър за получени искания за използване на СРС и

уведомителни писма по издадени разрешения; книга за контрол на
регистратурата;

· книга за проверките, извършвани от системния администратор на
информационна система СИС „Съдебно деловодство“.

3. От съдебния администратор
на хартиен носител:

· регистър на издадените заповеди за командировка на съдиите и
съдебните служители от СВС;

· регистър на декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);

· регистър на декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
от (ЗПКОНПИ);

· регистър на декларации за промяна в обстоятелства - чл. 35, ал. 1, т.
3 от (ЗПКОНПИ);

· регистър на декларации за промяна на декларирани обстоятелства -
чл. 35, ал. 1, т. 4 от (ЗПКОНПИ);

· регистър на подадените декларации по чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на
труда на съдебните служители от СВС;

· регистър за достъп до данни на Информационната система на
Регистъра на банковите сметки и сейфове в Софийския военен съд;
регистър на направените препоръки, предписания и указания на
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външни одитори и други контролни органи и предприети действия
за изпълнението им;

· регистър на заявки за материали, горива и услуги;
· регистър за предварителен финансов контрол;
· регистър за достъп на данни ГРАО;
· регистър за издадените заповеди в СВС;
· входящ дневник за кореспонденция по електронна поща с ВСС;
· книга за регистриране на издадените болнични листа;
· книга за отчитане на извънредния труд.
На всяко тримесечие се извършва проверка за правилното водене на

съдебното и архивното деловодство. Протоколите на комисията се
съхраняват при съдебния администратор.

Делата се образуват в деня на постъпването им в съда. Изготвянето на
призовките и съобщенията за призованите лица, след разпореждането на
съдия-докладчика за насрочване на делото в съдебно заседание, се
извършва в еднодневен срок. Няма наказателни дела, по които този срок
не е спазен.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
съдебно заседание се извършва в тридневен срок. Няма наказателни дела,
по които този срок не е спазен.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до три дни след
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които срокът не е спазен.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на
участвали в производството страни се извършва до четиринадесет дни.

Отлагане на съдебни заседания поради нередовно връчена призовка
няма.

Изпращането на преписи от решенията се извършва най-късно на
следващия ден след предаване на решенето дело в деловодството. Няма
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 на по-горна инстанция става от един до три дни
след изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.
Няма наказателни дела, по които този срок не е спазен.

I.6. Веществени доказателства.
Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите във

Военен съд – София веществени доказателства се приемат и се
регистрират в книгата за веществени доказателства. Описанието им
отговаря на критериите, въведени в чл.120, ал.3 от ПАС. Веществените
доказателства по делата се приемат и регистрират в Книгата за веществени
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доказателства с приемо-предавателен протокол от ВОП-София от
съдебните деловодители - в „Съдебно деловодство” и в Регистратура за
„Класифицираната информация”. Веществените доказателства се описват
подробно в книгата и се съхраняват на определените места в служба
„Съдебно деловодство” и в Регистратура „Класифицирана информация.
Те се връщат срещу разписка, която се прилага по делото, с попълнени
лични данни на определеното по присъдата лице. Унищожават се от
определена със заповед комисия, като протокол от това се прилага към
съответното дело.

Съгласно т.7 от Заповед № 3/04.01.2021 г. на председателя на
Софийски военен съд е извършена проверка на веществените
доказателства за 2020 г. на 05.04.2021 г. Изготвен е протокол, който се
съхранява в Книгата за веществени доказателства, а копие от него - при
съдебния администратор в класьор „Протоколи от комисии по Заповед №
3/04.01.2021 г.” Приложени са 5 протокола за унищожаване на веществени
доказателства през 2020 г. – от 21.04.2020 г.; от23.07.2020 г.; от 09.12.2020
г. и от 10.12.2020 г.

Съгласно т.7 от Заповед № 3/04.01.2022 г. на председателя на
Софийски военен съд е извършена проверка на веществените
доказателства за      2021 г. на 11.01.2022 г. изготвен е протокол, който се
съхранява в Книгата за веществени доказателства, а копие от него - при
съдебния администратор в класьор „Протоколи от комисии по Заповед №
3/04.01.2022 г.”. Приложени са 6 протокола за унищожаване на
веществени доказателства през 2021 г. – от 02.02.2022 г.; от 15.03.2021 г.;
от 19.04.2021 г.; от 27.04.2021 г.; от 15.11.2022 г.; от 22.11.2021 г.;

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

В началото на годината административният ръководител на
Софийски военен съд е издал Заповед № 4/06.01.2020 г. и съответно
Заповед №3/04.01.2021 г. свързани с ежедневната оперативна дейност на
съда. В тях са определени съставите на комисиите и задачите, които
трябва да извършват съобразно ЗСВ, ПАС, ЗСРС и др.

В случаи на отсъствие на административния ръководител на съда
(поради ползване на отпуск, командировка или други причини) са
издавани заповеди за неговото заместване от заместник-адм. ръководител
съдия-полк. В. Ангелов. За всякаква друга възникнала необходимост по
организацията и дейността на съда, извън Заповед № 3/2020 г. и Заповед
№3/2021 г., административния ръководител издава отделни заповеди.
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Поощрения и наложени наказания.
През 2020 г., на основание чл. 358а, ал. 1 и 2, т. 1 от ЗСВ и чл. 154 от

ПАС, за образцово изпълнение на служебните задължения и проявен
висок професионализъм, и във връзка с въвеждане в експлоатация на
Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) от 11.08.2020 г.,
със „Служебна благодарност и грамота” са отличени:

· Системеният администратор - за проявен висок професионализъм
и инициативност при изпълнение на функционалните му задължения и
поставените допълнителни задачи във връзка с дейността по внедрената в
Софийския военен съд Единна информационна система на съдилищата
(ЕИСС), обучение и оказване на методическа помощ на магистратите и
съдебните служители за работа с програмата.

· Един съдебен служител на длъжност „Съдебен деловодител“ - за
проявен висок професионализъм и инициативност за поставените
допълнителни задачи във връзка с дейността по внедрената в Софийския
военен съд Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС),
обучение и оказване на методическа помощ на магистратите и съдебните
служители за работа с програмата, и участие в работна група за изготвяне
на предложения за всички необходими промени в ЕИСС, които да бъдат
възложени за доработка на изпълнителя по договор № ВСС/495/16.01.2019
г. - „Информационно обслужване" АД.

I.8. Извършени проверки.
Със Заповед № 244 от 07.10.2020 г. на и.ф. административния

ръководител на Военно-аплативен съд е определена комисия, която да
извърши годишна проверка на организацията на дейността на съдиите от
Софийския военен съд за период от 01.11.2019 г. до 01.11.2020 г.
Проверката е отменена със Заповед № 268 от 22.10.2020 г., до второ
нареждане, поради въведените нови противоепидемични мерки на
територията на Република България и избягване струпването на повече
хора на едно място.

От 17 февруари до 13 март 2020 г. е извършена комплексна проверка на
дейността на съда по ЗСРС от Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства. При проверката не са установени
нарушения по организацията на дейността по използване на специални
разузнавателни средства. Проверяващите са оценили с „отличен“ реда и
организацията, създадени в Регистратура „Класифицирана информация”,
без забележки към работата на съда в тази му дейност и оценката „много
добра“ е включена в Отчетния доклад за дейността на съда за 2020 г.

През 2021 г. не е извършвана проверка от Военно-апелативния съд, по
чл. 106, ал. 3, вр. ал. 1, т. 7 от ЗСВ.

От 13 до 14 април 2021 г. е извършена комплексна проверка на
дейността на съда по ЗСРС от Националното бюро за контрол на
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специалните разузнавателни средства. При проверката не са установени
нарушения по организацията на дейността по използване на специални
разузнавателни средства. Проверяващите са оценили с „отличен“ реда и
организацията, създадени в Регистратура „Класифицирана информация",
създадени в Регистратура „Класифицирана информация", без забележки
към работата на съда в тази му дейност и оценката „много добра“ е
включена в Отчетния доклад за дейността на СВС за 2021 г.

I.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.

2020 г.
Годишният доклад на председателя за дейността на Военен съд –

София през 2020 г. е приет с решение на Общото събрание на съдиите на
29.03.2021 г. и е публикуван на Интернет страницата на съда.

През 2020 година, в съда е продължила трайно наложената от
административния ръководител практика всички въпроси, касаещи
организацията на съдебната дейност в съда, да бъдат обсъждани и
съгласувани с общото събрание на съда.

С оглед обобщаване на съдебната практика и подобряване работата
на съда през 2020 г., всяка седмица до м. март, а след това при стриктно
спазване на всички противоепидемиологични мерки, и при необходимост,
са провеждани съвещания и общи събрания на съдиите, протоколирани по
съответния ред и по предварително съобщени теми. Общото събрание на
съдиите е излязло с писмени становища:

· до Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства и на Комисията по правни въпроси към ВСС – относно това
необходими ли са промени в ЗСРС и в НПК относно съхраняването и
унищожаването на ВДС, които са били послужили за нуждите на
съдебното производство;

· до ВКС – по изпратено от заместник-председателя на ВКС и
председател на НК искане за становище по въпроса, предмет на
Тълкувателно дело № 1/2020 г. по описа на ВКС, ОСНК, образувано по
искане на председателя на Висшия адвокатски съвет до заместник-
председателя на ВКС на РБ за приемане на тълкувателно решение от
Общото събрание на НК на ВКС: „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, съставлява ли
престъпление по чл. 252, ал. 1 от По искането е изготвен доклад от съдия-
подп. Лидия Евлогиева, който, след обсъждане, е приет като становище на
ОСС, което е изпратено във ВКС, ОСНК.
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· до ВСС – становище относно анализ на степента на натовареност на
военните съдилища, с конкретно предложение с оглед оптимизирането на
броя и структурата на военните съдилища, сформирана съгласно решение
по т. 37 от Протокол № 23/16.07.2019 г. на СК на ВСС, с което е взето
„принципно съгласие за закриване на военни съдилища”;

· по предложенията за преструктуриране на органите на военното
правораздаване от членовете на ВСС и на комисия „Съдебна карта,
натовареност и съдебна статистика” към СК на ВСС е взето решение, с
което: е приело за сведение Предложенията и становищата на ОСС на
ВнАС и Военен съд – Пловдив, предложението на административния
ръководител на Военен съд – Сливен, и е даден мандат на
административния ръководител на СВС по негова преценка, да изрази
допълнително становище по въпросите, поставени на работната група,
което да съдържа конкретно предложение с оглед оптимизиране на броя
на военните съдилища;

· за промени в ЗСВ относно съдебните заседатели - ОСС е излъчило
съдия-полк. Ванко Ангелов да вземе участие в сформираната от ВСС
работна група. Изготвено е становище от същия, което е обсъдено и
прието на ОСС, и депозирано в работната група, с него са представени
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и
проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от
28.09.2017 г. за съдебните заседатели, издадена от ВСС, относно статута и
дейността на съдебните заседатели във военните съдилища;

· относно продължаване работата по образуване на електронни дела и
извършване на процесуални действия и актове в електронна форма във
внедрената Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) в СВС
и избор на съдия и двама служители от Софийски военен съд, за участие в
работната група по ЕИСС към ВСС;

· относно проекта за ЕИСС и промяна на името на съда в проекта, от
„Военен съд - София” на „Софийски военен съд”;

· относно продължаване работата на СВС с ЕИСС.
В съда е наложена практиката за провеждане на ежеседмични работни

съвещания на магистратите за обсъждане и анализ на съдебната практика
и изменението в нормативните актове; обсъждане на решенията на ЕСПЧ
и решенията на Съда на ЕС по преюдициални запитвания по
наказателноправни и административнонаказателни въпроси; разработване
на обучения вътре в рамките на съда по определени теми и пр.

2021 г.
Годишният доклад на председателя за дейността на Военен съд –

София през 2021 г. е приет с решение на Общото събрание на съдиите на
14.03.2022 г. и е публикуван на Интернет страницата на съда.
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През 2021 г., в съда е продължила трайно наложената от
административния ръководител практика всички въпроси, касаещи
организацията на съдебната дейност в съда, да бъдат обсъждани и
съгласувани с общото събрание на съда.

С оглед обобщаване на съдебната практика и подобряване работата на
съда през 2021 г., всяка седмица, при стриктно спазване на всички
противоепидемични мерки, и при необходимост, са провеждани
съвещания и общи събрания на съдиите, протоколирани по съответния ред
и по предварително съобщени теми.

Общото събрание на съдиите е излязло с писмени становища до ВСС
относно:

· изготвяне на обобщена информация, предназначена за работна група
на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС, за актове с
ограничен достъп, които: подлежат изцяло на публикация, изцяло не
подлежат на публикация, подлежат на публикация без мотивите и
подлежат на частична публикация на мотивите, с оглед преценката на
съдията-докладчик;

· проект на Правила за определяне и поставяне на индекси на
съдебните актове за резултатите от инстанционната проверка и от
производствата за възобновяване по наказателни дела;

· проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
1/09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт;

· списък на т.нар „Актове с ограничен достъп" относно изготвяне на
списък на кодовете от Номенклатурата на статистическите кодове по
наказателни дела, подсъдни на военните съдилища, които изцяло не
подлежат на публикация;

· проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
8/08.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство
към ВСС;

· проект за изменение и допълнение на Правилника за
администрацията на съдилищата.

Провеждани са ежеседмични работни съвещания на магистратите за
обсъждане и анализ на съдебната практика и изменението в нормативните
актове; обсъждане на решенията на ЕСПЧ и решенията на Съда на ЕС по
преюдициални запитвания по наказателноправни и
административнонаказателни въпроси; разработване на обучения вътре в
рамките на съда по определени теми и пр.

I.10. Повишаване на правната подготовка и на квалификацията
на съдиите и на съдебните служители.
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2020 г.
През периода съдия-подп. Лидия Евлогнева е участвала в

електронно дистанционно обучение по следните теми: „Съдебна практика
по чл. 67, ал. 3 и чл. 70 от НК, „Развитие на комуникативни умения.
Съдебна власт и медии" и „Съвременни технологии в съдебната система",
организирани от НИП.

Със Заповед № 97/20.05.2020 г. на административния ръководител
на Военен съд – София е утвърден План за вътрешно дистанционно
обучение на съдиите за периода от 22.05.-15.06.2020 г. Съгласно плана са
реализирани неприсъствени обучения на съдии и съдебни служители по
три теми, разработени и представени от съдиите: полк. Юлиян Банков -
„Необходими промени в закона за СРС и НПК, относно реда и условията и
сроковете по които да се извършва унищожаване на веществени
доказателствени средства, които са изготвени на база събрана информация
чрез СРС"; полк. Ванко Ангелов - „Шофирането след употреба на
наркотици - доказване, умисъл и проблеми в практиката" и пол. Лидия
Евлогиева - „Facebook/Twitter - личен и професионален".

Във връзка с въведеното извънредно положение, работата по график
на съдебните служители - период, в който съдебните служители са в
невъзможност да изпълняват пълноценно и в пълен обем основните си
трудови задължения, и в изпълнение на една от целите, залегнала в
Стратегическия план за дейността на Военен съд – София за периода 2019
г. - 2024 г. и в Концепцията за развитие на Военен съд – София за периода
2019 г. - 2021 г., със Заповед № 84/09.04.2020 г., т. 7, на административния
ръководител е одобрен План за дистанционно обучение на съдебните
служители от Военен съд – София за периода от 13.04.-30.06.2020 г.
Дистанционно обучение на служителите за периода от 13.04.- 30.06.2020 г.
е обхванал:

· лекционен материал, относим за съдебните деловодители и
съдебните секретари, във връзка с Единната информационна система за
противодействие на престъпността (ЕИСПП): „Кратка историческа
справка за ЕИСПП; „Правна уредба за функционирането на ЕИСПП.
Представяне на разделянето на стандартите на ЕИСПП според обхвата
им"; „ЕИСПП номер на наказателното производство и ЕИСПП номер на
престъпления"; „Формиране на ЕИСПП номер на престъпление на НП";
„Представяне на актуалните стандартизирани събития по наказателния
процес"; „Технологичен стандарт"; „Информационен стандарт";
„Наказателно производство"; „Формално логически контрол на обекти";
„Идентификация на основните информационни обекти", разработени от Д.
А. - съдебен деловодител;

· лекционен материал, относим за съдебните деловодители, съдебните
секретари, призовкари и човешки ресурси, във връзка със деловодната
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програма „САС-Съдебно деловодство", разработен от Г.Б. -системен
администратор;

· лекционен материал, относим за съдебни секретари, съдебни
деловодители и призовкари, свързан със Закона за защита на
класифицираната информация, разработен от А.С - съдебен секретар, с
възложени функции на служител по сигурността на информацията; Д. А. -
съдебен деловодител и Й. Н. - съдебен секретар;

· лекционен материал, относим за съдебните деловодители, съдебните
секретари, призовкари, главния счетоводител, човешки ресурси и
специалист стопанисване на съдебното имущество, свързан със защитата
на личните данни, разработен от Г.Г. - лице по защита на данните в съда;

· лекционен материал, относим за всички съдебни служители, по
Правилника за администрацията в съдилищата (права, задължения на
съдебните служители; изпълнение на основните функции от съдебните
служители по звена и др.), разработен от Н.Г. - съдебен администратор;

· лекционен материал „Социалното общуване във Facebook/Twitter -
личен и професионален избор на магистратите и съдебните служители",
разработен от съдия-подп. Лидия Евлогнева.

Съдебните служители са взели участие в обученията, съгласно
разпределението им по целеви групи в зависимост от относимостта им към
темата. Проверка на научения материал се е изразявал в тестове,
изпращани на електронните адреси; отговорите са връщани на
електронния адрес на съда. Процесът по одобряване на лекционния
материал; действията на съдебните служители по получаването на
материалите, е координиран от съдебния администратор и контролиран от
административния ръководител. Резултатите, постигнати от съдебните
служители са много добри и отлични.

Отделно от вътрешното дистанционното обучение, организирано от
административния ръководител, съдии и съдебни служители са участвали
в електронни обучения, организирани от НИП:

· съдебният администратор - „Управление и развитие на екипи.
Екипна работа и ефективност" ОПДУ и в „Изграждане на ефективни
умения за оценка и професионално поведение на съдебната
администрация";

· системният администратор - „Съвременни технологии в съдебната
система";

· съдебен деловодител - ки - „Етично поведение на съдебния
служител" и „Съдебно сътрудничество по наказателни дела";

· един съдебен деловодител - „Длъжностно лице по защита на данните
в органите на съдебната власт";
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· един съдебен деловодител - „Начално обучение на съдебни
служители", „Работа в служба „Архив", „Етично поведение на
съдебния служител";

· един призовкар - „Първоначално обучение на представителите на
комитетите и групите по условия на труд в предприятията",
организиран от ЗБУТ Академи.
Всички съдии и съдебни служители са преминали обучение за

работа с ЕИСС, като вътрешното обучение за работа с ЕИСС се провежда
ежедневно, с активното участие на съдебните служители Е.М. и Г.Б.,
които са преминали и курс за обучители, организиран от „Информационно
обслужване" АД.

2021 г.
Във връзка с въведената епидемична обстановка много от

присъствените обучения, организирани от НИП, са отложени.
Трима съдебни служители са участвали в присъствени и електронни

обучения, организирани от НИП:
· съдебният администратор - „Управление на човешките ресурси.

Организационни аспекти на съдебната администрация. Статут на
съдебните служители";

· един съдебен секретар - „Съдебни секретари";
· съдебен деловодител-класифицирана информация, „Защита на

личните данни в съдебната система".
Трима съдебни служители са участвали в обучения, организирани от

ДКСИ:
· служител по сигурността на информацията - „Първоначално

обучение по защита на класифицираната информация на служители по
сигурността на информацията";

· съдебен деловодител-класифицирана информация - „Първоначално
обучение за завеждащ регистратури за национална класифицирана
информация";

· един съдебен деловодител - „Функционално обучение за куриери,
които пренасят материали, съдържащи класифицирана
информация".

II. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2020 г.

 Образуването на всички видове наказателни дела във Вонен съд –
София става в деня на постъпването им или най-късно на следващия ден.



23

Всички дела се разпределят на съдиите при спазването на изискванията на
чл.9 от ЗСВ.

Представените от Софийски военен съд статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., наказателни дела в Софийски
военен съд са разглеждали– съдия Мадлен Димитрова, съдия Ванко
Ангелов, съдия Юлиян Банков / командирован във ВнАС от 20.11.2020 г.
до 20.11.2021 г./, съдия Цанко Грозев, съдия Лидия Евлогиева и съдия
Георги Петров /същият е излязал в продължителен отпуск по болест от
м.05.2020 г., а делата му са преразпределени на останалите съдии/.

II.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове;

През 2020 г. във Военен съд – София са разгледани общо 244 броя
наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 38 броя;
НЧХД –  1  брой;  ЧНД –  196  броя;  АНХД –2  броя и по чл.78а от НК –  7
броя.

От тях образувани през текущата година са 231 броя: НОХД – 27
броя; НЧХД–1 броя; ЧНД – 196 броя; АНХД – 2 броя и по чл.78а от НК – 5
броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 13
броя дела: НОХД – 11 броя и по чл.78а от НК – 2 броя.

II.1.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове.

Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 56 броя дела: НОХД – 9
броя; НЧХД – няма; ЧНД – 45 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2
броя от тях:

Новопостъпили са 54 броя: НОХД – 7 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 45
броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2 броя.

Останали от предходната година са 2 броя НОХД.
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 35 броя дела: НОХД – 6 броя;

АНХД – 1 брой; ЧНД – 26 броя; АНХД – 1 брой и по чл.78а от НК – няма,
от тях:

Новопостъпили са 33 броя: НОХД – 6 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 26
броя; АНХД – 1 брой и по чл.78а от НК – няма.

Останали от предходната година са 2 броя НОХД.
Съдия Юлиян Банков е разгледал 54 броя дела: НОХД – 6 броя;

НЧХД – няма; ЧНД – 47 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1 брой, от
тях:

Новопостъпили са 51 броя: НОХД – 3 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 47
броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1 брой.

Останали от предходната година са 3 броя НОХД.
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Съдия Цанко Грозев е разгледал 48 броя дела: НОХД – 8 броя;
НЧХД – няма; ЧНД – 37 броя; АНХД – 1 брой и по чл.78а от НК – 2 броя,
от тях:

Новопостъпили са 44 броя: НОХД – 6 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 37
броя; АНХД – 1 брой и по чл.78а от НК – няма.

Останали от предходната година са 4 броя: НОХД – 2 броя и по
чл.78а от НК – 2 броя .

Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 40 броя дела: НОХД – 5
броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 33 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1
брой, от тях:

Новопостъпили са 39 броя: НОХД – 4 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД –
33 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1 брой.

Останало от предходната година е 1 брой НОХД.
Съдия Георги Петров е раззгледал 11 броя дела: 1 НОХД

несвършено от предходна година и 10 дела новопостъпили- 1 НОХД, 8
ЧНД и 1 по 78а от НК. Същите са преразпределени на останалите съдии,
след излизането му в продължителен отпуск по болест.

II.1.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ /
очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия;

В Софийски военен съд за 2020 г. няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл.248а, ал.1 от
НПК.

II.1.4 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а,
ал.2 от НПК;

В Софийски военен съд за 2020 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

II.2. Срокове при насрочване на делото;
II.2.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов чл.247б,

ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по състави/ съдии;
· Във Военен съд – София за 2020 г. има 2 дела насрочени в

разпоредително заседание в тримесечен срок с разрешение на
председателя на съда, а именно:НОХД №53/2020 г. на съдия Грозев
и НОХД №55/2020 г. на съдия Евлогиева.

· Във Военен съд – София за 2020 г. няма дела насрочени в
разпоредително заседание в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда;

· Във Военен съд – София за 2020 г. няма дела насрочени извън
срока;
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II.2.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК
Във Военен съд – София за 2020 г. няма дела насрочени извън срока

по чл.252, ал.2 от НПК.
Във Военен съд – София няма образувани наказателни дела от

частен характер за 2020 г.

II.2.3 Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2020 г. във Военен съд – София, няма дела, на които съдебните
заседания да са насрочени в срок по – дълъг от три месеца.

II.3. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2020 г. общо свършените дела за годината са 224 броя, като от

тях: НОХД – 24 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 192 броя; АНХД – 2 броя и по
чл.78а от НК – 6 броя.

Съдия Мадлен Димитрова е свършила общо 50 броя дела: НОХД –
4 броя и по чл.78а от НК – 1 брой;

Съдия Ванко Ангелов е свършил общо 33 броя дела: НОХД – 6
броя; НЧХД – няма; ЧНД – 26 броя; АНХД – 1 брой и по чл.78а от НК –
няма;

Съдия Юлиян Банков е свършил общо 53  броя дела:  НОХД –  5
броя; НЧХД – няма; ЧНД – 47 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1
брой;

Съдия Цанко Грозев е разгледал 45 броя дела: НОХД – 5 броя;
НЧХД – няма; ЧНД – 37 броя; АНХД – 1 брой и по чл.78а от НК – 2 броя;

Съдия Лидия Елогиева е свършила общо 32 броя дела: НОХД – 2
броя; НЧХД – няма; ЧНД – 29 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1
брой;

Съдия Георги Петров е разгледал 11 броя дела, като всички са
свършени: НОХД – 2 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 8 броя; АНХД – няма и
по чл.78а от НК – 1 брой;

II.4. Останали несвършени наказателни дела в края на годината
по видове и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в
относителен дял по видове и по състави.

През 2020 г. общо несвършените дела в края на годината са 20 броя,
от тях: НОХД – 14 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 4 броя, АНХД – няма и по
чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Мадлен Димитрова има несвършени 6 броя, от тях: НОХД –
3 броя и по чл.78а от НК – 1 брой;

Съдия Ванко Ангелов има несвършени 2 броя НОХД;
Съдия Юлиян Банков има несвършено 1 брой НОХД;
Съдия Цанко Грозев има несвършени 3 броя НОХД;
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Съдия Лидия Елогиева има несвършени общо 8 броя дела: НОХД
– 3 броя; НЧХД – 1 брой и ЧНД – 4 броя;

Съдия Георги Петров няма несвършени дела.

Съпоставка спрямо свършените в относителен дял по видове и
по състави.

Във военен съд –  София за 2020  г.  общо наказателните дела за
разглеждане са 244 броя, като от тях 224 броя са свършени и 20 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е
8.2% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо делата
за разглеждане е 91.8%, което е показател за срочността и бързината
на приключване на съдебните производства.

II.5. Движение на наказателните дела.
II.5.1.  Дела,  решени в едно съдебно заседание –  по видове и за

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2020 г.

във Военен съд -София са общо 214 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 17 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 191 броя; АНХД – няма и по 78а от
НК – 6 броя;

Съдия Мадлен Димитрова е решила в едно съдебно заседание
общо 50 броя дела, като от тях: НОХД – 4 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 45
броя; АНХД – няма и по 78а от НК – 1 брой;

Съдия Ванко Ангелов е решил в едно съдебно заседание общо 29
броя дела, като от тях: НОХД – 3 броя и ЧНД – 26 броя;

Съдия Юлиян Банков е решил в едно съдебно заседание общо 51
броя дела,  като от тях:  НОХД –  3  броя,  НЧХД –  няма,  ЧНД –  47  броя,
АНХД – няма и по 78а от НК – няма.

Съдия Цанко Грозев е решил в едно съдебно заседание общо 42
броя дела, като от тях: НОХД – 4 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 36 броя;
АНХД – няма и по 78а от НК – 2 броя;

Съдия Лидия Евлогиева е решила в едно съдебно заседание общо
32 броя дела,  като от тях:  НОХД – 2 броя;  НЧХД – няма;  ЧНД – 29 броя;
АНХД – няма и по 78а от НК –1 брой;

Съдия Георги Петров е решил в едно съдебно заседание общо 10
броя дела,  като от тях:  НОХД –  1  брой;  НЧХД –  няма;  ЧНД –  8  броя;
АНХД – няма и по 78а от НК – 1 брой;

II.5.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.
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Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 4 броя,
както следва /по видове/: НОХД – 3 броя и НЧХД – няма; ЧНД – няма;
АНХД – 1 брой и по чл.78а от НК – няма;

Съдия Ванко Ангелов е решил в три съдебни заседания 1 брой
НОХД и 1 брой АНХД;

Съдия Юлиян Банков е решил в три съдебни заседания 2 броя
НОХД;

II.5.3. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по
видове, съдии и брой на съдебните заседания.

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания са 6  броя,  както следва /по видове/:  НОХД –  6  броя;  НЧХД –
няма; ЧНД – няма; АНХД – 2 броя и по чл.78а от НК – няма;

Съдия Ванко Ангелов е решила в повече от три съдебни заседания
2 броя НОХД;

Съдия Юлиян Банков е решил в повече от три съдебни заседания 1
брой НОХД.

Съдия Цанко Грозев е решил в повече от три съдебни заседания
общо 2 броя дела, като от тях: НОХД – 1 брой и АНХД – 1 брой;

Съдия Георги Петков е решил в повече от три съдебни заседания 1
брой НОХД.

II.5.4. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера
на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

Общо отложените дела над три пъти за 2020 г. са 5 броя, както
следва /по видове/:  НОХД –  3  броя;  НЧХД –  1  брой и по 78а от НК –  1
брой;:

Съдия Мадлен Димитрова има 2 броя дела отложени над три пъти,
като от тях :

НОХД №153/2019 г. – делото е отлагано 13 пъти за: събиране на
доказателства; изготвяне на експертиза; очна ставка; разпит на свидетел;
неявяване на съдебен заседател по уважителни причини; обяснения на
подсъдим и пледоарии, делото е отсрочвано и поради усложнената
епидемиологична обстановка в страната;

АНД№92/2020 г. – делото е отлагано 4 пъти за: събиране на
доказателства; разпит на свидетели и вещи лица; делото е отсрочвано и
поради усложнената епидемиологична обстановка в страната;

Съдия Ванко Ангелов има 2 броя дела отложени над три пъти, като
от тях :

НОХД №14/2020 г. – делото е отлагано 7 пъти за събиране на
доказателства;

НОХД №116/2020 г. – делото е отлагано 4 пъти за: събиране на
доказателства; разпит на свидетели и вещи лица; заболяване на защитник;
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Съдия Лидия Евлогиева има 1 дело отложено над три пъти :
НЧХД №45/2020 г. – делото е отлагано 4 пъти за събиране на

доказателства; разпит на свидетели и предоставяне на възможност на
страните за постигане на спогодба.

Делата, отлагани в повече от три съдебни заседания са само 5
броя, което е едва 2% от общия брой дела за разглеждане през 2020 г.,
който е 244 броя. Три от делата са отсрочвани в 4 съдебни заседания,
едно в7 съдебни заседания и едно дело е отлагано в 13 съдебни заседания.

Провеждането на повече от три съдебни заседания в повечето
случаи е било свързано със събиране на доказателства или отсътвие от
съдебната зала на страните в процеса. В по-голяма част от случаите
това е било по уважителни причини – заболяване, служебна
ангажираност на адвокати и др. Един от факторите за отлагане на
делата повече от три пъти през 2020 г. е и обявеното през месец март
2020 г. в страната извънредно положение, поради настъпващата
пандемия от коронавирусна инфекция и усложнена епидиемилогична
обстановка. Това е довело до отмяна на насрочени вече съдебни заседания
и отлагането на същите, за по -дълъг период от време.

    II.5.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2020 г. с
посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

За 2020 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Мадлен Димитрова 45 2 1 0 0

Ванко Ангелов 31 1 4 1 0

Цанко Грозев 42 2 2 0 1

Юлиян Банков 49 2 1 1 1

Лидия Евлогиева 27 6 1 0 0

Георги Петров 10 0 0 0 0

общо свършени дела 204 13 9 2 2

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 94.3% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а
само около 4.8% се решават в срок до 1 година и има само две дела са с
продължителност на разглеждане над 1 година.
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II.6. Брой на заседателните дни месечно през 2020 г. – за всеки съдия.

• Брой заседателни дни
№ Съдия I

месец

II

месец

III

месец

IV

месец

V

месец

VI

месец

VII

месец

VIII

месец

IX

месец

X

месец

XI

месец

XII

месец

1 Мадлен
Димитрова

8 4 1 1 5 14 11 4 8 23 16 7

2 Ванко
Ангелов

    5 7 8 0 4 11 4 1 2 34 6 7

3 Цанко Грозев 3 5 0 1 9 15 6 1 3 13 4 6

Юлиян
Банков

1 9 0 6 6 15 2 0 9 19 5 0

Лидия
Евлогиева

5 4 1 0 5 18 4 0 3 13 4 6

Георги
Петров

1 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Видно от така приложените таблици, броя на проведените заседателни дни
за 2020 г. са общо 415 като за всеки съдия е както следва:

Съдия Мадлен Димитрова е имала 102 заседателни дни;
Съдия Ванко Ангелов е имал 89 заседателни дни;
Съдия Цанко Грозев е имал 66 заседателни дни;
Съдия Юлиян Банков е имала 72 заседателни дни;
Съдия Лидия Евлогиева е имала 63 заседателни дни;
Съдия Георги Петров имал 23 заседателни дни;

II.7. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

За 2020 г. в Софийски военен съд, няма спрени наказателни дела.

II.8. Прекратени наказателни производства.
· Прекратени дела по давност

В Софийски военен съд за 2020 г. няма прекратени наказателни дела
от общ характер по давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК
В Софийски военен съд за 2020 г. има прекратено едно наказателно

производство на основание чл.288, ал.1 от НПК по НОХД №151/2019 г.
на съдия Грозев поради настъпила смърт на дееца.

· Прекратени дела по чл.289 НПК
В Софийски военен съд за 2020 г. няма наказателни дела от общ

характер прекратени по чл.289 от НПК.
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· Прекратени дела по други причини след проведени три и повече
съдебни заседания
В Софийски военен съд за 2020 г. няма прекратени дела по други

причини след проведени три и повече съдебни заседания.
· Неправилно образувани и прекратени наказателни дела

В Софийски военен съд за 2020 г. няма такива дела.

II.9. Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство
– с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Софийски военен съд за 2020 г. има две дела върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство, а именно:

На съдия Мадлен Димитрова – НОХД №125/2020 г;
На съдия Лидия Евлогиева – НОХД №176/2020 г.;

II.10. Възобновени наказателни производства – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

За 2020 г. в Софийски военен съд има едно възобновено дело по реда
на Глава 33 от НПК.

ЧНД № 69/2017 г е образувано на 13.06.2017 г. с внесено искане от
ВОП – София относно групиране на наложени наказания на осъдено лице
на основание чл.85 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от
същата дата – съдия Ванко Ангелов. С разпореждане от 22.06.2017 г. е
указано да бъдат уведомени за образуване на делото – ГДНП-МВР, ВОП –
София и МП на РБългария, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“. На 04.08.2017 г. с разпореждане делото е насрочено за
21.08.2017 г. На тази дата е даден ход на делото, като в съдебната зала се е
явил назначеният служебен защитник на осъденото лице, което се е
укрило и е обявено за общодържавно издирване. Делото е приключило на
същата дата с определение, с което са групирани наказанията на осъденото
лице. Определението не е обжалвано в предвидените законови срокове и е
влязло в сила. С молба от осъденото лице до Военен съд – София от
26.07.2019 г. е поискано възобновяване на делото. С резолюция от
30.07.2019 г. молбата е оставена без движение, като е указано на молителя,
че Софийски военен съд не е компетентен да ревизира влязъл в сила акт.
Да се посочи конкретно искане и ако същото е за възобновяване на делото,
молителя да сезира ВКС. На 15.08.2019 г. Софийски военен съд е изпратил
искането на осъденото лице за възобновяване на наказателното
производство по ЧНД №69/2017 г. по описа на същия съд до ВКС. Там е
образувано на 16.08.2019 г. наказателно дело №858/2019 г. Протоколът за
избор на съдия докладчик е от 19.08.2019 г. В открито съдебно заседание
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проведено на 25.10.2019 г. е даден ход на делото като съда е постановил,
че ще се произнесе с решение. Решението е от 23.01.2020 г., с което е
възобновено ЧНД №69/2017 г. по описа на Военнен съд – София. На
24.01.2020 г. делото е възобновено, като от същата дата е и протокола за
избор на съдия-докладчик – съдия Евлогиева. С разпореждане от
30.01.2020 г. делото е насрочено в открито заседание за 20.02.2020 г. На
тази дата е даден ход на делото и същото е приключило с определение, с
което са групирани наложените му наказания по съответните присъди на
основание чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, като му е определено едно
общо наказание. С молба осъдения е обжалвал определението на съда до
Военно-апелативен съд – София. Там е образувано ВЧНД №11/2020 г. на
06.03.2020 г. С протокол от избор на съдия- докладчик от 09.03.2020 г.
делото е разпределено на съдия Петков. С разпореждане от 10.03.2020 г.
председателя на съда е определил състава за разглеждане и произнасяне по
делото. С определение от 23.04.2020 г. делото е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание за 08.06.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е приключило като съда е обявил, че ще се произнесе в
срок. На 22.07.2020 г. с определение съда е изменил определението
постановено по ЧНД №69/2017 г. по описа на Софийски военен съд.

 II.11.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

В Софийски военен съд за 2020 г. няма дела с възобновено съдебно
следствие.

II.12. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
II.12.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Софийски военен съд има постановени общо 6

осъдителните присъди по наказателни дела, както следва:
Съдия Ванко Ангелов е постановил 3 броя осъдителни присъди

/НОХД №91/2019 г., НОХД №171/2019 г. и НОХД №116/2020 г./;
Съдия Юлиян Банков е постановил 2 броя осъдителни присъди

/НОХД №182/2019 г. и НОХД №268/2019 г./;
Съдия Георги Петров е постановил 1 брой осъдителна присъда

/НОХД №288/2018 г./;

II.12.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2020 г. в Софийски военен съд има постановена 1

оправдателна присъда по отделни обвинения:
Съдия Георги Петров: НОХД №288/2018 г.

II.12.3. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за
всеки съдия:
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През 2020 г. в Софийски военен съд няма влезли в сила
оправдателни присъди.

          II.13. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2020 г. в Софийски военен съд  няма обарзувани дела по които

подсъдимият е непълнолетен.

     II.14. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Софийски военен съд за  2020 г. има общо 11 броя

образувани дела, от тях 6 броя дела образувани по искане за вземане на
мярка за неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 5 броя
дела образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение
задържане под стража (чл. 65 НПК ). За всеки съдия, както следва:

Съдия Ванко Ангелов има разгледани общо 4 дела, образувани по
чл.64 и чл.65 от НПК;

Съдия Цанко Грозев има общо разгледани 2 дела, образувани по
чл.64 и чл.65 от НПК;

Съдия Юлиян Банков има общо разгледани 5 дела, образувани по
чл.64 и чл.65 от НПК;

По делата образувани на основание чл.64 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването им по 3 от тях, а по
останалите 3 се е произнесъл в 3 дневен срок от образуването им. По
всички дела образувани на основание чл.65 от НПК, съдът е постановил
определението си в тридневен срок от образуването на делата.

Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани
в предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

II.15. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Софийски Военен съд през 2020 г. има образувани 2 броя

наказателни дела на основание чл.243 от НПК /ЧНД №201/2020 г. на
съдия Ангелов и ЧНД №12/2020 г. на съдия Евлогиева/. Няма образувани
дела за 2020 г. на основание чл.244 от НПК.

II.16. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП –
общо, по видове и съдии.

В Софийски военен съд за 2020 г. има разгледани 191 броя ЧНД
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Мадлен Димитрова има разгледани 45 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП.

Съдия Ванко Ангелов има разгледани 25 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Цанко Грозев има разгледани 36 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.
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Съдия Юлиян Банков има разгледани 47 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Лидия Евлогиева има разгледани 30 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.

Съдия Георги Петров има разгледани 8 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

· производствата по чл.61 - чл.70 от НПК са 8 броя:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 7 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 1 дело;

· производствата по чл.146 – чл.165 от НПК са 33 броя:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 14 дела;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 4 дела;
Съдия Цанко Грозев е разгледал 13 дела;
Съдия Юлиян Банков е разгледал 1 дело;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 1 дело;

· производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 78 броя:

Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 8 дела;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 7 дела;
Съдия Цанко Грозев е разгледал 15 дела;
Съдия Юлиян Банков е разгледал 14 дело;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 26 дело;
Съдия Георги Петров е разгледал 8 дела;

· производства по чл.159а от НПК:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 6 дела;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 7 дела;
Съдия Цанко Грозев е разгледал 3 дела;
Съдия Юлиян Банков е разгледал 4 дела;

· производства по чл.174, ал.2 от НПК:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 9 дела;
Съдия Юлиян Банков е разгледал 22 дела;

· други производства:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 1 дело;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 1 дело;
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Съдия Цанко Грозев е разгледал 2 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 2 дела;

· Брой на издадените разрешения за СРС

съдия първоначално продъжения допълнения разрешения откази ВДС
М. Димитрова 7 1 1 8 1 1
Ю.Банков 16 6 0 21 1 2
общо 23 7 1 29 2 3

II.17. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:
· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“

През 2020 г. няма образувани дела по реда на Глава ХХІV от НПК
„Бързо производство“.

· дела по реда на Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното
разглеждане на делата и посочване на съдията – докладчик;

     През 2020 г. в Софийски военен съд няма разгледани дела по реда на
Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

· дела по реда на Глава ХХVII  от НПК „  Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция “
В Софийски военен съд през 2020 г. има 1 дело образувано по реда

на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция“, на съдия Димитрова – НОХД №144/2020 г.

Делото е образувано, разгледано и приключено в
законоустановените срокове по НПК.

· дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно
наказание“
В Софийски военен съд са образувани през текущата 2020 година – 6

броя дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ По съдии тези
дела са, както следва:

Съдия Мадлен Димитрова: 1 дело;
Съдия Ванко Ангелов: 1 дело;
Съдия Цанко Грозев: 1 дело;
Съдия Юлиян Банков: 1 дело;
Съдия Лидия Евлогиева: 1 дело;
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Съдия Георги Перов: 1 брой дело;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок, съгласно чл.376, ал.1

от НПК.

· дела по Глава XXIX  от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението

В Софийски военен съд за 2020 г. има общо 11 броя дела,
образувани и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на делото със
споразумение“, като 4 дела са по чл.381 от НПК и 7 дела са по чл.384 от
НПК.  По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Мадлен Димитрова: 1 дело по чл.384 от НПК;
Съдия Ванко Ангелов: 1 дело по чл.381 и 1 дело по л.384 от НПК;
Съдия Цанко Грозев: 1 брой дела по чл.381 и 2 броя  по чл.384 от

НПК;
Съдия Юлиян Банков: 1 брой дела по чл.381 и 2 броя  по чл.384 от

НПК;
Съдия Лидия Евлогиева: 1 дело по чл.384 от НПК;
Съдия Георги Петров: 1 дело по чл.381 от НПК;
Във Военен съд – София няма дела насрочени извън 7-мо дневният

срок определен в чл.382, ал.2 от НПК.

· дела по Глава XXXIV  от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките;

В Софийски военен съд за 2020 г. няма дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински
мерки”.

В Софийски военен съд за 2020 г. има 2 броя дела, образувани по
Глава ХХХІV от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:

Съдия Цанко Грозев: ЧНД №160/2020 г.;
Съдия Лидия Евлогиева: ЧНД №52/2020 г.;

· дела по Глава XXXV от НПК „Производства във връзка с
изпълнение на наказанията“ – за всеки съдия, основание,
срокове за приключване;
В Софийски военен съд за 2020 г. има 1 дело, образувано по Глава

ХХХV от НПК „Производства във връзка с изпълнение на наказанията“,
както следва:

Съдия Лидия Евлогиева: ЧНД №210/2020 г. – образувано по
чл.437 т НПК и решено до 3 м.;
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II.18. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията – докладчик и
причините:

В Софийски военен съд няма наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката.

II.19. Натовареност на съдиите:
През 2020 г. за разглеждане са бил общо 231 дела или 19.25 дела

средномесечно. Средномесечното постъпление на дела на съдия при пълен
зает щат (72 човекомесеца) възлиза на 3.21 дела. Средномесечното
постъпление на дела спрямо реално полагащите труд магистрати (60
човекомесеца) е била 3.85 дела. Общ делата за разглеждане са 244 или
средно по 20.33 дела месечно, като средномесечното натоварване на съдия
при пълен зает щат възлиза на 3.39 дела, а спрямо действително
работещите магистрати 4.07. Свършени са 224 дела, като натовареността
по щат към свършените дела възлиза на 3.11 дела, а натовареността на
реално полагащите труд магистрати е 3.73 дела средномесечно.

II.20. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2020 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.

II.20.1 Общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
Софийски военен съд през 2020 г. има общо 23 броя обжалвани и

протестирани съдебни актове, както следва: 11 броя присъди по НОХД; 3
броя решения по АНД – чл.78а от НК; 9 броя определения по ЧНД.

II.20.2 Общ брой върнати от инстанционен контрол съдебни
актове.

За 2020 г. върнати от инстанционен контрол са 19 съдебни актове
както следва: 7 броя присъди по НОХД; 3 броя решения по АНД – чл.78а
от НК; 9 броя определения по ЧНД.

.
· Потвърдени съдебни актове

Върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 9 съдебни
актове, по съдии са както следва:

Съдия Мадлен Димитрова има върнато от инстанционен контрол и
потвърдено едно определение по ЧНД №231/2019 г.

Съдия Ванко Ангелов има върнато от инстанционен контрол и
потвърдено едно определение по ЧНД №78/2020 г.

Съдия Цанко Грозев има върнати от инстанционен контрол и
потвърдени две определения: по ЧНД №194/2020 г. и ЧНД №219/2020 г.;

Съдия Юлиян Банков има върнати от инстанционен контрол и
потвърдени 5 съдебни катове, както следва: присъда по НОХД
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№182/2019 г.; определения: по ЧНД №64/2020 г., ЧНД №158/2020 г.,
ЧНД №161/2020 г. и ЧНД №103/2020 г.

· Отменени съдебни актове
За 2020 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 6

съдебни актове, от тях отменени с връщане на делото за ново
разглеждане са 2 броя съдебни актове; отменени с постановяване на нов
съдебен акт са 4 дела.

Съдия Ванко Ангелов има върнати от инстанционен контрол и
отменени с постановяване на нов съдебен акт 2 дела: НОХД №50/2019 г.
и АНД №1/2020 г

Съдия Цанко Грозев има върнати от инстанционен контрол и
отменени с постановяване на нов съдебен акт 2 дела: НОХД №47/2019 г.
и АНД №131/2019 г. и 1 дело върнато за ново разглеждане от друг състав
на съда: АНД№226/2019 г.

Съдия Георги Петров има върнато от инстанционен контрол и
отменен с връщане за ново разглеждане от друг състав на съда 1 дело
НОХД №288/2018 г.

        III.20.3 Изменени съдебни актова за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

За 2020 г. има 4 съдебни акта върнати от инстанционен контрол и
изменени:

 Съдия Мадлен Димитрова има върната от инстанционен контрол
и изменена една присъда по НОХД №305/2018 г.;

Съдия Ванко Ангелов има върнато от инстанционен контрол и
изменено едно определние по ЧНД №91/2020 г.

Съдия Юлиян Банков има върната от инстанционен контрол и
изменена една присъда по НОХД №43/2019 г.

II.21. Изгубени дела.
         За 2020 г. в Софийски военен съд, няма изгубени наказателни дела.

          II.22. Приключване на делата в установените срокове
II.22.1. Спазване на срока по чл.308/340 от НПК:

· Изготвяне на мотивите по наказателни дела
В Софийски военен съд за 2020 г. по всички наказателни дела от

общ характер мотивите са изготвени в предвидените срокове по чл.308 от
НПК.

· Изготвяне на решения по АНД:
В Софийски военен съд за 2020 г. по всички административно -

наказателни дела решенията са изготвени в сроковете предвидени в
чл.340 от НПК.
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II.22.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
Във Военен съд – София за 2020 г. има общо 11 броя образувани

дела, от тях 6 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 5 броя дела
образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение
задържане под стража (чл. 65 НПК ).

Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани
в предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

II.22.3. Спазване на сроковете по чл. 243, ал.5 и чл.244, ал.5
НПК.

В Софийски Военен съд през 2020 г. има образувани 2 броя
наказателни дела на основание чл.243 от НПК. Няма образувани дела за
2020 г. на основание чл.244 от НПК.

Всички дела образувани на основание чл.243, ал.5 от НПК са
разгледани в предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК.

II.22.4. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Софийски военен съд за 2020 г. всички дела са насрочени и решени

в срока по чл.382, ал.2 от НПК.

II.22.5. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2020 г. в Софийски военен съд,
преписи от присъдите по делата обжалвани и протестирани пред по –
горна инстанция са изпращани своевременно след връщането си от
инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок, съгласно
изискването на чл.416, ал.6 от НПК.

II.23. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Радомир спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед
влиянието на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела за 2020 г във Военен съд –
София се спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на
натовареността и статистическите данни на съда.
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III. ОБРАЗУВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2021 г.

Образуването на всички видове наказателни дела в Софийски военен
съд 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.

Представените от Софийски военен съд статистически данни по
образуване, движение и приключване на делата са следните:

От 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., наказателни дела в Софийски
военен съд са разглеждали– съдия Мадлен Димитрова, съдия Ванко
Ангелов, съдия Юлиян Банков / командирован във ВнАС от 20.11.2020 г.
до 20.11.2021 г./, съдия Цанко Грозев и съдия Лидия Евлогиева.

II.1. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година общо за съда и по видове;

През 2021 г. във Военен съд – София са разгледани общо 293 броя
наказателни дела, разпределени по следния начин: НОХД – 31 броя;
НЧХД – 5 броя; ЧНД – 251 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 6 броя.

От тях образувани през текущата година са 273 броя: НОХД – 17
броя; НЧХД – 4 броя; ЧНД – 247 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 5
броя.

Останали несвършени дела в началото на отчетния период са 20
броя дела: НОХД – 14 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 4 броя; АНХД – няма
и по чл.78а от НК – 1 брой.

II.1.2. Първоинстанционно разглеждане на наказателни дела за
съответната година за всеки състав /съдия/ и по видове.

Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 98 броя дела: НОХД – 8
броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 88 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1
брой от тях:

Новопостъпили са 92 броя: НОХД – 3 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД –
88 броя; АНД – няма и по чл.78а от НК – няма.

Останали от предходната година са 5 броя НОХД и 1 брой по 78а от
НК.

Съдия Ванко Ангелов е разгледал 76 броя дела: НОХД – 9 броя;
НЧХД – 2 броя; ЧНД – 63 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2 броя,
от тях:

Новопостъпили са 74 броя: НОХД – 7 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД –
63 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2 броя.

Останали от предходната година са 2 броя НОХД.
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Съдия Цанко Грозев е разгледал 53 броя дела: НОХД – 7 броя;
НЧХД – 1 брой; ЧНД – 44 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1 брой,
от тях:

Новопостъпили са 50 броя: НОХД – 4 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД –
44 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1 брой.

Останали от предходната година са 3 броя НОХД .
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 65 броя дела: НОХД – 6

броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 56 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2
броя, от тях:

Новопостъпили са 57 броя: НОХД – 3 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 52
броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2 броя.

Останали от предходната година с общо 8 броя дела: 3 броя НОХД;
1 брой НЧХД и 4 броя ЧНД .

Съдия Юлиян Банков е разгледал 1 брой НОХД останало от
предходна година.

II.1.3. Върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ /
очевидна фактическа грешка / в обвинителния акт на основание
чл.248а, ал.1 от НПК – посочване на номер на делото и съдия;

В Софийски военен съд за 2021 г. няма върнати дела на прокурора за
отстраняване на ОФГ в обвинителния акт на основание чл.248а, ал.1 от
НПК.

II.1.4 Прекратени съдебни производства на основание чл.248а,
ал.2 от НПК;

В Софийски военен съд за 2021 г. няма прекратени съдебни
производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

II.2. Срокове при насрочване на делото;
II.2.1 Спазване на срока по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК / нов

чл.247б, ал.2, т.1 от НПК в сила от 30.6.2021 г./ по видове и по състави/
съдии;

· Във Военен съд – София за 2021 г. има 1 дело насрочено в
разпоредително заседание в тримесечен срок с разрешение на
председателя на съда, а именно: НОХД №256/2021 г. на съдия
Димирова.

· Във Военен съд – София за 2021 г. няма дела насрочени в
разпоредително заседание в тримесечен срок без разрешение на
председателя на съда;

· Във Военен съд – София за 2021 г. няма дела насрочени извън
срока;

II.2.2 Спазване на срока по чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК
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Във Военен съд – София за 2021 г. няма дела насрочени извън срока
по чл.252, ал.2 от НПК.

Във Военен съд – София за 2021 г. няма наказателни дела от частен
характер насрочени извън срока по чл.252, ал.4 от НПК.

II.2.3 Спазване на срока по чл.271, ал.10 от НПК по видове и по
състави /съдии/.

През 2021 г. във Военен съд – София, няма дела, на които съдебните
заседания да са насрочени в срок по – дълъг от три месеца.

II.3. Свършени наказателни дела по видове и за всеки съдия.
През 2021 г. общо свършените дела за годината са 282 броя, като от

тях: НОХД – 25 броя; НЧХД – 2 броя; ЧНД – 249 броя; АНХД – няма и по
чл.78а от НК – 6 броя.

Съдия Мадлен Димитрова е свършила общо 95 броя дела: НОХД –
6 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 88 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 1
брой;

Съдия Ванко Ангелов е свършил общо 70 броя дела: НОХД – 6
броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 61 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2
броя;

Съдия Юлиян Банков е свършил общо 1 брой НОХД;
Съдия Цанко Грозев е свършил общо 52 броя дела: НОХД – 7 броя;

НЧХД – няма; ЧНД – 44 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК –1 брой;
Съдия Лидия Елогиева е свършила общо 64 броя дела: НОХД – 5

броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 56 броя; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2
броя;

II.4. Останали несвършени наказателни дела в края на годината
по видове и за всеки съдия. Съпоставка спрямо свършените в
относителен дял по видове и по състави.

През 2021 г. общо несвършените дела в края на годината са 11 броя,
от тях: НОХД – 6 броя; НЧХД – 3 броя; ЧНД – 2 броя, АНХД – няма и по
чл.78а от НК – няма.

Съдия Съдия Мадлен Димитрова има несвършени 2 броя НОХД и
1брой НЧХД;

Съдия Ванко Ангелов има несвършени 3 броя НОХД; 1 брой
НЧХД и 2 броя ЧНД;

Съдия Юлиян Банков няма несвършени дела;
Съдия Цанко Грозев има несвършено 1 брой НЧХД;
Съдия Лидия Елогиева има несвършено 1 брой НОХД;
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Съпоставка спрямо свършените в относителен дял по видове и
по състави.

Във военен съд –  София за 2021  г.  общо наказателните дела за
разглеждане са 293 броя, като от тях 282 броя са свършени и 11 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното:
относителния дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е
едва 3.8% и съответно относителния дял на свършените дела спрямо
делата за разглеждане е 96.2%, което е показател за срочността и
бързината на приключване на съдебните производства. Спрямо 2020 г. в
процентно съотношение свършените дела са повече с около 5%, въпреки
намаления съдийски състав в Софийски военен съд през 2021 г.

II.5. Движение на наказателните дела.
II.5.1.  Дела,  решени в едно съдебно заседание –  по видове и за

всеки съдия.
Наказателните дела, решени в едно съдебно заседание през 2020 г.

във Военен съд -София са общо 268 броя, разпределени по следния начин:
НОХД – 13 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 250 броя; АНХД – няма и по 78а
от НК – 4 броя;

Съдия Мадлен Димитрова е решила в едно съдебно заседание
общо 90 броя дела, като от тях: НОХД – 2 броя и ЧНД – 88 броя;

Съдия Ванко Ангелов е решил в едно съдебно заседание общо 69
броя дела, като от тях: НОХД – 5 броя; НЧХД – 1 брой; ЧНД – 61 броя и
по чл.78а от НК – 2 броя;

Съдия Цанко Грозев е решил в едно съдебно заседание общо 50
броя дела, като от тях: НОХД – 4 броя; НЧХД – няма; ЧНД – 45 броя;
АНД – няма и по 78а от НК – 1 брой;

Съдия Лидия Евлогиева е решила в едно съдебно заседание общо
59 броя дела,  като от тях:  НОХД – 2 броя;  НЧХД – няма;  ЧНД – 56 броя;
АНД – няма и по 78а от НК –1 брой;

II.5.2. Дела, решени в три съдебни заседания – по видове и за
всеки съдия.

Общо решените наказателни дела в три съдебни заседания са 4 броя
НОХД;

Съдия Мадлен Димитрова е решила в три съдебни заседания 2
броя НОХД;

Съдия Съдия Цанко Грозев е решил в три съдебни заседания 1
брой НОХД;

Съдия Съдия Лидия Евлогиева е решила в три съдебни заседания
1 брой НОХД;
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II.5.3. Дела, решени в повече от три съдебни заседания – по
видове, съдии и брой на съдебните заседания.

Общо решените наказателни дела в повече от три съдебни
заседания са 10 броя, както следва /по видове/: НОХД – 7 броя; НЧХД – 1
брой; ЧНД – няма; АНХД – няма и по чл.78а от НК – 2 броя;

Съдия Мадлен Димитрова е решила в повече от три съдебни
заседания: НОХД – 2 броя и по чл.78а от НК – 1 брой.

Съдия Ванко Ангелов е решил в повече от три съдебни заседания 1
брой НОХД;

Съдия Цанко Грозев е решил в повече от три съдебни заседания
общо 2 броя НОХД;

Съдия Лидия Евлогиева е решила в повече от три съдебни
заседания: НОХД – 2 броя; НЧХД – 1 брой и по чл.78а от НК – 1 брой.

II.5.4. Отложени дела над три пъти – с посочване на вида, номера
на делото и съдията – докладчик; причини за отлагането.

За 2021 г. има само едно дело отложено над три пъти, а именно
НОХД№ 103/2021 г. на съдия Лидия Евлогиева. Делото е отлагано 5 пъти
за разпит на свидетели и вещи лица, неявяване на защитник по
уважителни причини, неявяване на подсъдим по уважителни причини.

    II.5.5 Срочност на разглеждане на наказателните дела за 2021 г. с
посочване на периода, вида и съдията – докладчик.

За 2021 г. / Съдия До 1 м. от 1-3 м. от 3-6 м. 6 м.- 1 г. над 1 г.

Мадлен Димитрова 88 3 2 3 1

Ванко Ангелов 62 2 0 0 1

Цанко Грозев 45 2 1 2 1

Юлиян Банков 0 0 0 0 0

Лидия Евлогиева 61 1 1 1 2

общо свършени дела 256 8 4 6 5

Изложените по-горе данни показват, че приблизително 90.1% от
делата се насрочват, разглеждат и приключват в тримесечен срок, а за
2020 г. този процент е бил 94,3%. Наблюдава се много лек спад в
приключилите дела в тримесечен срок, но пък делата решени до 1 година
са намаляли наполовина в сравнение с предходната година, когато
техният дял е бил около 4.8%, а за 2021 г. те са само 2% от общия брой
разгледани дела.
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II.6. Брой на заседателните дни месечно през 2020 г. – за всеки съдия.
• Брой заседателни дни

№ Съдия I

месец

II

месец

III

месец

IV

месец

V

месец

VI

месец

VII

месец

VIII

месец

IX

месец

X

месец

XI

месец

XII

месец

1 Мадлен
Димитрова

9 6 29 49 13 5 5 0 4 4 16 13

2 Ванко
Ангелов

5 5 36 21 9 12 4 9 7 5 4 26

3 Цанко Грозев 6 9 21 9 7 4 4 0 4 8 10 5

Юлиян
Банков

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лидия
Евлогиева

21 6 22 13 6 10 7 3 8 2 3 1

Видно от така приложените таблици, броя на проведените заседателни дни
за 2021 г. са общо 487 като за всеки съдия е както следва:

Съдия Мадлен Димитрова е имала 153 заседателни дни;
Съдия Ванко Ангелов е имал 143 заседателни дни;
Съдия Цанко Грозев е имал 87 заседателни дни;
Съдия Юлиян Банков е имал 1 заседателни дни;
Съдия Лидия Евлогиева е имала 102 заседателни дни;

II.7. Спрени дела – с посочване на вида, номера на делото и
съдията – докладчик, причини за спирането.

За 2021 г. в Софийски военен съд, няма спрени наказателни дела.

II.8. Прекратени наказателни производства.
· Прекратени дела по давност

В Софийски военен съд  за 2021 г. няма прекратени наказателни
дела от общ характер по давност.

· Прекратени дела по чл.288, ал.1 НПК
В Софийски военен съд за 2021 г. няма прекратени наказателни

производства на основание чл.288, ал.1 от НПК.

· Прекратени дела по чл.289 НПК
В Софийски военен съд за 2021 г. има прекратено едно дело, на

основание чл.289 от НПК на съдия Ангелов – НЧХД №213/2021 г.

· Прекратени дела по други причини след проведени три и повече
съдебни заседания
В Софийски военен съд за 2021 г. няма прекратени дела по други

причини след проведени три и повече съдебни заседания.
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· Неправилно образувани и прекратени наказателни дела
В Софийски военен съд за 2021 г. няма такива дела.

II.9. Брой дела, върнати на прокурора с указания за
отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното производство
– с посочване на номера на делото и на съдията – докладчик.

В Софийски военен съд за 2021 г. има две дела върнати на
прокурора с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на
досъдебното производство, а именно:

На съдия Ванко Ангелов – НОХД №21/2021 г;
На съдия Лидия Евлогиева – НОХД №231/2021 г.;

II.10. Възобновени наказателни производства – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

За 2021 г. в Софийски военен съд има едно възобновено дело по реда
на Глава 33 от НПК, а именно НОХД №33/2008 г.

 II.11.  Дела с възобновено съдебно следствие – брой и номер на
делата по видове и за всеки съдия.

В Софийски военен съд за 2021 г. има едно дело с възобновено
съдебно следствие на съдия Ванко Ангелов.

НОХД №14/2020 г. Делото е образувано на 03.02.2020 г. с внесен
ОА на ВОП – София срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.379а,
от НК, чл.274а, ал.3, пр.1 от НК и чл.339, ал.1, пр.2 от НК.  Протоколът за
избор на съдия докладчик е от същата дата – съдия Ванко Ангелов. С
разпореждане от 25.02.2020 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание за 02.04.2020 г. С разпореждане в закрито заседание от
17.03.2020 г. делото е пренасрочено поради обявената епидемиологична
обстановка за 05.05.2020 г. На тази дата ход на разпоредителното
заседание не е даден и същото е отложено за 05.06.2020 г. На тази дата е
даден ход на разпоредителното заседание и същото е отложено за
разглеждане по общия ред за 08.07.2020 г. Проведени са пет съдебни
заседания като делото е отлагано за събиране на доказателства. В
съдебното заседание проведено на 26.01.2021 г. с определение съда е
възобновил съдебното следствие и делото е отложено за 23.03.2021 г.
Проведени са още три съдебни заседания като делото е приключило с
присъда в проведеното съдебно заседание на 15.06.2021 г. По внесена
жалба, делото е изпратено на ВнАС на 15.12.2021 г.

II.12. Видове присъди по глава XX „Съдебно заседание” от НПК.
II.12.1. Осъдителни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
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През 2021 г. в Софийски военен съд има постановени общо 7
осъдителните присъди по наказателни дела, както следва:

Съдия Мадлен Димитрова е постановила 2 броя осъдителни
присъди  /НОХД №153/2019 г. и НОХД №149/2020 г./;

Съдия Ванко Ангелов е постановил 1 брой осъдителна присъда
/НОХД №14/2020 г./;

Съдия Цанко Грозев е постановил 3 броя осъдителни присъди
/НОХД №156/2020 г. /по отделни обвинения/; НОХД №209/2020 г. и
НОХД №53/2020 г./;

Съдия Лидия Евлогиева е постановила 1 брой осъдителна присъда
/НОХД №55/2020 г./;

II.12.2. Оправдателни присъди – общо за съда и за всеки съдия.
През 2021 г. в Софийски военен съд има постановени 6

оправдателни присъди, като от тях: по всички обвинения 4 присъди и по
отделни обвинения 2 присъди:

· По всички обвинения
Съдия Мадлен Димитрова: НОХД №83/2020 г. и НОХД

№144/2020 г.
Съдия Цанко Грозев: НОХД №25/2021 г.
Съдия Юлиян Банков: НОХД №11/2019 г.

· По отделни обвинения
Съдия Ванко Ангелов: НОХД №14/2020 г. и НОХД №156/2020 г.

II.12.3. Влезли в сила оправдателни присъди – общо за съда и за
всеки съдия:

През 2021 г. в Софийски военен съд има 2 броя влезли в сила
оправдателни присъди на съдия Димитрова по НОХД №204/2016 г.и по
НАХД №92/2020 г.

II.13. Дела, по които подсъдимият е непълнолетен.
През 2021 г. в Софийски военен съд  няма обарзувани дела по които

подсъдимият е непълнолетен.

II.14. Дела, образувани на основание чл.64 и чл.65 от НПК.
В Софийски военен съд за 2021 г. има общо 16 броя образувани

дела, от тях 6 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 10 броя дела
образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение
задържане под стража (чл. 65 НПК ). За всеки съдия, както следва:
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Съдия Ванко Ангелов има разгледани общо 10 дела, образувани
по чл.64 и чл.65 от НПК;

Съдия Цанко Грозев има общо разгледани 2 дела, образувани по
чл.64 и чл.65 от НПК;

Съдия Лидия Евлогиева има общо разгледани 4 дела, образувани
по чл.64 и чл.65 от НПК;

По делата образувани на основание чл.64 от НПК, съдът е
постановил определението си в деня на образуването им по 6 от тях, а по
останалите 10 се е произнесъл в 3 дневен срок от образуването им. По
всички дела образувани на основание чл.65 от НПК, съдът е постановил
определението си в тридневен срок от образуването на делата.

Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани
в предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

II.15. Дела, образувани на основание чл.243 и чл.244 от НПК.
В Софийски Военен съд през 2021 г. има образувани 7 броя

наказателни дела на основание чл.243 от НПК, а именно:
Съдия Димитрова – 1 брой /ЧНД №248/2021 г./;
Съдия Ангелов – 3 броя /ЧНД №186/2021 г., ЧНД №254/2021 г.,

ЧНД № 264/2021 г./;
Съдия Грозев – 2 броя /ЧНД №190/2021 г., ЧНД №232/2021 г.,

ЧНД № 264/2021 г./;
Съдия Евлогиева – 1 брой /ЧНД №6/2021 г./;
Няма образувани дела за 2021 г. на основание чл.244 от НПК.

II.16. ЧНД в ДП, образувани по искане на органите на ДП –
общо, по видове и съдии.

В Софийски военен съд за 2021 г. има разгледани 237 броя ЧНД
образувани по искане на органите на ДП, от тях:

Съдия Мадлен Димитрова има разгледани 87 броя ЧНД,
образувани по искане на органите на ДП.

Съдия Ванко Ангелов има разгледани 59 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Цанко Грозев има разгледани 42 броя ЧНД, образувани по
искане на органите на ДП.

Съдия Лидия Евлогиева има разгледани 49 броя ЧНД, образувани
по искане на органите на ДП.
По видове и съдии, делата се разпределят, както следва:

· производствата по чл.61 - чл.70 от НПК са 16 броя:
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 10 дела;
Съдия Цанко Грозев е разгледал 2 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 4 дела;
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· производствата по чл.72 от НПК 8обезпечителни мерки/ са 17 броя:
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 11 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 6 дела;

· производствата по чл.146 – чл.165 от НПК са 69 броя:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 6 дела;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 25 дела;
Съдия Цанко Грозев е разгледал 17 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 21 дело;

· производствата във връзка с разпити пред съдя /чл.222 и чл.223 от
НПК/  в ДП са 30 броя:

Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 2 дела;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 5 дела;
Съдия Цанко Грозев е разгледал 21 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала  2 дела;

· производства по чл.159а от НПК са 68 броя:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 53 дела;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 7 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 8 дела;

· производства по чл.174, ал.2 от НПК са27 броя:
Съдия Мадлен Димитрова е разгледала 26 дела;
Съдия Ванко Ангелов е разгледал 1 дело;

· други производства:
Съдия Цанко Грозев е разгледал 2 дела;
Съдия Лидия Евлогиева е разгледала 8 дела;

· Брой на издадените разрешения за СРС

съдия първоначално продъжения допълнения разрешения откази ВДС
М. Димитрова 12 12 2 23 3 5
В.Ангелов 1 0 0 1 0 0
Ю.Банков 0 0 0 0 0 3
общо 12 12 2 24 3 8

II.17. Срокове за разглеждане и срокове за изготвяне на акта:
· дела по реда на Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“
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През 2021 г. няма образувани дела по реда на Глава ХХІV от НПК
„Бързо производство“.

· дела по реда на Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на
наказателното производство“ – резултати от съдебното
разглеждане на делата и посочване на съдията – докладчик;

     През 2021 г. в Софийски военен съд няма разгледани дела по реда на
Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното производство“.

· дела по реда на Глава ХХVII  от НПК „  Съкратено съдебно
следствие в производството пред първата инстанция “
В Софийски военен съд през 2021 г. има 2 дела образувани по реда

на Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в производството
пред първа инстанция на съдия Димитрова – НОХД №22/2021 г. и НОХД
№ 236/2021 г.

Делата са образувани, разгледани и приключени в
законоустановените срокове по НПК.

· дела по реда на Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно
наказание“
В Софийски военен съд са образувани през текущата 2021 година - 5

броя дела по Глава ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ и още 1 дело
останало несвършено от предходна година. Всички дела за разглеждане са
приключили в края на годината. По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Мадлен Димитрова: 1 дело;
Съдия Цанко Грозев: 1 дело;
Съдия Ванко Ангелов: 2 дела;
Съдия Лидия Евлогиева: 2 дела;
Всички дела са насрочени в едномесечен срок, съгласно чл.376, ал.1

от НПК.

· дела по Глава XXIX  от НПК „Решаване на делото със
споразумение” – за всеки съдия; насрочване и одобряване на
споразумението

В Софийски военен съд за 2021 г. има общо 8 броя дела, образувани
и разгледани по Глава ХХІХ от НПК „Решаване на делото със
споразумение“, като 6 дела са по чл.381 от НПК и 2 дела са по чл.384 от
НПК.  По съдии тези дела са, както следва:

Съдия Ванко Ангелов: 3 дела по чл.381 и 1 дело по л.384 от НПК;
Съдия Цанко Грозев: 3 броя дела по чл.381 от НПК;
Съдия Лидия Евлогиева: 1 дело по чл.384 от НПК;
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Във Военен съд – София няма дела насрочени извън 7-мо дневният
срок определен в чл.382, ал.2 от НПК.

· дела по Глава XXXIV  от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки. Реабилитация“ – за всеки съдия; срокове за
разглеждане, решаване и прилагане на мерките;

В Софийски военен съд за 2021 г. няма дела, образувани по Глава
ХХХІV от НПК, раздел I „Прилагане на принудителни медицински
мерки”.

В Софийски военен съд за 2021 г. има 2 броя дела, образувани по
Глава ХХХІV от НПК, раздел II „Реабилитация”, както следва:

Съдия Ванко Ангелов: ЧНД №27/2021 г.;
Съдия Лидия Евлогиева: ЧНД №228/2021 г.;

· дела по Глава XXXV от НПК „Производства във връзка с
изпълнение на наказанията“ – за всеки съдия, основание,
срокове за приключване;
В Софийски военен съд за 2021 г. има 1 дело, образувано по Глава

ХХХV от НПК „Производства във връзка с изпълнение на наказанията“,
както следва:

Съдия Цанко Грозев: ЧНД №246/2021 г. – образувано по чл.437 от
НПК и решено до 1 м.;

II.18. Несвършени дела, образувани две и повече години преди
момента на проверката – с посочване на вида, съдията – докладчик и
причините:

В Софийски военен съд няма наказателни дела, несвършени и
образувани две и повече години преди момента на проверката.

II.19. Натовареност на съдиите:
През 2021 г. за разглеждане са постъпили общо 273 дела или 22.75

дела средномесечно. Средномесечното постъпление на дела на съдия при
пълен зает щат (48 човекомесеца) възлиза на 5.69 дела. Средномесечното
постъпление на дела спрямо реално полагащите труд магистрати (45
човекомесеца) е била 6.07 дела. Общ делата за разглеждане са 293 или
средно по 24.42 дела месечно, като средномесечното натоварване на съдия
при пълен зает щат възлиза на 6.10 дела, а спрямо действително
работещите магистрати 6.52. Свършени са 282 дела, като натовареността
по щат към свършените дела възлиза на 5.88 дела, а натовареността на
реално полагащите труд магистрати е 6.27 дела средномесечно.

II.20. Качество на съдебните актове по разгледани наказателни
дела за 2021 г. – общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
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/върнати от инстанционен контрол – потвърдени, изменени и
отменени/.

II.20.1. Общ брой обжалвани и протестирани съдебни актове
Софийски военен съд през 2021 г. има общо 46 броя обжалвани и

протестирани съдебни актове, както следва: 17 броя присъди по НОХД; 1
брой присъда по НЧХД; 3 броя решения по АНД – чл.78а от НК; 3 броя
определения по НОХД и 22 броя определения по ЧНД.

.

II.20.2. Общ брой върнати от инстанционен контрол съдебни
актове.

За 2021 г. върнати от инстанционен контрол са 38 съдебни актове
както следва: 9 броя присъди по НОХД; 1 брой присъда по НЧХД; 3 броя
решения по АНД – чл.78а от НК; 3 броя определения по НОХД и 22 броя
определения по ЧНД.

.
· Потвърдени съдебни актове

Върнати от инстанционен контрол и потвърдени са 32 съдебни
актове, по съдии са както следва:

Съдия Мадлен Димитрова има върнати от инстанционен контрол и
потвърдени 5 съдебни актове, както следва: една присъда по НОХД
№204/2016 г., едно решение по АНД №92/2020 г. и три определения по
НОХД №256/2021 г.;

Съдия Ванко Ангелов има върнати от инстанционен контрол и
потвърдени 15 броя определения по: ЧНД №97/2021 г.; ЧНД №98/2021 г;
ЧНД №99/2021 г.; ЧНД №114/2021 г.; ЧНД №115/2021 г.; ЧНД
№116/2021 г.; ЧНД №122/2021 г.; ЧНД №124/2021 г.; ЧНД №191/2021 г.;
ЧНД №192/2021 г; ЧНД №198/2021 г.; ЧНД №226/2021 г.; ЧНД
№227/2021 г.; ЧНД №237/2021 г.; ЧНД №252/2021 г.;

Съдия Цанко Грозев има върнати от инстанционен контрол и
потвърдени 4 съдебни актове, както следва: две присъди по НОХД
№48/2019  г.  и по НОХД №156/2020  г.  и две определения по ЧНД
№33/2021 г. и по ЧНД №232/2021 г.;

Съдия Юлиян Банков има върната от инстанционен контрол и
потвърдена 1 присъда по НОХД №268/2019 г.;

Съдия Лидия Евлогиева има върнати от инстанционен контрол и
потвърдени 7 съдебни актове, както следва: две присъди по НОХД
№55/2020 г. и по НЧХД №45/2020 г., едно решение по АНД №23/2021 г.
и 4 определения по: ЧНД №210/2020 г., ЧНД №100/2021 г., ЧНД
№214/2021 г. и ЧНД №215/2021 г.
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· Отменени съдебни актове
За 2021 г. върнати от инстанционен контрол и отменени са 5

съдебни актове, от тях отменени са 2 съдебни акта и отменени с
постановяване на нов съдебен акт са 3 дела.

Съдия Мадлен Димитрова има върнато от инстанционен контрол
едно НОХД №144/2020 г., по което съдебният акт е отменен и е
постановена нова присъда по чл.78а от НК.

Съдия Ванко Ангелов има върнато от инстанционен контрол едно
НОХД №91/2019 г., по което съдебният акт е отменен и е постановена
нова присъда.

Съдия Цанко Грозев има върнати от инстанционен контрол и
отменени 3 съдебни актове: едно определение по ЧНД №232/2021 г.,
една присъда по НОХД №348/2018 г. и едно решение по АНД
№13/2020г., което е отменено и е постановено ново решение.

        II.20.3. Изменени съдебни актова за съответната година – общо
за съда и за всеки съдия.

За 2021 г. има 1 съдебен акт върнат от инстанционен контрол и
изменен:

 Съдия Ванко Ангелов има върната от инстанционен контрол и
изменена една присъда по НОХД №116/2020 г.;

         II.21. Изгубени дела.
         За 2020 г. в Софийски военен съд, няма изгубени наказателни дела.

          II.22. Приключване на делата в установените срокове
II.22.1. Спазване на срока по чл.308/340 от НПК:

· Изготвяне на мотивите по наказателни дела
В Софийски военен съд за 2021 г. по всички наказателни дела от

общ характер мотивите са изготвени в предвидените срокове по чл.308 от
НПК.

· Изготвяне на решения по АНД:
В Софийски военен съд за 2021 г. по всички административно -

наказателни дела решенията са изготвени в сроковете предвидени в
чл.340 от НПК.

II.22.2. Спазване на срока по чл.65, ал.3 НПК.
В Софийски военен съд за 2021 г. има общо 16 броя образувани

дела, от тях 6 броя дела образувани по искане за вземане на мярка за
неотклонение задържане под стража ( чл. 64 от НПК ) и 10 броя дела
образувани по искане за изменение на мярката за неотклонение
задържане под стража (чл. 65 НПК ).
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Всички дела, образувани на основание чл.65 от НПК, са разгледани
в предвиденият срок по чл.65, ал.3 от НПК.

II.22.3. Спазване на сроковете по чл. 243, ал.5 и чл.244, ал.5
НПК.

В Софийски Военен съд през 2021 г. има образувани 7 броя
наказателни дела на основание чл.243 от НПК. Няма образувани дела за
2020 г. на основание чл.244 от НПК.

Всички дела образувани на основание чл.243 от НПК са разгледани
в предвидените срокове по чл.243, ал.5 от НПК.

II.22.4. Спазване на срока по чл.382, ал.2 от НПК.
В Софийски военен съд за 2021 г. всички дела са насрочени и решени

в срока по чл.382, ал.2 от НПК.

II.22.5. Спазване на срока по чл.416 от НПК – изпращане на
препис от присъдата или определението за изпълнение.

По всички постановени присъди за 2021 г. в Софийски военен съд,
преписи от присъдите по делата обжалвани и протестирани пред по –
горна инстанция са изпращани своевременно след връщането си от
инстанционен контрол, в рамките на 7 дневния срок, съгласно
изискването на чл.416, ал.6 от НПК.

II.23. Информация дали при образуването на наказателни дела в
РС – Радомир спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед
влиянието на натовареността и статистическите данни на съда.

При образуването на наказателни дела за 2021 г във Военен съд –
София се спазва разпоредбата на чл.80 от ПАС, с оглед на
натовареността и статистическите данни на съда.

IV. ПРОВЕРЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА НА СЛУЧАЕН
ПРИНЦИП ЗА 2020 г. и  2021 г.

ДЕЛА НА СЪДИЯ МАДЛЕН ДИМИТРОВА

2020 г.
НОХД № 151/2020 г. е образувано на 28.08.2020 г. по внесен

обвинителен акт от ВОП – София срещу едно лице за престъпление по
чл. 343, ал. 3 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от 31.08.2020 г. С
разпореждане от 11.09.2020 г. делото е насрочено за разглеждане за
28.10.2020 г. Тогава е внесено сключено между ВОП – София и
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подсъдимия споразумение. В това съдебно заседание  е даден ход и делото
е решено с определение за одобряване на споразумението.

НОХД № 163/2020 г. е образувано на 08.10.2020 г. по внесен
обвинителен акт на ВОП – София  срещу едно лице за престъпление по
чл. 354а, ал. 3 от НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 13.10.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание за 24.11.2020 г. На тази дата е даден ход на
разпоредителното заседание. С определение делото е насрочено за
разглеждане по глава 28 от НПК. Приключило е в същия ден с присъда.

АНД № 92/2020 г. е образувано на 17.06.2020 г. по предложение на
ВОП – София за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78 а от НК. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 19.06.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане за 15.07.2020 г. На тази дата делото е даден ход
на делото и същото е отложено за събиране на доказателства за
16.09., 30.09. и 21.10.2020 г. Тогава отново е даден ход на делото и същото
е продължило по определените дати. Отложено за събиране на
доказателства – за 26.11.2020 г. Поради заболяване на свидетел отново  е
отложено за събиране на доказателства - за 25.01.2021 г., когато е  решено.

АНД № 197/2020 г. е образувано на 09.11.2020 г. по предложение на
ВОП – София за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на
административно наказание по чл. 78 а от НК. Протоколът за избор на
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 12.11.2020 г. делото е
насрочено за разглеждане за 02.12.2020 г. На тази дата е даден ход на
делото и същото е решено.

ЧНД № 79 / 2020 г. е образувано на 12.06.2020 г. по искане на ВОП
– София  за вземане на мерки за обезпечаване на глобата и конфискацията
на лек автомобил. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
определение от 12.06.2020 г. делото е решено.

ЧНД № 112 / 2020 г. е образувано на 25.06.2020 г. по искане на ВОП
– София за предоставяне на данни от мобилен оператор. Протоколът за
избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от този ден, делото е
решено.

ЧНД № 142 / 2020 г. е образувано на 15.07.2020 г. по искане на ВОП
– София  за вземане на мерки за обезпечаване на глобата и конфискацията
на лек автомобил. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
определение от 16.07.2020 г. делото е решено.

2021 г.
НОХД № 236/2021 г. е образувано на 20.09.2021 г. по внесен

обвинителен акт от ВОП – София срещу едно лице за престъпление  по
чл. 129, ал. 2 НК. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
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разпореждане от 21.09.2021 г. делото е насрочено за разглеждане за
27.10.2021 г. В това съдебно заседание  е даден ход и делото е приключило
с присъда. Мотивите са предадени на 15.11.2021 г.

ЧНД № 132 / 2021 г. е образувано на 14.04.2021 г. по искане на ВОП
– София за одобряване на протокол за претърсване и изземване по
досъдебно производство.  Протоколът за избор на докладчик е от същата
дата. С разпореждане от този ден, делото е решено.

ЧНД № 238 / 2021 г. е образувано на 21.09.2021 г. по искане на ВОП
– София за предоставяне на данни от мобилен оператор. Протоколът за
избор на докладчик е от същата дата. С разпореждане от 23.09.2021 г. ,
делото е решено.

ЧНД № 248 / 2021 г. е образувано на 26.10.2021 г. по жалба срещу
постановление на ВОП – София за прекратяване на наказателно
производство. Протоколът за избор на докладчик е от същата дата. С
определение от 09.11.2021 г. делото е решено.

ДЕЛА НА СЪДИЯ ВАНКО АНГЕЛОВ

2020 г.
НОХД №137/2020 г.е образувано на 13.07.2020г. по внесен

обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по
чл.325,ал.1 от НК. По обвинителния акт, като свидетели са посочени 23
лица. С разпореждане от 14.07.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
разпоредително заседание на 11.08.2020 г., като на тази дата ход на
заседанието не е даден. Постъпила е молба от адвоката на подсъдимия с
искане за отлагане на делото, като е посочена уважителна причина.
Следващото заседание е насрочено на 29.09.2020 г. в това съдебно
заседание е даден ход на разпоредителното заседание. За разглеждане на
делото по реда на гл.28 от НПК е насрочено за 09.10.2020 г., когато делото
е приключено с присъда

ЧНД № 138/2020 г.е образувано на 14.07.2020г. по реда на
чл.61,ал.3,вр. с чл.65 от НПК. С определение от 15.07.2020г. делото е
приключено;

ЧНД №2/2020 г. е образувано на 16.01.2020г. С разпореждане от
20.01.2020г. производството по делото е приключено;

ЧНД № 201/2020 г. е образувано на 11.11.2020г. по реда на чл.243
от НПК. С определение от 24.11.2020г. производството по делото е
приключено;

2021 г.
НОХД № 223/2021 г. е образувано на 23.07.2021 г. по внесен

обвинителен акт срещу едно лице за извършено престъпление по чл.343а,
ал.3, т.1 от НК и по чл.343б, ал.3 от НК. С разпореждане от 04.08.2021 г. е
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насрочено за разглеждане в разпоредително заседание  на 23.09.2021 г. В
това заседание е даден ход на разпоредителното заседание. След
приключване на разпоредителното заседание, делото е насрочено за
същият ден за разглеждане на внесеното на основание чл.382 от НПК
споразумение. В това съдебно заседание е прието и одобрено
споразумението;

НОХД № 255/2021 г. е образувано на 15.11.2021г. с внесено готово
споразумение. Касае се за извършено престъпление от едно лице по
чл.235,ал.2,пр.1,вр. с ал.1 от НК. С разпореждане от 15.11.2021г. делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 22.11.2021г. В това
съдебно заседание внесеното споразумение е прието и одобрено;

НОХД № 194/2021г. е образувано на 19.05.2021г. с внесено готово
споразумение. Касае се за извършено престъпление от едно лице по
чл.343б,ал.1 от НК. С разпореждане от 20.05.2021г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 25.05.2021г. В съдебно заседание на
25.05.2021г., съдът е приел и одобрил внесеното споразумение;

НОХД № 233/2021 г. е образувано на 31.08.2021г.с внесено готово
споразумение. Касае се за извършено престъпление от едно лице по чл.
343б,ал.1 от НК; С разпореждане от 31.08.2021г. делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 07.09.2021г. В това съдебно
заседание, съдът е приел и одобрил постигнатото между страните
споразумение и е прекратил производството по делото.

НАХД № 225/2021 г. е образувано на 30.07.2021г. по реда на чл.375
и сл. от НПК и чл.78а от НК. С разпореждане от 03.08.2021г. делото е
насрочено за разглеждане на 27.08.2021г.В това съдебно заседание е даден
ход на делото, ход по същество и ход на съдебните прения. Решението е
обявено същият ден. Мотивите към решението са изготвени и предадени
на 09.09.2021г.;

НАХД № 212/2021 г. е образувано на 22.06.2021г. по реда на чл.78а
от НК, чл.375 и сл. от НПК. С разпореждане от 28.06.2021г. делото е
насрочено за разглеждане на 16.07.2021г.,като тогава ход на делото не е
даден.Постъпила е молба от адвоката на подсъдимия с искане делото да се
отложи поради отсъствието му от страната.В следващото съдебно
заседание проведено на 18.08.2021г. е даден ход на делото, ход на
съдебното следствие и ход по същество. Решението е обявено в това
съдебно заседание. Мотивите към решението са изготвени и предадени на
08.09.2021г.;

ЧНД № 27/2021 г. е образувано на 04.02.2021 г. по молба за
реабилитация. С разпореждане от същата дата делото е прекратено и
изпратено по подсъдност на РС- Монтана;
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ДЕЛА НА СЪДИЯ ЦАНКО ГРОЗЕВ

2020 г.
НОХД № 53/2020 г. Делото е образувано на 07.04.2020 г. с внесен

ОА на ВОП – София срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.354а,
ал.3 т.1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата.
С разпореждане от 04.06.2020 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание за 07.07.2020 г. На тази дата е даден ход на разпоредителното
заседание и същото е отложено за разглеждане по общия ред за
29.09.2020г. Проведени са четири съдебни заседания, като в последното от
16.03.2021 г. делото е приключило с присъда. Мотивите са предадени на
16.03.2021 г. Делото е отлагано три пъти за събиране на доказателства и
веднъж поради неявяване на един от защитниците на подсъдимия по
уважителни причини.

НОХД № 1562/2020 г. е образувано на 21.09.2020 г. с внесен ОА на
ВОП – София срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
134, ал.3 във вр. с ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е
от същата дата. С разпореждане от 08.10.2020 г. делото е насрочено в
разпоредително заседание на 10.11.2020 г. На тази дата ход на
разпоредителното заседание не е даден, поради нередовно призоваване на
пострадалото лице и разпоредителното заседание е отложено за
08.12.2020г. На тази дата е даден ход на разпоредителното заседание и
делото е отложено за разглеждане по общия ред на 12.01.2021 г. На тази
дата е даден ход на делото и същото е приключило с постановяване на
присъда. Мотивите са от същия ден.

ЧНД №194/2020 г.: Делото е образувано на 29.10.2020 г. по искане
на прокурор от ВОП – София за вземане на мярка за неотклонение на
основание чл.64, ал.1 от НПК. Протокола за избор на съдия-докладчик е от
същия ден. С разпореждане от закрито заседание делото е насрочено за
30.10.2020 г. На тази дата делото е приключило с определение, с коте е
взета мярка за неотклонение „парична гаранция“.

ЧНД №160/2020 г.: Делото е образувано на 28.09.2020 г. по молба за
реабилитация /чл.433-436 от НПК/. С разпореждане от закрито заседание
делото е насрочено за 04.11.2020 г. На тази дата делото е приключило с
определение, като е оставена молбата без уважение, поради това, че не са
изтекли три години от наложеното наказание.

ЧНД №194/2020 г.: Делото е образувано на 09.12.2020 г. по молба на
подсъдимия с искане за изменение на взетата спрямо същия мярка за
неотклонение „Задържане под стража“ – чл.65, ал.1 от НПК. Протокола за
избор на съдия-докладчик е от същия ден. С разпореждане от закрито
заседание от 10.12.2020 г. делото е насрочено за 12.12.2020 г. На тази дата
делото е приключило с определение, с което не е уважена молбата на
подсъдимия.
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 2021 г.
НОХД № 247/2021 г. Делото е образувано на 21.09.2020 г. по

внесено споразумение от Военно-окръжна прокуратура – София на
основание чл.381, ал.1 и сл. от НПК за извършено престъпление по
чл.343б, ал.1 от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същия
ден. С разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е
насрочено за разглеждане за 02.11.2021 г. На тази дата е одобрено
постигнатото споразумение между страните.

НОХД № 129/2021 г.  е образувано на 13.04.2021  г.  по внесено
споразумение от Военно-окръжна прокуратура – София на основание
чл.381, ал.1 и сл. от НПК за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от
НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същия ден. С
разпореждане от закрито заседание от същия ден делото е насрочено за
разглеждане за 20.04.2021 г. На тази дата е одобрено постигнатото
споразумение между страните.

ЧНД №33/2021 г.: Делото е образувано на 19.02.2021 г. по молба на
подсъдимия с искане за изменение на взетата спрямо същия мярка за
неотклонение „Задържане под стража“ – чл.65, ал.1 от НПК. Протокола за
избор на съдия-докладчик е от 22.02.2021 г., ръчно разпределение на
основание чл.15, т.4 от ПСРДОРНС. С разпореждане от закрито заседание
от същия ден делото е насрочено за 25.02.2021 г. На тази дата делото е
приключило с определение, с което не е уважена молбата на подсъдимия.

ЧНД №270/2021 г.: Делото е образувано на 08.12.2021 г. по искане
за разпит на основание чл.223, ал.1 от НПК. Протокола за избор на съдия-
докладчик е от същата дата. С протокол от открито съдебно заседание на
14.12.2021 г. разпитът е проведен.

ЧНД №190/2021 г.: Делото е образувано на 13.05.2021 г. по жалба
срещу постановление за прекратяване на наказателно производство на
прокурор от ВОП – София, на основание чл.243, ал.5 от НПК. Протокола
за избор на съдия-докладчик е от същата дата. В закрито заседание от
21.05.2021 г. делото е приключило с определение, което потвърждава
постановлението за прекратяване на наказателното производство.

ДЕЛА НА СЪДИЯ ЛИДИЯ ЕВЛОГИЕВА

2020 г.
НОХД № 71/2020 г. Делото е образувано на 08.06.2020 г. с внесен

ОА на ВОП – София срещу 1 лице за извършено престъпление по чл.354а,
ал.3, пр.2-ро, т.1, пр.1-во т.1 от НК. Протоколът за избор на съдия
докладчик е от същата дата. С разпореждане от 12.06.2020 г. делото е
насрочено в разпоредително заседание за 16.07.2020 г. На тази дата не е
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даден ход на разпоредителното заседание, поради неявяване в залата на
служебния защитник на подсъдимия по уважителни причини и същото е
отложено за 08.10.2020 г. На тази дата отново не е даден ход на
разпоредителното заседание, поради това, че защитника на подсъдимия е в
болница и делото е отложено за разглеждане в разпоредително заседание
за 17.11.2020 г. На 09.11.2020 г. поради поставяне под карантина на страна
по делото е пренасрочено за 21.01.2021 г. На тази дата е даден ход на
разпоредителното заседание и делото е отложено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 18.02.2021 г.Проведени са пет съдебни заседания,
като в последното от 07.06.2021 г. делото е приключило с присъда.
Мотивите са предадени на 05.07.2021 г. Делото е отлагано три пъти за
събиране на доказателства, веднъж пъти поради неявяване на адвоката на
подсъдимия по уважителни причини и веднъж, защото съда е дал
възможност на подсъдимия да си организира защитата, поради настъпила
смърт на предходния му адвокат.

НОХД № 55/2020 г. е образувано на 14.04.2020 г. с внесен ОА на
ВОП – София срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
354а, ал.3, пр.2-ро, т.1, пр.1-во, във вр. с чл.20, ал.2 от НК. Протоколът за
избор на съдия докладчик е от същата дата. С протокол за избор на съдия –
докладчик /преразпределение/ от 29.06.2020 г. делото на основание
Заповед №126/29.06.2020 г. е преразпределено на съдия Евлогиева.
Заповедта е във връзка с продължителното заболяване на съдия Петров. С
разпореждане от 02.07.2020 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 03.09.2020 г. На тази дата ход на разпоредителното заседание
е даден и делото е отложено за разглеждане по общия ред на 26.10.2020 г.
Проведени са шест съдебни заседания, като делото е приключило на
10.06.2020 г. с постановяване на присъда. Мотивите са предадени на
09.07.2020 г. Делото е отлагано пет пъти за събиране на доказателства и
едно поради неявяване на свидетел по делото.

НЧХД № 45/2020 г. е образувано на 12.03.2020 г. по частна тъжба
против 1 лице за престъпление по чл. 182, ал.2 от НК. Протоколът за избор
на съдия докладчик е от същата дата. С протокол за избор на съдия –
докладчик /преразпределение/ от 29.06.2020 г. делото на основание
Заповед №126/29.06.2020 г. е преразпределено на съдия Евлогиева.
Заповедта е във връзка с продължителното заболяване на съдия Петров. В
закрито съдебно заседание от 02.07.2020 г., делото е насрочено за
21.07.2020 г. На тази дата ход на делото не е даден поради отсътвие на
адвоката на тъжителката по уважителни причини и разпоредителното
заседание е отложено за 13.10.2020 г. На тази дата е даден ход на делото и
същото е отложено за разглеждане в открито съдебно заседание за
19.10.2020 г. Проведени са четири съдебни заседания, като в последното
от 18.03.2021 г. делото е приключило с присъда. Мотивите са предадени
на 01.04.2021 г. Делото е отлагано предимно за събиране на доказателства



60

и веднъж поради неявяване на адвоката на частния тъжител по уважителни
причини.

АНД № 51/2020 г. Делото е образувано на 07.04.2020 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – София по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.308, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Протоколът
за избор на съдия – докладчик от същия ден. С разпореждане от 30.04.2020
г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за
21.05.2020 г. В това съдебно заседание ход на делото не е даден поради
искане на обвиняемото лице и делото е отложено за 18.06.2020 г. На тази
дата ход на делото е даден и същото е обявено за решаване. Решението е
от същия ден, а мотивите са изготвени на 30.06.2020 г.

ЧНД №74/2020 г.: Делото е образувано на 09.06.2020 г. по искане за
разпит на основание чл.223, ал.1 от НПК. Протокола за избор на съдия-
докладчик е от същата дата. С протокол от открито съдебно заседание на
14.12.2021 г. разпитът е проведен.

ЧНД №11/2020 г.: Делото е образувано на 24.01.2020 г. по жалба на
основание чл.61, ал.3 от НПК На 27.01.2020 г.делото е приключило с
определение от закрито заседание, като е оставена без уважение жалбата.

ЧНД №12/2020 г.: Делото е образувано на 30.01.2020 г. по жалба на
подсъдимата срещу постановление за прекратяване на наказателно
производство по ДП №25-сл/2019 г. по описа на ВОП – Пловдив –
производство по чл.243 от НПК. С определение от закрито заседание
проведено на 13.02.2020 г. е потвърдено постановлението за прекратяване
на наказателното производство, като е изменено основанието за
прекратяване.

2021 г.
НОХД № 231/2021 г. Делото е образувано на 25.08.2021 г. с внесен

ОА на ВОП – София срещу 4 лица за извършено престъпление по чл.116,
ал.1, т.6, т.7 и т.9, вр. чл.115, вр. чл.20, ал.2, вр.ал.1 от НК. Протоколите за
избор на съдия докладчик и председател на състава са от същата дата. С
разпореждане от 14.09.2021г. делото е насрочено в разпоредително
заседание за 21.10.2021г. В открито разпоредително заседание проведено
на 14.12.2021 г. делото е прекратено поради допуснати съществени
процесуални нарушения и е върнато на ВОП – София за доразследване.

НОХД № 211/2021 г. е образувано на 21.06.2020 г. с внесен ОА на
ВОП – София срещу един подсъдим за извършено престъпление по чл.
379а от НК. Протоколът за избор на съдия докладчик е от същата дата. С
разпореждане от 23.06.2021 г. делото е насрочено в разпоредително
заседание на 12.07.2021 г. На тази дата ход на разпоредителното заседание
е даден и поради искане на страните съда е дал възможност за сключване
на споразумение. Делото е продължило след няколко часа в открито
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съдебно заседание по реда на глава 29 от НПК при условията на чл.384 от
НПК. След сключване на споразумението и одобрението от съда на
същото наказателното производство е прекратено.

АНД № 200/2021 г. Делото е образувано на 04.06.2021 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – София по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.325, ал.3 от НК. Протоколът за избор на
съдия – докладчик от същия ден. С разпореждане от 16.06.2021 г. делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 01.07.2021 г. В
това съдебно заседание ход на делото е даден и същото е обявено за
решаване. Решението е от същия ден, а мотивите са изготвени на
05.07.2021 г.

АНД № 23/2021 г. Делото е образувано на 19.01.2021 г. по внесени
материали по досъдебно производство на основание чл.375 от НПК от
Военно-окръжна прокуратура – София по реда на чл.78а от НК, за
извършено престъпление по чл.216, ал.4, вр. с ал.1 от НК. Протоколът за
избор на съдия – докладчик от същия ден. С разпореждане от 21.01.2021 г.
делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за
09.02.2021 г. Проведени са три съдебни заседания, като в последното от
01.06.2021 г. делото е обявено за решаване. Решението е от същия ден, а
мотивите са изготвени на 25.06.2021 г. Делото е отлагано за събиране на
доказателства – гласни и писмени.

ЧНД №6/2021 г.: Делото е образувано на 07.01.2021 г. по жалба на
ФЛ срещу постановление за прекратяване на наказателно производство по
ДП №25-сл/2019 г. по описа на ВОП – София – производство по чл.243 от
НПК. Протоколът за избор на съдия – докладчик от същия ден. С
определение от закрито заседание проведено на 04.02.2021 г. е отменено
постановлението за прекратяване на наказателното производство и делото
е върнато на ВОП – София за изпълнение на описаното в
обстоятелствената част на определението.

ЧНД №201/2021 г.: Делото е образувано на 04.06.2021 г. по жалба
на основание чл.111, ал.3 от НПК – срещу постановление на ВОП –
София, с което е отказано връщане на иззети веществени доказателства.
Протоколът за избор на съдия – докладчик от същия ден.
На 15.06.2021 г. делото е приключило с определение от закрито заседание,
като е оставена без уважение жалбата.

ЧНД №228/2021 г.: Делото е образувано на 13.08.2021 г. по молба за
реабилитация / чл.433-436 от НПК/. Протоколът за избор на съдия –
докладчик от същия ден. С разпореждане от закрито заседание проведено
на 30.08.2021 г. делото е насрочено за 13.09.2021 г. На тази дата с
определение делото е приключило, като лицето е реабилитирано на
основание чл.87, ал7.1 от НПК новление за прекратяване на наказателно
производство по ДП №25-сл/2019 г. по описа на ВОП – Пловдив –
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производство по чл.243 от НПК. С определение от закрито заседание
проведено на 13.02.2020 г. е потвърдено постановлението за прекратяване
на наказателното производство, като е изменено основанието за
прекратяване.

ДЕЛА НА СЪДИЯ ЮЛИЯН БАНКОВ

2020 г.
НОХД № 148/2020 г. е образувано на 25.08.2020 г. по внесен

обвинителен акт срещу едно две лица за извършено престъпление по
чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и 2, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.18,
ал.1 от НК. С разпореждане от 08.09.2020 г. делото е насрочено за
разглеждане в открито разпоредително заседание на 29.10.2020 г., като на
тази дата ход не е даден. Страните са поискали отлагане на делото с оглед
постигане на споразумение. Делото е отложено за 06.11.2020 г., когато
също не е даден ход на делото поради заболяване на единият от
подсъдимите. В съдебно заседание на 10.11.2020 г. делото е приключено
със споразумение;

НОХД №73/2020 г. е образувано на 09.06.2020 г. с внесено готово
споразумение. Касае се за престъпление по чл.343б,ал.1,вр. с чл.54 от НК.
С разпореждане от 10.06.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 16.06.2020 г. В това съдебно заседание, съдът е
приел и одобрил сключеното между страните споразумение;

НОХД №143/2020 г. е образувано на 17.08.2020 г. по внесен
обвинителен акт срещу две лица за извършено престъпление по чл.201,
ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.18, ал.2 от НК. С разпореждане от
17.08.2020г. делото е насрочено за разглеждане в открито разпоредително
заседание на 02.20.2020 г.На тази дата е даден ход на разпоредителното
заседание. Междувременно е внесено споразумение подписано от
страните. След приключване на разпоредителното заседание е даден ход
по реда на гл.29 от НПК. Съдът е приел и одобрил сключеното
споразумение;

НАХД № 15/2020 г. е образувано на 04.02.2020 г. по внесено искане
по реда на чл.375  от НПК,  вр.  с чл.78а от НК.  С разпореждане от
05.02.2020 г. делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
25.02.2020 г. В това съдебно заседание е даден ход на делото, ход по
същество и ход на съдебните прения. Решението е постановено в това
съдебно заседание. Мотивите към решението са постановени същият ден;

ЧНД № 120/2020 г. е образувано на 29.06.2020 г. по реда на чл.159а,
ал.2, пр.1, т.1-т.6 от НПК, във вр. с чл.251, ал.6 от ЗЕС. С разпореждане
№62 от /29.06.2020 г. съдът се е произнесъл по направеното искане;
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ЧНД № 103/2020 г. е образувано на 23.06.2020 г. на основание
искане от ВОП- София по реда на чл.72 от НПК. С определение от същият
ден производството по делото е прекратено;

ЧНД №158/2020 г. е образувано на 23.09.2020 г. по реда на чл.65 от
НПК. Делото е разгледано в съдебно заседание на 25.09.2020 г. С
определение от същият ден производството е приключено;

Констатацията, която може да се направи, на база на
проверените дела е, че делата се образуват, насрочват и приключват в
установените процесуални срокове. Рядко са отлагани дела и когато
това се е налагало е било по няколко оснвни причини - редовно призовани,
но неявили се участници в процеса предимно по уважителни причини.
Делата са отлагани и за събиране на доказателства, разпит на
свидетели и назначаване на съдебни експертизи. Съда се е възползвал
навременно и адекватно от дадените му законови възможности за
дисциплиниране на участниците в процеса. Трябва да се отчете и факта,
че след средата на месец март 2020 г. в страната е обявено извънредно
положение поради настъпващата пандемия от коронавирусна инфекция.
Съгласно приетите с решение на ВСС „Правила и мерки за работа на
съдилищата в условията на пандемия“, административният
ръководител може да вземе решение да се отсрочват насрочените
прозводства за нови дати, да не се провеждат открити съдебни
заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени
в чл.329, ал.3 от Закона за съдебната власт, за определен от него разумен
срок. В контекста на тези правила и с оглед заболеваемостта на
магистрати и съдебни служители, административният ръководител на
Военен съд – София със свои заповеди няколко пъти е разпореждал
отмяна на насрочени съдебни заседания, като същите са били
отсрочвани за по-дълъг период от предвидените срокове в НПК.

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 Военен съд – София 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. Военен съд – София се помещава на
партера в сградата на Съдебната палата в гр.София. Ползва 9 служебни
помещения и 1 помещение на втория етаж, където е разположена
Регистратура „Класифицирана информация”. Съдебните заседания се
насрочват и провеждат в зала 18, ет. 4 на Съдебната палата, а при
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необходимост и възможност се ползват и други свободни зали. Поддържа
се актуален интернет сайт, в който се публикуват съдебните актове на съда
при спазване на Закона за защита на класифицирана информация и Закона
за защита на личните данни, както и информация за насрочените съдебни
заседания, новини, обявления, декларации, доклади и съобщения, което
гарантира постоянна информираност на обществото за дейността на съда.
Сайтът на съда в значителна степен отговаря напълно на нуждите на
потребителите на интернет-страницата. През 2020 г. на сайта на съда е
публикувана информация за дейността му по време на извънредното
положение и последвалата го извънредна епидемична обстановка -
организационни заповеди; информация за отложени и отсрочени дела;
прессъобщения и пр., която е актуализирана непрекъснато.

     1.2. Във Военен съд – София действат Правила за случайно
разпределение на делата и осигуряване на равномерна натовареност на
съдиите в СВС (Правилата, утвр. със Заповед № 129/06.06.2019 г., в сила
от 007.2019 г.; изм. със Заповед № 200/24.09.2019 г.; изм. и доп. със
Заповед № 202/25.09.2020 г. от административния ръководител-
председател на съда).

Електронно разпределение на делата се осъществява посредством
Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), чрез която се
извършва случайно разпределение на дела за определяне на съдия-
докладчик и членове на съдебния състав (съдии и съдебни заседатели) и
документиране на направения избор. Съгласно Раздел III, чл. 4, ал. 1, 2 и 3
от Правилата, електронното разпределение на делата се извършва от
административния ръководител- председател на съда или от заместник на
административния ръководител- заместник председател, които получават
достъп до ЕИСС чрез персонален квалифициран електронен подпис и
персонална парола за достъп. При необходимост, на основание чл. 35, ал. 5
от ПАС, дейността по случайното разпределение на делата може да се
възложи със заповед на административния ръководител-председател на
съдебен служител, който има персонален квалифициран електронен
подпис и персонална парола за достъп до ЕИСС.

Със Заповед № 4/04.01.2020 г. е определена натовареността на
административния ръководител и на зам. на административния
ръководител на съда от 01.01.2020 до 31.01.2020 г. Съдиите разглеждат
само наказателни дела, като са работили са при 100 % натоварване. На
административния ръководител на съда е определен процент на
натовареност за всички видове наказателни дела от 70% натовареност на
съда. На зам. на административния ръководител е определена 90%
натовареност за всички видове наказателни дела.

В средата на всеки месец, със заповед на административния
ръководител-председател на съда, се определят дежурните и резервните
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дежурни съдии за следващия месец, като дежурството е за една седмица.
Делата по дежурство се разглеждат съгласно Раздел VI от Правилата.

2. По показател „организация на деловодната дейност”:
2.1. Във Военен съд – София за проверявания период се водят

всички изискващите се и изброени в ПАС и действащото законодателство
деловодни книги и регистри.

Не бяха установени пропуски при попълването на срочните книги и
книгата за веществените доказателства, описани в обстоятелствената част
на акта. На всяко тримесечие се извършва проверка за правилното водене
на съдебното и архивното деловодство. Протоколите на комисията се
съхраняват при съдебния администратор.

Делата се образуват в деня на постъпването им в съда. Изготвянето
на призовките и съобщенията за призованите лица, след разпореждането
на съдия-докладчика за насрочване на делото в съдебно заседание, се
извършва в еднодневен срок. Няма наказателни дела, по които този срок
не е спазен.

Изготвянето на призовките и съобщенията за призованите лица след
съдебно заседание се извършва в тридневен срок. Няма наказателни дела,
по които този срок не е спазен.

Съдебните протоколи по делата се изготвят в срок до три дни след
съдебното заседание. Няма наказателни дела, по които срокът не е спазен.

Връчването на призовки, съобщения или преписи от жалби на
участвали в производството страни се извършва до четиринадесет дни.

Отлагане на съдебни заседания поради нередовно връчена призовка
няма.

Изпращането на преписи от решенията се извършва най-късно на
следващия ден след предаване на решенето дело в деловодството. Няма
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 на по-горна инстанция става от един до три
дни след изтичане на срока за възражения по подадена жалба или протест.
Няма наказателни дела, по които този срок не е спазен.

2.2. Делата се съхраняват в деловодството, а свършените дела се
предават в архив в определените за това срокове. Спазвани са всички
изисквания на гл.16 от ПАС.

2.3. Съгласно изискванията на Глава XIX от ПАС, постъпилите в
Софийски военен съд веществени доказателства се приемат и се
регистрират в книгата за веществени доказателства. Описанието им
отговаря на критериите, въведени в чл.120, ал.3 от ПАС. Те се връщат
срещу разписка, която се прилага по делото, с попълнени лични данни на
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определеното по присъдата лице. Унищожават се от определена със
заповед комисия, като протокол от това се прилага към съответното дело.

За проверяваният период са издадени съответните заповеди, с които
са назначени комисии: за извършване на инвентаризация на веществените
доказателства, за описване на веществените доказателства, за които е
постановено унищожаване, както и тези, които са без стойност и подлежат
на унищожаване, за осъществяване на физическото унищожаване на
веществени доказателства, описани в протоколите от годишните
инвентаризации. Всички издадени протоколи за проверявания период се
пазят във вид на приложение към книгата за веществени доказателства, а
копие от тях - при съдебния администратор.

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. Във Военен съд – София военен съд за проверявания период

няма върнати дела на прокурора за отстраняване на ОФГ в обвинителния
акт на основание чл.248а, ал.1 от НПК.

3.2. Във Военен съд – София за проверявания период няма
прекратени съдебни производства на основание чл.248а, ал.2 от НПК.

3.3. Произнасянето на съдиите по чл.247а, ал.2, т.1 от НПК във
връзка с насрочването и разглеждането на делата в разпоредително
заседание е ставало своевременно.

Във Военен съд – София няма дела за проверяваният период, които да
са насрочени извън предвидените в чл.252, ал.2 и ал.4 от НПК срокове.

3.4.  При отлагане на дела, насрочването е ставало в рамките на
срока предвиден в чл.271, ал.10 от НПК.

3.5. Не се констатира безпричинно отлагане и забавяне на
производството в проверените дела. Рядко са отлагани дела и когато това
се е налагало е било по няколко основни причини - редовно призовани, но
неявили се участници в процеса предимно по уважителни причини. Делата
са отлагани и за събиране на доказателства, разпит на свидетели и
назначаване на съдебни експертизи. Съда се е възползвал навременно и
адекватно от дадените му законови възможности за дисциплиниране на
участниците в процеса.

3.6. През проверявания период от време няма изгубени дела и такива
прекратени по давност.

За проверявания период има едно прекратено дело на основание
чл.288, ал.1 от НПК за 2020 г. и едно прекратено дело на основание чл.289
от НПК за 2021 г.

Във Военен съд – София за проверявания период няма дела
прекратени по други причини.

3.7. За посочения период няма спрени дела.
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3.8. За проверяваният период има общо 4 дела върнати на прокурора
с указания за отстраняване на нарушения, допуснати на досъдебното
производство, като две от тях са 2020 г. и две за 2021 г.

3.9. През проверявания период има само две дела с възобновено
наказателно производство за 2020  г.  едно и едно за 2021  г.  и едно дело с
възобновено съдебно следствие за 2021 г.

 3.10. През проверявания период няма несвършени дела, образувани
две и повече години преди момента на проверката.

 3.11. Във Военен съд – София за 2020 г. за 2020 г. общо
наказателните дела за разглеждане са 244 броя, като от тях 224 броя са
свършени и 20 броя са несвършените дела. В проценти съотношението е
следното: относителния дял на несвършените дела спрямо делата за
разглеждане е 8.2% и съответно относителния дял на свършените дела
спрямо делата за разглеждане е 91.8%. За 2021 г. общо наказателните дела
за разглеждане са 293 броя, като от тях 282 броя са свършени и 11 броя са
несвършените дела. В проценти съотношението е следното: относителния
дял на несвършените дела спрямо делата за разглеждане е едва 3.8% и
съответно относителния дял на свършените дела спрямо делата за
разглеждане е 96.2%. Наблюдава се повишаване на образуваните
наказателни дела през 2021 г. в сравнение с предходната година, но
въпреки този факт относителния дял на свършените дела спрямо делата за
разглеждане с около 5% по-висок в сравнение с предходната година. Това
е показател за срочността и бързината на приключване на съдебните
производства.

3.12. Няма нарушения на сроковете предвидени по чл.65, ал.3 от
НПК.

3.13. За проверявания период всички дела образувани на основание
чл.243 са разгледани в предвидените срокове по 243, ал.5 от НПК. За
проверяваният период няма дела образувани на основание чл.244 от НПК.

3.14. Във Военен съд – София за проверяваният период няма дела
образувани по Глава ХХІV от НПК „Бързо производство“.

3.15. По Глава ХХVI от НПК „Ускоряване на наказателното
производство“ няма образувани дела за проверяваният период.

3.16. По Глава ХХVII от НПК „ Съкратено съдебно следствие в
производството пред първа инстанция “ за проверявания период има
образувани 3 дела, като едно дело е за 2020 г. и две дела за 201 г.

3.17. По Глава ХХVIII от НПК „ Освобождаване от наказателна
отговорност с налагане на административно наказание“ за 2020 г. са
образувани през текущата година 5 броя дела и още 2 дела са останали
несвършени от предходна година. Свършените дела в края на годината са
6 броя. През текущата 2021 година са образувани 5 броя дела по Глава
ХХVІІІ от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание“ и още 1 дело останало несвършено от
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предходна година. Всички дела са насрочени в предвиденият срок по
чл.376 от НПК. Всички дела за разглеждане са приключили в края на
годината.

 3.18. По Глава XXIX от НПК „Решаване на делото със
споразумение” всички дела са насрочени в рамките на предвиденият срок
по чл.382, ал.2 от НПК.

3.19. По Глава XXXIV от НПК „Прилагане на принудителни
медицински мерки няма образувани дела за проверяваният период.

3.20. За проверявания период няма дела, по които присъдите да са
влезли в сила и същите да не са изпратени в предвиденият 7 – мо дневен
срок посочен в чл.416, ал.6 от НПК.

4. По показател „срочност на изготвяне на съдебните актове”
По отношение спазването на предвидените в процесуалния закон

срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове не се установиха
просрочия.

4.1. Във Военен съд – София за 2020 г. 94.3% от делата се насрочват,
разглеждат и приключват в тримесечен срок, 4.8% се решават в срок до 1
година и има само две дела с продължителност на разглеждане над 1
година. За 2021 г. процента на приключилите в тримесечен срок дела е бил
90.1%. Наблюдава се много лек спад в приключилите дела в тримесечен
срок, но пък делата решени до 1 година са намаляли наполовина в
сравнение с предходната година, когато техният дял е бил около 4.8%, а за
2021 г. те са само 2% от общия брой разгледани дела.

4.2. За 2020 г. и за 2021 г. няма наказателни дела, по които мотивите
да са изготвени извън предвидените срокове съгласно чл.308 от НПК.

4.3. За проверяваният период по всички административно -
наказателни дела решенията са изготвени в предвидените срокове по
чл.340 от НПК.

5. По показател „качество на съдебните актове” :
5.1. През 2020 г. са обжалвани и протестирани общо 23 броя съдебни

актове, а върнати от инстанционен контрол са 19 съдебни актове.
Потвърдени са 9 съдебни актове, отменени са 6 съдебни актове и изменени
са 4 съдебни актове. През 2021 г.са обжалвани и протестирани 46 съдебни
актове, а върнати от инстанционен контрол са 38 съдебни актове.
Потвърдени са 32 съдебни актове, отменени са 5 съдебни актове и изменен
е само 1 съдебен акт. За 2020 г. от върнатите от инстанционен контрол
обжалвани и протестирани съдебни актове 47.4% са потвърдени, 31.6% са
отменени и 21.1% са изменени. За 2021 г. потвърдените са 84.2%,
отменените са 13.2% и изменените са 2.6%. Видно от така представенето
процентно съотношение за двете проверявани години относно върнатите
от инстанционен контрол обжалвани и протестирани съдебни актове се



HaonroAaBa eAHa AOCTa V3pa3eHa nororit.lrerHaTa reHAeHUHr 3a MaKcHMaJroHo
nt'TBT,pAeHU CbAe6Hr4 aKTOBe Za 2021 r. Crulo raxa Mo)Ke Aa ce HanpaBH
u3BOEa, qe ca HaMa,[e,[]t rIOriTt4 c 20%o oTMeHeHilre Ct4edHI4 aKt.oBe KaTo 3a
2021 r. re Beqe ca eABa B pa3Mep Ha 13.2% or Bcr4rrKr4 o6Na,rsaHH Lt
IIPOTCCTI4PAHI4 CIAC6HN AKTOBC. C OfNCA HA UZTVPAHVTE IPOIICHTHI4
cborHolrleH[fl MexAy norBbpAeHI4Te rr orMeHeHHTe cl4e6HH aKToBe BbpHarr{
or IIHCTaHIIHOHeH KOHTpOI 3a npoBepflBaHvfl nepr{oA Mo)Ke Aa ce HarrpaBr4
H3BOAa, qe KaqecrBoro ua cr4e6Hr{Te aKToBe Ce e rroBI4IU}rJIO.

Brs ocHoBa Ha HarIpaBeH[Te rr3BoArr v Ha ocuoBaHrre qJr. 580 an. 2 or
3arcona 3a crge6nara BJracr, lfHcuercroparbr KbM Bncrunq crae6eg
cbBeT He cJreABa AA AAB,A rrpe[opbKtr.

Ha ocHonaHr4e'rl. 58, an. 3 3arona :a cr4e6Hara BJIacr, eK3eMrrJ1f,p or
Hacrosull4rl aKT Aa ce I'I3[parz ua AgnaI,IHLIcrparHBHLrfl pbKoBoAr4TeJr Ha BoeHen
cbA - CoSrax, rofiro B eAHoMeceqeH cpoK or lonyqaBaHero My Aa 3arro3Hae c
Hero BcHqKr{ ub4kru ra cr4e6uv cny)Kr{Tenr4.

flpe4ce4areJltrr na BoeseH cbA - CoSur Aa yBeAoMr.r uraBH v, r4HcrreKTop
naLlucteKTopara ruira BCC 3a LI3rIbJrHeHLrero Ha roBa cBoe 3anbJrxeHr4e.

BrspaxeHl{f, Morar Aa ce npaBtr B ceAeMAHeBeH cpoK or nonyqaBaHero
My, rlpeA TJIaBHI'I-I llHcleKTop Ha Uncuerropara r<rrra BCC, cbfJracHo qn.58.
ar.3 or 3arcoHa sa crne6Hara BJracr.

Cre4 pr3TlrrraHe Ha cpoKa IIo qr. 59, urJr. 3, Lr3p. 2-po or 3arcona 3a
cl4e6uara BJIacr- rIpLI nurlc a Ha [ocrbrrr4Jlr4 Bb3pa)K eHvrfl) a rrpv locrbrrr4Jrr{
TaKI4Ba - CneA rlpol43HaOtHero Ha fJraBHLr-s LrHCrreKTOp Ha ITIBCC no Trx, Korrr{e
oT aKTa, BeAHO C Bb3paX{eHUflTA 14 peIXeHI4sTa tIO TtX Ha rJIaBHuf I,IHC1SKTOp
/npu [ocrbtruJlLI Bb3pilK esusl Ha eneKTpoHeH Hocr4TeJr Aa ce r43rrpar.rrr Ha
rrpeAceAar elrfl Ha BoeHno-arreJrarrrBH ufl arlr.

Ha ocHonaHr4e wr.54, il.1, r.5 or
ce rr3npaTu Ha rrpeAceAaTencTBarur4t
cl4e6eH cbBer.

3arosa:a cr4e6uara BJracr, aKTbr Aa
ct4uftcrara KoJrerrar rrpu Bucttws
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