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Годишният отчетен доклад е изготвен на основание чл.106 ал.1 т.3 б.“а„ 

от Закона за съдебната власт и в съответствие с Указания на ВСС за 

структурата и обхвата на годишните доклади и отразява дейността на 

Апелативен съд - Варна, за прилагане на Закона и дейността на съдилищата. 

Апелативен район Варна обхваща шест окръжни съдилища: Окръжен съд – 

Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – 

Силистра, Окръжен съд – Шумен и Окръжен съд – Търговище. 

В годишния отчетен доклад за 2014 година, в аналитичен вид са 

представени данни, анализи и изводи, констатирани проблеми и конкретни 

предложения за дейността на съда, които са съпоставени с данните от 2012 и 

2013 години. Представени и анализирани са данните от дейността на 

окръжните и районните съдилища в апелативния съдебен район – Варна. 

 

Докладът съдържа: 

І.  Движение на делата в Апелативния съд 

1. Брой дела за разглеждане към  01.01.2014 г. – стр.3 

2. Брой на свършените дела – стр.6 

3. Брой на решените по същество дела – стр.10 

4. Резултати от въззивната проверка – стр.10 

5. Резултати от касационна проверка – стр.12 

6. Средна натовареност – стр.14 

7. Обобщена информация за окръжните съдилища – стр.17 

8. Обобщен анализ за районните съдилища – стр.26 

9. Оправдателни присъди – причини – стр.34 

ІІ. Наказателно отделение – стр.35 

ІІІ. Гражданско отделение – стр.61 

ІV. Търговско отделение – стр.79 

V. Административно ръководна дейност 

1. Кадрово обезпечение -  стр.95 
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    1.1.Магистрати 

   1.2.Съдебна администрация 

2. Квалификация  – стр.103 

    2.1. Магистрати 

    2.2.Съдебна администрация 

3. Материална и финансова обезпеченост – стр.105 

4. Техническа обезпеченост и инфор.осигуряване – стр.108 

5. Проверки от инспектората към ВСС и ВКС. Ревизионна  

    дейност – стр.111 

6. Предложения за тълкувателна дейност – стр.114 

Приложение: статистически отчети 
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І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

 

1.Брой дела за разглеждане към 01.01.2014г., новообразувани, останали 

несвършени от предходен период. 

През 2014 година, във Варненския апелативен съд, са разгледани общо 

2035 дела – наказателни, граждански, търговски. 

През последните три години, броят на постъпилите дела е, както следва: 

 2012 година – 1815 бр. 

 2013 година – 1843 бр. 

 2014 година – 1807 бр. 

В Наказателно отделение постъпилите наказателните дела са:  

 2012 година – 385 дела, от тях въззивни наказателни 166 и частни 

наказателни дела – 219  

 2013 година – 389 дела, от тях въззивни наказателни 158 и частни 

наказателни дела – 231  

 2014 година – 405 дела, от тях въззивни наказателни 166 и частни 

наказателни дела - 239. 

От тези данни е видно, че общият брой на новообразуваните наказателните 

дела  е завишен, макар и с малко, в сравнение, с предходните две години, както по 

отношение на делата от общ характер, така и по отношение на частните 

наказателни дела. 

 През изследвания тригодишен период, в Гражданско отделение 

постъпилите дела са, както следва: 

 2012 г. – общо 643 дела, от които въззивни граждански 213 бр. и 

частни граждански дела – 430 бр . 

 2013 г. – общо 599 дела, от които въззивни граждански – 200 бр. и 

частни граждански дела – 399 бр. 
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 2014 г. – общо 636 дела, от които въззивни граждански 219 бр. и 

частни граждански дела – 417 бр.  

И в гражданско отделение е налице увеличение, в сравнение, с предходната 

2013 година, както по отношение броя на постъпилите въззивните граждански 

дела, така и по отношение на постъпилите частни граждански дела. 

 

През последните три години, в Търговско отделение  постъпилите дела 

са, както следва: 

 2012 г. – 787 дела, от които въззивни търговски 338 бр. и частни 

търговски дела – 449 бр. 

 2013 г. – 855 дела, от които въззивни търговски 411 бр. и частни 

търговски дела – 444 бр. 

 2014 г. – 766 дела, от които въззивни търговски 397 бр. и частни 

търговски дела – 369 бр. 

 

От тези данни е видно, че е налице намаление на постъпленията на 

търговски дела в сравнение с предходните две години, като намалението е 

незначително по отношение на въззивните търговски дела и по съществено при 

частните търговски дела.  

 

От горните данни е видно, че общият брой на постъпилите дела е намален, 

като това се дължи на намаление на постъпилите търговски дела, докато при 

наказателните и гражданските дела се наблюдава леко повишение в сравнение с 

2013 г.  
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Общият брой на несвършените дела към 01.01.2014 г. е 228 дела, от които 

61 наказателни дела, от тях възз.наказателни 39 бр. и ч.н.д.- 22 бр.; гражданските 

дела са 35 бр., от които 27 възз.граждански  дела и 8 бр. частни граждански дела; 

търговските дела са 132 бр., от които възз.търговски дела 94 бр. и 38 бр. частни 

търговски дела.   

В края на 2014 г., броят на несвършените дела е 201 бр. От тях 68 

наказателни дела, от които възз.наказателни 56  и частни наказателни дела 12 бр. 

Гражданските дела са 43, от които възз. граждански дела  26 и частни граждански 

дела 17 бр. Търговските дела са 90, от които възз.търговски дела 72 и частни 

търговски дела  - 18 броя.  

Процентът на несвършените в края на 2014 г. дела, в съотношение към 

общия брой на делата за разглеждане през 2014 г., възлиза на 9,87 %,  по-нисък в 

сравнение с предходната 2013 г.(11.07%) 

Традиционно, в края на отчетната година, са постъпили много дела, особено 

търговски, факт, на който се дължи и по-големия брой висящи дела. 
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Броят на постъпили и свършени дела по жалби за бавност в 

анализирания тригодишен период е: 

 2012 г. – 9 бр. 

 2013 г. – 18 бр. 

 2014 г. – 12 бр. 

При жалбите за бавност е налице намаление, в сравнение, с предходната 

година. 

През последните три години няма постъпили искания за СРС.  

 

2. Брой свършени дела в края на годината / през анализирания период 

от време /. 

 През 2012 г. са свършени 1815 дела 

 През 2013 г. са свършени 1830 дела 

 През 2014 г. са свършени 1834 дела 

Средно годишно, в последните три години, са свършвани по 1826 дела. 

Налице е тенденция, на увеличение броя на свършените дела, в сравнение 

с предходните две години. 

Свършени наказателни дела: 

 2012 г. – 370 дела, от които въззивни наказателни – 159 и частни 

наказателни 211 дела. 

 2013 г. – 377 дела, от които въззивни наказателни – 154 и частни 

наказателни 223 дела; 

 2014 г. – 398 дела, от които въззивни наказателни – 149 и частни 

наказателни 249 дела;  

Средно годишно са свършвани по 381 дела. 

Налице е тенденция на устойчивост на свършените въззивни наказателни 

дела и увеличение на частните наказателни дела в сравнение с предходните две 

години.  
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Свършени граждански дела: 

 2012 г. – 659 дела, от които въззивни граждански – 214 дела и частни 

граждански – 445  дела 

 2013 г. – 606 дела, от които въззивни граждански – 209 дела и частни 

граждански 397  дела 

 2014 г. – 628 дела, от които въззивни граждански – 220 дела и частни 

граждански – 408  дела 

Средно годишно, са свършвани 631 дела. Налице е тенденция на 

увеличение, както при въззивните, така и при частните граждански дела. 

 

Свършени търговски дела: 

 2012 г. – 786 дела, от които въззивни търговски – 339 и частни 

търговски дела 447 броя. 

 2013 г. – 847 дела, от които въззивни търговски – 399 и частни 

търговски дела – 448 броя. 

 2014 г. – 808 дела, от които въззивни търговски – 419 и частни 

търговски дела 389 броя. 

Средно годишно са свършвани по 813 дела. 

При търговските дела има намаление на общия брой свършени дела. При 

въззивните търговски дела е налице увеличение броя на свършените дела. При 

частните търговски дела има намаление броя на свършените дела. 

 

Относителният дял на свършените наказателни дела, спрямо общо 

свършените дела, възлиза на 21.70 %, докато при гражданските дела този процент 

е 34.24. Най-висок е относителният дял, на свършените търговски дела – 44.05 %.  
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Решени дела в 3-месечен срок 

 През 2012 г. решените в 3-месечен срок дела, са 1639, което 

представлява 90 %. 

 През 2013 г. решените в 3-месечен срок дела, са 1664, което е 91 % 

от свършените дела. 

 През 2014 г. решените в 3-месечен срок дела, са 1646 , което 

представлява 90 %. 

Анализът сочи категорична устойчивост на този показател, през последните 

три години. Наред с качеството на съдебните актове той е свидетелство за 

високата квалификация и отговорност на съдиите, по отношение срочността за 

изготвяне на съдебните актове. 

Решените в тримесечен срок наказателни дела за 2014 г. са 302, което 

представлява 76 %  от свършените. От тях решените в тримесечен срок въззивни 

наказателни дела са 64, което е 43%, а ЧНД -  238, което представлява 96%. 

Наблюдаваме тенденция на значително намаление на процента на свършените в 

тримесечен срок въззивни дела в наказателното отделение, в сравнение, с 
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предходните години. Причините за това значително намаление са: постановените в 

пъти повече, сравнено с предходната година, присъди, проведените през 2014 

година съдебни следствия по множество дела, включително и по тези, по които са 

постановени присъди. В рамките на тези съдебни следствия са разпитвани 

свидетели, най-често е извършван допълнителен разпит на вещи лица, или са 

назначавани допълнителни или повторни експертизи /някои от които комплексни/. 

От своя страна провеждането на съдебно следствие отнема значително повече 

време, което налага част от тези дела да бъдат насрочвани по едно или две за ден. 

Към изброените фактори следва да се добавят и отсрочването и отлагането на 

дела по изрично настояване на адвокати, с доказателства за наличие на 

уважителни причини за невъзможността им да се явят в съдебно заседание, както 

и нередовното призоваване на някои от страните. И  на последно място -  

множество дела постъпили и разглеждани през 2014 година, представляващи 

фактическа и правна сложност. 

 

 Решените в тримесечен срок граждански дела са 611, което 

представлява 97 % от общо свършените граждански дела. От тях, въззивни 

граждански са 204, или 93 %, а частните граждански дела -  407 броя, или 100 %. 

Решените жалби за бавност са 10 бр. отново 100 % решени в срок.  

Този показател бележи трайно повишение и е в резултат на отличната 

работа в гражданско отделение, по отношение срочността на изготвяне на 

съдебните актове. 

 

Решените в тримесечен срок търговски дела са 733, което представлява 

91 %  от свършените търговски дела. От тях въззивните търговски дела са 348, или 

83 %, а частните търговски дела – 383 или 99 %. Решените  жалби за бавност са 2 

и 100 % са решени в срок.  
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Въпреки, прекомерно голямата натовареност, в търговско отделение, са 

постигнати много добри резултати. По този показател е налице устойчивост в 

сравнение с 2013 година и увеличение в сравнение с 2012 г.  

 

3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове. 

През отчетния период, са решени  по същество общо 1650 дела, от които 

714 въззивни, 936 частни. 

От тях по същество, са решени общо 381 наказателни дела, от които 

въззивни наказателни 146 и ЧНД 235 дела.  

Гражданските дела, решени по същество са 553, от които въззивните  

граждански са 195 дела, частните гр.дела са 358. 

Търговските дела, решени по същество са 716, от които въззивните 

търговски са 373, частните търговски дела - 343. 

 

4. Резултати от въззивната проверка. Брой на потвърдените, изменени, 

отменени, обезсилени, изцяло отменени и постановени нови съдебни актове, 

върнати за ново разглеждане.  

 От всички решени по същество 714 въззивни дела са потвърдени 

актовете по 424 дела, което представлява 59.38 %.  

От решените по същество 146 въззивни наказателни дела са потвърдени 

85 дела, което представлява 58.21 %, или повече от половината.  

От решените по същество 195 граждански дела са потвърдени 126 дела, 

което представлява 64.61 % .  

От решените по същество 373 въззивни търговски дела са потвърдени 213 

дела, което е 57.10 % . 

От решените по същество 714 въззивни дела, са изменени съдебните 

актове по 159 дела, което е 22.26 %. От тях: 

Изменените актове по наказателни дела са 36, или 24.65 %.  

Изменените актове по граждански дела са 42, или 21.53 % . 
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Изменените актове по търговски дела са 81, или 21.71 %.   

Високият брой на потвърдените и сравнително ниският брой на изменените 

съдебни актове е свидетелство за доброто качество на правораздаването в 

апелативния район. Това се дължи на усилията на ръководството на АС за 

уеднаквяване на съдебната практика в района, чрез редовно провежданите 

проверки на окръжните съдилища и оказваната им методическа помощ. 

Отменени са общо актовете по 91 дела, /като въззивната инстанция се е 

произнесла по тях, без да ги връща за ново разглеждане/, което  представлява 

12.74% от решените по същество въззивни 714 дела. От тях: 

Наказателни – 8 дела, което представлява 5.47 %,  

Граждански  – 21 дела, което представлява 10.76 %  

Търговски  - 62 дела, което представлява 16.62 % . 

 

От решените по същество 714 въззивни дела общо са отменени, 

обезсилени и върнати за ново разглеждане, актовете по 40 дела, което 

представлява 5.60 %. От  тях: 

Наказателни - 17 дела, което представлява 11.64 %.  

Граждански дела  – 6 бр., което представлява 3.07 %  

Търговски дела - 17, което представлява 4.55 %  

От общо свършените 788 въззивни дела – по 74 броя са прекратени 

производствата, което представлява 9,39 %. От тях: 

- наказателни са 3 ,/спрямо 149/, което представлява 2.01 %,  

- гражданските са 25,/спрямо 220/  което е 11.36 % ,  

- търговските са 46, /спрямо 419/, което е 10.97 %. 

От общо насрочените 1004 дела, през отчетния период са отложени 143 

дела, което представлява 14.24 %, от които: 

Наказателни -  от 360 насрочени - отложени 41 дела, или 11.38 %.  

Граждански – от 225 насрочени - отложени 23 дела, или 10.22 %.  

Търговски – от 419 насрочени - отложени 79 дела, или 18.85 %. 
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Сравнително ниският процент на отложените граждански и наказателни 

дела е един добър резултат. Той е свидетелство за предварителната, задълбочена 

проверка на делата от страна на съдиите и служителите.  

При търговските дела, процентът на отложените дела е свързан, с тяхната 

специфика. При този вид дела много често се налага събирането на нови 

доказателства, както и назначаването на съдебни първоначални и допълнителни 

експертизи, което води до отлагане на делата във времето. Това обаче има за пряк 

резултат всестранното изясняване на делата откъм фактическа страна и 

правилното им решаване.  

 

5. Резултати от касационната проверка - Брой обжалвани и 

протестирани дела. Отменени съдебни актове: 

Общо обжалваните съдебни актове през отчетния период са по 608 дела, 

от които 433 са въззивни и 175 частни.  

От тях въззивни наказателни са 97 дела, 210 дела са граждански, от които 

141 въззивни и 69 частни граждански дела. Обжалвани са актовете и по 301 

търговски дела, от които въззивни 195 и 106 частни търговски дела. 

Резултати от касационна проверка на делата, върнати през отчетния 

период: 

От обжалваните и върнати общо 393 дела, при касационната проверка са 

потвърдени общо актовете по 330 дела, което представлява 84 % от общо 

обжалваните и върнати през отчетния период дела. 

От общо обжалваните и върнати 75 въззивни наказателни дела са 

потвърдени актовете по 56 наказателни дела, или 75 %, спрямо върнатите през 

отчетния период.  

От общо обжалваните и върнати 133 въззивни граждански дела, са 

потвърдени актовете по 110 граждански дела, което е 83 % .  

От общо обжалваните актове по 185 въззивни търговски дела, са 

потвърдени 164 ,  или 89%. 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      13 

През отчетния период броят на делата, по които са изменени съдебните 

актове е 39, което представлява 10% от обжалваните и върнати дела. От тях 

наказателните са 11, или 15%; гражданските са 10, което представлява  6 % и 

търговските дела са 18, или 10%. 

 

Броят на отменените съдебни актове е 24, което представлява 6%, от 

общо обжалваните и върнати дела през отчетния период.  

Отмените наказателни дела са 8, което е 10 %. 

Отменените граждански дела са 13,  или 10 % 

Отменените търговски дела са 3, или едва 1 %. 

 

 

 

Високият процент на потвърдените съдебни актове,  от всички видове дела и 

сравнително ниските проценти на отменените и изменените съдебни актове  е 

атестат за високото качество на съдебните актове в Апелативния съд през 

отчетната година. Конкретно за търговско отделение отменени изцяло са 

съдебните актове само по три въззивни дела. На фона на непрекъснато 
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увеличаващото се постъпление на въззивните търговски дела, този факт доказва 

високото качество в работата на съдиите от това отделение. 

Причините за отмяна и връщане на наказателните дела са: 

- съществени нарушения на процесуални правила, водещи до ограничаване 

на процесуалните права на обвиняемия, или другите страни по делото. 

Най-чести причини за отмяна на решението и връщане на делото за ново 

разглеждане, по гражданските и търговските дела са:  

-съществено нарушение на съдопроизводствени правила;  

-неправилно тълкуване и прилагане на закона; 

-противоречива съдебна практика, а при търговските дела в някои от 

случаите и липса на такава.  

 

6.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ В АС. 

 

Средната натовареност по щат е, както следва: 

Спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела: 

 2012 г. – 8.06        -    7.20 

 2013 г. – 7,80          -  6,93 

 2014 г. – 7.37          -  6.64 

 

През 2014 г. показателят средна натовареност по щат е устойчив, както 

спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела. Това е резултат от 

завишения съдийски щат на АС с една бройка. 
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Действителна натовареност, спрямо делата за разглеждане и спрямо 

свършените дела: 

 

 2012 г. -  10.05        -  8.99 

 2013 г. -   8,48          - 7,54 

 2014 г. –  8.17        -   7.37 

 

Устойчив е показателят действителна натовареност, както спрямо делата за 

разглеждане, така и спрямо свършените дела. И тук изводът е, че той е резултат от 

завишения съдийски щат на АС с една бройка. 
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Таблицата за натовареност на магистрати в съдилищата, за първото 

полугодие на 2014 година, сочи че, средната месечна натовареност по щат на един 

съдия, от апелативен съд за страната, спрямо делата за разглеждане е 8.91, 

докато за Варненския апелативен съд, е 8.39 дела средно на месец. Това извежда 

Варненския апелативен съд на второ място, след Софийския апелативен съд,  

чиято натовареност е 13.38. Съгласно същите данни, средната месечна 

натовареност, за свършени дела от един съдия, от апелативен съд за страната е 

6.58, докато за Варненския апелативен съд, тя е 6.53, свършени дела на месец, 

също след Софийски апелативен съд, където свършват по 8.93 дела месечно. 

Подобни са резултатите и за действителната натовареност в апелативните 

съдилища. Средната натовареност, спрямо делата за разглеждане е 9.72, докато 

във Варненския апелативен съд възлиза на 9.62 – отново след Софийски 

апелативен съд, който е с натовареност 14.27. Средната действителна 

натовареност на един съдия, от апелативен съд, спрямо свършените дела за един 

месец възлиза на 7.18 дела, а за Варненския апелативен съд е 7.49. Това е 

натовареност по-голяма от средната за страната и отново след Софийски 

апелативен съд. 
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Анализът на тези данни сочи, че натовареността на варненските апелативни 

съдии,  по щат, е на границата на средната натовареност за страната, както спрямо 

делата за разглеждане, така и спрямо свършените дела. Тази констатация е 

направена по статистически данни на ВСС за първото полугодие на 2014 г.  

Средната действителна натовареност на един съдия от Варненския 

апелативен съд спрямо делата за разглеждане  отново е на границата на средната 

натовареност за страната. По отношение на свършените дела натовареността на 

съдиите от Апелативен съд Варна е по висока от средната за страната. 

От статистическите данни на ВСС за първото полугодие на 2014 г. е видно, 

че по натовареност Варненският апелативен съд е на второ място, след 

Софийския апелативен съд. Тя свидетелства за продължаващото и през отчетния 

период натоварване, при което работят съдиите във Варненския апелативен съд. 

Най-сериозно е то в Търговското отделение, където постъпленията са най-високи, 

а също и в останалите две отделения, където има увеличение, както при 

постъпилите, така и при свършените дела. Анализът на системното натоварване 

мотивираха предложението, пред ВСС за разкриване на една щатна съдийска 

бройка. 

 

7.ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНИТЕ 

СЪДИЛИЩА В РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД  - ВАРНА. СРЕДНА 

НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ. 

/сравнителен анализ за изследвания тригодишен период / 

Постъпили за разглеждане в окръжните съдилища от Апелативния район: 

 2012 г. – 135 съдии са разгледали 17347 дела, или средната 

натовареност на един съдия от окръжен съд в Апелативния район, спрямо делата 

за разглеждане, възлиза на 128 дела.  

 2013 г.  – 142 съдии, са разглеждали 16244 дела, или средната 

натовареност на един съдия от окръжен съд, в Апелативния район е 114 дела. 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      18 

 2014 г.  – 144 съдии, са разглеждали 14712 дела, или средната 

натовареност на един съдия от окръжен съд, в Апелативния район е 102 дела. 

Средно за изследваните три години, в окръжните съдилища, делата за 

разглеждане са 16101, като средната натовареност на един съдия от окръжен съд 

е 115 дела. 

Отчитаме тенденция на намаление броя, на общо постъпилите за 

разглеждане дела, в сравнение, с предходните две години. 

Свършени дела в окръжните съдилища от Апелативния район са: 

 2012 г. – свършени общо 15093 дела от 135 съдии, или средната 

натовареност, на един съдия от ОС, спрямо свършените дела е 112 дела. 

 2013 г. – свършени общо 14095 дела от 142 съдии, или средната 

натовареност, на един съдия от ОС е 99 дела 

 2014 г. – свършени общо 12728 дела от 144 съдии, или средната 

натовареност, на един съдия от ОС е 88 дела 

 

Средно, за изследваните три години, от окръжните съдилища, са свършени 

13972 дела, като средната натовареност, на един съдия от окръжен съд е по 100 

дела. 

 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      19 

През 2014 г. наблюдаваме тенденция на запазване средната натовареност 

на един съдия от ОС спрямо 2013 г. и незначително намаление в сравнение с 2012 

г. 

По окръжни съдилища данните за средната натовареност по щат на 

съдиите са следните: 

На първо място по натовареност е Варненският окръжен съд (ВОС), за 

който данните са следните:  

Постъпили дела за разглеждане: 

2012 г. – 10367 дела 

2013 г. – 9441 дела 

2014 г. – 8519 дела 

 

Броят на съдиите, през 2012 г. – 56 съдии, през 2013 г. – 66 съдии. и през 

2014 г. – 70 съдии. 

Средната натовареност на един съдия по този показател дела за 

разглеждане е 185 дела за 2012 г., 143 дела за 2013 г. и 122 дела за 2014 г.,  От 

тези данни е видно, че през 2014 г. е завишен броят на съдиите, което води до 

намаление на средната натовареност на един съдия за годината, в сравнение с 

предходните две години. Окръжните съдии от ВОС, са най-натоварени по този 

показател за Апелативния район. Средната натовареност по показателя дела за 

разглеждане в апелативния район е 115 дела средно годишно, докато за ВОС е 

122 дела за 2014 г. 

Свършени дела във ВОС: 

2012 г. – 9046 дела 

2013 г. – 8138 дела 

2014 г. – 7273 дела 

Средната натовареност на един съдия от ВОС, по този показател е по 162 

дела за 2012 г., 123 дела за 2013 г. и 104 дела за 2014 г. при средно за района 100 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      20 

дела. Натовареността на един съдия от Окръжен съд Варна по този показател за 

отчетния период е на границата на средния за района.  

 

На второ място по показателя дела за разглеждане е Шуменският 

окръжен съд, за който данните са следните: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2012 г. – 1623 дела 

2013 г. – 1588 дела 

2014 г. – 1501 дела 

Средната натовареност на съдия от ОС Шумен е 108 дела през 2012 г., 99 

дела за 2013 г. и 100 дела през 2014 г. Тези данни сочат устойчив ръст в броя на 

делата за разглеждане, както и при средната натовареност на един съдия от ОС 

Шумен. 

Свършени дела: 

2012 г. – 1395 дела 

2013 г. – 1419 дела 

2014 г. – 1349 дела 

Средната натовареност, на един съдия от този съд, спрямо свършените 

дела е 93 дела за 2012 г., 89 дела за 2013 г. и 90 дела за 2014 г. През отчетната 

година има намаление броя на свършените дела, в сравнение с предходната 

година, а средната натовареност на един съдия от ШОС по свършени дела показва 

устойчивост. 

 

На трето място е Добричкият окръжен съд, за който данните са следните: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2012 г. – 2181 дела 

2013 г. – 2069 дела 

2014 г. – 1734 дела 
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Броят на съдиите, разглеждали делата в ДОС, през трите години е: 21 съдии 

за 2012 г. и по 20 съдии  през 2013 г. и 2014 г. Средната натовареност на съдиите 

от ОС Добрич е както следва: 104 дела за 2012 г., 103 дела за 2013 г. и 87 дела за 

2014 г., 

Тенденцията е към намаление броя на делата за разглеждане. 

Свършени дела: 

2012 г. – 1893 дела 

2013 г. – 1830 дела 

2014 г. – 1528 дела 

Средната натовареност на един съдия от този съд, спрямо свършените дела 

е 90 дела за 2012 г. , 92 дела за 2013 г. и 76 дела за 2014 г., 

Намалява броят на свършените дела от един съдия от Окръжен съд – 

Добрич.  

 

На четвърто място е Силистренският окръжен съд, със следните данни: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2012 г. -  1124 дела 

2013 г. – 1181 дела 

2014 г. – 1120 дела 

Делата са разглеждани от 13 съдии през 2014 г. Средната натовареност е  

75 дела за 2012 г., 91 дела за 2013 г. и 86 дела за 2014 г. Налице е намаление на 

средната натовареност на един съдия от окръжен съд Силистра по показателя 

дела за разглеждане. 

Свършени дела: 

2012 г. – 973 дела 

2013 г. – 987 дела 

2014 г. – 951 дела  
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Средната натовареност за свършени дела, на един съдия от този съд е  65 

дела за 2012 г., 76 дела за 2013 г. и 73 дела за 2014 г.. Отчита се устойчив ръст, 

както на броя на постъпилите дела за разглеждане, така и на свършените дела. 

Устойчив е показателят на средната натовареност на един съдия, с незначително 

намаление, както по отношение на делата за разглеждане, така и по отношение на 

свършените дела. 

 

На пето място е Разградският окръжен съд: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2012 г. -  1145 дала 

2013 г. – 1085 дела. 

2014 г. – 989 дела 

Тези дела са разглеждани от 12 съдии, като през 2014 г. броят на съдиите от 

този съд е с един съдия по-малко. Средната натовареност на съдиите от СОС е, 

както следва:  82 дела за 2012 г., 83 дела за 2013 г. и 82 дела за 2014 г. 

Наблюдаваме устойчив ръст на средната натовареност в сравнение с предходните 

две години. 

Свършени дела: 

2012 г. – 958 дела 

2013 г. – 942 дела 

2014 г. – 862 дела 

Средната натовареност на един съдия от този съд, е както следва:  68 дела 

за 2012 г., 72 дела за 2013 г. и 72 дела през 2014 г. Налице е устойчивост на 

средната натовареност на един съдия, в сравнение с предходните две години. 

 

На шесто място е Окръжният съд -Търговище: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2012 г. – 907 лева 

2013 г. – 880 дела 
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2014 г. – 849 дела 

Броят на съдиите през тези три години е бил 14 и средно годишно всеки 

съдия е разглеждал по 65 дела за 2012 г., по 63 дела за 2013 г. и по 61 дела през 

2014 г.,  

Отчита се леко намаление както на броя на постъпилите дела за 

разглеждане, така и на средната натовареност на един съдия, в сравнение с 

предходната година. 

Свършени дела: 

2012 г. – 828 дела 

2013 г. – 779 дела 

2014 г. – 765 дела 

Средната натовареност на един съдия от ОС - Търговище по този показател 

е  59 дела за 2012 г., 56 дела за 2013 г. и 55 свършени дела за 2014 г. 

И по този показател има устойчив ръст с незначително намаление, както на 

свършените дела, така и на средната натовареност на един съдия, в сравнение с 

предходните години. 

Спрямо делата за разглеждане, средната натовареност по щат за 

последните три години, на един съдия от окръжен съд, в апелативния район 

е 115 дела, като с най висока натовареност, са съдиите от Варненски окръжен 

съд – 122 дела.  

Спрямо свършените дела, средната натовареност за последните три години, 

на един съдия от окръжен съд в апелативния район е 100 дела, като за Варненския 

окръжен съд, този показател е 104 дела – малко над средния за апелативния 

район. 

 

Свършени дела в 3-месечен срок и процентно съотношение. 

През 2012 г. от общо свършените от окръжните съдилища, в 3-месечен срок 

са свършени 12306 дела, което представлява 82%.  
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През 2013 г. от общо свършените от окръжните съдилища в 3-месечен срок 

са свършени 12223, което представлява 87 %. 

През 2014 г. от общо свършените от окръжните съдилища, в 3-месечен срок 

са свършени 11042 дела, което представлява 87 %. 

В процентно съотношение е налице устойчивост на делата, решени в 

тримесечен срок, в сравнение с 2013 година и увеличение в сравнение с 2012 г. 

 

По окръжни съдилища свършените в 3-месечен срок са, както следва: 

Окръжен съд - Варна  

2012 г. – 7434 дела или 82 %  

2013 г. – 7065 дела, или 87 % 

2014 г. -  6245 дела, или 86 % 

Окръжен съд - Добрич 

2012 г. – 1614 дела, или 85 % 

2013 г. – 1557 дела,или 85 % 

2014 г. – 1319 дела, или 86 % 

Окръжен съд - Шумен  

2012 г. – 1215 дела, или 87% 

2013 г. – 1211 дела, или 85 % 

2014 г. – 1224 дела, или 91 % 

Окръжен съд - Силистра  

2012 г. – 813 дела или 84 % 

2013 г. – 825 дела, или 84 % 

2014 г. – 781 дела, или 82 % 

Окръжен съд - Разград  

2012 г . – 868 дела, или 91 % 

2013 г. – 826 дела, или 88 % 

2014 г. – 756 дела, или 88 % 
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Окръжен съд - Търговище  

2012 г. – 784 дела, или 95 % 

2013 г. – 739 дела, или 95 %. 

2014 г. – 717 дела, или 94 % 

 

Налице е устойчивост на показателя свършени в тримесечен срок дела.  

Най-добър резултат имат ОС -Търговище, следвани от ОС – Шумен, които имат 

подобряване на този показател,  ОС - Разград, ОС – Варна и Добрич и ОС - 

Силистра. Този показател се влияе, както от по-малкия брой на делата, свършвани 

средно от един съдия, така и от наличието на повече зали за заседания, в по-

малките съдилища. 

Окръжните съдилища от района са решавали делата в 3-месечен срок в 

диапазон от 82 до 94 %. Средният процент на решените дела в 3-месечен срок от 

окръжните съдилища в апелативния район е 87 %, което е много добро постижение 

за срочност. 

Свършените в 3-месечен срок  дела от окръжните съдилища по видове. 

Процентно съотношение. 

По наказателни дела: 

През 2012 г. от общо свършените 3831 наказателни дела, в тримесечен срок 

са свършени 3574 или 93 %. 

През 2013 г. от общо свършените 3529 наказателни дела, в тримесечен срок 

са свършени 3224, или 91 %. 

През 2014 г. от общо свършените 3572 наказателни дела, в тримесечен срок 

са свършени 3269 , или 92 %. 

 

Анализът сочи трайна устойчивост и минимален ръст на свършените 

наказателни дела в тримесечен срок. Тези резултати са много добри за 

наказателното правораздаване, в окръжните съдилища от апелативния район.  
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По този показател, в ОС Варна 92 % от наказателните дела са свършвани в 

тримесечен срок, в ОС Добрич и Шумен този процент е 93, в ОС Разград – 92, ОС – 

Търговище – 93 и в ОС Силистра – 81 %.  

 

По граждански и търговски дела: 

През 2012 г. са свършени 11243 граждански и търговски дела, от които в 

тримесечен срок 9154, или 81 % 

През 2013 г. са свършени 10566 граждански и търговски дела, от които в 

тримесечен срок 8999, или 85 %. 

През 2014 г. са свършени 9156 граждански и търговски дела, от които в 

тримесечен срок 7773, което представлява 85 %. 

По отношение свършените в тримесечен срок граждански и търговски 

дела има устойчив ръст, в сравнение с 2013 г. 

По този показател, в ОС Варна и Добрич 84 % от гражданските и търговски 

дела са свършени в тримесечен срок, 89 % в ОС – Шумен, 82 % в ОС – Силистра, в 

ОС - Разград  - 84 % и в ОС – Търговище  – 94 %.  

От значение за анализа на този показател е, както средната натовареност 

на съдиите, която е най-голяма във ВОС, така и условията за работа - наличието 

на повече съдебни зали в по – малките съдилища. 

Относителният дял на свършените наказателни дела в окръжните 

съдилища, спрямо общо свършените дела за 2014 година е 28.06 %, съответно за 

гражданските и търговски дела е 71.93 %.  

 

8.ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В АПЕЛАТИВНИЯ 

РАЙОН. Средна натовареност на районен съдия по щат. /анализът обхваща 

изследвания тригодишен период / 

 През 2012 г. са разгледани 79282 дела от 162 съдии, или по 489 дела 

средно годишно на районен съдия. 
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 През 2013 г. са разгледани 77336 дела от 167 съдии, или по 463 дела 

средно годишно на районен съдия. 

 През 2014 г. са разгледани 68670 дела от 169 съдии, или по 406 дела 

средно годишно на районен съдия. 

 

Всичко за периода 2012 -2014 г., са разглеждани  средно годишно 75096 

дела и средната натовареност на един районен съдия е по 452 дела на 

година.  

 През 2012 г. в районните съдилища на Апелативния район, са 

свършени 66611 дела от 162 съдии, или средната натовареност на един районен 

съдия е 411 дела. 

 През 2013 г. в районните съдилища на Апелативния район, са 

свършени 66326 дела от 167 съдии, или средната натовареност на един районен 

съдия е 397 дела. 

 През 2014 г. в районните съдилища на Апелативния район, са 

свършени 59753 дела от 169 съдии, или средната натовареност на един районен 

съдия е 354 дела. 

Общо за периода 2012 – 2014 г., са свършени средно годишно 64230 дела и 

средната натовареност на един районен съдия е 387 дела.  

 

През отчетната година е налице тенденция към намаление на средната 

натовареност на свършените дела на един съдия от районен съд, в сравнение, с 

предходните две години и на средно годишния показател за натовареност за 

последните три години. 
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На първо място по натовареност са съдиите в съдебния район на 

Окръжен съд - Варна: 

Постъпили дела : 

 През 2012 г. са разгледани 37109 дела от 50 съдии, или средно по 742 

дела годишно, на един съдия  

 През 2013 г. са разглеждани 36792 дела от 59 съдии, или средно по 

624 дела годишно, на един съдия. 

 През 2014 г. са разглеждани 31840 дела от 63 съдии, или средно по 

505 дела годишно, на един съдия. 

Свършени дела : 

 През 2012 г. са свършени 29694 дела от 50 съдии, или по 594 дела, на 

съдия от районен съд. 

 През 2013 г. са свършени 30308 дела от 59 съдии, или по 514 дела, на 

съдия от районен съд. 

 През 2014 г. са свършени 26897 дела от 63 съдии, или по 427 дела, на 

съдия от районен съд. 
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През отчетния период намалява както броят на делата за разглеждане, така 

и броят на свършените дела спрямо предходните две години, което е в резултат на 

увеличения съдийски щат.  

На второ място по натовареност е съдебният район на Окръжния съд – 

Шумен. 

Постъпили дела : 

 През 2012 г. са разгледани 10967 дела от 25 съдии, или по 439 дела 

средно годишно. 

 През 2013 г. са разгледани 10030 дела от 23 съдии, или по 436 дела 

средно годишно. 

 През 2014 г. са разгледани 9557 дела от 24 съдии, или по 398 дела 

средно годишно. 

Свършени дела : 

 През 2012 г. са свършени 9569 дела от 25 съдии, или средно годишно 

са свършени по 383 дела от районен съдия 

 През 2013 г. са свършени 9011 дела от 23 съдии, или по 392 дела 

средно годишно. 

 През 2014 г. са свършени 8760 дела от 24 съдии, или по 365 дела 

средно годишно. 

Отчитаме намаление, както на броя на делата за разглеждане, така и на 

свършените дела. Средната натовареност на един съдия по отношение на делата 

за разглеждане и по отношение свършените дела е намалена в сравнение с 

предходните две години. Това е в резултат на увеличения съдийски щат с една 

бройка през 2014 г. 

 

На трето място по натовареност е съдебния район на Окръжния съд - 

Разград. 

Постъпили дела : 
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 През 2012 г. са постъпили за разглеждане 6360 дела от 15 съдии, или 

по 424 дела средно годишно 

 През 2013 г. делата за разглеждане са били 6023 дела от 15 съдии, 

или по 402 дела средно годишно на съдия. 

 През 2014 г. са постъпили за разглеждане 5615 дела от 15 съдии, или 

по 374 дела средно годишно. 

Свършени дела : 

 През 2012 г. са свършени общо 5619 дела от 15 съдии, или по 375 

дела средно годишно, на районен съдия 

 През 2013 г. са свършени общо 5317 дела от 15 съдии, или по 354 

дела средно годишно, на районен съдия. 

 През 2014 г. са свършени общо 5081 дела от 15 съдии, или по 339 

дела средно годишно, на районен съдия. 

И за този район е налице намаление на броя на делата за разглеждане и 

броя на свършените дела, а така също и на средната натовареност на един съдия 

от районен съд. 

 

На четвърто място по натовареност са районните съдилища в района 

на Окръжения съд - Силистра. 

Постъпили дела : 

 През 2012 г. са постъпили за разглеждане 6595 дела от 17 съдии, 

или по 388 дела средно годишно, на районен съдия 

 През 2013 г. са постъпили за разглеждане 6273 дела от 17 съдии, 

или по 369 дела средно годишно, на районен съдия. 

 През 2014 г. са постъпили за разглеждане 5799 дела от 16 съдии, 

или по 362 дела средно годишно, на районен съдия 

Свършени дела : 

 През 2012 г. са свършени 5703 дела от 17 съдии, или по 335 дела 

средно годишно от районен съдия. 
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 През 2013 г. са свършени 5433 дела от 17 съдии, или по 320 дела 

средно годишно от районен съдия. 

 През 2014 г. са свършени 4993 дела от 16 съдии, или по 312 дела 

средно годишно от районен съдия. 

И в този съдебен район отчитаме намаление, както на делата за 

разглеждане, така и на свършените дела, докато средната натовареност на един 

районен съдия от този район  има устойчив ръст в сравнение с 2013 година. 

На пето място по натовареност е съдебният район на Окръжен съд - 

Търговище. 

Постъпили дела : 

 През 2012 г. са постъпили за разглеждане общо 6147 дела от 18 

съдии, или по 342 дела средно годишно, на районен съдия 

 През 2013 г. са постъпили за разглеждане 5206 дела от 18 съдии, или 

средно годишно по 289 дела, на съдия. 

 През 2014 г. са постъпили за разглеждане 5526 дела от 16 съдии, или 

средно годишно по 345 дела, на съдия 

Свършени дела: 

 През 2012 г. са свършени общо 5600 дела от 18 съдии, или по 311 

дела средно годишно, на районен съдия. 

 2013 г. са свършени 4695 дела от 18 съдии, или по 261 дела средно 

годишно, на един съдия. 

 2014 г. са свършени 4982 дела от 16 съдии, или по 311 дела средно 

годишно, на един съдия. 

За този съдебен район наблюдаваме ръст, както на постъпилите за 

разглеждане дела, така и на свършените дела. Ръст бележи и средната 

натовареност на един районен съдия, в сравнение с 2013 г. Последното е резултат 

от намаляване на съдийския щат с две бройки. 
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На шесто място по натовареност е съдебния район на Окръжен съд -  

Добрич:  

Постъпили дела : 

 През 2012 г. са постъпили за разглеждане 12104 дела от 37 съдии, 

или средно годишно са разглеждани по 327 дела 

 През 2013 г. делата за разглеждани са 13012 от 35 съдии, или средно 

годишно са разглеждани по 372 дела. 

 През 2014 г. са постъпили за разглеждане 10333 дела от 35 съдии, 

или средно годишно са разглеждани по 295 дела. 

Свършени дела : 

 През 2012 г. са свършени 10426 дела от 37 съдии, или средно 

годишно по 282 дела. 

 През 2013 г. са свършени 11562 дела от 35 съдии, или средно 

годишно по 330 дела. 

 През 2014 г. са свършени 9040 дела от 35 съдии, или средно годишно 

по 258 дела. 

И за района на Окръжен съд Добрич е факт тенденцията за намаление броя 

на делата за разглеждане и на свършените дела в сравнение с предходните две 

години. Намалява и средната натовареност на един съдия от районен съд. 

 

Съобразно средната натовареност на един съдия, по показателя постъпили 

за разглеждане дела, най-голяма натовареност имат районните съдии от района на 

Варненски окръжен съд - 505 дела, следвани от съдиите от района на ШОС – 398 

дела, РОС – 374 дела, СОС – 362 дела, ТОС – 345 дела и ДОС – 295 дела. 

Средната натовареност, съобразно свършените дела, е най-висока в района 

на Варненския окръжен съд – 427 дела, следвани от районите на ОС- Шумен – 365 

дела, ОС - Разград – 339 дела, СОС - 312 дела, ТОС – 311 дела и ОС - Добрич – 

258 дела. 
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Обобщени данни за свършените в 3-месечен срок дела от районните 

съдилища. 

Най – висок процент на свършени в 3-месечен срок дела, имат районните 

съдилища от Търговищкия съдебен район - 94 %, следвани от районните съдилища 

на съдебен район Шумен с 90 %, съдебен район Разград и Силистра – 89 %, 

съдебен район Добрич – 87 % и съдебен район Варна – 79 %. И при тези данни се 

потвърждава изводът, който направихме по-горе, че по-малко натоварените 

съдилища, разполагащи с по-добра материална база и зали, имат и по-висок 

процент свършени в 3-месечен срок дела. 

Средният процент на решените в 3-месечен срок дела от районните 

съдилища в Апелативния район за 2014 г. възлиза на 85%. Този показател е 

подобрен в сравнение с 2013 г. , когато е бил  83%. 

По видове свършени дела в 3-месечен срок. 

Съдебен район Търговище има най-висок процент решени в 3-месечен срок 

наказателни дела – 97 %. На второ място са районните съдилища от 

Силистренски съдебен район - 89 % за свършени наказателните дела. На трето 

място  по показателя свършени в 3-месечен срок наказателни дела са съдилищата 

от Шуменски съдебен район – 88 %, следвани от съдилищата от района на Добрич 

– 83 %, Разград - 82 % и Варна – 73 %. Средният процент за свършените в 3-

месечен срок наказателни дела, от районните съдилища на Апелативния район 

възлиза на 82%. Този показател е завишен с четири пункта в сравнение с 2013 г., 

когато е бил 78 %. 

По отношение на гражданските и търговски дела, на първо място са 

районните съдилища от района на Търговище 93%, следвани от района на Разград 

– 92 %, Шумен – 91 %,  съдебен район Добрич  и Силистренски съдебен район с 89 

% и  Варненският съдебен район с 81 %.  Средният процент свършени в 3-месечен 

срок граждански и търговски дела е 86 %. 
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Анализът на тези данни сочи, че районните съдилища в Апелативен район 

Варна, са работили с голяма натовареност. Решавали са делата в тримесечния 

срок и това е добър атестат за тяхната работа. 

 

9. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди. 

През отчетния период в Апелативния район произнесените оправдателни 

присъди са едва 3.55 %  от всички внесени обвинителни актове. През 2013 година 

този процент е бил 2.97. През 2012 г. са произнесени 3.68 % оправдателни 

присъди. В сравнение с предходната година, този процент бележи ръст./Данните са 

от доклада на Апелативна прокуратура – Варна/.  Изводът, който може да се 

направи по този показател е обвързан най-често с необоснованите и 

незаконосъобразни обвинителни актове. Причини за оправдателните присъди са 

нови доказателства, които са съществували в досъдебното производство, но не са 

били изследвани, а също и промяна на показанията на подсъдимите, на 

свидетелите и на експертите, които също водят до необходимост от събиране на 

нови доказателства. Има случаи на неправилна оценка от страна на 

наблюдаващия прокурор на досъдебното производство. Тези причини се посочват 

в докладите на прокуратурите в района. 
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ІІ. НАКАЗАТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ :  

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДИНАМИКА –  тези две думи са най-подходящото 

определение за кадровия аспект на работата в Наказателно отделение на 

Варненски апелативен съд. 

Съдиите Божидар Манев и Димитър Димитров са били освободени /поради 

пенсиониране/ с Решение на ВСС на РБ по протокол №9/27.02.2014г., считано 

съответно от 04.03.2014г. за първия от тях, и от 28.02.2014г. – за втория. Съдия 

Янко Янков е бил назначен с Решение на ВСС на РБ по Протокол №12/13.03.2014г. 

на длъжност „Заместник на Административния ръководител - Зам.Председател и 

ръководител на Наказателно отделение”, като е встъпил в длъжност от 

17.03.2014г. От 04.04.2014г. до 17.10.2014г. съдия Румяна Панталеева е била в 

неплатен годишен отпуск. С решение на ВСС на РБ по протокол №28/26.06.2014г. е 

увеличен щатът на АС-Варна с една бройка, която след решение на Общото 

събрание на съдиите в съда е разпределена в Наказателно отделение. На тези две 

щатни бройки със Заповед на Председателя на Апелативен съд-Варна са били 

командировани съдиите Ангелина Лазарова и Светослава Колева от Варненски 

окръжен съд. Командировката на съдия Колева е приключила със завръщането на 

съдия Панталеева. В края на месец ноември с Решение на ВСС на РБ е 

освободена от длъжност /поради пенсиониране/ съдия Северина Илиева от 

Гражданско отделение. Освободената щатна бройка след Решение на Общото 

събрание на съдиите в АС-Варна е разпределена в Наказателно отделение, и на 

нейно място , считано от 04.12.2014г. , е командирован съдия Станчо Савов от 

Варненски окръжен съд. Така до края на месец юни в Наказателно отделение на 

Апелативен съд-Варна са работили общо 6 съдии, от началото на месец юли – 7, а 

от началото на месец декември – 8. В този състав отделението продължава да 

работи и понастоящем. Толкова е бил щатът и в предходни години –т.е.  

отпуснатите бройки не са довели до увеличение на щата в Наказателно отделение, 
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а са възстановили предишното положение – това до 2013 година. Всички съдии от 

Наказателно отделение на Варненски апелативен съд притежават най-високия 

ранг – „Съдия във ВКС” 

В Наказателно отделение работи и един съдебен-помощник – Кристиана 

Кръстева. През 2014 година е изготвила проекти на съдебни актове по общо 46 

наказателни дела - по 26 ВНДОХ и 20 ВЧНД по описа на Варненски апелативен 

съд. Тя е осъществила помощ и на съдия-докладчика при изготвяне на мотивите по 

ВНОХД №194/2013г. Изготвила е проект по становище за приемане на 

тълкувателно решение на основание член 125 във връзка с член 124 алинея 1 

точка 1 от ЗСВ по някои противоречиво решавани въпроси,свързани с 

подсъдността на престъпленията, извършени от магистрати. Съдебният помощник 

активно участва в организацията и подготовката при  осъществяване на видео-

конференции със съдебните органи на други държави-членки. 

В наказателното отделение на Варненски апелативен съд през цялата 2014 

година са работили четирима служители: Даниела Анастасова и Ивелина Илиева - 

като деловодители,  и Геновева Ненчева и Соня Дичева – съдебни секретари. 

Всички те са високо квалифицирани, с дългогодишен стаж и професионален опит. 

Справят се много добре със служебните си задължения, вменени им от ПАС. С 

дейността си безспорно допринасят за създадената добра организация в 

движението на наказателните дела, а оттам и за повишаване качеството на работа 

в отделението като цяло. 

До 13.03.2014г. длъжността Заместник на административния ръководител и 

ръководител на Наказателното отделение на Варненски апелативен съд се е 

изпълнявала от съдия Илия Пачолов, а от 17.03.2014г. – от съдия Янко Янков. Със 

Заповед №94/17.03.2014г. на Административния ръководител на АС-Варна 

разпределението на делата на принципа на случаен подбор в Наказателно 

отделение е възложено на съдия Янков. То се извършва в деня на постъпването на 

делата, или най-късно на следващия ден – като изключение. Също със Заповед на 

Административния ръководител на АС-Варна - №РД-0345/30.07.2014г. е 
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определена натовареност на Заместник-председателите на съда в размер на 70% 

за всички видове дела. Т.е. от Наказателно отделение съдия Янков е със 70% 

натоварване, всички останали съдии – на 100%. 

Със Заповед №100/18.03.2014г. на Председателя на Апелативен съд-Варна, 

с цел подобряване организацията на работа, в Наказателно отделение са 

обособени три постоянни състава :  

Първи състав : Съдиите Янко Янков и Живка Денева 

Втори състав : Съдиите Илия Пачолов и Румяна Панталеева 

Трети състав : Съдиите Росица Лолова и Павлина Димитрова. 

Впоследствие, след увеличаване щата на съда с една бройка /с посоченото 

по-горе решение на ВСС на РБ/ и след разпределяне на щатната бройка на съдия 

Северина Илиева след напускането й в Наказателно отделение, командированите 

двама съдии от Варненски окръжен съд са разпределени в Първи и Трети 

наказателни състави. Т.е.  непълен понастоящем е само Втори състав. Като трети 

член на Втори състав участват в заседания всички останали съдии-всеки от тях по 

един месец, по график, който се изготвя в началото на годината. Това създава 

известни неудобства/особено при делата, които се разглеждат в открити 

заседания. Анализът на кадровата динамика в отделението и на натовареността на 

съдиите, води до извода, че съставът на Наказателно отделение следва да бъде 

допълнен до 9 съдии  /три наказателни състава/ - чрез отпускане на още една 

щатна бройка.  

Варненският апелативен съд разполага с една заседателна зала. Тя се 

ползва от Наказателно отделение всеки вторник до обяд – за разглеждане на 

мерки за неотклонение по реда на чл.64 и 65 НПК, и всеки четвъртък и петък, както 

и всеки четвърти понеделник от месеца – за разглеждане на въззивни наказателни 

дела. Всеки от съставите заседава по правило два пъти в месеца – по график , 

като изключение – и повече /като изключенията са се превърнали в правило/. 

Видеоконферентните връзки /разпити чрез видеоконференция/ по чл.474 ал.3 НПК 
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се осъществяват по всяко време – при съобразяване с исканията на съдебните 

органи на молещата държава. 

Производствата по чл.64 и 65 НПК се разглеждат от дежурни съдебни 

състави – председател на състава е съдия от Наказателно отделение, и членове – 

по един съдия от Търговско и Гражданско отделение. За дежурствата се изготвя 

график от всеки от Заместник-председателите за няколко месеца напред, като за 

Наказателно отделение това става по азбучен ред. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА :  

1.ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПРЕЗ 2014 ГОДИНА.  

През 2012 година в Наказателно отделение на Варненски апелативен съд са 

постъпили общо 385 въззивни наказателни дела. От тях въззивните НДОХ са били 

166,  въззивните ЧНД са били 189, а въззивните частни наказателни дела по член 

243 ал.7 от НПК - 30. 

През  2013 година в Наказателно отделение на Варненски апелативен съд 

са постъпили общо 389 въззивни наказателни дела. От тях въззивни НДОХ - 158, 

въззивните ЧНД  - 197 и въззивни частни наказателни дела по член 243 ал.7 от 

НПК - 34. 

През 2014 постъплението на въззивни наказателни дела е 405, от които  

въззивни НДОХ – 166 , въззивни ЧНД – 208 ,  и въззивни чнд по чл.243 ал.7 НПК – 

31. 

Анализът на тригодишния период от 2012 - 2014 година, очертава тенденция 

на леко увеличение на постъпленията от наказателни дела :  от 385 въззивни 

наказателни дела през 2012 година до 389 въззивни наказателни дела през 2013 

година, и 405 през 2014 година. Т.е. констатираната трайна тенденция в доклада на 

Апелативен съд-Варна за 2013 за намаление на наказателните дела в периода 

2011-2013 година е преустановена през 2014г., когато наказателните дела бележат 

ръст, макар и не в значителна степен. Следва да се отбележи, че този ръст е за 

сметка на въззивните ндох и въззивните чнд, без тези по чл.243 ал.7 НПК. Така от 
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158 през 2013 година въззивните НДОХ са достигнали до 166 през 2014 година,  

въззивните ЧНД – от 197 до 208.  При въззивните ЧНД по чл.243 ал.7 НПК е налице 

устойчив ръст в постъпленията – около и малко над 30 за всяка година от 

тригодишния период: за 2012 година 30 броя, за 2013 година 34 броя, и за 2014 

година 31 броя. Анализът отчита тази динамика, свързана с трайната тенденция 

на намаляване на наказателните дела в Апелативен съд-Варна, започнала 

през 2011 година до 2014 година, когато е отбелязан лек ръст на увеличение. 

Причините за започналото намаляване на постъпленията от дела през 2011г.  са 

изложени в предходните годишни доклади на Варненски апелативен съд. Сред тях 

е наличието на диференцирани процедури по Глави 27, 28 и 29 НПК. С оглед 

същността на първите две силно се редуцират в посока намаляне жалбите и 

протестите срещу съдебните актове. При третата глава – 29 НПК, постановените 

съдебни актове са окончателни. Друга причина за намаляне броя на делата след 

2010 и 2011година е създаването през 2011 година на Специализиран наказателен 

съд / със ЗИДНПК – обн. ДВ бр.13/11.02.2011г., в сила от 01.01.2012г./ и 

прехвърляне нему подсъдността по ред престъпления, иначе подсъдни преди това 

на Окръжните съдилища. Това води първо до намаляне на въззивните НДОХ 

/особено постъпленията от Варненски окръжен съд/, а на второ място – и до 

намаляне броя на въззивните ЧНД , образувани по реда на чл.64 и 65 НПК /които 

са голям брой – предвид многочислеността на обвиняемите по тези наказателни 

производства, и обикновено натовареното им съдебно минало, което мотивира 

прокуратурите да правят искания за тяхното задържане под стража/. 

Общият брой постъпили дела във Варненски апелативен съд , разгледани 

по тяхното постъпление от различните Окръжни съдилища в съдебния район на 

Апелативния съд , е както следва : 

През 2012 година общо са постъпили 385, от които : 

От Варненски окръжен съд:78 въззивни НДОХ и 103 въззивни ЧНД, 

От Добрички окръжен съд:21 въззивни НДОХ и 31 въззивни ЧНД, 

От Разградски окръжен съд:17 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД, 
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От Силистренски окръжен съд:16 въззивни НДОХ и 35 въззивни ЧНД, 

От Търговищки окръжен съд:11 въззивни НДОХ и 17 въззивни ЧНД и    

От Шуменски окръжен съд:21 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД, 

През 2013 година - постъпили общо 389 - 158 ВНДОХ и 231 ВЧНД, от които: 

От Варненски окръжен съд:68 въззивни НДОХ и 122 въззивни ЧНД, 

От Добрички окръжен съд:16 въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД, 

От Разградски окръжен съд:16 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД, 

От Силистренски окръжен съд:19 въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД, 

От Търговищки окръжен съд:14 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД и    

От Шуменски окръжен съд:24 въззивни НДОХ и 28 въззивни ЧНД, 

От Русенски окръжен съд – 1 въззивно НДОХ. 

През 2014 година  постъпили общо 405  -  166 ВНДОХ и 239 ВЧНД, от които: 

От Варненски окръжен съд: 71 въззивни НДОХ и 126 въззивни ЧНД, 

От Добрички окръжен съд: 20 въззивни НДОХ и 27 въззивни ЧНД, 

От Разградски окръжен съд: 27 въззивни НДОХ и 11 въззивни ЧНД, 

От Силистренски окръжен съд: 18 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД, 

От Търговищки окръжен съд:12 въззивни НДОХ и 18 въззивни ЧНД     

От Шуменски окръжен съд:17 въззивни НДОХ и 38 въззивни ЧНД, 

От Великотърновски окръжен съд – 1 въззивно НДОХ. 

 

За отделните окръжни съдилища в съдебния район на Варненски 

апелативен съд съпоставката на постъпилите общо въззивни наказателни дела в 

периода  2012  -  2014 година е следната : 

За Варненски окръжен съд : 78 въззивни НДОХ и 103 въззивни ЧНД – през 

2012 година, през 2013 година - 68 въззивни НДОХ и 122 въззивни ЧНД, през 2014 

година  - 71 въззивни НДОХ и 126 въззивни ЧНД. Налице  е леко увеличение на 

въззивните дела от общ характер в сравнение с 2013 година, като все още обаче 

не е достигнат ръстът от 2012 година. Трайно е увеличението при въззивните 
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частни наказателни дела за разглеждания период – от 103 през 2012г., до 126 през 

2014г. 

За Добрички окръжен съд : 21 въззивни НДОХ и 31 въззивни ЧНД – през 

2012 година, през 2013 година - 22 въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД, през 

2014година  - 20 въззивни НДОХ и 27 въззивни ЧНД. Очевидно съд с постоянство – 

налице е устойчивост в постъпленията и на въззивните НДОХ ,и на въззивните 

ЧНД и за трите години /със съвсем малки разлики/. 

За Разградски окръжен съд : 17 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД – през 

2012 година , през 2013 година - 16 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД, през 2014 - 

27 въззивни НДОХ и 11 въззивни ЧНД. При устойчивост на постъпленията от този 

съд за 2012 и 2013 г., има драстичното нарастване на въззивните НДОХ за 2014 

година – от 16 на 27 броя /сериозен ръст – за сравнително малък съд какъвто е 

Окръжен съд-Разград – с най-малко служители и магистрати в сравнение с 

останалите окръжни съдилища в апелативния район/. Същевременно леко 

намаление бележат въззивните ЧНД. 

За  Силистренски окръжен съд : 16 въззивни НДОХ и 35 въззивни ЧНД през 

2012 година, през 2013 година - 19 въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД,през 2014 

година - 18 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД. Този съд отчита лек ръст на 

въззивните НДОХ в сравнение с 2012 година, и значителен спад на въззивните 

ЧНД – повече от два пъти в сравнение с 2012 година. 

За Търговищки окръжен съд : 11 въззивни НДОХ и 17 въззивни ЧНД – през 

2012 година,  през 2013 година - 14 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД, през 2014 

година - 12 въззивни НДОХ и 18 въззивни ЧНД.  Наблюдаваме незначителни 

колебания в двете групи дела, но като цяло постъпленията от този съд са 

устойчиви.   

За Шуменски окръжен съд : 21 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД – през 

2012 година,  през 2013 година - 24 въззивни НДОХ и 28 въззивни ЧНД, а през 2014 

- 17 въззивни НДОХ и 38 въззивни ЧНД. Тук е налице тенденция на трайно 

увеличение на въззивните ЧНД – от 16 през 2012година, през 28 за 2013,   до  38 за 
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2014. Обратно е при въззивните НДОХ /макар и не чак с такава динамика/ - налице 

е спад в сравнение с предходните две години – 21, 24  до 17 броя през 2014година. 

 

В заключение може да се направи следното обобщение за постъпленията на 

наказателните дела във Варненски апелативен съд през 2014 година : 

Най-голям брой са постъпилите дела от Варненски окръжен съд – 71 

въззивни НДОХ от общо 166. Ако постъпленията се изразят в съотношение 

Варненски окръжен съд / всички останали окръжни съдилища , то би било 71/94. 

Още по очевидна е разликата при въззивните ЧНД – от Варненски окръжен съд са 

постъпили 126 дела от общо 239 /повече от половината/. Това съотношение би 

било 126/110 – разликата до 239 са молби за правна помощ /проведени от АС-

Варна видеоконферентни връзки със съдебни органи на други държави-членки/. 

Ако по брой постъпления  окръжните съдилища в апелативния район се подредят в 

низходяща градация, то класацията би изглеждала по следния начин : За ВНДОХ – 

1. Варненски окръжен съд; 2. Разградски окръжен съд; 3. Добрички окръжен съд; 4. 

Силистренски окръжен съд; 5. Шуменски окръжен съд; 6. Търговищки окръжен съд. 

За ВЧНД - 1. Варненски окръжен съд; 2. Шуменски окръжен съд; 3. Добрички 

окръжен съд; 4. Търговищки окръжен съд; 5. Силистренски окръжен съд; 6. 

Разградски окръжен съд. 

Доколкото се констатира увеличение в общия брой постъпили дела във 

Варненски апелативен съд през 2014 година, то това увеличение се дължи най-

вече на постъпленията на въззивни НДОХ от Разградски окръжен съд и отчасти на 

Варненски окръжен съд /доколкото при тях е налице увеличение в постъпленията/, 

а при ВЧНД – от Варненски окръжен съд , Шуменски окръжен съд и отчасти от 

Търговищки окръжен съд. 

 2. ВИДОВЕ ПОСТЪПИЛИ ВЪЗЗИВНИ НДОХ   

През 2014 година в Наказателното отделение на Варненски апелативен съд 

са постъпили и образувани въззивни НДОХ общо  по текстове  от Наказателния 

кодекс както следва : 
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1.по член 115 от Наказателния кодекс – общо 8 въззивни НДОХ, 

2.по член 116 от Наказателния кодекс – общо 12 въззивни НДОХ, 

3.по член 123 от Наказателния кодекс – общо 10 въззивни НДОХ, 

4.по член 124 от Наказателния кодекс – общо 5 въззивни НДОХ, 

5.по член 142 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ, от които по 

две от тях е налице съвкупност с престъпления по чл.152 НК, 

6.по член 199 от Наказателния кодекс – общо 9 въззивни НДОХ, 

7.по член 202 от Наказателния кодекс –1 въззивно НДОХ, 

8.по член 244 от Наказателния кодекс – 1 въззивно НДОХ, 

9.по член 248 от Наказателния кодекс – общо 8 въззивни НДОХ, 

10.по член 255 и чл.257 от Наказателния кодекс – общо 29 въззивни НДОХ, 

11.по член 257 от Наказателния кодекс – общо 14 въззивни НДОХ, 

12.по член 301 от Наказателния кодекс – общо 2 въззивни НДОХ, 

13.по член 304 от Наказателния кодекс – общо 4 въззивни НДОХ, 

14.по член 330 от Наказателния кодекс – общо 2 въззивни НДОХ, 

15.по член 343 от Наказателния кодекс – общо 39 въззивни НДОХ, 

16.по член 354 от Наказателния кодекс – общо 4 въззивни НДОХ. 

Освен тях постъпили са и по член 219 от НК – 3 дела/от тях едно и по чл.282  

НК/ ,  по член 213 от НК – 2 дела , както и други. 

Разпределени по глави от особената част на НК през 2014 година най-

големи постъпления от дела се наблюдават по :  

- Глава Единадесета от НК – „Общоопасни престъпления” – общо 45 ВНДОХ, 

от които 39 по раздел ІІ „Престъпления по транспорта и съобщенията”. В сравнение 

с предходната година увеличение имат най-вече делата по чл.343 НК – от 26 на 39. 

- Глава Втора от НК – „Престъпления против личността”  - общо 38 въззивни 

НДОХ, от които по раздел І „Убийство” – 35 дела. Като цяло също бележат 

значителен ръст сравнено с 2013година , и специално тези по чл.116, 123 и 124 НК. 

- Глава Седма от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи” – 29 ВДНОХ, при 26 за 2013 година. Налице е 
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сравнителна устойчивост при постъпленията при този вид престъпления – 

увеличението е минимално.  

- Глава Пета от НК  „Престъпления против собствеността”- 10 ВНДОХ , тук 

се забелязва намаление специално при делата по чл.199 НК; 

- Глава Шеста от НК „Престъпления против стопанството” – 12 ВНДОХ ; 

- Глава Осма „Престъпления против дейността на държавни органи” 

 

Постъпили са през 2014 година и 7 въззивни дела по ЗЕЕЗА, както и две 

искания за провеждане на видеоконферентни връзки /проведени/, а също и 6 

въззивни чнд по чл.34 от ЗПИИРКОРНФС /дела по искане за признаване на 

решения по наложени на лица от държави-членки финансови санкции/. 

 

3. НЕСВЪРШЕНИ /ВИСЯЩИ/ ДЕЛА КЪМ 01.01.2014 ГОДИНА. 

Несвършените /висящите/  въззивни наказателни дела към 01.01.2014 

година са били общо 61 дела, от които въззивни НДОХ – 39 и въззивни ЧНД – 22 

броя.  

Разпределени по окръжни съдилища в съдебния район на Варненски 

апелативен съд, тези дела са както следва: 

От Варненски окръжен съд : 20 въззивни НДОХ и 11 въззивни ЧНД, 

От Добрички окръжен съд : 2 въззивни НДОХ и 2 въззивни ЧНД, 

От Разградски окръжен съд : 5 въззивни НДОХ и 0 въззивни ЧНД, 

От Силистренски окръжен съд : 3 въззивни НДОХ и 5 въззивни ЧНД, 

От Търговищки окръжен съд : 3 въззивни НДОХ и 2 въззивни ЧНД , 

От Шуменски окръжен съд : 6 въззивни НДОХ и 1 въззивно ЧНД. 

Общо подлежащите на разглеждане въззивни наказателни дела 

/несвършени и постъпили/  във Варненски апелативен съд през 2014 година са 

били 466 броя, от които въззивни НДОХ - 205 броя и въззивни ЧНД 261 броя. 

Доколкото постъплението на дела през 2014 година се е увеличило /което бе 
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посочено по-горе/ , то увеличение бележат и делата за разглеждане : през 2012 

година – 419, през 2013 година – 438, през 2014 година – 466. 

В края на 2014 година са останали несвършени общо 68 въззивни 

наказателни дела, от които  56 броя въззивни НДОХ и 12 броя въззивни ЧНД.  

 

4. СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

В периода 2012 - 2014 година във Варненски апелативен съд са 

решени/свършени/  въззивни наказателни дела както следва : 

2012 година - 370 въззивни дела, от които въззивните НДОХ - 159, а 

въззивните ЧНД - 211 броя. 

2013 година - 377 въззивни дела, от които въззивните НДОХ - 154, а 

въззивните ЧНД - 223 броя. 

2014 година - 398 въззивни дела, от които въззивните НДОХ - 149, а 

въззивните ЧНД - 249 броя. 

Приключените /разгледани/ през 2014 година въззивни наказателни дела 

във Варненски апелативен съд, по тяхното постъпление от окръжните съдилища в 

района са както следва : 

Варненски окръжен съд : 67 въззивни НДОХ и 133 въззивни ЧНД, 

Добрички окръжен съд : 16 въззивни НДОХ и 27 въззивни ЧНД, 

Разградски окръжен съд : 19 въззивни НДОХ и 10 въззивни ЧНД, 

Силистренски окръжен съд :  17 въззивни НДОХ и 18 въззивни ЧНД,  

Търговищки окръжен съд :   13 въззивни НДОХ и 19 въззивни ЧНД, 

Шуменски окръжен съд : 17 въззивни НДОХ и 39 въззивни ЧНД. 

 

По съдии от Варненски апелативен съд решените дела са както следва : 

Съдия БОЖИДАР МАНЕВ – 2 въззивни НДОХ и 5 въззивни ЧНД, 

Съдия ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - 5 въззивни НДОХ и 10 въззивни ЧНД  

Съдия ЖИВКА ДЕНЕВА – 24 въззивни НДОХ и 57 въззивни ЧНД, 

Съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ - 23 въззивни НДОХ и 33 въззивни ЧНД.,                                                                                                                                                                                                                     



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      46 

Съдия ПАВЛИНА ДИМИТРОВА – 20 въззивни ВНДОХ и 31 въззивни ЧНД, 

Съдия РОСИЦА ЛОЛОВА – 22 въззивни НДОХ и 30 въззивни ЧНД, 

Съдия РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА –3 въззивни НДОХ и 15 въззивни ЧНД, 

Съдия ЯНКО ЯНКОВ – 15 въззивни НДОХ и 28 въззивни ЧНД. 

Командированите през 2014 година съдии от Варненски окръжен съд във 

Варненски апелативен съд са решили дела както следва : 

Съдия АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА - 22 въззивни НДОХ и 24 въззивни ЧНД, 

Съдия СВЕТОСЛАВА КОЛЕВА - 5 въззивни НДОХ  и 21 въззивни ЧНД, 

Съдия СТАНЧО САВОВ– 3 въззивни  ЧНД. 

 

5. СВЪРШЕНИ/РЕШЕНИ  ДЕЛА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК 

За 2012 година от общо свършените 370 въззивни наказателни дела в срок 

от три месеца са били решени 318 броя,което представлява 86 % от свършените 

дела.При свършените въззивни 107 НДОХ този процент е 67 %,а при свършените 

въззивни 211 ЧНД процентът е 100 %. 

За 2013 година от общо свършените 377 въззивни наказателни дела в срок 

от три месеца са били решени 313 броя, което представлява 83 % от свършените 

дела.При свършените въззивни 97 НДОХ този процент е 63 %,а при свършените 

въззивни 216 ЧНД процентът е 97 %. 

За 2014 година общо са свършени 398 въззивни наказателни дела, като от 

тях в тримесечен срок са решени 302 дела, което е 76%. При свършени 64 

въззивни НДОХ това представлява 43% , а при решени 249 въззивни ЧНД – 95%.  

Очевидна е тенденцията на намаляване броя на делата, свършени в 

тримесечен срок – от 86% през 2012 година, през 83% през 2013 година, за да се 

стигне до 76% през 2014 година. Това намаление е най-вече за сметка на 

приключените в тримесечен срок въззивни НДОХ, които от 67% за 2012 година, и 

63% за 2013 година, стигат до 43% за 2014 година. Спадът на този показател има 

своето разумно обяснение. През 2013 година са постановени 2 въззивни присъди , 

докато през 2014 година техният брой е вече 10  - пет пъти повече сравнено с 
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предходната година /четири от тези десет понастоящем вече са влезли в сила/. 

През 2014 година са проведени съдебни следствия по множество дела, 

включително и по тези, по които са постановени присъди. В рамките на тези 

съдебни следствия са разпитвани свидетели, като най-често е извършван 

допълнителен разпит на вещи лица, или са назначавани допълнителни или 

повторни експертизи /някои от които комплексни/. Експертизи от най-различен вид 

са назначени или изслушани по общо 14 възззивни наказателни дела. За 

възнаграждение на вещи лица по наказателни дела през 2014 година са изплатени 

от Варненски апелативен съд 9986,10 лева, при 6658,49 лева за 2013 година, т.е. с 

1/3 повече. Това увеличение не е следствие  от повишаване хонорарите на вещите 

лица, а от броя на експертизите и тяхната сложност. Различни са и причините,  

които обуславят провеждането на въззивни съдебни следствия. В част от случаите 

това е по указание на касационната инстанция /макар и понякога индиректни/, в 

други – по искане на страните, които съдът е намерил за основателни, в трети – 

служебно, но всякога е последица от доказателствен дефицит. От своя страна 

провеждането на съдебно следствие отнема значително повече време , което 

налага част от тези дела да бъдат насрочвани по едно или две за ден. Като се има 

предвид и фактът, че Варненски апелативен съд разполага само с една съдебна 

зала, която се ползва от Наказателно отделение в дните вторник преди обяд /за 

мерки за неотклонение/,  четвъртък и петък, както и в четвъртия понеделник от 

всеки месец, то това значително намаля възможностите на съдиите за заседания. 

Този факт води и до необходимост от използване възможностите на чл.252 ал.2 

НПК. При тази хипотеза са насрочени общо 18 въззивни наказателни дела. Към 

изброените фактори следва да се добавят и общоважимите за страната – 

отсрочване и отлагане на дела по изрично настояване на адвокати, които стигат 

дотам, че представят на съда списъци със свободните си дати, които съдът следва 

да съобрази при насрочването на делото. Когато са придружени с доказателства за 

наличие на уважителни причини за невъзможността им да се явят в съдебно 

заседание, молбите им се уважават. Не на последно място – нередовно 
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призоваване на някои от страните. И  на последно -  множество дела постъпили 

или разглеждани през 2014 година, представляващи фактическа и правна 

сложност, някои от които придобили печална известност сред обществеността под 

различни наименования – „Килърите” , „Камчийското убийство” , „Газтрейд” , 

„Убийството в Куманово”, „Аксаковското убийство” и други. Всичко изложено до 

момента дава отговор на въпроса защо е налице намаление в броя на делата, 

приключили в тримесечен срок. За това допринася и кадровата динамика в 

наказателно отделение, която също бе анализирана. 

Логична последица от горното се явява леко увеличения процент на 

отложени дела : 

За 2012 година : От всичко насрочените за разглеждане в съдебно 

заседание 312 въззивни наказателни дела са били отложени 15 дела, което 

представлява 4,80 %. 

За 2013 година : От всичко насрочените за разглеждане в съдебно 

заседание 327 въззивни наказателни дела са били отложени 27 дела, което е 8,25 

%. 

За 2014 година  - от общо насрочени 360 дела отложени са били 41, което 

или 11,38%. 

 

6. РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО. 

В периода 2012 – 2014 година са свършени със съдебен акт по същество 

наказателни дела както следва: 

През 2012 година : 355 въззивни наказателни дела,от които 154 въззивни 

НДОХ и 201 въззивни ЧНД. 

През 2013 година : 359 въззивни наказателни дела,от които 149 въззивни 

НДОХ и 210 въззивни ЧНД. 

През 2014 година : 381 въззивни наказателни дела, от които 146 въззивни 

НДОХ и 235 въззивни ЧНД. 
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Приключените общо за 2014 година 146 въззивни НДОХ със съдебен акт 

по същество, разгледани по резултати /като краен резултат/  са както следва : 

 А/ По 85 въззивни НДОХ присъдата е била потвърдена, което спрямо 

свършените 146 въззивни НДОХ представлява 58,2%. 

Б/ Присъдите по 36 въззивни НДОХ са били изменени, което е 24,65 % /плюс 

една частично отменена/.По отделните  параметри присъдите по въззивни НДОХ 

са били изменени както следва:                

- по 1 въззивно НДОХ присъдата е била изменена, като е приложено 

условното осъждане  по член 66 алинея 1 от НК ; 

- по 1 въззивно НДОХ  присъдата е била изменена, като е било отменено 

условното осъждане  по член 66 алинея 1 от НК ; 

- по 5 въззивни НДОХ присъдата е била изменена, като е било намалено 

наложеното наказание ; 

- по 3 въззивни НДОХ присъдата е била изменена, като е било увеличено 

наложеното наказание ; 

- по 23 въззивни НДОХ присъдата е била изменена с други промени в 

наказателната част ; 

- по 3 въззивни НДОХ присъдата е била изменена с промени в гражданската 

част., 

- по 1 въззивно  НДОХ присъдата е била отменена отчасти и делото върнато 

за ново разглеждане. 

В/ По 24 въззивни НДОХ присъдата е била отменена изцяло, което 

представлява 16,43 % спрямо общо свършените 146 въззивни НДОХ. По 17 

въззивни НДОХ присъдата е отменена изцяло и делото върнато за ново 

разглеждане, а по 7 – присъдата отменена и постановена нова присъда. Налице е 

намаление в сравнение с 2013 година на отменените и върнати за ново 

разглеждане дела – от 26 на 17 през 2014 година, и значително увеличаване на 

отменените изцяло присъди и постановени нови въззивни присъди – от 1 за 2013 

година до 7 за 2014 година. 
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Г/ По 3 въззивни НДОХ делото е било прекратено,което представлява 2,05 

% спрямо свършените 146 въззивни НДОХ. 

Следва да бъдат посочени някои от делата /съответно резултатите от тях/, 

разгледани от Варненски апелативен съд, и представляващи както правна и 

фактическа сложност , така и обществен интерес :  

- Въззивно НДОХ № 194/2013 година по описа на Варненски апелативен съд 

/т.нар.”Килърите”/ - по член 116 ал.1 т.6,7,9,10 от НК с общо 6 подсъдими, съдия-

докладчик Павлина Димитрова. Постановена нова присъда, с която частично се 

отменя първоинстанционната присъда, в останалата й част е потвърдена.  

- Въззивно НДОХ № 135/2013 година по описа на Варненски апелативен съд 

/т.нар.”Камчийско убийство”/ - по член 116 от НК , с четирима подсъдими, съдия-

докладчик Живка Денева. Присъдата /доживотен затвора/ е потвърдена. 

 - Въззивно НДОХ № 272/2013 година по описа на Варненски апелативен съд 

/т.нар.”Кумановско убийство”/ - по Член 116, 199, 339 от НК, с един подсъдим, 

влязла в сила присъда през 2002 година, частично възобновено през 2013 година 

от ВКС на РБ,  съдия-докладчик Янко Янков. Постановена присъда, с която отчасти 

е отменена първоинстанционната присъда, а в останалата й част – потвърдена.  

- Въззивно НДОХ № 148/2014 година по описа на Варненски апелативен съд, 

по член 116 от НК, с двама подсъдими, съдия-докладчик Росица Лолова. 

Постановена присъда, с която подсъдимите са оправдани по първоначално 

предявените им обвинения и са признати за виновни за по-леко наказуеми 

престъпления. 

- Въззивно №116/2014 година на Варненски апелативен съд  - по чл.212 ал.5 

и чл.255 ал.3 НК, с един подсъдим /управител на частна клиника/, съдия-докладчик 

Росица Лолова. Първоинстанционната присъда потвърдена изцяло. 

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ  

А/ Първоинстанционни съдебни актове/присъди/, проверявани от Варненски 

апелативен съд 
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По-напред бе посочено колко съдебни акта са били отменени и изменени от 

Варненски апелативен съд. Доколкото обаче този показател е и критерий за 

качеството на проверяваните присъди, то следва отново да му се обърне 

внимание. Хронологията по години сочи следното : 

- През 2012 година по общо 36 въззивни НДОХ са били отменени съдебните 

актове, което представлява 23,37% от общо решените по същество 154 въззивни 

НДОХ. От тях по 23 въззивни НДОХ присъдите са били отменени изцяло, с 

връщане делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.  

По 13 въззивни НДОХ присъдите са били отменени изцяло с постановяване на 

нови присъди от апелативната инстанция . 

- През 2013 година по общо 27 въззивни НДОХ са били отменени съдебните 

актове, което представлява 18,12 % от общо решените по същество 149 въззивни 

НДОХ за годината. От тях по 26 са били отменени присъдите и делата върнати за 

ново разглеждане, а по 1 ВДНОХ присъдата е била отменена и е постановена нова 

въззивна присъда. 

- През 2014 година по 24 въззивни НДОХ присъдата е била отменена 

изцяло, което представлява 16,43 % спрямо общо свършените по същество 146 

въззивни НДОХ. По 17 въззивни НДОХ присъдата е отменена изцяло и делото 

върнато за ново разглеждане, а по 7 – присъдата отменена и постановена нова 

присъда.  

Анализът на този показател отчита намаление, в сравнение с предходни 

години  на отменените и върнати за ново разглеждане дела – от 23 за 2012, и 26 за 

2013, до 17 за 2014 година. От друга страна налице е значително увеличаване на 

отменените изцяло присъди и постановени нови въззивни присъди сравнено с 2013 

година – от 1 за 2013 година до 7 за 2014 година, които пък от своя страна са близо 

два пъти по-малко от тези за 2012 година. Но като цяло тенденцията при 

отменените изцяло присъди /общо – и с връщане за ново разглеждане, и с 

постановени нови въззивни присъди/ , съотнесени към общо решените по 
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същество дела, е в посока намаляване – от  23,37% през 2012 година, през 18,12% 

за 2013 година, до 16,43%  за 2014 година. 

Горното, отнесено към отделните окръжни съдилища в апелативния район, 

създава следната картина на отменените съдебни актове и дава основание за 

няколко извода : 

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2012 година – отменени присъди по 15 въззивни НДОХ, от които : по 6 

въззивни НДОХ, след отмяна на присъдата, делото е било върнато за ново 

разглеждане от друг състав на същия съд и по 9 въззивни НДОХ, след отмяна на 

присъдата, е била постановена нова присъда. 

За 2013 година –  по 12 въззивни НДОХ, след отмяна на присъдата, делото е 

било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. По 1 въззивно 

НДОХ,след отмяна на присъдата,е била постановена нова присъда от въззивната 

инстанция. 

За 2014 година – отменени изцяло присъди общо по 10 въззивни НДОХ, от 

които 6 върнати за ново разглеждане, и по 4 – постановени нови въззивни присъди.  

Тенденцията на намаление на отменени присъди е особено забележима при 

този съд, който е и най-големият окръжен съд в апелативния район. Намаление с 

1/3   -  от 15 отменени присъди през 2012 година, до 10 през 2014 година.  

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2012 година - Само по 1 въззивно НДОХ,присъдата е била отменена и 

делото върнато за ново разглеждане. 

За 2013 година - Общо по 2 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата, 

делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

За 2014 година – Отменени изцяло са  присъди по 3 въззивни НДОХ, при 2 

от които с връщане за ново разглеждане на делото, и при 1 – постановена нова 

въззивна присъда. 

При този съд констатираме ръст на отменените първоинстанционни съдебни 

актове -  от 1 през 2012 година на 3 през 2014 година.  
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 РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2012 година - Общо по 4 въззивни НДОХ, от които по 3 въззивни НДОХ 

присъдата е била отменена и делото върнато за ново разглеждане и по 1 въззивно 

НДОХ, след отмяна на присъдата е била постановена нова присъда. 

За 2013 година - По 1 въззивно НДОХ,след отмяна на присъдата,делото е 

било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

За 2014 година – Отменени са изцяло 3 присъди, всички с връщане делата 

за ново разглеждане. 

Констатира се намаляване броя на отменени присъди спрямо 2012 година, 

но пък увеличаване спрямо 2013 година, когато този съд е имал само една отмяна. 

 СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2012 година - Общо по 4 въззивни НДОХ,от които по 2 въззивни НДОХ 

присъдата е била отменена и делото върнато за ново разглеждане и по 2 въззивни 

НДОХ,след отмяна на присъдата,е била постановена нова присъда., 

За 2013 година - Общо по 5 въззивни НДОХ,след отмяна на 

присъдата,делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия 

съд. 

За 2014 година – Отменени изцяло са присъди по 4 въззивни НДОХ, 3 от 

които с връщане делата за ново разглеждане, и 1 – постановена нова присъда. 

Налице е устойчивост по отношение отменени присъди /намаление само с 1, 

сравнено с 2013 година/. 

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2012 година  -  По 2 въззивни НДОХ присъдата е била отменена и делото 

върнато за ново разглеждане. 

За 2013 година - Общо по 4 въззивни НДОХ, след отмяна на присъдата, 

делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

За 2014 година – Само 1 присъда е била отменена, и делото върнато за 

ново разглеждане. 
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Определено добър резултат – само 1 отменен първоинстанционен акт, което 

бележи тенденция на значително намаление сравнено с 2013 година. 

ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2012 година - Общо по 10 въззивни НДОХ, от които по 9 въззивни НДОХ 

присъдата е била отменена и делото върнато за ново разглеждане и по 1 въззивно 

НДОХ,след отмяна на присъдата, е била постановена нова присъда. 

За 2013 година - Общо по 2 въззивни НДОХ, след отмяна на присъдата, 

делото е било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. 

За 2014 година – Отменени са изцяло присъди по 3 въззивни НДОХ, по 2 от 

които с връщане делото за ново разглеждане, и по 1 – постановена нова присъда. 

Наблюдаваме значително подобрение по този показател в сравнение с 

резултатите от 2012 година, но все пак има малък ръст спрямо 2013 година -  

макар и с 1 отменен акт. 

Изложените факти дават възможност да се направят следните изводи : 

Несъмнено се е повишило качеството на съдебните актове /присъди/, 

постановени от Варненски окръжен съд и Търговищки окръжен съд, където се 

регистрира значително намаляне на отменените от настоящата инстанция. 

Сравнителна устойчивост по отношение на качеството се забелязва при 

постановените съдебни актове от Разградски окръжен съд и Силистренски окръжен 

съд. Силно намаление бележат отменените актове на Шуменски окръжен съд, но 

сравнено с 2012 година. На година с по един отменен акт растат тези на Добрички 

окръжен съд.  Затова и при последните четири съдилища има все още над какво да 

се работи. Влияние върху качеството на съдебните актове несъмнено оказват и 

други фактори, сред които най-вече натовареността на съдиите  и сложността на 

делата. И ако натовареността не е в такава степен, в каквато е била в предишни 

периоди, то не може същото да се твърди по отношение сложността на делата. 

Вярно е, че по този показател Варненски окръжен съд е на първо място, което 

обаче по никакъв начин не означава, че в останалите окръжни съдилища не се 

разглеждат дела, представляващи в една или друга степен правна и фактическа 
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сложност. В един или друг период от време такива дела са постъпвали от всички 

окръжни съдилища в района. 

Що се касае за причините, водещи до отмяна на постановените от 

окръжните съдилища присъди – те не могат да бъдат различни от посочените в 

разпоредбата на чл.348 ал.3 НПК /по препращане от чл.335 ал.2 НПК/. Две са 

основни причини, които следва да бъдат посочени: допуснати процесуални 

нарушения, довели до ограничаване правата на страните, както и липсата на 

мотиви.  И ако първите са сравнително инцидентни – все пак в Окръжните 

съдилища работят квалифицирани съдии, то липсата на мотиви се очертава като 

системен проблем. Не става дума разбира се за тотална липса на мотиви, а за 

липса на мотиви в оня аспект, който разпоредбата на чл.305 ал.3 НПК изисква. На 

първо място не се излагат в достатъчна степен установените от съда 

обстоятелства. В редица случаи абсолютно механично се пренасят в мотивите 

фактите от обвинителния акт – с помощта на техниката „copy-paste”. Техника която 

редица състави на ВКС на РБ, окачествяват в свои решения, като изключително 

порочна и вземаща обезпокоителни размери. В крайна сметка съдът е задължен да 

изложи какво той приема от фактическа страна, а не какво е приел прокурорът. На 

второ място – в някои случаи при противоречия на доказателствените материали 

не се излагат съображения защо едни от тях се приемат, а други – не. Ако се 

излагат, то често това е чисто формално – без навлизане в детайли и в същината 

на проблема. И това са насоките, в които следва да бъдат ориентирани бъдещите 

усилията на наказателните съдии от апелативния район. Изложеното не е масово 

явление, но все пак такива случаи са налице. В заключение налице е безспорна 

тенденция на намаляване на отменените присъди в апелативния район - 23,37% 

през 2012 година,  18,12% за 2013 година,   16,43%  за 2014 година. Заслугата за 

това естествено е споделена – както на съдиите от Наказателно отделение на 

Варненски апелативен съд, така и на наказателните съдии от апелативния район. 

 

Б/Въззивни съдебни актове , постановени от Варненски апелативен съд 
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През 2012 година пред ВКС на РБ са били обжалвани или протестирани 

съдебни актове по 78 въззивни НДОХ,постановени от Варненски апелативен съд. 

- по 55 въззивни НДОХ съдебните актове,постановени от Варненски 

апелативен съд са били потвърдени,което представлява 70,51 %.  

- по 11 въззивни НДОХ съдебните актове,постановени от Варненски 

апелативен съд са били изменени от ВКС на РБ,което е 15,38 %. 

- по 12 въззивни НДОХ съдебните актове, постановени от Варненски 

апелативен съд са били отменени изцяло от ВКС на РБ, или 15,38 %. 

През 2013 година пред ВКС на РБ са били обжалвани или протестирани 

съдебни актове по 76 въззивни НДОХ,постановени от Варненски апелативен съд. 

Резултатите от касационната проверка,извършена от ВКС на РБ на делата, 

върнати през 2013 година са: 

- По 50 от общо върнатите 69 въззивни НДОХ съдебните актове,постановени 

от Варненски апелативен съд, са били потвърдени, което представлява 72,46 %.  

- По 9 от общо върнатите 69 въззивни НДОХ съдебните актове, постановени 

от Варненски апелативен съд са били изменени от ВКС на РБ, което е 13,04 %. 

- по 10 от общо върнатите 69 въззивни НДОХ съдебните актове,постановени 

от Варненски апелативен съд са били отменени изцяло от ВКС на РБ, или 14,49 %. 

През 2014 година пред ВКС на РБ са били обжалвани или протестирани  

общо  97 съдебни акта на Варненски апелативен съд, като през този период са 

върнати след като са решени от ВКС на РБ  75 от тях. Статистиката : 

- 56 съдебни акта от тези общо 75 са потвърдени, което представлява 

74,6%. 

- 11 съдебни акта са изменени , което е 14,6%. 

- 8 въззивни съдебни акта са отменени, или 10,6%. 

По отношение качеството на постановените от Варненски апелативен съд 

съдебни актове се налагат следните изводи: 

1. Налице е тенденция на увеличаване на потвърдените от ВКС на РБ на 

постановените от Варненски  апелативен съд съдебни актове по въззивни 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      57 

наказателни дела – 70,51% през 2012 година, 72,46% през 2013 година, и 74,66% 

през 2014 година. 

2. Забелязва се сравнителна устойчивост /с леки колебания/ при изменените 

съдебни актове – 15,38% през 2012 година,  13,04% през 2013 година , и  14,6% 

през 2014 година. 

3. Намаляване ръста на отменени съдебни актове – 15,38% през 2012 

година, 14,49% през 2013 година , и 10,6% през 2014 година. 

Като основна причина за отмяна на постановените въззивни съдебни актове 

следва да се посочи неизпълнението в някои случаи от страна на въззивния съд на 

задължението му по чл.339 ал.2 НПК  -  необсъждане в цялост на направените от 

страните възражения против първоинстанционния съдебен акт. В редки случаи – 

нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание /когато се 

налага увеличаването му/. По-конкретно причините довели до отмяна през 2014 

година на  8 съдебни акта на Варненски апелативен съд се свеждат до следните : 5 

от въззивните съдебни актове са отменени от касационната инстанция поради 

непосочване основанията за неприемане възраженията на страните/най-общо 

казано/. Като последица от това – в някои случаи липса и на анализ на 

доказателствата 1 съдебен акт е отменен заради явна несправедливост на 

наказанието и делото върнато за неговото увеличаване. Един съдебен акт е 

отменен поради неправилно приложение на материалния закон - изразяващо се в 

неосъждане на двама от подсъдимите. Един съдебен акт е отменен  поради 

допуснато процесуално нарушение – член на съдебния състав е участвал преди 

това в разглеждане на мярка за неотклонение по реда на чл.65 НПК. По видове 

престъпления отменените дела са : две по чл.123 НК, по чл.115 НК, по чл.255 и 256 

НК, по чл.277а НК, по чл.248а НК, по чл.199 НК и по чл.343 НК. 

 Следва да се посочи, че постигнатите резултати при касационно обжалване 

на съдебните актове са добри. Като препоръка - следва да се обръща особено 

внимание на направените от страните възражения пред настоящата инстанция и в 

техен отговор да се излагат убедителни съображения.  
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 НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ 

В Апелативен съд Варна броят на  наказателни съдии по щат през 2012 и 

2013 година е бил 8. През 2013 година е станал 7, а през първата половина на 2014 

година съдиите са били дори 6. С решение на ВСС на РБ по протокол 

№28/26.06.2014г. е увеличен щатът на АС-Варна с една бройка, която след 

решение на Общото събрание на съдиите в съда е разпределена в Наказателно 

отделение. Така щатът е достигнал отново 7 съдии. 

Средната натовареност на съдиите от Варненски апелативен съд по щат 

спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела за трите години е както 

следва:   

2012 г.: обща - 8,06  и  съответно 7,20, на наказателни съдии - 4,36 и 3,85; 

2013 г.: обща - 7,80  и  съответно 6,93, на наказателни съдии - 4,56 и 3,93; 

2014 г.: обща - 7,37 и съответно 6,64, на наказателни съдии – 5,55 и 4,74. 

Действителната натовареност на съдиите от Варненски апелативен съд 

спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела за трите години е както 

следва: 

2012 г.: обща - 10,05  и  съответно 8,99, на наказателни съдии – 5,74 и 5,07; 

2013 г.: обща -  8,48  и  съответно 7,54, на наказателни съдии – 4,88 и 4,20; 

2014 г.: обща -  8,17 и съответно 7,37, на наказателни съдии – 7,06 и 6,03. 

Очевидна е тенденцията на увеличаване на натовареността на 

наказателните съдии – както на тази по щат, така и на действителната. 

 

Тук следва да се отбележи, че при отчитане натовареността на съдиите по 

никакъв начин не се отчита ангажираността на отделен съдия при участието му в 

съдебен състав по дела, по които самият той не е докладчик. Последното отнема 

изключително много време – предвид факта, че Апелативният съд като въззивна 

инстанция заседава само в състав от трима съдии. Участието като член на съдебен 

състав предполага не само участие в съдебно заседание, но и запознаване с 

делата на останалите членове от състава. Това е допълнително натоварване. Не 
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по-малко време отнема и разглеждането на делата. При дела, представляващи 

сложност заседанията продължават с часове, в някои случаи – и с дни. И този труд 

по участие на съдиите в дела на други съдии /изискващ влагане както на 

интелектуални усилия, така също отнемащ и време/  не се отчита с никакви 

показатели. Затова като пример/ и от уважение към този скрит труд/ ще бъде 

приведен броят на съдебните заседания, в които всеки съдия е участвал като член 

на съдебен състав, без самият той да е докладчик : Съдия Денева е участвала в 80 

заседания, съдия Пачолов – в 67, съдия Димитрова – в 54, съдия Лолова – в 80, 

съдия Панталеева – в 13/била е в неплатен отпуск през половината от годината/, 

съдия Янков –в 50. Командированите съдии : съдия Лазарова – в 58, съдия Колева 

– в 27, съдия Савов – в 4/командирован е от 04.12.2014г./ По никакъв начин не се 

отчита и допълнително влагания от председателите на състави труд – проверка 

редовността на призованите лица, изготвяне и проверка на протоколите от съдебни 

заседания. Всичко това е още един довод към изложеното още в началото 

становище, че Наказателно отделение има нужда от още един съдия – за да 

функционира нормално. 

 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА В 

АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН. 

В края на 2014 година от всички съдии на наказателното отделение на 

Варненски апелативен съд са били извършени традиционните ревизии на работата 

на наказателните отделения на всички окръжни съдилища от района на Варненски 

апелативен съд. След проверките съдиите са изготвили доклади,в които са 

направени констатации и изводи относно постигнатите резултати за наказателната 

дейност на всеки съд, както и препоръки за подобряване на работата.С 

резултатите от тези ревизии са запознати административните ръководства на 

съдилищата и наказателните съдии от окръжните съдилища.  
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ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

През изминалата отчетна 2014 година съдиите от наказателното отделение 

са участвали активно в провеждани семинари и обучения по правни 

проблеми,организирани от Националния институт по правосъдието-

София/включително и международни/, а така също и в регионални семинари, 

организирани от Варненски окръжен съд. Като полезна форма на обучение за в 

бъдеще Апелативен съд-Варна също планира да организира семинари на 

регионално ниво – с участието на всички Окръжни съдилища от района. 
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ІІІ.ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

1.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

През 2014 год. в състава на гражданското отделение на Апелативен съд-

Варна са работили следните съдии: Маринела Дончева /която е била и заместник 

на административния ръководител и председател на отделението за периода от 

01.01.14г. до 23.03.14г./, Милен Славов – считано от 24.03.14г., от която дата 

изпълнява и длъжността заместник на административния ръководител и ръководи 

отделението/, Северина Илиева /до 04.12.2014г./, Диана Джамбазова, Иван Лещев, 

Пенка Христова и Петя Петрова. Или, за периода от 24.03.14г. до 05.11.14г. /до 

която дата съдия С. Илиева фактически е имала натовареност по разглеждането 

на граждански дела, като преди това считано от 13.10.14г. същата е била 

изключена от разпределението по всички видове дела/, ГО на съда е работило със 

7 съдии, а в останалите периоди на годината - в състав от 6 съдии. 

След промяна в ръководството на съда и на ГО, както и отчитайки дадените 

препоръки от ВСС и ВКС относно организацията на работата по граждански дела, 

със Заповед № 119/27.03.14г. на председателя на Апелативен съд-Варна са 

обособени два постоянни граждански състава: Първи граждански състав, състоящ 

се от съдиите С. Илиева, М. Дончева и П. Петрова и Втори граждански състав, 

състоящ се от съдиите Д. Джамбазова, Ив. Лещев и П. Христова. В рамките на тези 

два постоянни състава всеки от съдиите-докладчици е разглеждал възложените му 

граждански дела в закрити и открити съдебни заседания. Съобразно тази заповед 

заместник-председателят на отделението М. Славов е разглеждал разпределените 

му като докладчик дела във Втори граждански състав при последователна ротация 

на членовете на този състав /с оглед равномерното натоварване на последните/. 

Съдия М. Славов е участвал като член на всеки от двата съдебни състава и когато 

е била налице процесуална или фактическа невъзможност да участва член от 

съответния постоянен състав. С цитираната заповед е определен и графика за 

провеждане на откритите съдебни заседания на постоянните състави. След 
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24.11.14г. съдия М. Славов е участвал в закритите заседания на Първи състав на 

ГО /до която дата е участвала съдия С. Илиева – Заповед № РД-0457/13.10.14г. на 

председателя на съда/, а след 03.12.14г. същият е администрирал доклада по 

свършените дела с докладчик С. Илиева. Със Заповед № РД-0507/04.11.14г. на 

председателя на съда, на съдия М. Славов е определено да насрочва и разглежда 

възложените му като докладчик дела в Първи граждански състав, считано от 

04.12.14г., както и да участва в работата по делата на съдиите от този състав.  

Отделно от заетостта по граждански дела, на съдиите от ГО продължи 

възлагането и на ежеседмичното участие в заседанията в производства по чл. 64 и 

чл. 65 от НПК /по предварително утвърден от заместник-председателя за ГО 

график/, участието в състави по ВЧНД по чл. 243, ал. 7 от НПК, както и участието в 

състави за разглеждане на ВНОХД /по последните два вида наказателни дела 

определянето на конкретния съдия от отделението става чрез програмата за 

случайно разпределение на член на състав/. 

Работата на съдиите от ГО се подпомага от съдебния помощник Венцислав 

Петров, чиято дейност е разпределена по съдии съобразно предварително 

утвърден от ръководителя на ГО график-помесечно. Със Заповед № РД-

0164/15.04.14г. на Председателя на съда, съдебният помощник е разпределен да 

работи от 1-во до 20-то число на месеца в ГО, а от 21-во число до края на 

съответния месец в – Търговско отделение. Възложените му функции са съобразно 

чл. 12 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/ – извършва 

проверка на редовността на постъпилите в ГО въззивни и въззивни частни жалби, 

обобщава практиката на ВКС, обобщава становищата по предложенията за ТР на 

ВКС и изпълнява други задължения, възложени му от зам. председателя на ГО и от 

Председателя на съда. 

И за настоящия отчетен период на 2014г. в ГО са работили двама съдебни 

секретари – Виолета Тодорова и Юлия Калчева, както и двама съдебни 

деловодители, отговарящи за работата по несвършените дела – Маргарита Кирова 

и Теодора Куцарова. След създаването на постоянните състави в ГО, тези 
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служители бяха разпределени да отговарят по делата на отделните състави със 

Заповед № 124/01.04.14г. на Председателя на съда. 

 

2. ПОСТЪПЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

И през отчетния период разпределението на постъпилите дела по съдии 

става с помощта на разработения от администрацията на ВСС софтуер за 

случайно разпределение на делата – LawChoice, като с оглед равномерното 

натоварване на съдиите, предметните критерии при разпределението са 

окрупнени. 

При разпределението на делата с програмата за случайно разпределение 

„Law Choice” се спазват следните принципи: 

1. Делата са разпределени по категории: ВЪЗЗИВНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

/ВГрД/;ВЪЗЗИВНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА по ЗОДОВ /ВГрД - ЗОДОВ/;ВЪЗЗИВНИ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА по ЗОПДНПИ /ЗОПДИППД /отм./- /ВГрД - ЗОПДНПИ 

/ЗОПДИППД /отм./; ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА /ВЧГрД/;ВЪЗЗИВНИ 

ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА по жалба за бавност/молба за определяне срок при 

бавност /ВЧГрД – 217а ГПК /отм./, 255 и сл. ГПК/;ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА по ЗОДОВ /ВЧГрД - ЗОДОВ/;ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - обезпечение /ВЧГрД - обезпечение/; ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА – съдебен изпълнител /ВЧГрД - СИ/; ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА по ЗОПДНПИ /ЗОПДИППД /отм.//ВЧГрД - ЗОПДНПИ 

/ЗОПДИППД /отм./ 

На всички съдии е определена 100% натовареност с изключение на зам. 

председателя /70% с нарочна заповед на председателя на съда/.  

При прекратяване на делото и връщането му на първоинстанционния съд за 

администриране на жалбата, за поправка на ОФГ, за произнасяне по молба по чл. 

248 от ГПК и др., при последващото постъпване на делото, същото се разпределя 

на съдията-докладчик при опцията „определен” като се определя избрания при 
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първото разпределение на делата /преди прекратяването и връщането му/ 

докладчик и при излагане на мотиви за този избор.  

При връщане на делото от ВКС за ново разглеждане от друг състав на съда 

или при отвод/и, при разпределението на делото се изключват съдиите, участвали 

при първото разглеждане на делото или направилите си отвод, за което се излагат 

мотиви. 

При отвод на съдия-докладчик, служебно се намалява броят на 

„разпределените му дела” за съответната категория.  

С помощен модул на програмата за случайно разпределение на делата се 

определят членове на съставите за участие във ВНОХД и ВЧНД, както и по 

граждански дела, по които член/членове от постоянния състав има пречки да 

участва по делото, вкл. и чрез включването на съдии от ТО при изчерпване на 

съдиите от ГО. 

С помощен модул на програмата за случайно разпределение на делата се 

определя и съдия от ГО за открито съдебно заседание, който да замести 

отсъстващ постоянен член на този състав. Това става чрез случаен избор по 

първото насрочено за с.з. дело, а по всяко следващо дело изборът е при опцията 

„определен” в лицето на вече избрания по първото дело.  

При кратковременно отсъствие на съдията-докладчик, делата му се 

отсрочват за друга дата на открито с.з. 

За периода на съдебната ваканция е създадена нарочна организация в 

работата на отделението чрез Заповед № РД-0231/10.06.14г., която определи 

разпределящите с програмата за случайно разпределение на делата съдии, 

съобразяване на периода на ползване на отпуските от отделните съдии /включване 

и изключване от разпределението по определени дела/ и други относими към 

спецификата на този период обстоятелства. 

Съгласно утвърдената практика и създадена организация, делата, 

постъпващи в ГО на ВАпС се разпределят и образуват от зам. председателя в деня 

на постъпването им. При негово отсъствие това се извършва от заместник-
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председателя на ТО или определен с нарочна заповед на председателя на съда 

съдия от ГО. Продължава практиката за съставяне на протокол от 

разпределението, който се подписва от разпределящия и се прилага по всяко 

образувано дело, а протокола от разпределението за деня се подрежда в нарочно 

създадена папка. Протоколите от ежедневното разпределение се изпращат и на 

ВСС по електронен път. 

 

През отчетния период в гражданско отделение са постъпили общо 636 бр., 

от които 219 въззивни, 407 частни жалби и 10 молби за определяне срок при 

бавност. Сравнителна справка за постъпленията на дела в ГО на съда за период от 

3 години е дадена по-долу: 

 

Видове 2012 2013 2014 

ВГр.Д 213 200 219 

ВЧГр.Д 426 389 407 

Молби-бавност 4 10 10 

Общо 643 599 636 

Средно месечно в отделението са образувани 53 дела - постъплението, 

разделено на 12 месеца. 

Наблюдаваме тенденция на незначително увеличение в постъпленията 

на гражданските дела в Апелативния съд-Варна за последната 2014г. Следва 

да се отбележи, че въззивните дела са се увеличили с 19 спрямо предходната 

отчетна 2013 година и с 6 броя спрямо 2012г. Въззивните частни дела са се 

увеличили с 18 спрямо 2013г., но са с 19бр. по-малко спрямо 2012г. 

Поради липсата на отделни кодове /шифри/ за видовете дела в ГО на съда 

за предходните години /такива бяха въведени едва от началото на 2015г./ най-

общо може да се посочат следните видове дела за 2014г.: въззивни - 6 дела с 

предмет осиновявания; 4 бр. дела по ЗОПДИППД /отм./; 19 бр. по ЗОДОВ и 210 бр. 

са всички останали предмети; въззивни частни дела – 10бр. по молби за 
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определяне срок при бавност; 56 бр. – по ЧЖ срещу определения за обезпечение; 

8бр. по ЗОДОВ; 16 бр. по ЗОПДИППД /отм./; 73бр. по ЧЖ против действията на СИ; 

и 254бр. са всички останали образувани частни дела. 

Горната информация може да послужи при сравнителен анализ на 

постъпленията, с оглед сложността на делата по критерия «предмет на делото», 

едва от следващата отчетна година. 

Констатацията, която се направи в края на отчетната година за увеличен 

брой на постъпилите през 2014г. въззивни частни дела против решения на 

окръжните съдилища по жалби срещу извършени от СИ разпределение на парични 

суми по изпълнителни дела /чл. 463 от ГПК/, както и съобразявайки тяхната 

относително по-голяма правна и фактическа сложност, ни даде основание от 

началото на 2015г. да бъде обособен в отделен вид дело в програмата за случайно 

разпределение на делата – Заповед № РД-001/05.01.15г. на Председателя на 

съда. 

Считано от 01.07.14г. със Заповед № РД-0255/18.06.14г. на Председателя на 

съда беше въведен Регистър на върнатите на окръжните съдилища за 

адиминистриране, окомплектоване на преписките, за произнасяне по повдигнати 

процесуални въпроси, които са от компетентност на първоинстанционния съдия и 

други хипотези на връщане. За второто полугодие на 2014г. са регистрирани 9 

върнати на окръжните съдилища дела, като 4 от тях са на ОС-Варна /2 на съдия 

Ат. Славов (1 бр. за допълване на решение и 1 бр. за администриране на жалба) и 

по 1 бр. на съдиите Юл. Бажлекова (за администриране на жалбата) и Д. Христова 

(за събиране на ДТ в пълен размер)/. Едно дело е върнато на ОС-Разград /съдия В. 

Димитрова – за поправка на ОФГ/, 2  на ОС-Добрич /по 1 на съдиите Д. Дякова и 

Адр. Панайотова, съответно за ОФГ и за администриране на жалбата/. Две са 

върнатите дела на ОС-Силистра /1 бр. на В. Александрова – за произнасяне по чл. 

248 от ГПК и 1 бр. на Д. Стоева – за допълване на решение/. Анализът показва, че 

няма концентрация на връщанията на дела на едни и същи съдии от едни и същи 

съдилища по еднакви причини. Данните обаче следва да послужат за 
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осъществяване на по-добър контрол при администрирането на делата, за да се 

дисциплинира този процес или да се направи преценка на необходимостта от 

евентуални организационни или дисциплинарни мерки. 

 

3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 

По всяко дело се прави проверка по редовността на въззивната /частна/ 

жалба, при спазване разпоредбите на ГПК. За въззивните дела се постановява 

нарочен съдебен акт по всички предварителни въпроси, по допускане на 

доказателства и насрочване на делото. Определението по чл. 267, ал. 1 се 

постановява преимуществени в срок от 1 до 3 дни от образуването на делото /по 

изключение от 5 до 13 дни/, респ. след изпълнение указанията на въззивния съд, 

когато производството по делото е било оставяно без движение. Първото с.з. се 

насрочва в срок от 15 дни до 1 месец. При отлагане на делото и при 

пренасрочването на с.з., това става за след 20 дни до 1 месец. В този смисъл са и 

констатациите от проверката на ИВСС, касаещи периода от 01.01.14г. до 10.05.14г. 

в Акта за резултатите от извършената планова проверка на Апелативен съд-Варна 

на въззивните граждански дела.  

За 2014г. гражданските дела с отменен ход по същество са общо 2 бр.  По 

в.гр.д. № 22/14г. /с докладчик съдия М. Дончева/ е било постановено в срока за 

постановяване на решението определение за ОХС и производството по делото е 

било оставено без движение, с даване на указания за отстраняване 

нередовностите на насрещната искова молба/.  По в.гр.д. № 130/14г. /с докладчик 

П. Петрова/ – ОХС е поради посочени обективни причини за неявяването на 

процесуален представител на страна в производството, удостоверени чрез 

представянето на доказателства след приключване на устните прения – 

неизлитането на самолет от София за Варна поради лоши метеорологични 

условия/. За сравнение, случаите на дела с ОХС за 2013г. са били 4 бр. /в.гр.д. № 

155/13г., № 162/13г., № 382/13г. и 460/13г./. Горното води до извода, че се 

подобрява организацията на работа по подготовката на делата, но с оглед 
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високата професионална квалификация на работещите в отделението съдии, 

случаите на ОХС следва да са само при наличието на обективни причини. 

Общия брой на делата за разглеждане са били 671 /при 641 за 2013г. и 701 

за 2012г./, от които новообразувани 636 и останали несвършени от предходни 

периоди 35. В края на 2014 година са останали висящи за разглеждане 43 дела 

/което е с 8 повече спрямо 2013г. и с 1 бр. повече спрямо 2012г./. От тях 26 

въззивни /при 27 за 2013г.; 36 за 2012г./, 17 частни граждански дела /при 8 за 2013г. 

и 6 за 2012г./. Следователно, продължава тенденцията на приключване на 

повече въззивни граждански дела от броя на постъпилите. 

Проведени са били общо 225 открити заседания /при 191 за 2013г. и 231 за 

2012г./ и 1502 закрити заседания /при 1284 за 2013г и 1390 за 2012г./. 

В дадената по-долу справка може да се направи съпоставка и съответно 

извод за динамиката и тенденциите. Налице е увеличение на проведените открити 

и закрити с.з. спрямо 2013г., както и на общия брой проведени от съдиите 

заседания спрямо предходните две години. 

 

Заседания/година 2012 2013 2014 

Открити 231 191 225 

Закрити 1390 1284 1502 

Общо 1621 1475 1727 

 

Делата за разглеждане по съдии в ГО за 2014г. са били при относително 

равномерна натовареност – по 107 дела са имали съдиите Д. Джамбазова, Ив. 

Лещев, М. Дончева, 103 – съдия П. Петрова, 100 – съдия П. Христова и съразмерно 

на отработените месеци и процентната натовареност – 75 съдия С. Илиева и 53 

съдия М. Славов. С оглед и на тези резултати и с оглед осигуряване действително 

равномерното натоварване на съдиите, беше взето решение да не се зануляват 

данните в програмата за случайно разпределение на делата в началото на 2015г. 

По-продължителния период от време при правилно определяне на видовете 
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разпределяни дела, би осигурило и равномерното натоварване на съдиите по брой 

и сложност на делата. 

От общо проведените открити с.з. по въззивни граждански дела – 225, са 

отложени 18 дела, или 8% /при 4.18% за 2013г.; 9.95% за 2012г./. Налице е 

тенденция към запазване броя на отлаганията. Точна представа за наличието 

или липсата на организационни или други проблеми дава анализа на причините за 

отлагане на делата:  

- 6 бр. дела са били отложени по молба на страната поради заболяване (с 

представяне на съответните доказателства за удостоверяване на това 

обстоятелство и при съблюдаване на нормата на чл. 142, ал. 2 от ГПК); 

- 9 бр. са били отложени за събиране на допълнителни доказателства /най-

често за допълнителна експертиза/; 

- 1 бр. – поради неявяване на вещото лице поради служебен ангажимент;  

- 1 бр. – поради нередовно призоваване /процесуалния представител на 

страната не е бил намерен на адреса му, а междувременно същият е депозирал 

отказ от пълномощията си. Поради късното връщане на призовката в цялост от гр. 

София и липсата на други способи за комуникация, съдът не е имал възможност да 

извърши редовно призоваване на страната. Последната пък поради отказа на 

адвоката си е депозирала и молба за отлагане на делото с цел организиране на 

защитата си/; 

- 1 бр. за постигане на споразумение /което страните действително са 

постигнали и съдът е одобрил спогодбата/; 

Горните показатели сочат, че абсолютно всички случаи на отлагане на 

делата са по обективни причини и не се дължат на пропуски на съда. 

 

4. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

През отчетния период в гражданско отделение са свършени 628 дела /от тях 

220 въззивни дела и 408 частни граждански дела/, при 606 за 2013г. /въззивни - 209 

и частни - 397/ и 659 за 2012г. /въззивни – 214 и частни - 445/. От общия брой 
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свършени дела 553 са с акт по същество, а 75 – прекратени. Налице е увеличение 

и в броя на приключените с акт по същество дела спрямо 2013г., които са били 

545бр. и намаление спрямо тези през 2012г. – 587бр. Подробни данни и 

съпоставяне на резултатите по този показател могат да се видят в справката по-

долу: 

 

Видове 

дела 

2012 2013 2014 

Брой 
в 3-мес. 

срок 
% Брой 

в 3-мес. 

срок 
% Брой 

в 3-мес. 

срок 
% 

ВГрД 214 195 91 209 184 88 220 204 93 

ВЧГрД 445 437 98 397 395 99 408 100 100 

Общо 659 632 96 606 579 96 628 611 97 

 

Средно месечно в отделението са свършени по 52.33 дела. 

 

Най-много свършени дела с акт по същество имат съдиите М. Дончева /95/, 

Ив. Лещев /93/ и Д. Джамбазова /91/, а най-много в 3-месечния срок – съдия П. 

Петрова /99/. Резултатите и на останалите съдии са съпоставими с посочените по-

горе, което сочи на равномерното натоварване и еднакъв интензитет в работата на 

съдиите от отделението. 

Продължава положителната тенденцията от 2012г. насам за по-голям 

брой на свършените въззивни дела спрямо броя на постъпилите такива – за 

2014г. е свършено 1 дело повече от постъпилите /220 свършени при 219 

постъпили/, като за 2013г. са били 209 свършени към 200 постъпили и за 2012г. – 

214 свършени към 213 постъпили. Този показател е по-малко значим за частните 

дела, тъй като както се вижда и по-горе всички /100%/ са приключили в 3-месечен 

срок. 
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Именно броят на свършените дела е критерий, по който се оценява 

работата на съдиите и е в пряка зависимост от натовареността им, но зависи и от 

степента на организацията на работа на конкретния съдия.  

 

Утвърждава се тенденцията за подобряване на показателя срочност 

при  делата в ГО. От 96% за предходните две години, през 2014г. свършените 

в 3-месечен срок дела, спрямо всички свършени, е 97%.  

 

По правило срочността на постановяване на съдебните решения зависи 

пряко от натовареността на съдиите. Запазва се тенденцията от предходните 

години за намаляване броя на постановените извън срока съдебни актове /срока 

по чл. 235, ал. 5 от ГПК/.  

Така през 2014г. при постановени общо 195 решения, само 3 са извън 

рамките на инструктивния срок. Едното е просрочено само с 1 ден /решението по 

в.гр.д. № 556/14г./, а при останалите две решения забавянето е съответно с 2 

седмици /в.гр.д. № 138/14г./ и 1,5 месеца /в.гр.д. № 524/13г./. За сравнение, през 

2013г. просрочените съдебни решения са били 4 бр., а през 2012г. – 12бр. 

 

Регистрираме тенденция към преодоляване на забавянето при произнасяне 

на съдебните актове. Следва обаче да се държи сметка и за предмета на 

разглежданите дела, като е налице констатация за усложняване на постъпващите в 

отделението дела. 

 

5. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. 

През 2014г. са били обжалвани общо 210 дела /141 въззивни, 69 частни/.  

 

Резултите от върналите се през отчетната 2014г., обжалвани граждански 

дела, са дадени в следната сравнителна таблица: 
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ВЪРНАТИ 2012 2013 2014 

брой % брой % брой % 

общ брой 216  201  186  

Потвърдени 185 85,64 159 79,10 154 82,80 

Изменени 13 6,03 14 6,96 12 6,45 

отменени 18 8.33 28 13,93 20 10,75 

 

Изцяло отменените решения с индекс «2» са 13бр., а отменените 

определения са 7 бр. /общо 20бр./.  

Съотношението на изцяло отменените съдебни актове с индекс «2» спрямо 

броя на върнатите след обжалване актове, е 10.75% /при 13.93% за 2013г., при 

8.33 % за 2012г./. Изменени са /с индекс „4”/ 12 съдебни акта, като от тях 10 

решения и 2 определения. Изцяло потвърдени /индекс „1”/ са общо 154 съдебни 

акта, което прави 82.80 % спрямо върналите се след обжалване дела, от които 110 

решения /при 107 за 2013г. и 120 за 2012г./ и 44 определения /при 52 за 2013г. и  65 

за 2012г./. Налице е положителната тенденция към увеличение на 

потвърдените съдебни актове, в сравнение с 2013г., но резултатите за 2012г. са 

били по-добри. 

 

Причините за отмяна на решенията са: Поради неправилно приложение на 

материалния закон – 8бр. и  поради съществено нарушение на процесуалните 

правила – 5 бр. Налице е само едно частично обезсилване на решение, съчетано с 

отмяната му в останалата част, тъй като е постановено, че гражданският съд не е 

компетентен да прогласява с решението си нищожността на административен акт, 

чиято валидност разглежда по реда на чл. 17, ал. 2 от ГПК. Направен е анализ на 

отменените съдебни актове в отделението. 
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6. НАТОВАРЕНОСТ 

 

МЕСЕЧНА НАТОВАРЕНОСТ 

НА СЪДИЯ ПО ЩАТ 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Спрямо дела за разглеждане 9,74 8,90 7.99 

Спрямо свършени дела 9,15 8,42 7.48 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

НА ЕДИН СЪДИЯ 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Спрямо дела за разглеждане 11,49 9,20 8.39 

Спрямо свършени дела 10.80 8.70 7.85 

 

Статистиката отчита запазване /с незначително намаление/ натовареността 

на един съдия, работещ в ГО на ВапС. Това се дължи най-вече на 

обстоятелството, че през 2014г. за период от около 9 месеца и половина 

отделението е било със състав от 7 съдии. При запазване обаче на 

тенденцията на повишено постъпление на дела спрямо 2013г. е налице повишено 

постъпление и на въззивни и на частни граждански дела. За следващия отчетен 

период може да се очаква повишение на натовареността на гражданските съдии, 

които от края на 2014г. отново са 6 съдии в отделението.  

Отделно от горното следва да се посочат и наказателните дела, по които 

всеки един съдия от ГО на съда е участвал в съдебен състав: М. Славов в 3 

ВНОХД и в 17 ВЧНД -мерки за неотклонение /МНО/, С. Илиева – в 16 ВЧНД-МНО, 

М. Дончева – в 1 ВНОХД и 23 ВЧНД – МНО, Д. Джамбазова – в 21 ВЧНД-МНО; 

Иван Лещев – 1 ВНОХД и 17 ВЧНД-МНО, Пенка Христова – в 4 ВНОХД и 12 ВЧНД-

МНО и П. Петрова – в 2 ВНОХД и в 13 ВЧНД-МНО. Общо гражданските съдии са 

участвали и в 34 ВНЧД по чл. 243, ал. 7 от НПК. 
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Следва да се отбележи, че освен пряката си ангажираност по разглеждане и 

решаване на възложените им дела, съдиите от отделението за поредна година 

участват в извършването на годишните проверки в окръжните съдилища от 

апелативния район, за което изготвят и съответните доклади. Същите са 

анализирани и обобщени и на окръжните съдилища са дадени съответните 

препоръки. 

 

Съдиите от отделението участваха в обсъждането и изготвянето на 

становища по всички предложения за постановяването на тълкувателни 

решения, изпратени от ВКС, като за 2014г. са изразени становища по общо 10 

такива предложения. Създадена е организация в отделението по отделните 

въпроси по предложенията за ТР да се определя докладчик. 

 

В обобщение, от посочените по-горе данни за цялостната работа на ГО на 

Апелативен съд-Варна, може да се отбележи, че и през отчетната година е 

запазена традицията за постигането на изключително добри резултати, които 

намират израз в следните направления:  

поради увеличен брой на постъпилите граждански дела, е увеличен и броят 

на проведените открити и закрити съдебни заседания; 

намалял е броят на делата с отменен ход по същество; 

няма нито едно отложено дело поради пропуск на съда; 

увеличен е броят на свършените дела, като за поредна година свършените 

въззивни граждански дела са повече от постъпилите такива; 

увеличен е броят на приключените в 3-месечен срок – те са 97% от всички 

свършени дела; 

намалял е броят на просрочените съдебни актове; 

увеличен е процентът на потвърдените съдебни актове от ВКС; 
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7. КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО ГРАЖДАНСКИ 

ДЕЛА В СЪДИЛИЩАТА ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД-ВАРНА. 

От общо разгледаните през отчетния период 246 въззивни гр.дела, 

свършени са 220 бр.  

От тях: 

- потвърдени са решенията по 126 първоинстанционни гр.дела, което 

представлява 57,27% от всички свършени дела /толкова са били и през 2013г./. 

- изцяло отменени с постановяване на ново решение по същество са 21 

гр.дела, или 9,54% /за 2013г. са били 18бр./. 

- обезсилени са решенията по 6 първоинстанционни гр.дела, или 2,72% /за 

сравнение през 2013г. те са били 9 бр./ 

-частично отменени са решенията по 42 първоинстанционни гр.дела, или 

19,09% /при 41 бр. за 2013г./ 

- прекратени са 25 първоинстанционни гр.дела, или 11.36% /при 15 бр. за 

2013г./ 

През отчетния период разгледани са общо 10 молби за определяне срок при 

бавност/жалби за бавност по ГПК /отм./, от които 9 са оставени без уважение и 

само една молба е уважена. Прави впечатление, че въпреки немалкия брой 

подадени такива молби/жалби за бавност, основателна е била само една, което е 

добър атестат за работата на съдилищата в района на Апелативен съд-Варна. 

 

Разгледани по отделни съдилища, резултатите са следните: 

- ОС-Варна – от общо свършени 128  гр.дела, потвърдени са 70 (при 84 за 

2013г., 69 бр. през 2012 и 75 бр. през 2011 год). Изцяло отменени са решенията по 

15 в.гр.дела (толкова са били и през 2013г., при 18 бр. през 2012 и 15 бр. през 

2011). Обезсилени са решенията по 5 дела (при по 6 дела за 2013г. и 2012г.). 

Частично отменени са решенията по 28 гр.дела (при 25 за 2013г., 2012г. и 2011) и 

са прекратени производствата по 10 бр. (по 8 дела за 2013г. и за 2012г.).  



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      76 

Анализът на тези данни показва стабилност в работата на ВОС, но все пак 

трябва да се отбележи по-малкия брой отменени съдебни актове в сравнение с 

предходната година, но и при по-малък брой потвърдени актове. 

 

- ОС-Добрич - от общо свършени 32 въззивни гр.дела, оставени в сила са 

20 /при 10 бр. за предходната година/, изцяло отменени са 3 решения, няма 

обезсилени и 3 бр. частично отменени. Прекратени са били производството по 6 

дела.  

Съпоставителният анализ на резултатите на ДОС сочи на устойчива 

тенденция за високо качество на съдебните актове, като потвърдените са двойно 

повече през 2014г. спрямо 2013г., но пък има и 3 изцяло отменени, а за 2013г. е 

нямало нито едно. 

 

- ОС-Разград - от общо свършени 17 въззивни дела /толкова са били и през 

2013г./, потвърдени са решенията по 9 дела /10 бр. са били за 2013г./, 1 е изцяло 

отменено, няма обезсилени /за 2013г. е било 1 бр. обезсилено/, 3 бр. са прекратени 

и 4 решения са изменени отчасти. 

Налице е устойчивост в резултатите по качество на съдебните актове на 

този ОС, като няма и обезсилване на решение през настоящата година. Работата 

на съдиите от РОС следва да се оцени като много добра. 

- ОС-Силистра - от общо свършени 14 въззивни гр.дела /при 10 за 2013г./ 

потвърдени са решенията по 7 бр. /при 5 за 2013г./, 2 са изцяло отменени и 1 

обезсилено /при липсващи отменени изцяло и обезсилени за 2013г./ и по 2 бр. 

гр.дела решението е било частично изменено /толкова са били и за 2013г./. По 2 

дела производството е било прекратено. Съпоставката с предишни години показва, 

че макар и процентно да е запазен резултатът от предходната година за 

потвърждаване на решенията по половината от разгледаните въззивни дела, то са 

налице и случаи на 2 бр. изцяло отменени и едно обезсилено. Това следва да е 
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сигнал за необходимост от повече мобилизация и концентрация в работата на 

съдиите от този съд. 

- ОС-Търговище - от общо свършени 13 в.гр. дела /при 12 за 2013г./, 

потвърдени са решенията по 10 бр. /при 9 за 2013г./ и 3 решения са частично 

отменени. Няма изцяло отменени и обезсилени съдебни решения, нито 

прекратени. Няма прекратени въззивни производства.  

По този показател в ТОС се поддържат устойчиви резултати през годините, 

които говорят за традиционно много добро качество на работа. 

 

- ОС-Шумен - от общо свършени 13  в.гр.дела /при 16 за 2013г./, в сила са 

оставени решенията по 10 бр., и по 2 бр. /при 5 за 2013г./ са отменени частично. По 

1 дело е било прекратено производството. Няма изцяло отменени и обезсилени 

съдебни решения.  

Налице е постигане на по-добри резултати не само спрямо 2013г., но и 

спрямо 2012г. и заслужава много висока оценка за качеството на 

правораздавателните актове на този съд. 

 

Съпоставката с резултатите спрямо предходните две отчетни години води 

до следните изводи:  

Намалял е процентът на потвърдените решения по въззивни гр.дела спрямо 

общо свършените, който през 2014 год е 57.27%, а през 2013г. е бил 60,29%, 

докато през 2012 год. е бил 56,54%. В същото време е налице незначително 

увеличаване на броя на изцяло отменените решения като абсолютно число – 21 за 

2014г., при 18бр. за 2013г., но при 27 бр. за 2012г., както и като процентно 

съотношение – за 2014г. то е 9.54%, докато за 2013г. е било 8.61%, но пък за 2012г. 

то е 12.62%.  

По показателя обезсилени решения обаче е налице подобряване на 

резултатите, тъй като през 2014г. обезсилени са били общо 6 решения, а през 
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2013г. те са били 9. Сравними са показателите по частично отменените решения за 

2014г. /42 бр./ и за 2013г. /41 бр./. 

 

Анализът на тези данни дава основание да се направи извод за много 

добро, традиционно високо качество на работа на съдилищата от района на 

Апелативен съд-Варна. Препоръчително е продължаване на усилията за 

унифициране на съдебната практика, чрез осъществяване на регионалните 

семинари в рамките на апелативния район по актуални правни теми. 
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ІV.ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

От 14.02.2014 г. търговско отделение на Варненски апелативен съд е в 

състав от девет съдии, разглеждащи въззивни търговски дела: Ванухи Аракелян – 

административен ръководител на ВАпС, Мара Христова – зам. на адм. 

ръководител и председател на отделението, Вилиян Петров, Златка Златилова, 

Магдалена Недева, Радослав Славов, Анета Братанова, Петя Хорозова и 

Кристияна Генковска. Съгласно заповед №РД-0138/03.04.2014 г. на адм. 

ръководител – председател на Апелативен съд-Варна се сформираха три 

постоянни съдийски състава, заседаващи по утвърден със същата заповед график. 

През целия отчетен период в отделението работиха съдебният помощник 

Августина Липованска, както и двама деловодители и двама съдебни секретари. 

1.БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2014 ГОД.: 

ОБЩИЯТ БРОЙ на подлежащите за разглеждане търговски дела е 898 , от 

които 491  въззивни, 405 бр. въззивни частни производства и 2 производства за 

определяне срок при бавност.  

За сравнение ОБЩИЯТ БРОЙ на всички подлежащи на разглеждане в ТО 

дела през 2013 г. е бил 979 , от които 493 бр. въззивни търговски, 478 въззивни 

частни и 8 бр. производства за определяне срок при бавност. През 2012 г. общият 

брой на всички подлежащи на разглеждане в ТО дела е бил 910, от които 422  

въззивни търговски, 483 въззивни частни дела и 5 бр. производства за определяне 

срок при бавност.  

ПОСТЪПИЛИТЕ за разглеждане през 2014 г. в ТО дела са общо 766, при 855 

бр. за 2013 г. и 787 за 2012 г..  

ПОСТЪПИЛИТЕ  за разглеждане през 2014 г. в ТО общо 766 дела се 

разпределят, както следва: 

Въззивни търговски дела – 397 , при 411 бр. за 2013 г. и 338 за 2012 г.. От 

тях 49 са въззивни търговски дела по несъстоятелност при 34 бр. за 2013 г. и 42 бр. 

за 2012 г.. 
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Въззивни частни търговски дела – 367 , при 436 бр. за 2013 г. и 444 за 2012 

г.. От тях 64  са частни търговски по дела по несъстоятелност при 74 бр. за 2013 г. 

и 54 за 2012 г.. 

Частни производства за определяне срок при бавност  - 2 бр., при 8 за 2013 

г. и 5 бр. за 2012 г..  

ОСТАНАЛИТЕ НЕСВЪРШЕНИ /висящи/ към 01.01.2014 г. дела са общо 132, 

при 124 бр. за 2013 г. и 123 за 2012 г.. По видове общо висящите в началото на 

отчетния период търговски дела се разпределят така: 

Въззивни търговски дела – 94 , при 82 бр. за 2013 г. и 84 за 2012 г.. 

Въззивни частни търговски дела – 38 , при 42 бр. за 2013 г. и 39 за 2012 г.. 

ОСТАНАЛИТЕ НЕСВЪРШЕНИ /висящи/ към 31.12.2014 г. дела са общо 90 , 

от които 72 бр. въззивни търговски и 18 бр. – въззивни частни.  

В процентно отношение несвършените в края на 2014 г. търговски дела към 

общия брой търговски дела за разглеждане е 10,02%, при 13,48%  за 2013 г. и 

13,63%  за 2012 г..  

Висящността в края на отчетния период е с тенденция за намаление през 

годините, което за 2014 г. намира своето обяснение и в увеличения съдийски 

състав на отделението. 

АНАЛИЗЪТ на всички горепосочени данни при тяхното сравнение с 

предходните 2013 г. и 2012 г. води до следните изводи: 

ЗАДЪРЖА се приблизително на едно ниво броят на постъпилите въззивни 

търговски дела спрямо предходната 2013 г. и ръст на този вид дела спрямо 2012 г. 

Ръстът на този вид дела винаги е бил от най-съществено значение за работата в 

отделението, тъй като изисква задълбочена подготовка за открито съдебно 

заседание, включително в някои от случаите и с изготвяне на нов съдебен доклад 

по чл. 374 ГПК, провеждането му и постановяване след това на съдебния акт. 

НАМАЛЯВА броят на постъпилите въззивни частни дела. 

След констатираното през 2013 г. спрямо 2012 г. леко увеличение броя на 

постъпилите частни производства за определяне на срок при бавност, през 2014 г. 
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броят им е незначителен - само 2 дела, което е показател за много добрата работа 

на съдилищата от апелативния район по отношение на критерия срочност. 

ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВА процентът на висящите търговски дела в края на 

отчетния период в сравнение с предходните 2013 г. и 2012 г. спрямо постъпилите 

за разглеждане дела. Последното е в резултат на увеличения съдийския състав и 

отчасти на намаления общ брой постъпили дела, но само спрямо 2013 г., тъй като 

спрямо 2012 г. намалението е незначително. 

2.СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА 2014 ГОДИНА 

През отчетния период са свършени всичко 808  дела, при 847 бр. за 2013 г. и 

786  за 2012 г.. 

От всичко свършените 808 дела въззивните са 419 бр., при 399 за 2013 г. и 

339 бр., за 2012 г.. Свършените въззивни частни, вкл. и с тези за определяне срок 

при бавност, са 389 , при 448 бр. за 2013 г. и 447 за 2012 г..  

Спрямо общия брой дела за разглеждане през 2014 г. процентът на 

свършените дела е 89,98%, при 86,52% за 2013 г. и 86,37 % за 2012 г.. Спрямо 

общия брой 766 постъпили за разглеждане през 2014 г. свършените дела са 808 , 

което надхвърля 100 % /105,48%/, при 99,06% за 2013 г. и 99,87% за 2012 г..  

Ръстът в процентите на свършени въззивни и частни търговски дела както 

спрямо делата за разглеждане, така и спрямо постъпилите дела при почти еднаква 

висящност в началото на отчетния период в сравнение с предходните две години 

са пряко следствие от увеличения съдийски състав. Безспорно последният факт се 

отрази положително на работата в отделението и на съда като цяло, като създаде 

предпоставка за запазване ефективността в работата на отделението и достигане 

на най-висок през трите години процент на свършените дела както спрямо 

делата за разглеждане, така и спрямо постъпилите за разглеждане дела. 

През отчетния период в отделението са постановени и общо 1 522 други 

съдебни актове – определения и разпореждания в закрити съдебни заседания по 

движението на делата, както и след тяхното приключване. В закрити съдебни 
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заседания са постановени и решения по реда на чл.25 от ЗТР по обжалвани откази 

от вписване в Търговския регистър.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ въззивни търговски дела са 46 , а прекратените въззивни 

частни  също 46 бр. Общо прекратените производства са 92 дела при 98 бр. за 

2013 г. и 49 за 2012 г.. 

В процентно отношение общият брой на прекратените производства през 

2014 г. спрямо свършените дела съставлява 11,39%, при 11,33% за 2013 г. и 6,23% 

за 2012 г. т.е. с изключение на 2012 г. процентът на прекратените производства се 

движи около едни и същи стойности. 

Причините за прекратяване на производствата пред въззивната инстанция 

отново се свеждат най-общо до допуснати пропуски от първоинстанционните 

съдилища по администриране на въззивните жалби, отстраняване на допуснати 

очевидни фактически грешки, за допълване на първоинстанционните решения, за 

произнасяне по депозирани молби по чл.248 ГПК и др.. Следващите причини за 

прекратяване на производството са свързани с процесуалните действия на 

страните - оттегляне на въззивната жалба, оттегляне или отказ от иска и на 

постигната във въззивното производство спогодба, както и неотстраняване в срок 

на нередовности на въззивните жалби, оставени без движение във въззивната 

инстанция.  

ОТЛОЖЕНИ ДЕЛА: 

Насрочените през 2014 г. за разглеждане въззивни търговски дела са 419, от 

които са отложени 79 бр.. В процентно отношение броят на отложените дела 

спрямо насрочените е 18,85%, при 22,43% за 2013 г. и 18,73% за 2012 г. т.е. спрямо 

2013 г. се отчита намаление процента на отложените дела и запазване на почти 

същия процент спрямо 2012 г.. 

Отлагане на производствата се налага основно за събиране на 

доказателства, допълнителни съдебни експертизи, допускане на нови експертизи, 

по-рядко по причина на неизготвени заключения от вещите лица, отлагане на 

производствата по чл.142 ал.2 ГПК, както и по изключение поради нередовно 
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призоваване на страните, като решаващият състав винаги е прилагал стриктно 

съответните разпоредби на ГПК.  

По този показател, конкретно за търговските дела, следва да се отчита 

тяхната специфика, налагаща често за изясняване на спора от фактическа страна 

събирането на многобройни и различни доказателства. Необходимо е да се 

отбележи още, че производствата по несъстоятелност също са специфични от 

гледна точка на процедурата със засилено служебно начало, изразяващо се във 

въззивната инстанция най-вече в допускането на нови съдебно-икономически 

експертизи.  

Като положителен следва да се отбележи фактът, че и през отчетния период 

няма дела с отменен ход по същество по субективни причини, което сочи на добра 

подготовка на делата за съдебно заседание, включително и чрез провеждане на 

разпоредително заседание с произнасяне по направените във въззивните жалби 

доказателствени искания. 

Гореизложеното налага извода за постигнат в ТО много добър резултат по 

този показател.  

3.БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО: 

От свършените 808 търговски дела с акт по същество са приключили общо 

716 , което представлява 88,62%, при 88,43% за 2013 г.. От свършените с акт по 

същество дела 373 са въззивни търговски дела, при 358 бр. за 2013 г. и 320 за 2012 

г.. Свършените с акт по същество въззивни частни дела са общо 341, при 385 бр. 

за 2013 г. и 412 за 2012 г..  

Анализът на тези данни недвусмислено сочи на продължаващ ръст на 

свършените с акт по същество въззивни търговски дела, което е дългогодишна 

практика на съдиите от ТО. Намалението на бройките свършени с акт по същество 

въззивни частни дела е в резултат на по-малкото постъпление на такива дела в 

сравнение с предходните две години. 
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4.БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА В 3-МЕСЕЧЕН СРОК: 

В срок до три месеца са свършени общо 733 от всички свършени през 

отчетния период търговски дела, което съставлява 91%, при също 91% за 2013 г. и 

88 % за 2012 г..  

От общо свършените 419 въззивни търговски дела, в срок до 3 месеца са 

свършени 348 дела, което прави 83%. За сравнение през предходната 2013 г. 

броят на свършените в 3 месечен срок въззивни търговски дела е 329 или 82%, а 

през 2012 г.  – 248 бр. или 73%. 

Статистиката категорично обосновава извода за подобрение на 

показателя срочност, въпреки леко увеличената спрямо 2013 г. висящност и 

почти еднаквия брой на постъпилите през отчетния период въззивни търговски 

дела, спрямо същия вид дела, постъпили през 2013 г.. За този много добър 

резултат отново от значение е увеличеният съдийски състав в ТО и е безспорно 

доказателство за правилността на взетото в тази насока решение.  

Въззивните частни търговски дела са свършени на 99% в рамките на 3-

месечния срок, при същия процент и за предходните две години. 

По съдии общо свършените дела се разпределят така: В. Аракелян – 42 бр., 

М. Христова – 78 бр., В. Петров – 100 бр., Зл. Златилова – 101 бр., М. Недева – 97 

бр., А. Братанова – 94 бр., П. Хорозова – 98 бр., Р. Славов – 104 бр. и Кристияна 

Генковска – 102 бр.. По-малкият брой общо свършени от  В. Аракелян дела е по 

причина на по-късното й встъпване в длъжност и по-малката й натовареност, а на 

М. Христова по причина, че като зам. на административния ръководител е със 70% 

натовареност. 

В обобщение работата на съдиите от ТО по този показател следва да се 

определи като високо ефективна и през отчетния период.  

5.БРОЙ ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА – РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА 

ПРОВЕРКА. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ.  

През отчетната 2014 г. пред ВКС на РБ са обжалвани актовете по общо 301  

дела, от които 195 въззивни и 106 бр. частни търговски дела. Спрямо 2013 г. 
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общият брой на обжалваните дела е увеличен с 25 дела., а спрямо 2012 г. - с 14 

бр..  

РЕЗУЛТАТИ от касационната проверка на върнатите през отчетния период 

дела: 

През периода са върнати общо 277 въззивни дела, при 240 за 2013 г. и 245 

бр. за 2012 г.. Изводът: спрямо предходните две години се констатира увеличение 

на бройката въззивни дела, преминали през касационна проверка. От върнатите 

общо 277  дела 185 са въззивни търговски и 92 бр. въззивни частни.  

ПОТВЪРДЕНИ или НЕДОПУСНАТИ до касационна проверка  са съдебните 

актове по общо 246 дела, което представлява 88,81% от общо върнатите от 

касационна проверка дела.  

От тях 164 са по въззивни търговски дела или 88,65%  и 82 по въззивни 

частни, което е  89,13%.  От  тези 164 дела по 6 е допуснато касационно 

обжалване, след което решението е оставено в сила.  По едно дело решението е 

допуснато до касация на осн. чл.280 ал.1 т.1 ГПК, по две – на основание чл.280 

ал.1 т.2 ГПК и по три дела допускането до касационно обжалване на въззивните 

решения е на осн. чл.280 ал.1 т.3 ГПК - т.е. по въпроси от значение за точното 

прилагане на закона и за развитие на правото, предвид липсата на установена 

съдебна практика, поради което създаването й би допринесло за точното 

тълкуване и прилагане на закона от съдилищата в подобни случаи.  

Изложеното по-горе означава само едно, че съдиите от ТО не само са 

тълкували правилно и приложили точно закона, но и с решенията си по тези дела 

са поставили началото на формиране на задължителна съдебна практика от ВКС. 

От върнатите 92 въззивни частни търговски дела, съдебните актове по 82 от 

тях са потвърдени от касационната инстанция. 

Изцяло потвърдените съдебни актове представляват 88,81% от всички 

върнати след касационна проверка дела, при 88,75% за 2013 г. и 93,88% за 2012 г.. 

В сравнение с предходната 2013 г. е налице леко увеличение, а в сравнение с 2012 

г. - намаление процента на потвърдените и недопуснати до касационно обжалване 
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съдебни актове. Същевременно обаче, в сравнение с по - предходни години  се 

констатира непрекъснат ръст в  процента на потвърдените съдебни актове. Този 

факт винаги е бил атестат за отличната работа на съдиите от ТО, съответно за 

качеството на съдебните им актове. В подкрепа на този извод е и малкият брой на 

отменените изцяло по вина на съда или отчасти съдебни актове. 

ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНИ са съдебните актове по общо 9 въззивни и въззивни 

частни търговски дела, което представлява едва 3,25% от общо върнатите от 

касационна проверка дела, при 6,25% за 2013 г. и 3,67% за 2012 г..  

От върнатите от касационна проверка 185 въззивни търговски дела само по 

3 от тях решението е отменено изцяло, което представлява 1,62%, при 5,13% за 

2013 г. и 0,60% за 2012 г..  

От върнатите обжалвани съдебни актове по 92 въззивни частни търговски 

дела 6 от тях са изцяло отменени, което прави 6,52%, при 8,33% за 2013 г. и 10% 

за 2012 г.. 

 Анализът на тези данни сочи, че след увеличаване на процента изцяло 

отменени въззивни решения през 2013 г., през отчетната 2014 г. този процент 

бележи значителен спад и е само с 1% по-висок от този за 2012 г.. Що се отнася до 

процента на изцяло отменените съдебни актове, постановени по въззивни частни 

дела, намалението му в сравнение с предходните години е постоянно и 

значително.  

ЧАСТИЧНО ОТМЕНЕНИ са решенията по 10 въззивни търговски дела, което 

представлява 5,40% от върнатите от касационна проверка такива дела, при 3,85% 

за 2013 г. и 3,03% за 2012 г.. По този показател се констатира известен ръст в 

сравнение с предходните две години, но той остава в рамките на един много нисък 

процент, доказателство за високата квалификация на съдийския състав.   

Частично отменени са съдебните актове и по 4 въззивни частни дела.  

В интерес на статистиката следва да се отбележи и броя на отменените 

/обезсилени/ от ВКС, но не по вина на въззивния съд, а поради промяна в 
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закона /ТЗ/ решения, постановени по искове с правно основание чл.646 ал.2 т.1 ТЗ 

/изм./, които са 8 на брой.  

Въз основа на изложеното в този раздел от доклада, като се отчете 

относително по - големия дял на въззивните търговски дела през 2014 г. в 

сравнение с въззивните частни, изключителното им разнообразие по предмет и 

съответно приложим материален закон, по който доста често липсва въобще 

съдебна практика или тя е противоречива, резултатът от анализа на тези данни 

може да бъде само един – много висок професионализъм, а оттам и отлично 

качество на постановените от съдиите в ТО съдебни актове. 

6. НАТОВАРЕНОСТ 

НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ  

През отчетния период средната натовареност по щат е 8,31 от подлежащите 

на разглеждане дела и 7,48 от свършените дела, при съответно 11,65 и 10,08 за 

2013 г. и 10,83 и 9,36 за 2012 г.. Постигнатата натовареност за пръв път бележи 

спад в сравнение с предходните години, което е резултат от дълго желаното от 

всички съдии от ТО попълване на състава. Този спад се отрази благоприятно на 

бързината и качеството на правораздаването по търговските дела. 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ  

Действителната натовареност на съдиите от отделението през отчетния 

период спрямо всички дела за разглеждане е 8,72, а спрямо свършените дела – 

7,84. И тази натовареност в сравнение с предходните две години бележи известен 

спад по изложените по-горе в доклада обясними причини.  

Независимо от констатирания за пръв път от много години спад в 

натовареността,  спрямо свършените дела и в двете й отчетни форми, тя остава 

по-висока от средната за апелативните съдилища, съобразно данните от справката 

за първо полугодие на 2014 г., публикувана на сайта на ВСС. Спрямо общия брой 

подлежащите на разглеждане дела – натовареността е най-висока измежду  трите 

отделения на апелативния съд.  
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Към този показател, макар че не намира отражение в статистиката, трябва 

да се отчете и натовареността на съдиите от ТО, изразяваща се в участието им в 

съставите на наказателно отделение по въззивни частни наказателни дела общо 

150, от които въззивни частни по мерки за неотклонение 117 бр. и 43 бр. въззивни 

частни наказателни. Съдиите са участвали и в съставите по наказателни дела от 

общ характер - 18 бр.. Тук е мястото да се отбележи положителния ефект от 

създадената през отчетната година нова организация на съдийските състави в 

наказателно отделение, разглеждащи в закрито съдебно заседание въззивни 

частни наказателни дела, която в бъдеще ще сведе до минимум участието на 

граждански съдии по въззивни наказателни дела от общ характер.   

И през отчетния период съдиите от търговско отделение провериха 

дейността на окръжните съдилища от съдебния район на ВАпС по търговски дела 

през 2014 г.. За резултатите бяха изготвени подробни доклади, обобщени от 

председателя на отделението с препоръки за подобряване на работата. Отделно 

от това, със заповед на и.ф. адм. ръководител на Апелативен съд-Варна бе 

определена комисия в състав от трима съдии А. Братанова, М. Недева и П. 

Хорозова, които извършиха цялостна проверка на работата на съдиите от Окръжен 

съд – Търговище по всички дела за несъстоятелност за тригодишен период. Въз 

основа на констатациите от извършената проверка бе изготвен нарочен доклад и 

дадени съответни препоръки, изпратен на ТОС, ВСС и Инспектората към ВСС. 

Изготвени бяха становища по 7 проекти за тълкувателни решения от 

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС по въпроси от 

значение за уеднаквяване на съдебната практика. Освен това съдиите от ТО 

активно участваха при изготвянето на становища по следните въпроси : по 

секторната стратегия за електронното правосъдие, по проекта за индекси на 

върнатите от инстанционна проверка съдебни актове, по изменението на ПАС и др. 

РАБОТА НА СЪДЕБНИЯ ПОМОЩНИК 

През целия отчетен период съдебният помощник Августина Липованска, 

участваше активно в работата на отделението. Съобразно утвърдената 
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регламентация на нейната работа, отчитайки отсъствието й през съдебната 

ваканция, А. Липованска е извършила проверка по редовността на постъпилите в 

съда въззивни жалби по 700 бр. от общо образувани 766 въззивни търговски дела. 

За 2013 г. те са 720, а за 2012 г. – 692 бр.. Извършила е проверка на редовността и 

на постъпилите касационни жалби по 339 дела, при 330 бр. за 2013 г. и 265 за 2012 

г., като е изготвила по тях съответно анкетни листи с предложения по движението 

им. Отделно от това е подготвила проекти на съдебни актове по възложени й от 

съдиите в отделението въззивни търговски дела и по постъпилите касационни 

жалби, в т.ч. и частни съответно - 123 бр. и 750 бр.. Активно е участвала при 

подготовката, включително и чрез подбор на съдебна практика и справки по 

извършени в ТР вписвания, по изготвянето на становища по проекти за 

тълкувателни решения на ОСГТК на ВКС, както и по въпросите, поставени на 

разискване от ОС на съдиите от ТО. В заключение работата на съдебния 

помощник следва да се определи като много добра и отговаряща на поставените 

изисквания.  

7.ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  В ТО 

И през отчетния период съдебното деловодство на ТО бе в пълен състав от 

двама съдебни деловодители и двама съдебни секретари. Благодарение на своя 

опит и отговорно отношение към изпълнение на служебните си задължения те 

успяха да се справят в срок и качествено с поставените им задачи, включително и 

тези при заместване на отсъстващи съдебни служители от ТО и другите отделения 

и служби. Всички протоколи от съдебните заседания са изготвяни в 

законоустановения срок. Деловодните книги са водени в съответствие с 

изискванията на ПАС. Изпълнявани са задълженията по вписване на съдебните 

актове в срочните книги, качването им на интернет страницата на съда и 

обявяването на постановените решения в нарочния регистър по чл.235 ал.5 ГПК, 

воден в търговско отделение. Изготвен е план за работа на служителите в ТО за 

2014 г., който е изпълнен. Изложеното обосновава извода за много-добрата оценка 

на дейността на съдебната администрация в ТО.   
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8.БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ, ИЗМЕНЕНИ, ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО, 

 ОБЕЗСИЛЕНИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА:  

От общо свършените 808 дела, въззивните търговски са 419 бр., въззивни 

частни – 387 и 2 бр. частни производства за определяне срок при бавност.  

От общо свършените 419 въззивни търговски дела решени по същество са 

373 бр., от които: 

ПОТВЪРДЕНИ са съдебните актове по 213 дела 

ИЗМЕНЕНИ отчасти са 81 дела 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО са 62  и ОБЕЗСИЛЕНИ са 17 броя дела.  

ПРЕКРАТЕНИ са производствата по 46 въззивни търговски дела. 

По съдилища те се разпределят така: 

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – от общо свършените 236 въззивни 

търговски дела изцяло потвърдени са решенията по 129, изменени отчасти са 41, 

отменени изцяло са 38 бр., обезсилени са решенията по 5 и са прекратени 

производствата по 23 търговски дела. Образувано е само едно частно дело за 

определяне срок при бавност, по което жалбата е оставена без уважение. 

 ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД – от общо свършените 59 въззивни търговски 

дела изцяло потвърдени са решенията по 24 бр., изменени отчасти са 15 бр., 

отменени изцяло са 9 бр., обезсилени са 6 дела и са прекратени производствата по 

5 търговски дела. Така, както и през предходната 2013 г. няма образувани частни 

дела за определяне срок при бавност. 

РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД - от общо свършените 42 въззивни търговски 

дела изцяло потвърдени са решенията по 19 бр., изменени отчасти са 7 бр., 

отменени изцяло са 5 бр., обезсилени са 3 бр. и са прекратени производствата по 8 

дела Няма образувано дело за определяне срок при бавност. 

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД - от общо свършените 29 въззивни 

търговски дела изцяло потвърдени са решенията по 10 бр., изменени отчасти са 10 

бр., отменени изцяло са 2 дела. Няма обезсилено нито едно решение и са 

прекратени производствата по 7 дела. Образувано е само едно частно 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      91 

производство за определяне срок при бавност, по което жалбата е оставена без 

уважение. 

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД - от общо свършените 19 въззивни 

търговски дела изцяло потвърдени са решенията по 13 бр., изменени отчасти са 3 

бр., отменени изцяло са 2 дела. Няма обезсилено решение и по едно дело 

производството е прекратено. Няма образувано дело за определяне срок при 

бавност. 

ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – от общо свършените 34 въззивни търговски 

дела изцяло потвърдени са решенията по 18 бр., изменени отчасти са 5 дела, 

отменени изцяло са 6 бр., обезсилени са 3 дела и по 2 дела производството е 

прекратено. Няма образувано дело за определяне срок при бавност. 

С най-висок процент потвърдени решения на база въззивна проверка е ТОС 

– 68,42%, следван от ВОС – 54,66%, ШОС – 52,94%, РОС – 45,24%, ДОС – 40,68% 

и СОС – 34,48%.       

С най-нисък процент отменени изцяло решения на база същата проверка е 

СОС – 6.90%, следван от ТОС – 10,53%,  РОС – 11,90%, ДОС – 15,25%, ВОС – 

16,10% и ШОС – 17,65%. 

С най-нисък процент отменени отчасти решения е ШОС – 14,70%, следван 

от ТОС – 15,79%, РОС – 16,67%, ВОС – 17,37%, ДОС – 25,42% и СОС – 34,48%. 

Безспорно посочените по-горе проценти подлежат на корекция след 

приключване на делата и в касационната инстанция, но въпреки това са ориентир 

за качеството на работата на съдилищата по търговски дела, подлежащо на 

конкретен анализ и съответни изводи в техните годишни отчетни доклади.   

В ОБОБЩЕНИЕ от общо свършените 419 въззивни търговски дела, по 213 

първоинстанционното решение е потвърдено, по 81 решението е отменено 

отчасти, по 62 дела първоинстанционното решение е отменено изцяло, по 17 бр. 

първоинстанционното решение е обезсилено, а по 46 дела производството е 

прекратено. 
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На база решените въззивни търговски дела общо процентът на 

потвърдените първоинстанционни решения за 2014 г. е 57,11%, при  59,50% за 

2013 г. и 64,69%. На същата база процентът на отменените отчасти 

първоинстанционни решения за 2014 г. е 21,71%, при 28,77% за 2013 г. и 24,06%. 

Процентът на изцяло отменените и обезсилени първоинстанционни решения за 

2014 г. е 18,85%, при 11,73% за 2013 г. и 11,25% за 2012 г..  

Видно от данните, посочени по-горе, през отчетния период  се наблюдава 

намаляване процента на потвърдените изцяло първоинстанционни решения, 

същевременно нарастване процента на отменените изцяло и обезсилени, и 

намаляване процента на отменените отчасти.  Конкретен анализ на причините за 

тези резултати следва да намери място в отчетния доклад на съответния окръжен 

съд, като се съобразят и резултатите от касационната проверка. 

Изложеното дава основание за  много добра оценка като цяло на работата 

на съдиите от окръжните съдилища от съдебния район на ВАпС. Този извод се 

подкрепя и от резултатите от извършените от съдиите от ВАпС на осн. чл.106 ал.1 

т.6 от ЗСВ в края на отчетния период ревизии, отразени в обобщен доклад с 

конкретни препоръки за отстраняване на констатираните пропуски. Тези препоръки 

са свързани най-вече с отлагане на делата и прецизиране на вписванията в 

срочните книги на причините за отлагане, както и с предварителната проверка 

редовността на исковите молби, редовността и допустимостта на въззивните 

жалби, своевременното произнасяне по направените доказателствени искания и 

др..  

9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ В ТЪРГОВСКО 

ОТДЕЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД 

Съобразно всички констатации по-горе в доклада и най-вече на резултатите 

от касационната проверка, предвид високия процент потвърдени и ниския процент 

отменени изцяло и отчасти съдебни актове, работата на съдиите от състава на ТО 

през отчетния период следва категорично да се определи като отлична. Впрочем 

оценката за работата  на ТО традиционно е такава, но на фона на нарастващото 
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през годините постъпление и особено на въззивните търговски дела сега тя има 

особено значение/тежест/. Високото качество е постигнато при еднакъв с този 

за 2013 г. брой въззивни търговски дела за разглеждане с тяхната 

многопластова специфика и сложност, но и при още по-динамично 

законодателство, в някои случаи при липса на съдебна практика или утвърдена 

такава, а много често и противоречива. Този резултат и оценка са закономерно 

следствие от  създадената организация за работа в постоянни съдийски състави, 

от задълбочената подготовка на съдиите за всяко съдебно заседание, 

провеждането на самите съдебни заседания, пълното изясняване на спора, както и 

от дългогодишния съдийски опит и високата квалификация на всички съдии от ТО. 

За постигането на успеха допринесоха и периодично провежданите общи събрания 

на съдиите в отделението по обсъждане и уеднаквяване на работата по делата 

във връзка с възникнали в хода на работата принципни въпроси по тълкуването и 

прилагането на закона.  

На осн. чл.114 ал.1 т.6 и ал.3 от ЗСВ в периода от 10 - 12.03.2014 г. беше 

извършена проверка на организацията на дейността на съдиите от ВАпС за 2013 г., 

положителните резултати и препоръки от която са отразени в нарочен акт. Тъй като 

обаче, те не се отнасят за отчетната 2014 г., не следва да намерят отражение в 

настоящия доклад. За периода от 01.01.2014 г. до 10.05.2014 г. бе извършена 

планова проверка и от Инспектората към ВСС. В неговия доклад, относими към 

дейността на ТО, са препоръките във връзка с констатираното депозиране на 

отвод по преписки и за набелязването на мерки и ефективни форми на контрол 

спрямо окръжните съдилища от апелативния район за стриктното изпълнение на 

задълженията им по чл.262 ГПК. Проверката е установила, че делата се образуват 

преимуществено в деня на постъпването на книжата или на следващия ден 

съгласно нормата на чл.35 ал.4 от ПАС. Установено е също, че съдиите от ТО са 

положили усилия за бързото приключване на производствата независимо от 

спецификата на търговските спорове, доказателство за което е високият процент 

приключили в тримесечен срок дела.  
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И през 2014 г. съдиите активно участваха в организираните форми на 

обучение на национално и регионално ниво. Всички съдии от ТО взеха участие в 

зоналното съвещание - семинар на тема „Гаранции за справедлив процес в 

производството по граждански и търговски дела. Администриране и разумен срок 

по делата по несъстоятелност” проведено  от НИП в к.к. „Албена” в рамките на  

проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската 

конвенция за защита правата на човека и основните свободи в НИП” със 

съдействието на Окръжен съд- Добрич. Едни от основните лектори бяха съдиите от 

ТО на Апелативен съд Варна, Братанова и Хорозова с впечатляващо презентиране 

на част от дискусионните въпроси.       
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V.АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ 

1.КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: 

   1.1.  МАГИСТРАТИ 

В края на отчетния период щатните бройки за магистрати в Апелативен съд 

Варна е 23, като две от тях са незаети.  

До 14.02.2014г. функциите на „Административен ръководител – 

председател” на Апелативен съд Варна се изпълняваха от г-жа Мара Димитрова 

Христова – Христанова – зам.административен ръководител – зам. председател и 

ръководител на Търговско отделение, която в продължение на пет месеца успешно 

съвмести функциите на съдия, ръководител на отделение и административен 

ръководител.  

След проведена процедура за избор на административен ръководител, с 

решение на ВСС по протокол № 6/ 06.02.2014г., на основание чл.194б ал.4 от ЗСВ, 

на длъжност „Административен ръководител – председател” на Апелативен съд 

Варна е назначена Ванухи Бедрос Аракелян, встъпила в изпълнение на 

длъжността на 14.02.2014г. 

С решение на ВСС по протокол №12 от 13.03.2014г. бяха освободени от 

длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател” 

и ръководители на Наказателно и Гражданско отделения съдии Илия Пачолов и 

Маринела Дончева и назначени новите заместници на административния 

ръководител и ръководители на отделения – съдия Янко Янков на Наказателно 

отделение и съдия Милен Славов на Гражданско отделение, встъпили в длъжност 

съответно на 17.03.2014г. и на 24.03.2014г. 

От началото на месец март бяха освободени от длъжност на основание 

чл.165 ал.1 т.1 от ЗСВ, поради навършване на 65 – годишна възраст, Божидар 

Манев и Димитър Димитров, съдии в Наказателно отделение. На основание чл.165 

ал.1 т.2 от ЗСВ от началото на месец декември беше освободен от длъжност още 

един съдия – Северина Илиева, съдия в Гражданско отделение. 
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На 14.03.2014г. встъпи в длъжност „съдия” в Търговско отделение Кристияна 

Генковска, след финализиране на конкурс, проведен през 2013г. 

След така извършените промени в края на отчетния период съставът на 

магистратите по отделения е следния: 

 Ръководител на Наказателно отделение - съдия Янко Янков. В отделението 

работят съдиите Илия Пачолов, Росица Лолова, Живка Денева,  Павлина 

Димитрова и Румяна Панталеева.  

Ръководител на Гражданско отделение – съдия Милен Славов. В 

отделението работят съдиите Маринела Дончева, Диана Джамбазова, Иван Лещев, 

Пенка Христова и Петя Петрова.  

Търговско отделение е ръководено от Мара Христова. В отделението 

работят съдиите Вилиян Петров, Златка Златилова, Магдалена Недева, Радослав 

Славов, Петя Хорозова, Анета Братанова и Кристияна Генковска. 

Административният ръководител – председател г - жа Аракелян също заседава в 

Търговско отделение. 

Съдиите от Апелативен съд са с дългогодишен юридически и съдийски стаж 

и висока квалификация. Всички съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

 

1.2.СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Щатната численост на администрацията на Апелативен съд Варна през 

2014г. е останала непроменена, в сравнение с 2012г. и 2013г. – 30 съдебни 

служители, като всички щатни бройки в края на отчетния период са били заети. 

През годината бяха направени следните промени в съдебната 

администрация: 

Съгласно споразумение между Административните ръководители – 

председатели на Апелативен съд Варна и Окръжен съд Варна, от 04.03.2014г. 

беше прекратен трудовия договор с Велико Ковачев на длъжност „шофьор” и 

преминаването му на работа в Окръжен съд Варна на същата длъжност. От 

същата дата на длъжността „шофьор” беше назначен Пламен Георгиев при 
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условията на чл.343 ал.2 от ЗСВ, изпълнявал същата длъжност в Окръжен съд 

Варна. 

От 01.04.2014г. беше прекратен трудовият договор с Анжела Нерсезова - 

административен секретар, поради придобиване правото на пенсия. Считано от 

същата дата, след получено разрешение от Висш съдебен съвет, на вакантната 

длъжност беше назначен съдебен служител при условията на чл.68 ал.1 т.4 от КТ, 

а в последствие през месец юли беше проведен конкурс. Класиралият се на първо 

място кандидат Анна Гълъбова беше назначена от 01.08.2014г. на длъжност 

„административен секретар”.  

С оглед оптимизиране работата на съдебната администрация, след 

извършен анализ на дейностите и натовареността на съдебните служители, 

ръководството на съда реши да бъде трансформирана втората щатна бройка 

„шофьор” в щатна бройка „съдебен деловодител”. След преценка на 

квалификацията на трансформираната щатна бройка беше преназначен Кирил 

Грудев, заемащ дотогава длъжността  „шофьор”, считано от 01.07.2014г.  

Структурата на съдебната администрация е съобразена с разпоредбите на 

Правилника за администрацията в съдилищата / ДВ бр.8/ 28.01.2014г./ и включва: 

съдебен администратор, административен секретар, съдебни служители от 

специализираната администрация, съдебни служители от общата администрация и 

съдебни помощници. 

Дейността на специализираната администрация е изцяло насочена към 

подпомагане и осигуряване осъществяването на основната дейност на съда. 

Организацията на специализираната администрация е по отделения – 

Наказателно, Гражданско и Търговско. В трите отделения работят по двама 

съдебни деловодители, двама съдебни секретари и по един съдебен помощник. В 

деловодство „Свършени дела”, след извършената трансформация на бройка, вече 

работят двама съдебни деловодители и в регистратура един деловодител. Към 

специализираната администрация се числят и двама призовкар - чистачи.  
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Общата администрация, в своята цялост подпомага дейността на 

административното ръководство на съда. Тя се състои  от гл.счетоводител, 

гл.специалист счетоводител – касиер, двама системни администратори, старши 

специалист – статистик и експерт „Връзки с обществеността”. 

Работата на съда се подпомага и от технически длъжности - домакин и 

шофьор. 

Така създадената организация доказа през годините своята оптималност и 

ефективност. 

С оглед сравнително малката щатна численост, се налага възлагането на 

допълнителни функции на някой от съдебните служители. Задълженията на 

служител по сигурността на информацията са възложени на един от 

деловодителите в Търговско отделение. Старши специалист – статистик 

съвместява задълженията на деловодител класифицирана информация. Двамата 

призовкари съвместяват и длъжността  чистач, а деловодителят от деловодство 

„Свършени дела” на архивар. Функциите на финансов контрольор се изпълняват от 

съдебния администратор. 

Видно от статистическите данни за последните години Апелативен съд 

Варна е втория по натовареност апелативен съд в страната след Софийски 

апелативен съд. В същото време съотношението по щат магистрати - съдебни 

служители през последните години е под средното за апелативните съдилища, 

като за 2010г. е 1/1.43 при 1/1.56 средно за апелативните съдилища, за 2011г. – 

1/1.43 при 1/1.51 средно за апелативните съдилища, за 2012г. – 1/1.43 при 1/1.53 

средно за апелативните съдилища, за 2013г. – 1/1.36 при 1/1.52 средно за 

апелативните съдилища. 

За 2014г., съотношението по щат магистрати - съдебни служители е 1/ 1,30. 

Реалното съотношение между магистратите и служителите от специализираната 

администрация, която пряко подпомага съдиите в тяхната правораздавателна 

работа е още по - ниско 1/ 0.91. 
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Отчитайки тези данни ръководството на съда през 2014г. направи искане за 

увеличаване щатната численост на съдебните служители с една щатна бройка 

„съдебен секретар”, изхождайки от натовареността на съдебните секретари в 

Наказателно отделение. С решение на ВСС по протокол № 24/ 12.06.2014г. 

искането ни беше отхвърлено с мотиви „липса на финансови средства по бюджета 

на съдебната власт за 2014г.”. 

Повечето съдебни служители на Апелативен съд Варна са с дългогодишен 

стаж в съдебната система и доказана професионална квалификация. От 30 

служители 3 - ма са със стаж над 30 години в съдебната система, 7 – над 20 

години, 6 – над 10 години, 5 – над 5 години и само 4 – под 5 години, което сочи за 

професионализъм, компетентност при изпълнение на задълженията и чувство за 

отговорност към работата. 

Всички съдебни служители, работят добре в екип и при изпълнение на 

задълженията си, следват принципите на взаимозаменяемост и взаимопомощ. 

Взаимодействието между службите се основава на разбирателство и колегиалност. 

Тези принципи и добрите практики  в това отношение спомагат за бързото, 

качествено и акуратно обслужване на гражданите, за утвърждаване престижа и 

авторитета на съдебната институция. 

Добре подбрания състав от съдебни служители, има безспорен принос за 

добрите резултати при насрочването, разглеждането и решаването в срок на 

различните видове дела. 

Реализирането на медийната политика на Варненския апелативен съд се 

осъществява от Елена Бангиева - експерт „Връзки с обществеността“ в 

сътрудничество с ръководството на институцията. Основни цели в работата на 

Пресслужбата на съда през 2014г. са били: коректно и разбираемо представяне на 

дейността на Апелативен съд Варна в регионалните, централните и в 

специализираните медии; утвърждаване на единните стандарти и комуникационни 

канали на Медийната стратегия на Апелативен съд в окръжните и районни 

съдилища от съдебния район; разработване на обучителни модули за повишаване 
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на компетентността и умението на съдии и служители за провеждане политика на 

публичност, за подобряване на общественото доверие; планиране и реализиране 

на медийните изяви на ръководния екип на Апелативен съд Варна пред регионални 

и национални медии; проучване и анализ на нагласите на съдиите и съдебната 

администрация за качеството на администриране и управление на съда; 

презентиране на дейността и постиженията на комуникационните дейности на 

Апелативен съд Варна пред регионални, национални и европейски форуми, 

организации и експерти; популяризиране опита на Апелативен съд по прилагането 

на активна медийна политика, която унифицира стандартите за взаимодействие с 

медии(в т.ч. и със социалните медии), с партниращи институции и с 

обществеността. 

Комуникационните дейности през 2014г.: 

Пресконференции и брифинги на съда , включващи годишен отчет, анализ и 

тенденции в работата на Апелативен съд Варна (април 2014); представяне на 

новия административен ръководител и на ръководния екип на съда (април 2014 ); 

пресконференция за представяне на успешен образователен стандарт за правно 

образование, утвърден в партньорството между Апелативен съд Варна, ВОС, и 

ВСУ „Ч.Храбър“ Варна. 

Актуализиране съдържанието на рубриката „Пресцентър“ в Интернет 

страницата на съда чрез публикуване на периодични прессъобщения за дела от 

обществен интерес, за постановени съдебни актове, за събития, свързани с 

дейността на съда, за внедряването на нови технологии, които подобряват 

административното обслужване на потребителите на съдебно административни 

услуги. 

ПР експерта на съда създаде Facebook страница Съдебна палата Варна 

(януари 2014 година) – първата FB страница в институциите от органите на 

съдебната власт, на която се публикува актуална текстова и видео информация за 

дела от обществен интерес, събития, иновации, нови съдебно административни 

услуги, предоставяни на гражданите, за по-непосредствена и проактивна 
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комуникация с потребителите на социалните мрежи; отразява се дейността на 

Апелативен съд Варна, Окръжен съд Варна, а при дела от особен обществен 

интерес и на районен съд Варна; публикуват се журналистически материали – 

аудио, видео и печатни, посветени на различни аспекти от дейността на 

правораздавателните институции в съдебния район на Апелативен съд Варна. На 

FB страницата Съдебна палата Варна се организира обществена кампания в 

подкрепа на строителство на нова съдебна палата Варна. 

ПР експерта на съда представи опита на Апелативен съд Варна в областта 

на комуникацията със социалните медии на Международната конференция 

„Съдилищата и комуникациите“ в Будапеща, Унгария (октомври 2014 година).  

ПР експерта на съда осигурява присъствието на медиите по време съдебни 

заседания по дела от обществен интерес, включваща акредитация на регионални и 

национални медии при разглеждане на ВНОХД 194/2013 година („килърите“) от 

особен обществен интерес; планиране и провеждане на извънреден ред за 

информиране на медиите за хода на съдебните заседания, провеждани извън 

съдебната палата. 

ПР експерта на съда планира и подпомага медийните изяви на 

Председателя на Апелативен съд Варна, както и на представители на 

ръководството на съда, като подпомага административния ръководител и 

представители на съдиите при публични медийни изяви; подпомага провеждането 

на тематични интервюта в сутрешната програма на ТВ „Черно море” и участия на 

представители на ръководството на съда и на съдии от Апелативен съд Варна в 

специализирано предаване на ТВ „Черно море“ „По закон и съвест“. 

ПР експерта на съда поддържа архив за медийните изяви на представители 

на ръководството на съда. 

Организира и реализира в сътрудничество с ръководството на Апелативен 

съд Варна цялостната дейност по планиране и провеждане на Тържествена сесия, 

посветена на 135 години от създаването на Търновската конституция ( април 2014 

година ) включващо създаване на програма, плакет и награден фонд за отличени 
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магистрати от Варна; кореспонденция с официални лица, институции и 

организации, включени в честването на Тържествената сесия; изготвяне на 

сценарий за провеждане на Тържествената сесия; публикации, интервюта, 

материали в медиите за тържествената проява. 

ПР експерта подготви  материали и участва в екипа за изготвяне на 

презентация за представянето на Съдебен район Варна при гостуването на 

експерти по МСО във Варна(юли 2014).  

Експертът „Връзки с обществеността“ на ВОС участва с експертно мнение 

при изготвянето на официални документи на ВСС, при обучението на членове на 

ВСС и на съдии от ВАС; участва в Работна група при ВСС в Комисия „ПКП” за 

изготвяне на проект “Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на 

комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт” 

по ОПАК; обучава членове на ВСС и АВСС  по тема „Публично представяне и 

комуникации“ по проект „Повишаване квалификацията на членове и служителите 

от администрацията на ВСС“ по ОПАК – 2 семинара  ( юли 2014 и ноември 2014 

година); обучава членове и администрация на ВСС в „Кризисна комуникация“ по 

проект „Повишаване квалификацията на членове и служителите от 

администрацията на ВСС“ по ОПАК – два семинара – (октомври 2014 и декември 

2014 година); обучава съдии от ВАС по тема „Информационната политика на 

съдебната система в новата медийна реалност“ в рамките на проект “Повишаване 

на ефективността и прозрачността в работата на ВАС“ по ОПАК 1 семинар  ( 

януари 2014 година ). 

Добрата подготовка, проявеното старание и желанието на съдебните 

служители да поддържат и повишават квалификацията си, бяха оценени при 

годишното им атестиране. Комисиите извършили атестирането отчетоха, както 

високото равнище на професионална квалификация, така и подобряване на 

служебните взаимоотношения и работата в екип. За получени отлични оценки от 

атестирането и на основание чл.165 от Правилника за администрацията в 
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районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища     

/отм. ДВ, бр.8/ 28.01.2014г./, бяха повишени в ранг двама съдебни служители. 

През 2014г. периодично са провеждани събрания и работни срещи на 

съдебните служители, на които са обсъждани и решавани текущи проблеми в 

организацията на работата на администрацията и предложения за подобряването 

й. Съдебните служители своевременно се запознават с новите или изменени 

вътрешни правила и процедури, както и със заповедите на председателя, касаещи 

тяхната дейност.    

Екипът от добре подготвени, повечето с дългогодишен опит съдебни 

служители, е неоценим помощник на магистратите при осъществяването на 

правораздавателната дейност. 

 

2.КВАЛИФИКАЦИЯ. 

2.1.КВАЛИФИКАЦИЯ НА МАГИСТРАТИ – СЪСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОСТ 

ОТ ПОВИШАВАНЕ. 

Съдиите от Апелативен съд Варна през 2014г. са участвали в семинарите 

организирани от НИП, ВСС, Министерство на правосъдието, Неправителствени 

организации и чуждестранни фондации. Поради изключително динамичното 

законодателство – нов НПК, нов ГПК и измененията в други закони и след 

влизането на България в ЕС, изискванията към съдиите са изключително 

завишени.  

През 2014 г. тринадесет магистрати са участвали в обучения, някои от които 

в по две и три. Посетените обучения са били на следните теми:  

„Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания”;  

„Етично поведение и конфликт на интереси; Отчетност, публичност и 

прозрачност. Случайно разпределение на постъпилите съдебни дела. Младежко и 

детско правосъдие. Ефектът и ползата от гражданско наблюдение на съдебната 

система” 
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„Някой аспекти на европейското законодателство”; 

„Атестиране и конкурси на магистрати”; 

„Гаранции за справедлив процес в производството по граждански и 

търговски дела / чл.6 от Конвенцията/. Администриране и разумен срок по делата 

по несъстоятелност”;  

„Алтернативи на лишаването от свобода”; 

Форум за правосъдие и правата на човека ; 

„Провеждане на конкурси за назначаване/ повишаване м съдебната 

система”; 

„Атестиране на магистрати”; 

„Детското правосъдие – предизвикателство или възможност”. 

Заместник председателят и ръководител на Наказателно отделение участва 

в  обучение „Финансови престъпления”, проведено в гр.Трир, Германия. 

Трима от съдиите Анета Братанова, Петя Хорозова и Кристияна Генковска 

са участвали като лектори в обучението „Гаранции за справедлив процес в 

производството по граждански и търговски дела / чл.6 от Конвенцията/. 

Администриране и разумен срок по делата по несъстоятелност”. 

Административният ръководител – председател г-жа Ванухи Аракелян е 

взела участие в обсъждане на необходимостта от разработване на предложения за 

изменения в приложимата уредба по отношение мерките за сигурност при охрана 

на магистратите и техните близки и по отношение ограничителните мерки спрямо 

принудително доведените лица, както и за изясняване на института „принудително 

довеждане” по проект на ГД „Охрана” към МП. 

Заместник председателят  и ръководител на Гражданско отделение Милен 

Славов участва в работни групи към Комисията по предложенията и атестирането 

при ВСС със задача ” Промяна в начина на кариерно израстване на магистратите” 

и в работна група към ВСС за изменение в Правилника за администрацията в 

съдилищата. 
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Съдия Румяна Панталеева участва в работна група, определена със 

заповед на министъра на правосъдието за осъществяване на постоянен 

мониторинг върху приложението на НПК. 

 

2.2.КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

През 2014г. различни обучения са преминали тринадесет съдебни 

служители, като някой от тях са участвали в по две и три обучения. Съдебните 

служители от Апелативен съд Варна са взели участие в обучения по следните теми 

„Обслужване на гражданите в съдебната система”, „Етично поведение на съдебния 

служител”, „Правната система на ЕС и връзка с националната система”, 

„Мотивация за работа и оценяване качеството на съдебните служители”, 

„Управление на публични финанси в съдебната система”, „Защита на 

класифицираната информация в съдебната система”. 

Съдебният помощник Кристияна Кръстева участва в обучение организирано 

от Европейската правна академия в гр.Барселона, Испания на тема „Европейско 

право относно равенството между половете”. 

Във връзка с направените актуализации и допълнения във функциите на 

САС „Съдебно деловодство” и с цел усъвършенстване знанията за работа с 

компютърната техника, максималното използване възможностите на деловодната 

програма и недопускането на грешки при работа с нея, системните администратори 

проведоха вътрешни обучения по отделения. 

 

3.МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

Апелативен съд Варна, ползва петия, последен етаж от сградата на 

Съдебната палата, в която се помещават и Окръжен съд, Апелативна и Окръжна 

прокуратури. И тази година не можем да отчетем нищо по-различно за битовите 

условия. Всеобщ проблем на институциите, настанени в сградата е крайно 

недостатъчният брой на помещенията.  
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В кабинетите на магистратите работят по двама и трима, а в съдебните 

канцеларии по четири човека, което създава неудобства и пречи на нормалното 

изпълнение на служебните им задължения. За съжаление, сградата е изчерпала 

своите капацитетни възможности и към момента, не би могла да приеме 

разширяващите се изисквания за извършване на нормална правораздавателна 

дейност. 

Апелативен съд Варна, разполага, със своя съдебна зала, което дава 

възможност за по - равномерно разпределение на делата за съдебните заседания. 

Помещението до съдебната зала се ползва за канцелария на съдебните 

помощници, но разположението му в съседство със залата и отдалечеността му от 

другите канцеларии на съда, създава известно неудобство, както за съдебните 

състави , така и за работещите в него. На този етап, това е възможно най-доброто 

разрешение на проблема с недостига на помещения.  

Финансовата и счетоводната дейност на съда, беше изцяло организирана и 

съобразена с нормативните изисквания и принципите на законосъобразно и 

целесъобразно разходване на бюджетните средства, в рамките на утвърдената за 

2014г. бюджетна сметка на съда.  

Отчетените приходи на Апелативен съд Варна към 31.12.2014г. са в  размер 

на 858 182.00 лв., от които най – голям относителен дял – 99.78% имат  приходите 

от съдебни такси в размер на 856 270 лв. Следват приходите от лихви по 

банковите сметки на съда в размер на 1611 лв., приходи от конфискувани депозити 

с изтекъл давностен срок в размер на 299 лв. и други приходи  - 2лв. 

В сравнение с отчетните данни за 2013г. събраните приходи през 2014г. 

бележат спад с 26,49% спрямо отчетените през 2013г., които са били 1 164 954 лв. 

Извършените разходи са в рамките на утвърдената бюджетна сметка на 

съда за 2014г., като  разходи с най – голям относителен дял са тези за заплати – 

63,43%. След тях се нареждат 17,88% разходи за други възнаграждения и 

плащания на персонала, 14,05% разходи за осигурителни вноски, 4,14%  разходи 
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за текуща издръжка, 0,47% разходи за придобиване на ДМА и на последно място 

0,03% са разходите за платени данъци и такси. 

Отчетените разходи през 2014г. са в по - голям размер спрямо 2013г. с 

237 098лв., което произтича от изплатените обезщетения по чл.225 ал.1 и чл.354 от 

ЗСВ и чл.224 ал.1 от КТ. 

 При извършване на разходите са спазвани принципите за 

законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Същите са 

извършвани икономично, целесъобразно и единствено, с цел осигуряване на добри 

условия за ефективно протичане на работния процес.  

Усилията на ръководството, бяха насочени към създаване на добра 

организация на работните места и осигуряване удобство за работа. Във връзка с 

встъпване в длъжност на новоизбран, след провеждане на конкурс, съдия и 

трансформиране на щатна бройка „шофьор” в „съдебен деловодител” се наложи 

разместване на магистратите и обособяване на още един съдийски кабинет и една 

канцелария с по три работни места. С отпуснатите ни допълнително средства по 

бюджетната сметка беше извършен ремонт на четири помещения, бяха 

оборудвани с допълнителни шкафове деловодство „Свършени дела” и 

деловодството на Наказателно отделение,  закупени бяха две нови бюра и четири 

работни стола, бяха извършени и други наложителни дребни ремонти по 

оборудването, ВиК, електрическата и отоплителни инсталации.  

И през 2014г. година, беше сключен договор, със служба за трудова 

медицина, която  извърши оглед на работните места и направи оценка на риска за 

здравето и безопасността на работещите.  

Бяха осигурени средства за изпълнение задължението на работодателя за 

провеждане на профилактични медицински прегледи, в съответствие с 

изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд и Наредба № 3/28.02.1987 г. Службата по трудова медицина, изготви 

анализ и оценка на здравословното състояние на работещите в Апелативния съд 

Варна, направи измервания на параметрите на работната среда и общата 
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заболеваемост, въз основа, на което даде препоръки за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд.  Въз основа на дадено от Службата по 

трудова медицина становище и съобразено със средствата по бюджетната сметка 

на съда за 2014г.  магистратите и съдебните служители работещи ежедневно с 

компютър бяха снабдени с лични препразни средства – очила за работа с 

компютър. 

 

4.ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ. 

Всички работни места в Апелативен съд Варна са оборудвани с 

необходимата компютърна и периферна техника. Към всяка компютърна 

конфигурация е включено токозахранващо устройство, осигуряващо защита на 

данните, при токови удари и спиране на тока. Всички персонални компютри са 

свързани в локална компютърна мрежа и са членове на домейн, което позволява 

централизирано управление на работните станции.  

През 2014 година беше закупено ново мултифункционално мрежово 

устройство, комуникационно оборудване Cisco рутер един брой, 5 броя 

непрекъсваеми токозахранващи устройства. Със средства отпуснати от ВСС бяха 

закупени две компютърни конфигурации, за оборудване на две нови работни 

места. 

Основният сървър е в експлоатация от 2008 година. Конфигуриран е като 

домейн контролер и на него се съхраняват всички най-важни данни - базата данни 

на Съдебното деловодство, електронната папка на съдебните дела и всички 

документи на съдии и служители. Предвид важната роля на сървъра при 

осигуряване сигурността на данните на информационната система, през 

изминалата година възникна нуждата от подмяна с нов, който да покрива 

съвременните изисквания за безпроблемна работа.  

Независимо от обезпечеността на съда с техника, то ежегодно стои 

въпросът с нейното осъвременяване, като с оглед текущите нужди от това през 

2014г. направихме искане за подмяна на 22 бр.компютри и закупуването на нов 
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сървър, но поради липса на средства искането ни не беше удовлетворено. През 

2015г. искането ще бъде подновено, тъй като, особено необходимостта от 

подмяната на сървъра е крайно  наложителна. 

В Апелативен съд – Варна се управлява комуникацията, свързана с 

безхартиения електронен обмен на данни между съдилищата от Варненски 

апелативен район и страната, както и свързаността на апелативния район с ядрото 

на ЕИСПП. 

От 2014 година работи Уеб порталът за достъп до информация за 

съдебните дела в съдилищата от Апелативен район – Варна. Порталът дава 

възможност на регистирани потребители да правят справки за движението на 

делата, като се спазват изискванията за защита на личните данни. Осигурява се 

информация за постъпили входящи документи за образуване на дела, образувани 

дела, проведени открити, закрити и разпоредителни заседания, постановени 

съдебни актове, постъпили жалби и протести и други документи, постъпили в хода 

на съдебното производство. Потребителите имат достъп и до част от електронната 

папка на делото, а именно протоколи от проведените открити съдебни заседания и 

постановените съдебни актове. Всички достъпни файлове са със заличени лични 

данни на страните. Могат да се правят справки за дело, за входящ документ, за 

насрочени дела. За удобство на потребителите търсенето на информация се 

осъществява по различни критерии. 

В съдебната зала е инсталирана техника за аудио запис на заседанията, 

което свежда до минимум възможността за неточности и грешки при изготвяне на 

протоколите от съдебни заседания. 

От началото на 2014 година е в експлоатация техника за осъществяване на 

видеоконферентни връзки.   

От 2000г. в Апелативния съд - Варна е въведена деловодната програма на 

Информационно обслужване АД САС „Съдебно деловодство”. Програмата се 

използва от специализираната администрация на съда за регистрация и 

управление на съдебните дела, предоставяне на справки на страните по делата, 
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изготвяне на статистически отчети, водене на съдебните книги и поддържане на 

електронна папка на съдебните дела. Инсталирана е на сървъра и е достъпна от 

всички работни места. Адаптира се своевременно от разработчиците към 

промените на законодателството. През 2014 година на САС„Съдебно деловодство” 

са направени шест актуализации. Една от актуализациите е във връзка с 

внедряване на модул „Призовкар”, чрез който се изпращат данни за изготвените 

призовки до призовкарите, обслужващи района на град Варна. От април 2014 

година по проект по ОПАК за надграждане и свързване на деловодната 

информационна система при регистриране на събития и обекти по наказателния 

процес към ядрото на ЕИСПП се предават комуникационни пакети с реални данни 

към ядрото на ЕИСПП и се извличат реални данни в структуриран вид от ядрото на 

ЕИСПП. 

Във връзка, с изискванията за разпределение на постъпващите за 

образуване дела, на принципа на случайния избор се използва утвърдения от ВСС 

програмен продукт LawChoice , при спазване на Вътрешните правила за 

случайното разпределение на делата и Единната методика по приложението на 

принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, 

административните, военните, апелативните и специализираните съдилища. 

Съдът използва правно-информационен програмен продукт Апис 7 - модули  

Право, Практика, Процедури, Финанси и Апис регистър плюс, както и модулите 

Евро Право и Евро Финанси. Правно – информационните продукти са мрежови 

вариант и са достъпни от всички работни места. Обновяват се своевременно, по 

електронен път от системните администратори на съда. 

За счетоводната дейност на съда се използват - единен счетоводен 

програмен продукт Конто, ПП за работните заплати  TERES,  модул „Личен състав” 

към ПП за работните заплати и ПП за платежни документи.  

Сигурността на информацията на сървъра и отделните компютри се 

осигурява, с използването на антивирусен софтуер ESET NOD32. 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2014      111 

Създаденият web – сайт на Апелативен съд Варна се поддържа редовно, 

като своевременно се актуализира информацията в него. Информационният 

портал на съда, съдържа исторически данни, справочна информация, актуални 

новини и информация за структурата на съда. Съгласно изискванията на Закона за 

съдебната власт, в него се публикуват отчетните доклади за работата на съда и 

постановените съдебни актове, като се спазват  изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ.  

  

5. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС И ВКС. 

РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ. 

През 2014 година Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извърши две 

планови проверки в Апелативен съд Варна. 

На основание Заповед № ПП-01-76/ 19.05.2014 г. на Главния инспектор на 

Инспектората към ВСС беше извършена комплексна планова проверка, относно 

работата по въззивните граждански дела и въззивните търговски дела за 2012г, 

2013г. и периода от 01.01.2014г. до 10.05.2014г. в Апелативен съд Варна. 

На основание Заповед № ПП-01-74/ 15.05.2014 год. на Главния инспектор на 

ИВСС беше извършена комплексна планова проверка, по образуването, 

движението и приключването на въззивните наказателни дела за периода 

01.01.2012г. до 31.12.2013г. в Апелативен съд Варна. 

След приключване на всяка комплексна проверка Инспекторатът към 

Висшия съдебен съвет състави Акт за резултати от извършена проверка, който 

беше изпратен в Апелативен съд Варна, за запознаване.  

Същите бяха разгледани и обсъдени на Общи събрания на съдиите в 

Наказателно отделение и в Гражданско и Търговско отделения. Проверката 

обективно отразява положителните практики и допусканите слабости по 

организацията на дейността на съда. Изразените мнения на съдиите формираха 

предложения за практическо реализиране на препоръките по актовете. 

По двата акта на Инспектората към Висшия съдебен съвет не бяха 

направени писмени възражения. 
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Ръководството на Апелативен съд Варна предприе конкретни 

организационни мерки по изпълнение на дадените препоръки, за което уведоми 

Главния инспектор и Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Следва да се отчете и положителната оценка, съдържаща се в двата Акта 

на Инспектората към ВСС. Констатирано е, че ръководството и осъществяването 

на правосъдната дейност е на много добро ниво. Издадените заповеди на 

ръководството на съда, както по отношение организацията на административната 

дейност, така и относно срочното разглеждане и приключване на делата са дали 

резултат. Отчетено е, че  за констатираните много добри резултати в дейността на 

съда несъмнено принос имат както ръководството на съда, така и съдиите и 

съдебните служители.  

На основание чл. 114, ал. 1 т. 6 и ал.3 от Закона за съдебната власт и в 

изпълнение на Заповед № 283/ 05.03.2014г. на Председателя на Върховния 

касационен съд, през м. март 2014 година беше извършена проверка по 

организацията на дейността на съдиите от Варненски апелативен съд за 2013г. 

Проверката беше осъществена от назначена комисия в състав: Председателя на 

ВКС, зам. председателя и ръководител на гражданска колегия на ВКС и гл. експерт 

в отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика” във ВКС. 

Проверката обхвана водените книги и регистри в Наказателно, Гражданско и 

Търговско отделение на Апелативен съд Варна, образуването и движението на 

делата в тези отделения, и тяхното разпределение на случаен принцип, за 

определяне на съдия-докладчик, проверка на вътрешните правила за създаване 

организация на работа, архивиране на базата данни, проверка дейността по 

публикуване на постановените съдебни актове на сайта на съда и др. 

Единодушно становище на комисията извършила проверката е, че 

организацията на дейността на съдиите в Апелативен съд Варна се е подобрила. 

Делата се разглеждат и приключват в кратки срокове. Координацията между 

административното ръководство, съдиите и администрацията е добра. Делата се 
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разпределят при спазване на случайния принцип по смисъла на чл.9 от ЗСВ. 

Председателят на съда спазва стриктно задълженията си за проверка анализ и 

препоръки за подобряване дейността на окръжните съдилища от апелативния 

район. 

На общо събрание, съдиите от Апелативен съд Варна обсъдиха Акта с 

резултатите от извършената проверка от Върховния касационен съд. 

Ръководството на Апелативен съд Варна е предприело организационни 

мерки по изпълнение на дадените препоръки. Издадените заповеди и 

разпореждания се спазват стриктно. 

През 2014 г. бяха ревизирани всички окръжни съдилища в района. Със 

заповед №  РД – 0509/ 04.11.2014г. на Административния ръководител – 

председател бяха определени критериите, по които ще се извършат проверките и 

съставите на комисиите, включващи съдии по отделните материи. Председателят 

на съда също взе участие в три от проверките. Резултатите от ревизиите бяха 

анализирани и обобщени от заместник председателите и ръководители на 

отделения и докладите бяха изпратени на ръководителите на окръжните 

съдилища. В обобщените доклади са направени констатации и изводи относно 

постигнатите резултати и дадени препоръки за предприемане на мерки от 

административните ръководства на окръжните съдилища за отстраняване на 

констатираните слабости и подобряване на работата. 

Най-общите констатации бяха свързани със сроковете на приключване на 

делата и изготвяне на съдебните актове в законоустановения срок, подготовката на 

делата преди насрочване в съдебно заседание, ограничаване отлагането на 

делата.  

Ревизиите, които се провеждат ежегодно, имат голямо значение за 

подобряване работата в окръжните съдилища, допринасят за повишаване 

качеството й и за уеднаквяване на практиката. 
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6.ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВКС И ЗА 

УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 

През 2014 г. бяха изготвени проекто - предложения за 10 тълкувателни 

решения, от които 4 на Гражданско отделение и 6, по които са дали становища 

съдиите от Гражданско и Търговско отделения. 

Дейността по издаване на тълкувателни решения е особено полезна за 

практикуващите съдии, тъй като способства за уеднаквяване практиката на 

съдилищата, въпреки, че някои от въпросите са твърде далеч от ежедневната 

практика.  

 

В заключение, искам да благодаря на всички съдии и служители, които със 

своя упорит труд постигнаха резултатите отразени в настоящия доклад. Тези добри 

резултати в цялостната дейност на съда укрепват доверието, както на гражданите, 

така и на европейските институции в съдебната система. 
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