Образец № 2
„Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в окръжен съд – наказателни дела“

СТАНДАРТ
за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД
Наказателен профил
Дейност по функционален признак за Длъжността

I. Дейност като първоинстанционен съд.
Надграждане на ключови умения и компетентности,
необходими за изпълнение на правомощията по правораздаване по наказателни,
административнонаказателни дела, подсъдни на окръжен съд. Сътрудничество със СЕС чрез
преюдициални запитвания.
2.
Работа с електронни дела и документи, ЕИСС, специфика на
регистрите по наказателни дела. Изготвяне на електронни изявления.
3.
Конфиденциалност – работа със защитени данни:
класифицирана информация,
лични данни,
служебна информация,
информация, предоставена от други държави.
4. Работа със съдебни заседатели.
1.

1

Показатели за
целево
приложение на
компетентностите1
А1, А4, А6, А7, А8,
А9
Б2, Б4, Б5
А4, А7, А8, А10
Б7,
А5, А8, А9, А10
Б4, Б7

А1, А3, А5, А8

Показателят за целево приложение на дейностите, тук се посочва като Код, съобразно кодификацията, извършена по Образец № 3 „Каталог
на компетентностите към Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на длъжността Съдия“.
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5. Дейност по упражняване на съдебен контрол в досъдебната фаза на наказателно производство.
6. Обща преценка на:
- компетентността на съда по конкретното дело,
- процесуалните възможности за развитието му,
- последиците по ангажиране на различни видове отговорност – наказателна, административна и
гражданска,
- принципа ne bis in idem.
7.Дейност в съдебна фаза на наказателното производство от общ характер
a. Действия на съдия-докладчик и подготовка за съдебно заседание

Б3, Б4, Б5
А1, А3, А4
Б1, Б2, Б6,
А3, А4, А7
Б2

Проверка за подсъдност, допуснати процесуални нарушения, легитимирани за участие в А4, А6
производството като страни лица.
Б2,
- Вземане на конкретни процесуални решения и постановяване на разпореждане, във връзка с А1, А2, А3, А4, А8
движението на делото, подготовка на наказателното дело за разглеждане в открито съдебно Б4, Б5
заседание, определяне състава на съда, администриране на преписи и съобщения и постановяване
на разпореждания с необходими указания към деловодителя на състава. Постановяване на съдебни
актове по движението на делото, в т.ч. актове за прекратяване и изпращане по подсъдност и др. по
НПК. Възлагане на изготвяне или изпълнение от администрацията-съдебен деловодител и съдебен
помощник на изпълнение на актовете.
- Насрочване на делото в открито съдебно заседание /приоритизиране на вида производство-като А3, А4, А5
бързо; с кратки срокове, съгласно НПК, приоритизиране с оглед взети мерки за неотклонение,
обезпечение, фактическата и правна сложност на делото, обществени и социален отзвук/.
b. Разглеждане на наказателното дело в открито съдебно заседание и постановяване на краен съдебен акт.
-
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-

Провеждане на разпоредително заседание. Определяне на процесуалния ред за провеждане на
съдебното производство. Произнасяне по искания за конституиране на страните, мярката за
неотклонение, необходимост от нови доказателства. Администриране на въззивни частни жалби.
Незабавно разглеждане на делото по гл. 27, 28 и 29 от НПК, съобразно спецификите на
процесуалния ред. Доклад на съда.
Разглеждане на производството по общ ред. Действия в хода на съдебното следствие. Очертаване
на предмета на доказване.
Събиране и приемане на доказателства по искане на страните и по почин на съда. Назначаване на
съдебни експертизи, поставяне на задачи на вещите лица и действия по приемане на експертизи.
Работа с веществени доказателства и веществени доказателствени средства.

-

Приключване на съдебното следствие и изслушване на съдебните прения.

-

Изготвяне, обявяване и разясняване на присъда/решение/определение.

-

Проверка и изготвяне на протокол от открито съдебно заседание. Работа със съдебния секретар на
състава.
Изготвяне на мотивите към крайния съдебен акт. Оценка на доказателствените източници –
противоречия, анализ и синтез. Обсъждане на становищата и възраженията на страните.
Изчерпателност на мотивите.
Проверка, подписване и обявяване на мотивите към съдебния акт .

-

-

-

-

-

Отразяване на съдебния акт и мотивите към него в ЕИСС. Работа със съдебните служители по
оповестяване на съдебния акт.
Администриране на въззивни жалби и протести.
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А1, А5, А8
Б1, Б2, Б3
А4, А5
Б2
А2, А4, А5, А8
Б2
А6, А7
Б2, Б5, Б6, Б7
А9, А10
Б2, Б7
А3, А5
Б1, Б3, Б4, Б6
А1, А2, А3, А4, А6,
А9
Б5, Б6
А4, А10
Б5
А2, А3, А5, А6, А7,
А9
Б2, Б7
А10
Б5
А4, А5, А8, А10
Б4, Б5
А3, А4, А8
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8.Дейност по административнонаказателни дела по реда на гл. 28 от НПК (чл. 375 НПК).
9. Дейност по административнонаказателни дела по реда на чл. 83 а от ЗАНН.
10.Дейност по частни наказателни дела, образувани във връзка с изпълнение на наказанията.
11.Дейност по частни наказателни дела, необхванати от т. 4 и т. 9.
II. Дейност като въззивен съд.
1.Особености при колегиалната работа във въззивен състав.

Б5
А3, А4, А6
Б2
А4, А6, А8
Б2
А2, А3, А4, А5, А6
Б2
А2, А3, А4, А6
Б2

А1, А5, А7, А9
Б3, Б5, Б6, Б7
2. Действия по насрочване на делото – проверка на допустимост на производството, произнасяне по А8
Б1, Б3, Б4, Б5
доказателствени искания, допускане на съдебноследствени действия пред въззивния съд
3. Въззивно съдебно заседание – действия по даване ход на делото пред въззивния съд, провеждане А2, А4, А5, А6, А7
Б2, Б5, Б6, Б7
на съдебно следствие, изслушване на съдебни прения2
А2, А3, А6, А7, А9
4. Действия по постановяване на въззивен съдебен акт – присъда/решение/определение
Б2, Б7
5. Специфични дейности на окръжния съд по съдебни производства, разглеждани по реда на Глава А1, А2, А3, А4, А6,
А9
ХХІІ НПК
Б5, Б6
III. Дейност по международно сътрудничество по наказателни дела в съответствие с правомощията
при наличие или отсъствие на многостранни/двустранни международни договори.
1. Дейност по търсене на сътрудничество.
2

Приложими са и стандартите по отношение на първоинстанционното производство, посочени в раздел I, т. 7, “b”
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а) При провеждане на производството – избор на подходящ инструмент за установяване на подсъдим в
чужбина и довеждането му пред съда, събиране на доказателства, вземане на обезпечения в чужбина,
мерки спрямо пострадал и др.
б) При изпълнение на влезлия в сила съдебен акт – избор на подходящ инструмент за изпълнение на
пробация, условни наказания, лишаване от права, конфискация, отнемане в полза на държавата и др.
2. Дейност по предоставяне на сътрудничество
а) спрямо държави членки на ЕС3

А3, А4, А5, А7, А8,
А10, А11
Б5, Б7
А3, А4, А5, А7, А8,
А10, А11
Б5, Б7

А4, А5, А8, А10,
А11
Б5, Б7
б) спрямо държави извън ЕС, с които са налице многостранни/двустранни международни договори
А4, А5, А8, А10,
А11
Б5, Б7
в) спрямо държави, необхванати от сключени от България международни договори
А3, А11
Б2, Б7
3. Производства по признаване на съдебни актове, постановени в други държави. А4, А5, А8, А10,
А11
Познаване, избор и прилагане на подходящ инструмент.
Б2, Б5, Б7
4. Дейност при водени в други държави наказателни производства
а) трансфер на наказателно производство
А4, А5, А6, А11
Б2, Б5
б) паралелни наказателни производства, ne bis in idem
А4, А5, А6, А7, А11
Б2, Б5
4
5.Комуникация и директно сътрудничество със съдебни и несъдебни органи на други държави.
А4, А5, А10, А11
3
4

Обхваща всички инструменти, основани на принципа на взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела в ЕС.
Приложими са и стандартите по р. I, т. 3
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Б7
IV. Дейност по дела от компетентност на Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС)
2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за
създаване на Европейска прокуратура
1. Познаване и прилагане на принципите на законност, субсидиарност, пропорционалност, безпристрастност и А7, А9, А11
справедливост. Специфики по очертаване на приложимото право.
Б2, Б5
2. Съдебен контрол за законосъобразност върху процесуалните актове на Европейската прокуратура.
А4, А6, А7, А9
Б2, Б5
3. Преценка по материалната компетентност на Европейската прокуратура – престъпления:
А6, А7, А8, А9, А11
- засягащи финансовите интереси на Съюза, които са предвидени в Директива (ЕС) 2017/1371;
Б1, Б6, Б7
- свързани с участието в престъпна организация по смисъла на Рамково решение 2008/841/ПВР;
- неразривно свързано с престъпно деяние по Директива (ЕС) 2017/1371.
4. Процесуални аспекти на процеса на доказване по дела, внесени от Европейската прокуратура (национални А1, А2, А3, А4, А6,
и трансгранични разследвания, допустимост и надеждност на доказателства, правила за анализ и синтез и А8, А10
др.).
Б1, Б2, Б4, Б6, Б7
5. Специфики при администриране на съдебни книжа и въззивни жалби и протести срещу постановен
А4, А7, А10
съдебен акт на националните съдилища.
Б5
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