Р Е П У Б Л И К А Б Ь Л ГА РИ Я

ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН
СЪД

З А П О В Е Д
№
гр.София, _

о&
03 ,

2018 год.

На основание чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с
необходимостта от по-добро административно обслужване на гражданите по
наказателни дела

НАРЕЖДАМ:

1. Безплатни копия по наказателни дела, намиращи се във ВКС, се
предоставят само на следните документи: постановление за привличане
на обвиняем, обвинителен акт, първоинстанционна присъда и мотиви към
нея, въззивни жалби и/или протест, въззивно решение или присъда и
мотиви към нея, касационни жалби и/или протест, допълнения и
възражения по тях, протоколи от съдебни заседания, проведени пред
ВКС, определения, постановени от касационната инстанция, касационно
решение и доказателства/ в случаите, в които такива се събират от ВКС/.
2. Копията по т. 1 се заявяват чрез писмена молба от страна по делото или
неин пълномощник и се осигуряват от служителите при служба
„Наказателни производства“ при ВКС след разрешение от съдиятадокладчик по делото.
3. В случай, че заявителят желае да получи копията от документите по т. 1
по електронна поща, следва да посочи електронния адрес в молбата по т.
2.

4. Получаването на копията се удостоверява с подпис на получилия ги и
посочване на дата върху молбата за издаването им, а в случаите по т. 3 чрез отговор по електронна поща.
5. Копия на всички останали документи по наказателни дела, които
страните биха желали да получат, са за тяхна сметка и се осигуряват от
служителя при Софийска адвокатска колегия, намиращ се в Адвокатска
стая на ВКС.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии от
Наказателната колегия и служителите при служба „Наказателни
производства“ от ВКС.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на ВКС.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам
Маргарита Пазвантова - главен секретар на ВКС.

ЛОЗАН ПА!
ПРЕДСЕДА
ВЪРХОВНИ

В Ъ Р Х О В Е Н К А С А Ц И О Н ЕН ^ С Ъ Д

на г-жа

