АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

ПРАВИЛА
за достъп на страните, медиите и гражданите
до съдебните деловодства и съдебната зала
на Апелативен специализиран наказателен съд

I. Страните по въззивни наказателни общ характер дела и въззивни наказателни частни
дела, безпрепятствено упражняват правата си до съдебните деловодства и залата на
АСпНС.
1. По въззивни дела страните - обвиняемите /подсъдимите/, които не са с МНО
„Задържане под стража“ и защитниците упражнят правото си да се запознаят с
доказателствата по конкретното дело, както следва:
За въззивни наказателни частни дела - два дни преди датата на съдебно заседание в
досъдебното деловодство /адвокатска стая/ - партер на АСпНС, в работно време от 8,30 до
17,00 ч.
В деня преди датата на съдебно заседание - за времето от 16 до 17,00 ч.;
По въззивни наказателни частни дела, които се намират в Деловодство
„Класифицирана информация“, чрез деловодителя в регистратурата на АСпНС-партер,
който е длъжен да уведоми деловодителя в Регистратурата за класифицирана информация,
за да придружи страната до адвокатска стая в съответната регистратура, след което до
изхода на сградата.
2.Страните по въззивни наказателни общ характер дела упражняват правата си по
всяко време, след като делото е насрочено за разглеждане пред въззивната инстанция,
освен във времето, когато делата са предоставени на прокурорите от АСП, а именно
четири дни преди датата на съдебно заседание, в който случай, в деня преди датата на
съдебно заседание, делото след 10 ч. ще бъде на разположение на страните до 15,00 ч. в
адвокатска стая - партер досъдебно деловодство АСпНС.
Деловодителят в регистратурата на АСпНС, следва при поискване на делото от
страните да уведомява служителите в съдебното деловодство.
Делото ще бъде предоставяно от съдебен деловодител за запознаване на страните в
адвокатска стая - партер.
В същия период от време и по описания по-горе ред, страните могат да се запознават
с въззивни наказателни общ характер дела, които са секретни, след уведомяване на
секретния деловодител, който да осигури достъп до адвокатската стая.
Деловодителят в регистратурата на АСпНС, е длъжен да уведомява страните за
начина, по който могат да получават пълна информация по делата.

II.
Медиите и гражданите имат свободен достъп до залата на АСпНС съд при
разглеждане на дела, освен в случаите, когато делата са секретни или съдията-докладчик е
разпоредил заседанието да бъде проведено при закрити врата.
Присъствието на фотографи и оператори в съдебната зала се допуска за времето до
влизане на състава на съда, освен в описаните по-горе случаи.
По време на разглеждане на делата медиите и гражданите следва да спазват реда,
който изисква и поддържа председателят на състава.
Информация по делата, които се разглеждат при закрити врата, поради законови
ограничения, ще бъде предоставяна на медиите след приключване на съдебното заседание,
чрез специалист „Връзки с обществеността“ при АСпНС.
III. Съдебният секретар участващ в заседанията, следва да осигурява достъп, като
отваря залата половин час преди обявения час за провеждане на заседанието, за
осигуряване достъп на органите на 03 „Охрана“ за превеждане в зала на конвоираните
лица, на представителите на АСП, медиите и гражданите, преди влизане състава на съда.
С правилата да бъдат запознати всички служители от служби „Регистратура“
„Досъдебно деловодство“, „Съдебно деловодство“, „Регистратура за класифицирана
информация“, „Съдебни секретари“ и специалист „Връзки с обществеността“ в АСпНС.
Правилата да бъдат изпратени за сведение на Министерство на правосъдието - ГД
„Охрана“ и 03 „Охрана“ за запознаване и спазването им при довеждане на задържани
лица /обвиняеми и подсъдими/.
Правилата да бъдат изпратени на АСП за сведение.
Настоящите правила да бъдат обявени на публично място в сградата на АСпНС ул. Черковна № 90 - „Регистратура“ - партер; „Досъдебно деловодство“ /адвокатска стая/ и
на входа на сградата при 03 „Охрана“.
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