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І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД

1.Брой дела за разглеждане към 01.01.2013г., новообразувани, останали
несвършени от предходен период.

През 2013 година, във Варненския апелативен съд, са разгледани общо
2058 дела – наказателни, граждански, търговски.

През последните три години, броят на постъпилите дела е, както следва:
 2011 година - 1935 бр.
 2012 година – 1815 бр.
 2013 година – 1843 бр.
В Наказателно отделение постъпилите наказателните дела са:
 2011 година – 471 дела, от тях въззивни наказателни 167 и частни

наказателни дела - 304.
 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
От тези данни е видно, че общият брой на новообразуваните наказателните

дела е незначително завишен, в сравнение, с предходната година и по-малък от
2011 г..

По отношение на делата от общ характер е налице устойчивост, а по
отношение на частните наказателни дела е налице леко увеличение в сравнение с
предходната година и намаление в сравнение с 2011 г..

През изследвания тригодишен период, в Гражданско отделение
постъпилите дела са, както следва:

 2011 г. – общо 664 дела, от които въззивни граждански 200 бр. и
частни граждански дела – 464 бр.
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 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.

В гражданско отделение е налице намаление, в сравнение, с предходните
две години на общата бройка постъпили дела. По отношение броя на въззивните
граждански дела се констатира трайна устойчивост в постъплението, а по
отношение на постъпилите частни граждански дела - намаление.

През последните три години, в Търговско отделение постъпилите дела
са, както следва:

 2011 г. – 800 дела, от които въззивни търговски 326 бр. и частни
търговски дела – 474 бр.

 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.

От тези данни е видно, че е налице тенденция на увеличение на
постъпленията на търговски дела в сравнение с предходните две години, като
увеличението е съществено по отношение на въззивните търговски дела.
Постъплението на частните търговски дела бележи устойчивост.

От горните данни е видно, че общия брой на постъпилите дела е завишен,
като същественото увеличение се дължи на постъпилите търговски дела. При
наказателните дела се наблюдава устойчивост с леко повишение в сравнение с
2012 г., а при граждански дела е налице намаление в постъпленията.



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 3

Общият брой на несвършените дела към 01.01.2013 г. е 215 дела, от които
49 наказателни дела, от тях възз.наказателни 35 бр. и ч.н.д.- 14 бр.; гражданските
дела са 42 бр., от които 36 възз.граждански дела и 6 бр. частни граждански дела;
търговските дела са 124 бр., от които възз.търговски дела 82 бр. и 42 бр. частни
търговски дела.

В края на 2013 г., броят на несвършените дела е 228 бр. От тях 61
наказателни дела, от които възз.наказателни 39 бр. и частни наказателни дела 22
бр. Гражданските дела са 35 бр., от които възз. граждански дела 27 бр. и частни
граждански дела 8 бр. Търговските дела са 132 бр., от които възз.търговски дела
94 бр. и частни търговски дела - 38 броя.

Процентът на несвършените в края на 2013 г. дела, в съотношение към
общия брой на делата за разглеждане през 2013 г., възлиза на 11 %, който процент
съвпада с предходната 2012 г..

В края на отчетната година, са постъпили много дела, особено търговски, на
който факт се дължи и по-големия брой висящи дела.

Броят на постъпили и свършени дела по жалби за бавност в
анализирания тригодишен период е:
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 2011 г. – 17 бр.
 2012 г. – 9 бр.
 2013 г. – 18 бр.
При жалбите за бавност е налице увеличение, в сравнение, с предходната

година и задържане на броя им в сравнение с 2011 година.
През последните три години няма постъпили искания за СРС.
2. Брой свършени дела в края на годината / през анализирания период

от време /.
 През 2011 г. са свършени 1880 дела
 През 2012 г. са свършени 1815 дела
 През 2013 г. са свършени 1830 дела
Средно годишно, в последните три години, са свършвани по 1842 дела.
Налице е тенденция, на увеличение броя на свършените дела, в сравнение

с предходната година и намаление в сравнение с 2011 г..
Свършени наказателни дела:
 2011 г. – 476 дела, от които въззивни наказателни – 174 и частни

наказателни 302 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;
Средно годишно са свършвани по 408 дела.
Налице е тенденция на устойчивост на свършените въззивни и частни

наказателни дела в сравнение с предходната 2012 г. и намаление на същите дела
в сравнение с 2011 година.

Свършени граждански дела:
 2011 г. – 663 дела, от които въззивни граждански – 204 дела и частни

граждански – 459 бр. дела
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 2012 г. – 659 дела, от които въззивни граждански – 214 дела и частни
граждански – 445 бр. дела

 2013 г. – 606 дела, от които въззивни граждански – 209 дела и частни
граждански 397 бр. дела

Средно годишно, са свършвани 643 дела. Налице е тенденция на
намаление, както при въззивните, така и при частните граждански дела.

Свършени търговски дела:
 2011 г. – 741 дела, от които въззивни търговски – 294 бр. и частни

търговски дела 447 бр.
 2012 г. – 786 дела, от които въззивни търговски – 339 бр. и частни

търговски дела 447 бр.
 2013 г. – 847 дела, от които въззивни търговски – 399 бр. и частни

търговски дела – 448 бр.
Средно годишно са свършвани по 791 дела.

При търговските дела е налице тенденция на непрекъснато увеличение на
въззивните търговски дела и устойчивост, при частните търговски дела.

Относителния дял на свършените наказателни дела, спрямо общо
свършените дела, възлиза на 20.60 %, докато при гражданските дела този процент
е 33.11. Най-висок е относителният дял, на свършените търговски дела – 46.28 %.
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Решени дела в 3-месечен срок
 През 2011 г. решените в 3-месечен срок дела, са 1726 , което

представлява 92 %.
 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

представлява 91 % от свършените дела.
Налице е тенденция на устойчивост на този показател, през последните три

години, който показател, наред с качеството на съдебните актове, свидетелства за
високата квалификация и отговорност на съдиите, по отношение срочността за
изготвяне на съдебните актове.

Решените в тримесечен срок наказателни дела за 2013 г. са 313, което
представлява 83 % от свършените. От тях решените в тримесечен срок въззивни
наказателни дела са 97 бр., което представлява 63%, а ЧНД - 216 бр., което
представлява 97%. Налице е тенденция на устойчивост на процента на
свършените в тримесечен срок дела в наказателното отделение, в сравнение, с
предходните години.
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Решените в тримесечен срок граждански дела са 579, което
представлява 96 % от общо свършените граждански дела. От тях, въззивни
граждански са 184, или 88 %, а частните граждански дела - 385 броя ,
представляващи 99 %. Решените жалби за бавност са 10 бр. - 100 % са решени в
срок.

Налице е тенденция на устойчивост на този показател, което сочи на добра
работа в гражданско отделение, по отношение срочността на изготвяне на
съдебните актове.

Решените в тримесечен срок търговски дела са 772 бр., което
представлява 91 % от свършените търговски дела. От тях въззивните търговски
дела са 329, или 82 %, а частните търговски дела – 435 или 99 %. Решените жалби
за бавност са 8, при 100 % решени в срок.

Въпреки, прекомерно голямата натовареност, в търговско отделение, са
постигнати много добри резултати и по този показател, през отчетната 2013
година. Налице е значително увеличение на свършените въззивни търговски дела
в тримесечен срок от 73% за 2011 г. и 2012 г. на 82% за 2013 г..

3. Брой на решените дела по същество, анализ по видове.
През отчетния период, са решени по същество общо 1653 дела, от които

701 въззивни, 939 частни и 13 жалби за бавност.
От тях по същество, са решени общо 359 наказателни дела, от които

въззивни наказателни 149 и ЧНД 210 дела.
Гражданските дела, решени по същество са 545, от които въззивните

граждански са 194 дела, частните гр.дела са 344, жалбите за бавност - 7.
Търговските дела, решени по същество са 749, от които въззивните

търговски са 358, частните търговски дела - 385, жалбите за бавност - 6.
4. Резултати от въззивната проверка. Брой на потвърдените, изменени,

отменени, обезсилени, изцяло отменени и постановени нови съдебни актове,
върнати за ново разглеждане.
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От всички решени по същество 701 въззивни дела са потвърдени
актовете по 424 дела, което представлява 60.48 %.

От решените по същество въззивни наказателни дела – 149 бр. са
потвърдени 85 дела, което представлява 57.04 %, или повече от половината.

От решените по същество граждански дела 194 бр., са потвърдени 126
дела, което представлява 64.94 % .

От решените по същество въззивни търговски дела 358 бр., са потвърдени
213 дела, което представлява 59.49 % .

От решените по същество 701 въззивни дела, са изменени съдебните
актове по 180 бр. дела, или 25.67 %. От тях:

Изменените актове по наказателни дела са 36 бр., или 24.16 %.
Изменените актове по граждански дела са 41 бр., или 21.13 % .
Изменените актове по търговски дела са 103 бр., или 28.77 %.
Високият брой на потвърдените и сравнително ниският брой на изменените

съдебни актове, свидетелства за доброто качество на правораздаването, във
всички области в апелативния район, което се дължи на усилията на
ръководството на АС за уеднаквяване практиката в района, чрез редовно
провежданите проверки на окръжните съдилища и оказваната им методическа
помощ.

Отменени са общо актовете по 51 дела, /като въззивната инстанция се е
произнесла по тях, без да ги връща за ново разглеждане/, което представлява
7.27% от решените по същество въззивни 701 дела. От тях:

Наказателни – 2 дела, което представлява 1.34 %,
Граждански – 18 дела, което представлява 9.27 %
Търговски - 31 дела, което представлява 8.65 % .

От решените въззивни дела по същество 701 бр., са отменени, обезсилени
и върнати за ново разглеждане, общо актовете по 46 дела, което
представлява 6.56 %, от които:
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Наказателни - 26 дела, което представлява 17.44 %.
Граждански дела – 9 бр., което представлява 4.63 %
Търговски дела - 11, което представлява 3.07 %
От общо свършените 762 въззивни дела – по 61 бр. са прекратени

производствата по тях, което представлява 8 %. , от които:
- наказателни са 5 бр., което представлява 3.24 %,
- гражданските са 15, което представлява 7.17 % ,
- търговските са 41, което е 10.27 %.
От общо насрочените 955 дела, през отчетния период са отложени 133

дела, което представлява 13.92 %, от които:
Наказателни - от 327 насрочени - отложени 27 дела, или 8.25 %.
Граждански – от 191 насрочени - отложени 8 дела, или 4.18 %.
Търговски – от 437 насрочени - отложени 98 дела, или 22.42 %.
Сравнително ниският процент на отложените граждански и наказателни

дела е едно добро постижение. То 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 574 дела, от
които 403 са въззивни и 171 частни.

От тях въззивни наказателни са 76 дела, 222 дела са граждански, от които
141 въззивни и 81 частни граждански дела. Обжалвани са актовете и по 276
търговски дела, от които въззивни 186 и 90 частни търговски дела.
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Резултати от касационна проверка на делата, върнати през отчетния
период:

От обжалваните и върнати общо 362 дела, при касационната проверка са
потвърдени общо актовете по 297 дела, което представлява 82.04 % от общо
обжалваните и върнати през отчетния период дела.

От общо обжалваните и върнати 69 въззивни наказателни дела са
потвърдени актовете по 50 наказателни дела, или 72,46 %, спрямо върнатите
през отчетния период.

От общо обжалваните и върнати 137 граждански дела, са потвърдени
актовете по 107 граждански дела, което е 78.1 % .

От общо обжалваните актове по 156 въззивни търговски дела, са
потвърдени 140 бр., или 89.74%.

Броят на делата, по които са изменени съдебните актове е 27, което
представлява 7.45% от обжалваните и върнати дела, през отчетния период. От
тях наказателните са 9 бр., или 13,04%; гражданските са 10 бр., което
представлява 7.29 % и търговските дела са 8 бр., или 5.12 %.

Броят на отменените съдебни актове е 38, което представлява 10.49%,
от общо обжалваните и върнати дела през отчетния период.

Отмените наказателни дела са 10, което представлява 14,49 %.
Отменените граждански дела са 20, или 14.59 %
Отменените търговски дела са 8, или 5.12 %.

Високият процент 82.04 на потвърдените съдебни актове, от всички видове
дела и сравнително ниските проценти на отменените и изменените съдебни актове
особено по търговските дела - 5.12 %, свидетелстват, за много доброто качество
на съдебните актове в Апелативния съд през отчетната година. Конкретно за
търговско отделение отменени изцяло са съдебните актове само по осем въззивни
дела, който факт на фона на непрекъснато увеличаващото се постъпление на
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търговските дела, 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:
 2011 г. – 8.31 - 7.46
 2012 г. – 8.06 - 7.20
 2013 г. – 7,80 - 6,93
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През 2013 г. средната натовареност по щат сочи на устойчивост, с
тенденция към незначително намаление, както спрямо делата за разглеждане, така
и спрямо свършените дела, което е в резултат на завишения съдийски щат на АС с
една бройка.

Действителна натовареност, спрямо делата за разглеждане и спрямо
свършените дела:

 2011 г. – 12.22 - 10.97
 2012 г. - 10.05 - 8.99
 2013 г. - 8,48 - 7,54

Действителната натовареност сочи намаление, което не е голямо, в
сравнение, с предходните две години.
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Съгласно таблица за натовареност на магистрати в съдилищата, за първото
полугодие на 2013 година, средната месечна натовареност по щат на един съдия,
от апелативен съд за страната, спрямо делата за разглеждане е 9.53, докато за
Варненския апелативен съд, възлиза на 9.02, което поставя Варненския
апелативен съд на второ място, след Софийския апелативен съд с натовареност
от 14.43. Съгласно същите данни, средната месечна натовареност, за свършени
дела от един съдия, от апелативен съд за страната е 7.04, докато за Варненския
апелативен съд, тя възлиза на 7.05, също след Софийски апелативен съд – 9.52.
Подобни са резултатите и за действителната натовареност в апелативните
съдилища. Средната натовареност, спрямо делата за разглеждане е 10.36, докато
във Варненския апелативен съд възлиза на 9.83 – отново след Софийски
апелативен съд, който е с натовареност 15.84. Средната действителна
натовареност на един съдия, от апелативен съд, спрямо свършените дела за един
месец възлиза на 7.65 дела, а за Варненския апелативен съд възлиза на 7.69,
отново след Софийски апелативен съд – 10.45.

От тези данни е видно, че натовареността на варненските апелативни
съдии,  по щат, е на границата на средната натовареност за страната, както спрямо
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делата за разглеждане така и спрямо свършените дела. Тази констатация е
направена по статистически данни на ВСС за първото полугодие на 2013 г.

Средната действителната натовареност на един съдия от Варненският
апелативен съд спрямо делата за разглеждане отново е на границата на средната
натовареност за страната, а 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 2013 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-вече в Търговското отделение, където постъпленията са най-високи, а също и
в останалите две отделения, където има тенденция на устойчивост, както при
постъпилите, така и при свършените дела. Тези данни 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

/сравнителен анализ за изследвания тригодишен период /
Постъпили за разглеждане в окръжните съдилища от Апелативния район:
 2011 г. – 144 съдии, са разглеждали 16677 дела, или средната

натовареност на един съдия от окръжен съд, в Апелативния район възлиза на 116
дела.

 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 възлиза на 114
дела.
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Средно за изследваните три години, в окръжните съдилища, делата за
разглеждане са 16756, като средната натовареност на един съдия от окръжен съд
е 120 дела.

Налице е 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:
 2011 г. – свършени общо 14306 дела от 144 съдии, или средната

натовареност, на един съдия от ОС е 99 дела
 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
Средно, за изследваните три години, от окръжните съдилища, са свършени

14498 дела, като средната натовареност, на един съдия от окръжен съд е по 104
дела.

Налице е запазване средната натовареност на един съдия от ОС през
отчетния период спрямо 2011 г. и незначително намаление в сравнение с 2012 г.
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По окръжни съдилища данните за средната натовареност на съдиите
са следните:

На първо място по натовареност е Варненският окръжен съд, за който
данните са следните:

Постъпили дела за разглеждане:
2011 г. – 9684 дела
2012 г. – 10367 дела
2013 г. – 9441 дела
Броят на съдиите, през 2011 г. – 63 съдии, през 2012 г. – 56 съдии и през

2013 г. – 66 съдии.
Средната натовареност на един съдия по този показател дела за

разглеждане е 154 дела за 2011 г., 185 дела за 2012 г. и 143 дела за 2013 г. От тези
данни е видно, че през 2013 г. е завишен броя на съдиите, което води до
намаление на средната натовареност на един съдия за годината, в сравнение с
предходните две години. Окръжните съдии от този съд, са най-натоварени по този
показател за Апелативния район. Средната натовареност по показателя дела за
разглеждане е 120 дела средно годишно, докато за ВОС е 143 дела за 2013 г.,
което е значително над средния показател за Апелативния район.

Свършени дела:
2011 г. – 8110 дела
2012 г. – 9046 дела
2013 г. – 8138 дела
Средната натовареност на един съдия, по този показател е по 129 дела за

2011 г., 162 дела за 2012 г. и 123 дела за 2013 г., при средно за района 104 дела,
или натовареността на един съдия от окръжен съд Варна по този показател не
само за отчетния период, но и за предходните две години е значително над
средния за апелативния район.

На второ място е Добричкият окръжен съд, за който данните са следните:
Постъпили дела за разглеждане:
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2011 г. – 2247 дела
2012 г. – 2181 дела
2013 г. – 2069 дела
Броят на съдиите, разглеждали делата, през трите години е по 21 съдии за

2011 г. и 2012 г., а през 2013 г. - 20 съдии. Средната натовареност на съдиите от
ОС Добрич е както следва: 107 дела за 2011 г., 104 дела за 2012 г. и 103 дела за
2013 г.

Налице е тенденция за устойчивост,  с леко намаление броя на делата за
разглеждане.

Свършени дела:
2011 г. – 1991 дела
2012 г. – 1893 дела
2013 г. – 1830 дела
Средната натовареност на един съдия от този съд, спрямо свършените дела

е 95 дела за 2011 г., 90 дела за 2012 г. и 92 дела за 2013 г.
Налице е устойчивост в броя на свършените дела от един съдия от Окръжен

съд – Добрич.
На трето място по показателя дела за разглеждане е Шуменският

окръжен съд, за който данните са следните:
Постъпили дела за разглеждане:
2011 г. – 1797 дела
2012 г. – 1623 дела
2013 г. – 1588 дела
Средната натовареност на съдия от ОС Шумен е 106 дела през 2011 г., 108

дела през 2012 г. и 99 дела за 2013 г. От тези данни е видно, че броят на делата
за разглеждане намалява, както и средната натовареност.

Свършени дела:
2011 г. – 1612 дела
2012 г. – 1395 дела
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2013 г. – 1419 дела
Средната натовареност, на един съдия от този съд, спрямо свършените

дела е 95 дела за 2011 г., 93 дела за 2012 г. и 89 дела за 2013 г. През отчетната
година има увеличение броя на свършените дела, в сравнение с предходната
година, а средната натовареност на един съдия по свършени дела показва
устойчивост, с незначително намаление.

На четвърто място е Силистренският окръжен съд, със следните данни:
Постъпили дела за разглеждане:
2011 г. – 1142 дела
2012 г. - 1124 дела
2013 г. – 1181 дела
Делата са разглеждани от 13 съдии през 2013 г., налице е намаление на

щата на ОС Силистра с две съдийски бройки. Средната натовареност е 76 дела за
2011 г., 75 дела за 2012 г. и 91 дела за 2013 г. Налице е увеличение на средната
натовареност на един съдия от окръжен съд Силистра по показателя дела за
разглеждане.

Свършени дела:
2011 г. – 994 дела
2012 г. – 973 дела
2013 г. – 987 дела
Средната натовареност за свършени дела, на един съдия от този съд е 66

дела за 2011 г., 65 дела за 2012 г. и 76 дела за 2013 г. В този съд е налице
увеличение, както на броя на постъпилите дела за разглеждане, така и на
свършените дела. Налице е и увеличение на средната натовареност на един
съдия, 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:
2011 г. – 934 дела
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2012 г. - 1145 дала
2013 г. – 1085 дела.
Тези дела са разглеждани от 13 съдии, през 2013 г. – има намаление на

броя на съдиите от този съд с един съдия. Средната натовареност на съдиите от
този съд е, както следва: 67 дела за 2011 г., 82 дела за 2012 г. и 83 дела за 2013 г.
От тези данни е видно, че е налице устойчивост по отношение на средната
натовареност по този показател в сравнение с 2012 г. и увеличение в сравнение с
2011 г..

Свършени дела:
2011 г. – 803 дела
2012 г. – 958 дела
2013 г. – 942 дела
Средната натовареност на един съдия от този съд, по този показател е 57

дела през 2011 г., 68 дела за 2012 г. и 72 дела за 2013 г. Налице е тенденция на
увеличение на средната натовареност на един съдия, в сравнение с предходните
две години.

На шесто място е Окръжният съд -Търговище:
Постъпили дела за разглеждане:
2011 г. – 873 дела
2012 г. – 907 лева
2013 г. – 880 дела

Броят на съдиите, през тези три години е бил 14 и средно годишно всеки
съдия е разглеждал по 62 дела през 2011 г., по 65 дела за 2012 г. и по 63 дела за
2013 г.

Налице е тенденция на устойчивост, с леко намаление както на броя на
постъпилите дела за разглеждане, така и на средната натовареност на един съдия,
в сравнение с предходната година.
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Свършени дела:
2011 г. – 796 дела
2012 г. – 828 дела
2013 г. – 779 дела
Средната натовареност на един съдия от ОС - Търговище по този показател

е 57 дела за 2011 г., 59 дела за 2012 г. и 56 дела за 2013 г.
По този показател е налице намаление, както на свършените дела, така и на

средната натовареност на един съдия, в сравнение с предходната година, което е
незначително.

Спрямо делата за разглеждане, средната натовареност за последните три
години, на един съдия от окръжен съд, в апелативния район е 120 дела, като с най
висока натовареност, са съдиите от Варненски окръжен съд – 143 дела, с 23 дела
повече от средния брой дела за разглеждане.

Спрямо свършените дела, средната натовареност за последните три години,
на един съдия от окръжен съд в апелативния район е 104 дела, като за Варненския
окръжен съд, този показател е 123 дела - с 19 дела повече.

Свършени дела в 3-месечен срок и процентно съотношение.
През 2011 т. от общо свършените от окръжните съдилища в 3-месечен срок

са свършени 12306 дела, което представлява 86 %.
През 2012 г. от общо свършените от окръжните съдилища в 3-месечен срок

са свършени 12728 дела, което представлява 84%.
През 2013 г. от общо свършените от окръжните съдилища в 3-месечен срок

са свършени 12223, което представлява 87 %.
Налице е процентно увеличение на делата, които са решени в тримесечен

срок, в сравнение с предходните години.
По окръжни съдилища свършените в 3-месечен срок са, както следва:
Окръжен съд - Търговище
2011 г. – 758 дела, или 95 %



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 21

2012 г. – 784 дела, или 95 %
2013 г. – 739 дела, или 95 %.
Окръжен съд - Разград
2011 г. – 692 дела, или 86 %
2012 г . – 868 дела, или 91 %
2013 г. – 826 дела, или 88 %
Окръжен съд - Варна
2011 г. - 6446 дела, или 79 %
2012 г. – 7434 дела или 82 %
2013 г. – 7065 дела, или 87 %
Окръжен съд - Добрич
2011 г. – 1730 дела, или 87 %
2012 г. – 1614 дела, или 85 %
2013 г. – 1557 дела,или 85 %
Окръжен съд - Шумен
2011 г. – 1411 дела, или 88 %
2012 г. – 1215 дела, или 87%
2013 г. – 1211 дела, или 85 %
Окръжен съд - Силистра
2011 г. – 882 дела, или 89 %
2012 г. – 813 дела или 84 %
2013 г. – 825 дела, или 84 %
Налице е устойчивост на този показател - свършени в тримесечен срок дела,

като най-добър резултат имат Търговище, следвани от ОС – Разград и ОС - Варна,
следвани от ОС – Добрич, ОС - Шумен 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 84 до 95 % или средният процент на решените дела в 3-месечен срок
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от окръжните съдилища в апелативния район - Варна е 86 %, което е много добро
постижение за срочност.

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

През 2011 г. от общо свършените 4252 наказателни дела, в тримесечен срок
са свършени 3955 , или 93 %.

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 %.

От тези данни е видно, че е налице устойчивост с леко намаление на
свършените наказателни дела в тримесечен срок, които резултати са много
добри за наказателното правораздаване, в окръжните съдилища от апелативния
район.

На първо място по този показател, с най-много свършени наказателни дела
в 3-месечен срок са ОС – Търговище – 94 %, следвани от ОС – Шумен и ОС -
Разград с 93 %, ОС – Варна и ОС - Добрич с 91 %, и ОС - Силистра – 86 %

През 2011 г. са свършени 10024 граждански и търговски дела, от които в
тримесечен срок 7961, което представлява 79 %.

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 %.

По отношение свършените в тримесечен срок граждански и търговски
дела е налице е увеличение, с четири пункта, в сравнение с предходните две
години.
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За гражданските и търговски дела най-висок процент свършени дела в
тримесечен срок има ОС - Търговище – 95 %, следван от ОС - Варна – 86 % , ОС -
Разград - 84 %, ОС -Добрич – 83 %, ОС – Силистра – 82 % и ОС -Шумен – 81 %.

И по този показател има значение, както средната натовареност на съдиите,
която е най-голяма във ВОС, а така също и условията за работа, а именно
наличието на повече съдебни зали в по – малките съдилища.

През 2013 г., са свършени и 4 административни дела, от които 2 на ВОС и 2
на ШОС.

Относителният дял на свършените наказателни дела в окръжните
съдилища, спрямо общо свършените дела за 2013 година е 25.04 %, съответно за
гражданските и търговски дела е 74.96 %.

8.ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В АПЕЛАТИВНИЯ
РАЙОН. /анализът обхваща изследвания тригодишния период /

 През 2011 г. са разгледани 90383 дела от 158 съдии, или по 572 дела
средно годишно на районен съдия

 През 2012 г. са разгледани 79282 дела от 162 съдии, или по 489 дела
средно годишно на районен съдия.

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

Всичко за периода 2011 -2013 г., са разглеждани средно годишно 82334
дела и средната натовареност на един районен съдия е по 507 дела.

През 2011 г. в районните съдилища на Апелативния район, са свършени
77995 дела от 158 съдии, или средната натовареност на един районен съдия е 494
дела.

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.
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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.

Общо за периода 2011 – 2013 г., са свършени средно годишно 70311 дела и
средната натовареност на един районен съдия е 433 дела.

Налице е намаление на средната натовареност на свършените дела на един
съдия от районен съд, през отчетната година, в сравнение, с предходните две
години и средно годишния показател за натовареност за последните три години.

На първо място по натовареност са съдиите в съдебния район на
Окръжен съд - Варна:

Постъпили дела :
 През 2011 г. са разглеждани 41055 дела от 47 съдии, или средно по

874 дела годишно, на един съдия.
 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.
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Свършени дела :
 През 2011 г. са свършени 33917 дела от 47 съдии, или по 722 дела, на

съдия от районен съд.
 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.
Налице е намаление на броя на делата за разглеждане и увеличение на

броя на свършените дела през отчетния период спрямо предходната 2012 г..
Последното е в резултат на увеличения съдийски щат.

На второ място по натовареност е съдебния район на
Окръжен съд - Шумен
Постъпили дела :
 През 2011 г. са разгледани 12019 дела от 24 съдии, или по 501 дела

средно годишно
 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
Свършени дела :
 През 2011 г. са свършени 10643 дела от 24 съдии, или по 443 дела

средно годишно.
 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.
Налице е намаление, както броя на делата за разглеждане, така и на

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



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 26

за разглеждане през 2012 г. и 2013 г. показва устойчивост, а средната
натовареност по отношение свършените дела е увеличена в сравнение с
предходната 2012 г., което е в резултат на намаления съдийски щат в сравнение с
предходните две години.

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

Постъпили дела :
 През 2011 г. са постъпили за разглеждане 7192 дела от 15 съдии, или

по 479 дела средно годишно
 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.
Свършени дела :
 През 2011 г. са свършени общо 6397 дела от 15 съдии, или по 426

дела средно годишно, на районен съдия.
 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.
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 в Апелативния район е съдебния
район на Окръжен съд - Добрич:

Постъпили дела :
 През 2011 г. са постъпили за разглеждане 15592 дела от 37 съдии,

или средно годишно са разглеждани по 421 дела.
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 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

Свършени дела :
 През 2011 г. са свършени 13954 дела от 37 съдии, или средно

годишно по 377 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
За района на Окръжен съд Добрич е налице увеличение на делата за

разглеждане и на свършените дела в сравнение с предходната година, както и
съответно увеличение на средната натовареност на един съдия от районен съд.

На пето място по натовареност са районните съдилища в района на
Окръжения съд - Силистра.

Постъпили дела :
 През 2011 г. са постъпили за разглеждане 8003 дела от 17 съдии,

или по 471 дела средно годишно, на районен съдия
 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
Свършени дела :
 През 2011 г. са свършени 7071 дела от 17 съдии, или по 416 дела

средно годишно от районен съдия.
 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.

И в този район е налице намаление, както на делата за разглеждане, така и
на свършените дела и на средната натовареност на един районен съдия от този
район.

На шесто място по натовареност е съдебният район на Окръжен съд -
Търговище.

Постъпили дела :
 През 2011 г. са постъпили за разглеждане 6522 дела от 18 съдии, или

средно годишно по 362 дела, на съдия
 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.
Свършени дела:
 2011 г. са свършени 6013 дела от 18 съдии, или по 334 дела средно

годишно, на един съдия.
 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.
И за този съдебен район е налице намаление, както на постъпилите за

разглеждане дела, така и на свършените дела, както и на средната натовареност
на един районен съдия.

Съобразно средната натовареност на един съдия, по показателя постъпили
за разглеждане дела, най-голяма натовареност имат районните съдии от района на
Варненски окръжен съд - 742 дела, следвани от съдиите от района на ШОС – 439
дела, РОС – 424 дела, СОС – 388 дела, ТОС – 342 дела и ДОС – 327 дела.
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Съобразно свършените дела, средната натовареност  е най-висока в района
на Варненския окръжен съд – 594 дела, следвани от районите на ОС- Шумен – 383
дела, ОС - Разград – 375 дела, СОС - 335 дела, ТОС – 311 дела и ОС - Добрич –
282 дела.

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, а именно 94 %, следвани от районните
съдилища на съдебен район Разград – 91 %, съдебен район Добрич с 88 %,
съдебен район Силистра – 88 %, съдебен район Шумен – 86 % и съдебен район
Варна – 76 %. 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 2013 г. възлиза на 83%.

По видове свършени дела в 3-месечен срок.
Търговищкият съдебен район има най-висок процент решени в 3-месечен

срок наказателни дела – 96 %. На второ място са районните съдилища от
Разградски съдебен район - 87 % за свършени наказателните дела. На трето място
по показателя свършени в 3-месечен срок наказателни дела са съдилищата от
Силистренски съдебен район – 83 %, следвани от съдилищата от района на
Добрич – 78 %, Шумен - 76 % и Варна – 73 %. Средният процент за свършените в
3-месечен срок наказателни дела, от районните съдилища на Апелативния район
възлиза на 78 %.

По отношение на гражданските и търговски дела, на първо място са
районните съдилища от района на Търговище и Разград – 93 %, следвани от
съдебен район Добрич – 92 %, Шумен – 91 %, Силистренски съдебен район – 90 %
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и Варненският съдебен район – 77 %, като средният процент, свършени в 3-
месечен срок граждански и търговски дела възлиза на 85 %.

На първо място е Търговищкият съдебен район, в който общият процент
на решените в 3-месечен срок дела, възлиза на 94 % , като най-висок процент,
решени в 3 месечен срок наказателни дела има РС –Търговище, а именно 98 %,
следвани от РС Попово - 96 % и РС Омуртаг – 88 % за наказателни, като средния
процент за свършените в 3-месечен срок наказателни дела е 96 % .

За гражданските дела, най-висок процент има РС Търговище – 94%,
следвани от РС Омуртаг по 93 % и РС Попово – 90 %, като средния процент е 93%.

На второ място е районът на Разградския окръжен съд. С най – висок
процент решени в 3-месечен срок наказателни дела е РС Разград, а именно 91 % ,
следвани от РС Кубрат 87% и РС Исперих 76 %, като средният процент на
свършените в 3-месечен срок наказателните дела за района е 87 %.

За гражданските дела, за РС Разград и РС Кубрат, процентът на решените в
3 месечен срок, възлиза на – 94 %, за РС Исперих – 90 %, като средният процент е
93%.

На трето място е съдебният район на окръжен съд Добрич. На първо място
е РС Ген.Тошево – 92 % със свършени в 3-месечен срок наказателни дела,
следвани от РС Тервел - 88 %, РС Добрич – 83%, РС Балчик - 71 % и РС Каварна –
54 %.  Средният процент за свършени в 3-месечен срок наказателните дела в
района на Добрич е 78 %

За гражданските дела, най висок процент 93 % е за РС Добрич, следван от
РС Ген.Тошево и Балчик с 90% и РС Тервел и Каварна – по 89 %, като средният
процент за свършените в 3-месечен срок граждански дела е 92 %.

На четвърто място е района на ОС Силистра. За наказателни дела
свършени в 3 месечен срок, най-висок процент е постигнал РС Силистра – 87 %,
следван от РС Тутракан – 83 % и РС Дулово – 69 %, като средният процент е 83 %.
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За гражданските дела, свършени в 3-месечен срок, най-висок процент е
постигнал РС Силистра – 92 %, следван от РС Тутракан – 89 % и РС Дулово – 85
%, като средният процент е 90 %.

На пето място е Шуменският съдебен район.
На първо място по свършени наказателни дела, в 3-месечен срок е РС –

Н.Пазар – 83 %, следвани от РС В.Преслав – 80 % и РС Шумен – 72 %, или средно
76 %.

По свършени в 3-месечен срок граждански дела, на първо място РС
Н.Пазар – 92 %, следвани от РС Шумен – 91 % и РС В.Преслав – 90 %, като
средният процент е 91 %.

На шесто място е района на ОС Варна. За наказателни дела, свършени в
3-месечен срок, на първо място е РС Девня – 82 %, на второ РС Варна – 74 % и на
трето РС Провадия – 53 %, като средният процент е 73%.

За гражданските дела, най-висок процент свършени в 3-месечен срок имат
РС Девня – 92 %, РС Провадия – 85 % и РС Варна – 76 %, като средният процент
за този вид дела е 77 %.

От горните данни е видно, че районните съдилища в Апелативния съд
Варна, въпреки, че са работили с голяма натовареност, са решавали делата в по-
голямата част, в тримесечния срок, като постигнатите резултати относно
срочността на правораздаването са много добри.

9. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди.
През отчетния период в Апелативния район са произнесени оправдателни

присъди 2.97 % спрямо решените дела. През 2012 г. са произнесени 3.68 %
оправдателни присъди. През 2011 г. са произнесени 3.08 % оправдателни присъди.
В сравнение с предходните години, този процент бележи значително намаление.
/Данните са от доклада на Апелативна прокуратура – Варна/. Най-общият извод,
който може да се направи, по този показател, са необоснованите и
незаконосъобразни обвинителни актове. По конкретно причини за оправдателните
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присъди, са нови доказателства, които са съществували в досъдебното
производство, но не са били изследвани, а също и промяната на показанията на
обвиняемия, на свидетелите и на експертите, които също водят до 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.

ІІ. НАКАЗАТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ :
През отчетната 2013 година в  наказателното отделение на Варненски

апелативен съд са работили седем съдии и един съдебен помощник.
През целия отчетен период в отделението са работили съдиите : Илия

Пачолов, Божидар Манев, Живка Денева, Димитър Димитров и Павлина
Димитрова.

Съдия Росица Лолова е била в отпуск по болест от 14.01.2013 година до
01.02.2013 година.Със заповед на Председателя на Варненски апелативен съд
съдия Росица Тончева от Варненски окръжен съд е била командирована за работа
в наказателното отделение на съда от 14.01.2013 година до 01.02.2013 година.

Съдия Румяна Панталеева е била в отпуск по болест от 21.01.2013 година
до 04.02.2013 година. Със заповед на Председателя на Варненски апелативен съд
съдия Ангелина Лазарова от Варненски окръжен съд е била командирована в
наказателното отделение на съда от 21.01.2013 година до 04.02.2013 година.

Със заповед на и.ф. Председател на Варненски апелативен съд съдия Янко
Янков от Варненски окръжен съд е бил командирован в наказателното отделение
на съда от 16.10..2013 година до 28.10.2013 година, както и от 05.12.2013 година до
16.12.2013 година.

Със заповед на и.ф. Председател на Варненски апелативен съд съдия
Ангелина Лазарова от Варненски окръжен съд е била командирована в
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наказателното отделение на съда от 27.11.2013 година до 29.11.2013 година,както
и от 17.12.2013 година до 27.01.2014 година.

Съдиите от наказателното отделение в Апелативен съд - Варна са високо
квалифицирани,с многогодишен професионален и житейски опит.Всички съдии са с
възможно най-високия ранг: ”Съдия във ВКС на РБ”- член 233 алинея 1 от ЗСВ.

През целия отчетен период в наказателното отделение на Варненски
апелативен съд е работил и съдебният помощник Кристиана Кръстева.Съдебният
помощник Кръстева се намира в отлични колегиални и човешки отношения както
със съдиите,така и със служителите не само от наказателното отделение,а в целия
Варненски апелативен съд.

Съдебният помощник Кристиана Кръстева през отчетната 2013 година е
изготвила проекти на съдебни актове по общо 44 наказателни дела: по 25 броя
ВНДОХ и 19 броя ВЧНД по описа на Варненски апелативен съд.

Освен това е изготвила проекти по: 1.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 правилното
присъждане на разноски в наказателното производство по дела от общ
характер,направени на досъдебното производство.;

2.Становище по повод изготвен проект на Правила за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори за първоначално назначаване и за
повишаване в длъжност и преместване на съдии,прокурори и следователи и
искането на Главния секретар на ВСС на РБ за изразяване на предложение и
становище за необходими изменения и допълнения.;

3.В края на 1013 година участва в подготовката и осъществяване на видео-
конференция чрез водене на активна кореспонденция на английски език с
магистрати от съд в Кралство Нидерландия.

Проекто-становищата са били разглеждани и обсъждани на регулярни
събрания на съдиите от наказателното отделение на Варненски апелативен съд,за
които са били изготвяни и съответните протоколи.
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В наказателното отделение на Варненски апелативен съд през целия
отчетен период са работили четирима служители: Ивелина Илиева и Даниела
Анастасова - като деловодители, както и Геновева Ненчева и Соня Дичева –
съдебни секретари.

Служителите в наказателното отделение на Варненски апелативен съд са с
дългогодишен стаж и професионален опит. Справяли са се успешно със
служебните си задължения. При необходимост, взаимно са се заменяли в работата
си.Следва да се отбележи и обстоятелството,че във връзка с разглеждане мерки
за неотклонение по член 64 и член 65 от НПК през цялата година /включително и
съдебната ваканция/ от години както съдебните деловодители, така и съдебните
секретари обективно са били в невъзможност да ползват наведнъж годишните си
платени отпуски, а се е налагало да ги ползват с прекъсвания. Благодарение на
техния професионален опит и отговорност при изпълнение на служебните им
задължения, традиционно в деловодството на наказателното отделение
резултатите са много добри. Красноречив и традиционен показател за това са
липсата от години на оплаквания от работата им от адвокати или граждани пред
ръководството на Варненски апелативен съд.

През отчетния период съдия Илия Пачолов е работил като Заместник
административен ръководител и ръководител на наказателното отделение на
Варненски апелативен съд.

През цялата отчетна 2013 година разпределението на делата на принципа
на случайния подбор е било извършвано от Заместник  председателя и
ръководител на наказателното отделения в Апелативен съд-Варна в канцеларията
на  наказателното отделение на съда, в присъствието и със съдействието на
съдебните деловодители и съдебните секретари, както и на системен
администратор.

С протокол от 11.11.2009 година на административното ръководство на
Варненски апелативен съд е било разпределено ползуването на залата от
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съдебните състави на трите отделения на съда, като е бил изготвен график за
това.

Съдиите от отделението през отчетния период са заседавали три пъти
седмично:във вторниците преди обяд са разглеждали и решавали въззивни частни
наказателни дела по член 64 и член 65 от НПК, в два от четвъртъците на
съответния месец преди обяд са разглеждали и решавали въззивни дела от общ и
частен характер и в петъците преди обяд са разглеждали и решавали въззивни
дела от общ и частен характер.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА :
1.БРОЙ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ 01.01.2013 ГОДИНА.
През 2011 година в наказателното отделение на Варненски апелативен съд

са постъпили общо 471 броя въззивни наказателни дела.От общо постъпилите 471
броя наказателни дела въззивните НДОХ са били 167,  въззивните ЧНД са били
274, а въззивните частни наказателни дела по член 243 от НПК-30.

През 2012 година в наказателното отделение на Варненски апелативен съд
са постъпили общо 385 въззивни наказателни дела. От общо постъпилите 471 броя
наказателни дела въззивните НДОХ са били 166,  въззивните ЧНД са били 189, а
въззивните частни наказателни дела по член 243 от НПК-30.

През отчетната 2013 година в наказателното отделение на Варненски
апелативен съд са постъпили общо 389 въззивни наказателни дела.

От тях въззивните НДОХ са били 158,въззивните ЧНД са били 197 и
въззивни частни наказателни дела по член 243 от НПК-34.

По отношение броя на постъпилите въззивни наказателни дела във
Варненски апелативен съд за три годишния период от 2011 година до 2013 година
се налагат следните изводи:

Наблюдава се тенденция на намаляване броя на общо постъпилите
въззивни наказателни дела във Варненски апелативен съд: От 471 въззивни
наказателни дела - през 2011 година,на 385 въззивни наказателни дела - през 2012
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година и стабилизиране на постъпилите 389 въззивни наказателни дела през 2013
година.

На фона на трайната тенденция на намаляване броя на общо постъпилите
наказателни дела,се наблюдава стабилизиране на постъпленията на ВНОХ през
отчетните три години : 167 ВНДОХ - през 2011 година и 166 ВНДОХ – през 2012
година и 158 ВНДОХ – през 2013 година.

Обективна предпоставка за намаляване броя на постъпилите въззивни
НДОХ във Варненски апелативен съд както през 2011 година и през 2012 година,
така и през отчетната 2013 година е приложението от първоинстанционните
окръжни съдилища на Глава Двадесет и седма от НПК /”Съкратено съдебно
следствие и производството пред първата инстанция”/. Голяма част от
разгледаните по този ред НДОХ не са били протестирани или обжалвани и по тези
причини не са постъпвали във въззивната апелативна инстанция.

Друга обективна предпоставка за намаляване броя на постъпилите въззивни
НДОХ във Варненски апелативен съд както през 2011 година и 2012 година, така и
през отчетната 2013 година е и приложението от първоинстанционните окръжни
съдилища на Глава Двадесет и девета от НПК /”Решаване делото със
споразумение”/. Съдебните актове по разгледаните и решени по тази глава от НПК
дела от първоинстанционните окръжни съдилища изобщо не подлежат на
инстанционен контрол от въззивната апелативна инстанция.

Горецитираните обективни предпоставки за намаляване броя на въззивните
НДОХ са констатирани както при проведените регулярни ревизии от съдии от
наказателното отделение на Варненски апелативен съд на окръжните съдилища от
апелативния съдебен район през : 2011 година, 2012 година, 2013  година, така и
от отчетните доклади на окръжните съдилища.

Независимо от намаляване на броя на постъпилите въззивни НДОХ през
тригодишния период от 2011 година до 2013 година, се наблюдава същевременно,
че постъпилите ВНДОХ във Варненски апелативен съд в голямата си част са
обемни, със значителна фактическа и правна сложност.



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 37

По отношение постъпленията на ВЧНД през три годишния период : След пик
на постъпленията на този вид дела през 2011 година-274 ВЧНД,се наблюдава
стабилизация на постъпленията им:през 2012 година-189 ВЧНД и през 2013
година-197 ВЧНД.

През целия три годишен период се наблюдава стабилизация на
постъпленията на въззивни частни наказателни дела по член 243 от НПК : през
2011 година - 30 дела, през 2012 година - 30 дела и през 2013 година - 34 дела.

През 2011 година делата са постъпвали от Окръжните съдилища от
съдебния район на Варненски апелативен съд както следва:

От Варненски окръжен съд:63 въззивни НДОХ и 174 въззивни ЧНД,
От Добрички окръжен съд:27 въззивни НДОХ и 21 въззивни ЧНД,
От Разградски окръжен съд:12 въззивни НДОХ и 13 въззивни ЧНД,
От Силистренски окръжен съд:24 въззивни НДОХ и 32 въззивни ЧНД,
От Търговищки окръжен съд:13 въззивни НДОХ и 10 въззивни ЧНД и
От Шуменски окръжен съд:27 въззивни НДОХ и 53 въззивни ЧНД,

През 2012 година делата са постъпвали от Окръжните съдилища от
съдебния район на Варненски апелативен съд както следва:

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,
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 отчетната 2013 година,при постъпили 158 ВНДОХ и общо 231 ВЧНД,

делата са постъпвали от Окръжните съдилища от съдебния район на Варненски
апелативен съд както следва:

От Варненски окръжен съд:68 въззивни НДОХ и 122 въззивни ЧНД,
От Добрички окръжен съд:16 въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД,
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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.
За отделните окръжни съдилища в съдебния район на Варненски

апелативен съд съпоставката на постъпилите общо въззивни наказателни дела
през 2011 година и 2012 година е следната :

За Варненски окръжен съд : от 63 въззивни НДОХ и 174 въззивни ЧНД - през
2011 година,на 78 въззивни НДОХ и 103 въззивни ЧНД – през 2012 година,а през
2013 година: 68 въззивни НДОХ и 122 въззивни ЧНД,

За Добрички окръжен съд : от 27 въззивни НДОХ и 21 въззивни ЧНД-през
2011 година,на 21 въззивни НДОХ и 31 въззивни ЧНД – през 2012 година,а през
2013 година: 22 въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД,

За Разградски окръжен съд : от 12 въззивни НДОХ и 13 въззивни ЧНД - през
2011 година,на 17 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД – през 2012 година ,а през
2013 година: 16 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД,

За  Силистренски окръжен съд : от 24 въззивни НДОХ и 32 въззивни ЧНД -
през 2011 година,на 16 въззивни НДОХ и 35 въззивни ЧНД,а през 2013 година: 19
въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД,

За Търговищки окръжен съд : от 13 въззивни НДОХ и 10 въззивни ЧНД - през
2011 година,на 11 въззивни НДОХ и 17 въззивни ЧНД – през 2012 година, а през
2013 година: 14 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД,

За Шуменски окръжен съд : от 27 въззивни НДОХ и 53 въззивни ЧНД-през
2011 година,на 21 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД – през 2012 година, а през
2013 година: 24 въззивни НДОХ и 28 въззивни ЧНД,

От анализа на всички постъпили въззивни НДОХ и ЧНД от окръжните
съдилища в района на Варненски апелативен съд могат да се направят следните
изводи :
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От Варненски окръжен съд :
Постъпилите  78 въззивните НДОХ през 2012 година са се увеличили общо с

15 дела в сравнение с постъпилите 63 въззивни НДОХ през 2011
година.Същевременно през 2013 година въззивните 68 НДОХ са намалели с 10
въззивни НДОХ спрямо 2012 година.

Същевременно рязко са намалели постъпленията с въззивни 71 ЧНД : от
въззивни 174 ЧНД - през 2011 година,на  103 въззивни ЧНД – през 2012 година.За
2013 година въззивните ЧНД са се увеличили със 17 спрямо 2012 година.

След 2011 година,през 2012 година и през 2013 година се очертава
сравнителен паритет на постъпленията на въззивните НДОХ и въззивните ЧНД.

От Добрички окръжен съд :
Очертава се тенденция на незначително намаляване на въззивните

НДОХ:2011 година-27,2012 година-21,2013 година-16.По отношение на въззивните
ЧНД:се наблюдава сравнително устойчив паритет:2011 година-21,2012 година-
31,2013 година-25.

От Разградски окръжен съд :
Очертава се трайна тенденция на устойчивост на постъпленията:

Постъпленията на въззивни НДОХ през годините са:2011 година-12,2012 година-17
и 2013 година-16.Постъпленията на въззивни ЧНД през годините са:2011 година-
13,2012 година-14 и 2013 година-16.

От Силистренски окръжен съд :
Очертава се тенденция на увеличаване и на двата вида дела:

Постъпленията на въззивни НДОХ през годините са : 2011 година-24,2012 година-
16 и 2013 година-19.Постъпленията на въззивни ЧНД през годините са:2011
година-32,2012 година-35 и 2013 година-25.

От Търговищки окръжен съд :
Очертава се трайна тенденция на устойчивост на постъпленията по двата

вида дела от този съд.Постъпленията на въззивни НДОХ през годините са:2011
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година-13,2012 година-11 и 2013 година-14.Постъпленията на въззивни ЧНД през
годините са:2011 година-10,2012 година-17 и 2013 година-14.

От Шуменски окръжен съд :
Очертава се тенденция на увеличаване на въззивните НДОХ:

Постъпленията на въззивни НДОХ през годините са : 2011 година-27,2012 година-
21 и 2013 година-24.Постъпленията на въззивни ЧНД през годините са характерни
с това,че:След големият брой дела през 2011 година-53,през 2012 година има
значителен спад от16 и през 2013 година-почти двойно увеличение на 28.

Изводите, които следва да бъдат направени за постъпленията на
наказателните дела във Варненски апелативен съд през 2013 година :

Постъпленията на въззивни НДОХ от Варненски окръжен съд,както и в
предходни години,са около половината от всичко постъпилите : 68 въззивни НДОХ
от общо постъпилите 158 въззивни НДОХ.

Постъпленията на въззивни ЧНД от Варненски окръжен съд,както и през
предходни години,също са около половината от всичко постъпилите : 122 въззивни
ЧНД от общо постъпилите 231 въззивни ЧНД.

Постъпленията на въззивни НДОХ през отчетния период са намалели от
три окръжни съдилища в апелативния район,а именно : от Варненски окръжен съд-
10 въззивни НДОХ,от Добрички окръжен съд – 5 въззивни НДОХ,от Силистренски
окръжен съд – 7 въззивни НДОХ,от Търговищки окръжен съд – 2 НДОХ и от
Шуменски окръжен съд – 6 НДОХ.

Същевременно са се увеличили постъпленията на въззивни НДОХ през
отчетния период са от други три окръжни съдилища в апелативния район,а именно
: от Силистренски окръжен съд – 3 въззивни НДОХ,от Търговищки окръжен съд – 3
въззивни НДОХ и от Шуменски окръжен съд – 3 въззивни НДОХ.
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2.АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ ПОСТЪПИЛИ ВЪЗЗИВНИ НДОХ.
През отчетната 2013 година в наказателното отделение на Варненски

апелативен съд са постъпили и образувани въззивни НДОХ общо  по текстове  от
Наказателния кодекс както следва :

1.по член 115 от Наказателния кодекс – общо 10 въззивни НДОХ,
2.по член 116 от Наказателния кодекс – общо 7 въззивни НДОХ,
3.по член 123 от Наказателния кодекс – общо 7 въззивни НДОХ,
4.по член 124 от Наказателния кодекс – общо 1 въззивно НДОХ,
5.по член 142 от Наказателния кодекс – общо 1 въззивни НДОХ,
6.по член 152 от Наказателния кодекс – общо 4 въззивни НДОХ,
7.по член 199 от Наказателния кодекс – общо 15 въззивни НДОХ,
8.по член 202 от Наказателния кодекс – общо 1 въззивни НДОХ,
9.по член 244 от Наказателния кодекс – общо 2 въззивни НДОХ,
10.по член 248 от Наказателния кодекс – общо 11 въззивни НДОХ,
11.по член 255 от Наказателния кодекс – общо 12 въззивни НДОХ,
12.по член 257 от Наказателния кодекс – общо 14 въззивни НДОХ,
13.по член 221 от Наказателния кодекс – общо 1 въззивни НДОХ,
14.по член 301 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ,
15.по член 304 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ,
16.по член 321 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ,
17.по член 330 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ,
18.по член 343 от Наказателния кодекс – общо 26 въззивни НДОХ,
19.по член 354 от Наказателния кодекс – общо 5 въззивни НДОХ.
Има и постъпили по едно или по няколко въззивни НДОХ и по други текстове

от НК,а именно : по член 124 от НК – 1 дело ; по член 219 от НК – 2 дела ; по член
213 от НК – 2 дела и други.

Както и през 2012 година,така и през отчетната 2013 година се забелязва
тенденция на стабилност на най-голямо постъпление на  въззивни НДОХ по
текстове от Наказателния кодекс както следва ::



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 42

Глава Седма от НК /член 255,член 257,член 258 и член 260 от НК/-общо 28
въззивни НДОХ,следвани от :

Глава Втора,Раздел първи от НК /член 115,член 116 от НК,член 123 НК,член
124 НК/-27 въззивни НДОХ,

Глава Пета,Раздел втори от НК /член 198 и член 199 от НК/-25 въззивни
НДОХ,

Глава Единадесета,Раздел  втори от НК /член 343 от НК/-16 въззивни НДОХ
и други.

Същевременно се забелязва колебание на постъпилите въззивни НДОХ по
Глава Единадесет,Раздел трети от НК : Докато постъпленията по член 354 от НК
през 2011 година са били 6 дела,през 2012 година техният брой е двойно завишен -
13 въззивни НДОХ,а през 2013 година отново рязко е намалял- 5 въззивни НДОХ.

3.БРОЙ НА НЕСВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА КЪМ 01.01.2013 ГОДИНА.
Висящите  въззивни наказателни дела от предходната отчетна 2012 година

към 01.01.2013 година са били общо 49 дела, от които : въззивни НДОХ – 35 броя и
въззивни ЧНД– 14 броя.

По окръжни съдилища в съдебния район на Варненски апелативен съд
делата са както следва:

От Варненски окръжен съд:14 въззивни НДОХ и 8 въззивни ЧНД,
От Добрички окръжен съд:3 въззивни НДОХ и 0 въззивни ЧНД,
От Разградски окръжен съд:3 въззивни НДОХ и 0 въззивни ЧНД,
От Силистренски окръжен съд:5 въззивни НДОХ и 2 въззивно ЧНД,
От Търговищки окръжен съд:4 въззивно НДОХ и 2 въззивно ЧНД и
От Шуменски окръжен съд:3 въззивни НДОХ и 1 въззивни ЧНД.
Общо подлежащите на разглеждане въззивни наказателни дела през 2013

година са били 438 броя,от които:въззивни НДОХ 193 броя и въззивни ЧНД 245
броя.
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В края на отчетния период за 2013 година са останали несвършени общо 61
въззивни наказателни дела,от които : 39 броя въззивни НДОХ,както и 22 броя
въззивни ЧНД.

Разпределението на всички видове наказателни дела е било извършвано
чрез софтуерен продукт на ВСС на РБ по така наречения”случаен принцип”.При
това разпределение на делата Заместник председателят на отделението-съдия
ИЛИЯ ПАЧОЛОВ е работил със 70% натовареност при първоначалното
разпределение на делата в сравнение с останалите съдии от отделението,които са
работили при 100% натовареност.

4.БРОЙ НА СВЪРШЕНИ ДЕЛА.
През предходните три години във Варненски апелативен съд са били

решени/свършени/ въззивни наказателни дела както следва :
2011 година - 476 въззивни наказателни дела,от които въззивните НДОХ са

били 174 броя,а въззивните ЧНД са били 302 броя.
2012 година- 370 въззивни дела,от които въззивните НДОХ са били 159

броя,а въззивните ЧНД са били 211 броя.
2013 година- 377 въззивни дела,от които въззивните НДОХ са били 154

броя,а въззивните ЧНД са били 223 броя.

Свършените през 2013 година дела във Варненски апелативен съд -
наказателно отделение,постъпили от окръжните съдилища в района са както
следва от :

Варненски окръжен съд:62 въззивни НДОХ и 119 въззивни ЧНД,
Добрички окръжен съд:20 въззивни НДОХ и 24 въззивни ЧНД,
Разградски окръжен съд:14 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД,
Силистренски окръжен съд: 21 въззивни НДОХ и 22 въззивни ЧНД,
Търговищки окръжен съд: 16 въззивни НДОХ и 14 въззивни НДЧХ,
Шуменски окръжен съд:21 въззивни НДОХ и 28 въззивни НДЧХ.
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Свършените/решени/наказателни дела през отчетния период на 2013 година
в отделението на Варненски апелативен съд от отделните съдии са както следва :

Съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ - 22 въззивни НДОХ и 5 въззивни ЧНД.,
Съдия БОЖИДАР МАНЕВ – 19 въззивни НДОХ и 37 въззивни ЧНД,
Съдия РОСИЦА ЛОЛОВА – 19 въззивни НДОХ и 33 въззивни ЧНД,
Съдия ЖИВКА ДЕНЕВА – 24 въззивни НДОХ и 24 въззивни ЧНД,
Съдия ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - 21 въззивни НДОХ и 45 въззивни ЧНД,
Съдия ПАВЛИНА ДИМИТРОВА – 18 въззивни ВНДОХ и 35 въззивни ЧНД,
Съдия РУМЯНА ПАНТАЛЕЕВА –19 въззивни НДОХ и 35 въззивни ЧНД,
Командированите през 2013 година съдии от Варненски окръжен съд за

разглеждане на дела във Варненски апелативен съд са решили дела както следва :
Съдия АНГЕЛИНА ЛАЗАРОВА - 3 въззивни НДОХ и 2 въззивни ЧНД,
Съдия РОСИЦА ТОНЧЕВА - 1 въззивно НДОХ.,
Съдия ЯНКО ЯНКОВ – 1 въззивно НДОХ.

5.СВЪРШЕНИ/РЕШЕНИ/ ДЕЛА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК
За 2011 година от общо свършените 476 въззивни наказателни дела в срок

от три месеца са били решени 420 броя,което представлява 88 %.При свършените
въззивни 119 НДОХ този процент е 68 %,а при свършените въззивни 301 ЧНД този
процент е 100,%.

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 този процент 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 този процент е 97 %.
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Следва да бъдат направени изводите,че за три годишният период от 2011
година до 2013 година е траен процентът както на общо свършените в три месечен
срок въззивни наказателни дела от двата вида : 2011 година-88 %, 2012 година-86
%,2013 година-83 %  ; така и на свършените в три месечен срок въззивни НДОХ :
2011 година-68 %,2012 година-67 % и 2013 година-63 % ; а така също и на
свършените в три месечен срок въззивни ЧНД : 2011 година-100 %, 2012 година-
100 % и 2013 година-97 %.

Същевременно следва да бъде отчетено и обстоятелството,че в
тригодишния период е налице незначително намаляване на процента на решените
в тримесечен срок дела както на всички наказателни въззивни дела:за 2011 година-
88 %,за 2012 година-86 % и за 2013 година-83 % ,така и на въззивните НДОХ :за
2011 година-68 %,за 2012 година-67 % и за 2013 година-63 % ,а така също и на
въззивните ЧНД : за 2011 година-100 %,за 2012 година-100 % и за 2013 година-97
%.Обективните предпоставки за това са:

Непроменен от години по щат състава на наказателното отделение на
Варненски апелативен съд.,

И през настоящия отчетен период се е задълбочила тенденцията за
постъпления във Варненски апелативен съд на обемни въззивни НДОХ, с
фактическа и правна сложност,с усложнена престъпна дейност. Разглеждането и
решаването  на такива обемни дела,със значителен обществен интерес,с
множество страни, които са правили многократни искания за отсрочване или
отлагане на делата са били обективни предпоставки за решаването им извън
тримесечния срок.

Следва да бъде отчетена и традиционно много добрата работа по
предотвратяване на причините за отлагане на делата и необоснованото явяване
на граждани до сградата на съда:

За 2011 година : От всичко насрочените за разглеждане в съдебно
заседание 403 въззивни наказателни дела са били отложени 20 дела, което
представлява 4,96 %.
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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
представлява 8,25 %.

6.БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО.
Съдиите от наказателното отделение на Варненски апелативен съд са

свършили/решили/въззивни наказателни дела както следва:
През 2011 година : 476 въззивни наказателни дела,от които 174 въззивни

НДОХ и 302 въззивни ЧНД.
През 2012 година : 370 въззивни наказателни дела,от които 159 въззивни

НДОХ и 211 въззивни ЧНД.
През 2013 година : 359 въззивни наказателни дела,от които 149 въззивни

НДОХ и 210 въззивни ЧНД.
Както беше посочено по-горе:Съдиите от  наказателното отделение на

Варненски апелативен съд през отчетната 2013 година са свършили/решили/по
същество общо 149 въззивни НДОХ. Резултатите от решените въззивни НДОХ
са както следва :

А/ по 85 въззивни НДОХ присъдата е била потвърдена,което спрямо
свършените 154 въззивни НДОХ представлява 57,04%.

Присъдите по 36 въззивни НДОХ са били изменени,което представлява
24,16 %.По отделните  параметри присъдите по въззивни НДОХ са били изменени
както следва:

Б/ По 2 въззивни НДОХ присъдите са били изменени,като е било приложено
условното осъждане-член 66 алинея 1 от НК.,

по 1 въззивно НДОХ  присъдата е била изменена, като е било отменено
условното осъждане-член 66 алинея 1 от НК.,
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по 11 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 14 въззивни НДОХ присъдата е била изменена с други промени в
наказателната част.,

по 5 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 26 въззивни НДОХ присъдата е била отменена изцяло,с връщане
делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд,което
представлява 17,44 % спрямо общо свършените 149 въззивни НДОХ.

по 1 въззивно НДОХ присъдата е била отменена изцяло с постановяване на
нова присъда.

Г/ По 5 въззивни НДОХ делото е било прекратено,което представлява 3,24
% спрямо свършените 149 въззивни НДОХ.

През отчетната 2013 година в наказателното отделение на Варненски
апелативен съд са били разгледани  дела с особен обществен интерес,усложнена
престъпна дейност,с по няколко участници в извършване на престъпната
дейност,част от които са:

Въззивно НДОХ № 431/2011 година по описа на Варненски апелативен
съд:по член 123 от НК;съдия-докладчик ИЛИЯ ПАЧОЛОВ.Присъдата отменена и
делото върнато за ново разглеждане на прокурора.,

Въззивно НДОХ № 3/2013 година по описа на Варненски апелативен съд:по
член 116 от НК;съдия-докладчик БОЖИДАР МАНЕВ. Присъдата отменена и делото
върнато за ново разглеждане от друг състав на Силистренски окръжен съд.
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Въззивно НДОХ № 69/2013 година по описа на Варненски апелативен
съд:по Член 116 от НК,съдия-докладчик ДИМИТЪР ДИМИТРОВ.Потвърдена
изцяло присъда.

Въззивно НДОХ № 369/2013 година по описа на Варненски апелативен
съд:по член 142 от НК,съдия-докладчик ЖИВКА ДЕНЕВА. Потвърдена изцяло
присъда.

КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ :
А / През 2011 година по общо 33 въззивни НДОХ са били отменени

съдебните актове,като:по 17 въззивни НДОХ присъдите са били отменени изцяло,с
връщане делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд и
по 16 въззивни НДОХ присъдите са били отменени изцяло с постановяване на нови
присъди от въззивната апелативна инстанция.

През 2012 година по общо 36 въззивни НДОХ са били отменени съдебните
актове,като:по 23 въззивни НДОХ присъдите са били отменени изцяло,с връщане
делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд и по 13
въззивни НДОХ присъдите са били отменени изцяло с постановяване на нови
присъди от въззивната апелативна инстанция.

През 2013 година по общо 26 въззивни НДОХ са били отменени съдебните
актове,което представлява 17,44 %.

Отменените изцяло от Варненски апелативен съд съдебни актове от
първоинстанционните съдилища са както следва :

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД :
За 2011 година : Общо по 10 въззивни НДОХ,от които:по 5 въззивни

НДОХ,след отмяна на присъдата,делото е било върнато за ново разглеждане от
друг състав на същия съд и по 5 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,е била
постановена нова присъда.,

За 2012 година : Общо по 15 въззивни НДОХ,от които:по 6 въззивни
НДОХ,след отмяна на присъдата,делото е било върнато за ново разглеждане от
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друг състав на същия съд и по 9 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,е била
постановена нова присъда.,

За 2013 година : Общо 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 апелативна инстанция.

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД :
За 2011 година : Общо по 5 въззивни НДОХ,от които по 2 въззивни НДОХ

присъдата е била отменена и делото върнато за ново разглеждане и по 3 въззивни
НДОХ,след отмяна на присъдата,е била постановена нова присъда.,

За 2012 година : Само по 1 въззивно НДОХ,присъдата е била отменена и
делото върнато за ново разглеждане и няма 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.

РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД :
За 2011 година : Общо по 2 въззивни НДОХ, от които по 1 въззивно 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 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.

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД :
За 2011 година : Общо по 9 въззивни НДОХ,от които по 4 въззивни НДОХ

присъдата е била отменена и делото върнато за ново разглеждане и по 5 въззивни
НДОХ,след отмяна на присъдата,е била постановена нова присъда.,
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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 г. : Общо по 5 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,делото е
било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД :
За 2011 г. : Няма въззивни НДОХ,по които присъдата да е била отменена и

делото върнато за ново разглеждане и по 2 въззивни НДОХ,след отмяна на
присъдата,е била постановена нова присъда.,

За 2012 г. : По 2 въззивни НДОХ присъдата е била отменена и делото
върнато за ново разглеждане и няма НДОХ,след отмяна на присъдата,е била
постановена нова присъда.,

За 2013 г.: Общо по 4 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,делото е
било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД :
За 2011 година : По 5 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,делата са

били върнати за ново разглеждане от друг състав на същия съд и няма въззивни
НДОХ,по които след отмяна на присъдата да е била постановена нова присъда от
въззивната апелативна инстанция.,

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 г. : Общо по 2 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,делото е
било върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Изводите,които следва да бъдат направени за отделните окръжни съдилища
в района на Варненски апелативен съд :

Стабилност на качеството на постановените съдебни актове по въззивни
наказателни дела от съдиите от наказателното отделение на Варненски окръжен
съд през целия три годишен период.
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Стабилизиране качеството на постановените съдебни актове от съдиите от
наказателното отделение на  Добрички окръжен съд през 2012 година и 2013
година.

Подобрено качество на постановените съдебни актове от съдиите от
наказателното отделение на Разградски окръжен съд през 2013 година в
сравнение както с 2011 година и най-вече:в сравнение с 2012 година.

Трайна стабилност на качеството на постановените съдебни актове по
въззивни наказателни дела от съдиите от наказателното отделение на
Силистренски окръжен съд през целия три годишен период,като има още
значителни резерви за подобряване на качеството на постановените съдебни
актове.

Стабилност на качеството на постановените съдебни актове от съдиите от
наказателното отделение на Търговищки окръжен съд .И за този съд /както и за
Силистренски окръжен съд/ се налага извода за полагане повече усилия в
работата на съдиите от наказателните отделение  във връзка с качеството на
постановяваните от тях съдебни актове.

Значително подобрено качество на постановените съдебни актове по
въззивни наказателни дела от съдиите от наказателното отделение на Шуменски
окръжен съд: При отменени изцяло постановени съдебни актове по 5 въззивни
НДОХ – през 2011 година,на отменени изцяло постановени съдебни актове по 10
въззивни НДОХ – през 2012 година,на само два отменени акта по 2 въззивни
НДОХ-през 2013 година.

Законови основания,посочени от съдиите от наказателното отделение на
Варненски апелативен съд за отмяна на присъдите по въззивните НДОХ и
връщането им за ново разглеждане са били свързани предимно с допуснати
съществени нарушения на процесуалните правила,довели до нарушаване правото
на защита на подсъдими;нарушаване правото на защита на останалите страни в
наказателния процес;практическа липса на мотиви.
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Следва да бъде отчетено,че в тригодишния период/2011 година-2013
година/след трайното увеличение на отменените от Варненски апелативен съд
съдебни актове,постановени от наказателните отделения на Окръжните съдилища
в апелативния съдебен район : 2011 година - 33 общо съдебни акта  по ВНДОХ/от
които по 17 ВНДОХ присъдата е била отменена и делото върнато на
първоинстанционния съд за ново разглеждане./ и за 2012 година-общо 36 съдебни
акта  по ВНДОХ/от които по 23 ВНДОХ присъдата е била отменена и делото
върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане,през 2013 година се
наблюдава значително намаляване на броя на отменените съдебни актове по
въззивни НДОХ ,а именно:26.

Една от главните причина за тези резултати е трайната тенденция на
повишени критерии/както основателни-в голямата им част,но и спорни-в друга
част/от ВКС на РБ при разглеждане от тях както на делата,постановени както от
Окръжните съдилища,така и на делата,постановени от Апелативните съдилища в
Република България. А тази тенденция неминуемо рефлектира и при проверката,
извършвана от въззивните инстанции, на съдебните актове, постановени от
първоинстанционните съдилища.

Б/ През 2011 година пред ВКС на РБ са били обжалвани или протестирани
съдебни актове по 101 въззивни НДОХ,постановени от Варненски апелативен съд.

От върнатите през 2011 година от ВКС на РБ 101 ВНДОХ на Варненски
апелативен съд :

по 64 въззивни НДОХ съдебните актове на Варненски апелативен съд са
били потвърдени от ВКС на РБ,което представлява 63,36 %.

по 26 въззивни НДОХ съдебните актове на Варненски апелативен съд са
били изменени от ВКС на РБ,което представлява 25,74 %.

по 11 въззивни НДОХ съдебните актове на Варненски апелативен съд са
били отменени изцяло от ВКС на РБ,което представлява 10,89 %.



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 53

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 представлява 15,38 %.

по 12 въззивни НДОХ съдебните актове, постановени от Варненски
апелативен съд са били отменени изцяло от ВКС на РБ, което представлява 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 представлява
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,което
представлява 14,49 %.

За тригодишния период от 2011 година до 2013 година могат да бъдат
направени следните изводи във връзка с качеството на съдебните
актове,постановени от Варненски апелативен съд :

1.След значителния брой обжалвани или протестирани пред ВКС на РБ
съдебни актове по въззивни НДОХ,постановени от Варненски апелативен съд:за
2011 година-101 дела, намаляването им през следващите две години:за 1012
година-78 дела и за 2013 година-69 дела.
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2.При обжалвани или протестирани съдебни актове на Варненски
апелативен съд пред Върховния касационен съд на Република България : през
2011 година са били изменени 26 дела,докато през следващите две години броят
на изменените дела спада рязко:през 2012 година са били изменени съдебните
актове по 11 дела,а през 2013 година са били изменени съдебните актове по 9
дела.

3.Устойчивост на потвърдените съдебни актове,постановени от Варненски
апелативен съд:за 2011 година-64 дела или 63,36 %,за 2012 година-55 дела или
70,51 % и за 2013 година-50 дела или 72,46 %.,

4.След значителния брой изменени съдебни актове за 2011 година-26 дела
или 25,74 %,повече от двойно намаляване на броя им:за 2012 година-11 дела или
15,38 % и за 2013 година-9 дела или 13,04 %.

5.Устойчивост на отменените съдебни актове,постановени от Варненски
апелативен съд:за 2011 година-11 дела или 10,89 %,за 2012 година-12 дела или
15,38 % и за 2013 година-10 дела или 14,49 %.,

6.След като през 2010 година е отчетен пиков резултат на изцяло
отменените от ВКС на РБ съдебни актове,постановени от Варненски апелативен
съд:по 17 касационни наказателни дела,през следващите три години се наблюдава
намаляване и относителен паритет : през 2011 година – по 11 касационни
наказателни дела,за 2012 година – по 12 касационни наказателни дела и за 2013
година-по 10 касационни наказателни дела.

Следва да се отбележи,че всички отменени съдебни актове, постановени от
ВКС на РБ,са само от първата половина на 2013 година,като от втората половина
на 2013 година НЯМА отменени съдебни актове!

Следва да се отбележи,че отменените съдебни актове не са на отделни
съдии,а на различни съдебни тройни състави на Варненски апелативен съд, със
съдия.докладчик по делото.

Постановените съдебни актове от висшестоящите съдебни инстанции /в
случая: Върховния касационен съд на Република България не подлежат съдебен
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контрол не могат да бъдат коментирани от нисшестоящи съдебни инстанции /в
случая:Варненски апелативен съд/.

Трайна е константната практика в последните години на Наказателната
колегия на ВКС на РБългария за отмяна постановените съдебни актове по
въззивни наказателни дела от общ характер по съображения за допуснати
съществени нарушения на процесуалните правила. При такава е действителност,
както за прецизност,а така също и за процесуална икономия,е по-законосъобразно
обжалваните или протестирани съдебни актове на първоинстанционните съдилища
да бъдат отменявани и връщани от въззивната инстанция за отстраняване на
допуснатите процесуални нарушения, отколкото от последната касационна
инстанция, като по този начин се спестяват усилия,средства и време.

Все по-актуален е въпросът,че е крайно наложително издаването на
Тълкувателно Решение от Върховния касационен съд на Република България във
връзка с противоречивата практика по член 348 алинея 3 точка 1 от НПК,както и по
член 348 алинея 3 точка 2 предложение първо от НПК-с оглед противоречивата
практика по отделните дела на състави на Върховната касационна инстанция.

А след като подлежат на съдебен контрол съдебните актове за
прекратяване на съдебното производство /член 249 от НПК/ ; след като подлежат
на съдебен контрол съдебните актове за прекратяване на съдебното производство
/член 288 от НПК/, може да се помисли и за законодателна инициатива за
изменение и допълнение на НПК, даваща възможност на страните за атакуване на
съдебни актове,постановени от тричленни състави на Върховния касационен съд
на Република България, които са били постановени при условията на констатирани
допуснати нарушения от въззивните съдилища по смисъла на член 348 алинея 3
точка 1 от НПК и член 348 алинея 3 точка 2 предложение първо от НПК.

НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ.
Постоянният брой наказателни съдии за последните три години по щат е 7.
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Средната натовареност на съдиите от Варненски апелативен съд по щат
спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела за трите години е както
следва:

За 2011 година : 8,31  и  съответно 7,46.
За 2012 година : 8,06  и  съответно 7,20.
За 2013 година : 7,80  и  съответно 6,93.
Действителната натовареност на съдиите от Варненски апелативен съд по

щат спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела за трите години е
както следва:

За 2011 година : 12,22  и  съответно 10,97.
За 2012 година : 10,05  и  съответно 08,99.
За 2013 година :  8,48  и  съответно 7,54.
Налага се и изводът за трайна тенденция на стабилност относно

завишаване броя на решените дела от един съдия в отделението през годините.
Отчитайки цялостната дейност на съдиите от наказателното отделение на

Варненски апелативен съд, не на последно място следва да бъде отчетена
работата им по определенията по член 327 от НПК по въззивните НДОХ,както и
работата им при разглеждане и решаване на дела в другите две отделения на
съда.

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНИТЕ
СЪДИЛИЩА В АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН.

И през отчетната 2013 година от всички съдии на наказателното отделение
на Варненски апелативен съд бяха извършени традиционните ревизии на работата
на наказателните отделения на всички окръжни съдилища от района на Варненски
апелативен съд. След ревизиите съдиите изготвиха доклади,в които бяха
направени констатации и изводи относно постигнатите резултати и препоръки за
подобряване на работата.С резултатите от тези ревизии са били запознати
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ръководствата  и съдиите на окръжните съдилища,на които от Председателя на
Варненски апелативен съд са били изпратени екземпляри от изготвения доклад.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.
През изминалата отчетна 2013 година съдиите от наказателното отделение

участвуваха активно в провеждани семинари и обучения по правни
проблеми,организирани от:Националния институт по правосъдието-София,
Министерството на правосъдието, Варненски апелативен съд съвместно с
Германската фондация за международно правно сътрудничество/IRZ/, други
правителствени и неправителствени организации,а така също и в регионални
семинари,организирани от Добрички окръжен съд.

ІІІ.ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

През 2013 год гражданското отделение на Апелативен съд-Варна работи в
състав от 6 съдии – Маринела Дончева – Заместник на административния
ръководител и председател на отделението, Северина Илиева, Диана
Джамбазова, Пенка Христова, Иван Лещев и Петя Петрова.

В отделението работи като съдебен помощник Венцислав Петров, който
активно участваше в работата на съставите – по проверка редовността на
въззивните жалби, а така също и при изготвяне на проекти за съдебни актове и
становища по предложенията на ВКС на РБ за тълкувателни решения.

При необходимост, съдиите от гражданско отделение са участвали в
разглеждането на наказателни дела, а регулярно по график – и по мерките за
неотклонение.

В работата си съдиите от гражданско отделение бяха подпомогнати от
двама деловодители и двама съдебни секретари със значителен стаж и опит.



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2013 58

БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2013 ГОД.
Общият брой на подлежащите на разглеждане граждански дела е 641 бр, от

които 236 бр. въззивни, 395 бр.– въззивни частни и 10 бр. жалби за определяне
срок при бавност.

От тях новопостъпили гр. дела са общо 599 бр.., от които 200 бр. въззивни,
389 бр.  въззивни частни и 10 бр. жалби за бавност.

Общият брой дела за разглеждане бележи слабо намаление в сравнение с
предходните две години, когато е бил относително постоянен, както следва : 701
бр. през 2012 год, 721 бр. през 2011 год и 720 бр. през 2010 год.

Относителният дял на въззивните производства спрямо всички дела за
разглеждане е запазен, като преобладават частните граждански дела.

За сравнение с предходни години общият брой на постъпилите граждански
дела е бил съответно:

- през 2011 год.- 664 бр., от които 200 бр. въззивни, 456 бр. въззивни частни
и 8 бр. жалби за бавност.

- през 2012 год.- 643 бр, от които 213 бр. въззивни, 426 бр. въззивни частни и
4 бр. жалби за бавност.

По отношение жалбите за бавност се наблюдава увеличаване в сравнение с
2012 год, когато са били само 4 бр, и връщането им на нивото от 2010 год – 10 бр.
От тях обаче основателни са били само 2 бр., а останалите 8 бр. са оставени без
уважение. Ето защо не е налице основание за промяна в общия извод, че в района
на Апелативен съд гр.Варна делата се разглеждат в срок и не се допуска
неоснователно забавяне. Това се дължи на продължаващата устойчива тенденция
към намаляване броя на прекратените производства. Така, през 2012 год. са
прекратени 72 бр. гр.дела, през 2011 – 80 бр., а през 2010 год – 125 бр.

Вижда се възходящата тенденция към бързо и в рамките на разумните
срокове приключване с акт по същество на делата.
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За общото намаление броя на обжалваните дела допринесе активната
тълкувателна дейност на ВКС на РБ, в която и ние сме взели участие чрез
изготвяне на становища по проектите за тълкувателни решения. Постигна се в
значителна степен уеднаквяване на практиката на съдилищата по принципни
въпроси на правото и предвидимост на съдебните актове, и като последица от това
намаля броят на жалбите. Същото се отнася и за производствата по делата, които
не подлежат на касационен контрол – това са частните жалби срещу определения
в обезпечителното производство и частните жалби срещу действията на съдебния
изпълнител. В тази насока следва да се изтъкне методическото ръководство, което
Апелативен съд Варна упражнява по отношение на окръжните съдилища от района
както в хода на ежегодните ревизии, така и перманентно при възникнали
принципни въпроси.

Следва да се изтъкне и още една причина за относителното намаление на
общия брой на делата, и тя се изразява в следното:

При образуването на делата стриктно сме се придържали към указанията,
дадени от Висшия съдебен съвет с решението му от 19.05.2011 год, съгласно които
в случаите, когато въззивният съд е прекратил производството и е върнал същото
на първоинстанционния съд за отстраняване нередовности на въззивната жалба,
респ. за поправка на очевидна фактическа грешка или допълване на съдебния акт,
след връщането му делото не се образува под нов номер, и не му се определя нов
докладчик. Тази практика беше въведена с цел да се избягва изкуственото
увеличаване на броя на делата, но в хода на прилагането й се забелязаха някои
проблеми, а именно: В тези случаи когато след връщане на делото на
първоинстанционния съд, посочените нередовности на въззивната жалба не бъдат
отстранени, той постановява връщане на жалбата и прекратяване на
производството. В същото време делото пред въззивната инстанция остава
неприключило с окончателен съдебен акт. Това несъответствие беше констатирано
при извършената на 13-14 март 2013 год ревизия от ВКС на РБ и вероятно е било
отчетено при изработването на проекта за нова единна методика по приложение на
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принципа за случайно разпределение, изготвена от ВСС. В новата методика този
въпрос е решен по принципно различен начин, а именно – в случаите на
прекратяване и връщане на делото на първоинстанционния съд, след
отстраняване на съответните нередовности то да се образува под нов номер, но на
същия докладчик.

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
1. Висящи в началото на периода са останали общо 42 бр. гр. дела, от

които 36 бр. въззивни и 6 бр. въззивни частни.
В процентно съотношение останалите несвършени в края на 2012 г.,

съпоставени с общия брой дела за разглеждане през 2013 год. представляват
6,55%. Този резултат е подобрен в сравнение с отчетения през 2012 год - 8,27%,
както и с 2011 и 2010 год, когато е бил 8%. Процентът на заварена висящност в
началото на периода е с тенденция към намаляване, което говори за бързо
приключване на делата в годината на постъпването им.

2. Останалите несвършени към 31.12.2013 г. дела са общо 35 бр, от които
27 бр. въззивни и 8 бр. частни гр.д. Процентното съотношение на несвършените
гр.дела към общо подлежащите на разглеждане 641 бр. гр.дела е 5,4%

За сравнение с 2012 год, в края на периода са останали несвършени 42 бр
гр.дела, или 6% от подлежащите на разглеждане, а през 2010 и 2011 год този
процент е бил 8%.

В това отношение също се поддържа тенденцията към намаляване
висящността в края на периода, която е пряко следствие от повишения брой
свършени дела спрямо всички подлежащи на разглеждане.

3. Отлагане на делата
Насрочените през 2013 г. граждански дела са 191 бр. От тях отложени са

едва 8, което представлява 4,18% от насрочените дела.
За сравнение, през 2012 год отложените дела са представлявали 10% от

всички насрочени дела.
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Трайна тенденция в работата на гражданско отделение на Апелативен съд
Варна е изключително ниският процент на отложени дела, който винаги е бил
много по-малък от средния за страната и най-малък от всички апелативни
съдилища.

Свършването на гражданските дела в кратки срокове и малкият брой на
отложените производства се дължат на своевременното образуване и докладване
на делата на определените по случаен принцип докладчици, произнасянето по
направените доказателствени искания в разпоредителни заседания, прецизната им
подготовка за съдебно заседание.

Отлагането на делата по причина на направени пред въззивната инстанция
доказателствени искания, е сведено до минимум, с оглед разпоредбите на новия
ГПК, изискващи по-строга процесуална дисциплина на страните. Трябва да се
отбележи обаче, че поради характера на някои производства – за поставяне под
запрещение, осиновяване и др. отлагането се дължи на засиленото служебно
начало във връзка със събирането на доказателства – ДНК експертизи и др., както
и за назначаване на служебна защита.

Положителна тенденция е, че за поредна година няма нито едно дело,
отложено поради отмяна хода по същество. Това говори за добрата предварителна
работа на делата – провеждане на подготвително заседание по чл. 267 ГПК по
всяко едно дело, с изготвяне на доклад и произнасяне по доказателствените
искания в жалбата и отговора. Тези заседания, заедно със закритите заседания по
частните жалби, както и произнасянето по жалби за бавност и разпореждания по
администриране на въззивните и касационни жалби, представляват една
значителна част от работата на съдиите, която обикновено остава скрита, но тя е
не само огромна по обем, но и не по-малко отговорна от приключването на делата
с акт по същество.

Макар този показател да не се обхваща от статистиката, той говори
красноречиво за интензивността на работа на съдиите. Тази предварителна и
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съпътстваща дейност осигурява не само бързина, но и ефективност на
гражданския процес.

СВЪРШЕНИ ДЕЛА И СРОЧНОСТ НА ПРИКЛЮЧВНЕТО ИМ
1. Свършени дела в края на годината
През 2013 год. в гражданско отделение са свършени общо 606 бр.

граждански дела, в това число 209 бр. въззивни, 387 бр. въззивни частни и 10 бр.
жалби за бавност. Спрямо общия брой дела за разглеждане, свършените дела в
рамките на годината съставляват 94,54%. Този показател говори красноречиво за
ефективността на работата в отделението и традиционно висок през годините: 96%
през 2012 и 91,95% през 2011 год.

2. Брой на делата, приключили с акт по същество
Важно е да се отбележи каква част от свършените дела са приключили с акт

по същество. От общо 606 бр. свършени гр.дела с акт по същество са приключили
545 бр., което представлява 89,93% от свършените, респ. 85% от общия брой
подлежащи на разглеждане.

По този показател също се отчита подобрение в сравнение с 2012 год.,
когато с акт по същество са приключили  89%, а през 2011 год - 80% от свършените
дела.

В числото на свършените с акт по същество се включват 194 бр. въззивни
гр.дела, които представляват 92%  от свършените въззивни гр.дела, приключили с
решение, и 344 бр. въззивни частни гр.дела, представляващи 88,89% от
свършените частни гр.дела, приключили с определение по същество.

3. Прекратени производства
Прекратени са производствата общо по 61 бр. гр.дела, което представлява

10% от всичко свършените дела. Броят прекратените дела през 2013 год. е
значително намален в сравнение с предходната 2012 год, когато са били 72 бр.
дела, но като процент спрямо свършените дела се запазва относително постоянен.
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В рамките на този брой влизат прекратените производства по 15 бр.
въззивни гр.дела (7% от всички свършени в.гр.д.), което е изравнен резултат в
сравнение с отчетените 6% през предходната 2012 година.

Прекратените частни производства са 43 бр. (11%  от свършените
в.ч.гр.д.), където също се отчита намаление в сравнение с предходната 2012
година, когато са били прекратени 59 бр. в.ч.гр.д., представляващи 13% от
свършените в.ч.гр.дела.

Този показател е много съществен при оценка на работата в отделението,
защото ясно показва, че близо 90% от делата приключват с акт по същество.

Към прекратяване и връщане на първоинстанционния съд за отстраняване
нередовности на въззивните жалби се пристъпва изключително рядко. Въпреки, че
съгласно чл. 262 от ГПК първоинстанционният съд отговаря за привеждане на
жалбите в съответствие с разпоредбите на чл. 260 и 261 ГПК, в редица случаи
нередовностите са от такова естество, че могат да бъдат отстранени и от
въззивния съд чрез оставяне на жалбата без движение. Тази практика, която се
установи през последните години в гражданско отделение спомогна изключително
много за съкращаване на времето за разглеждане на делото в рамките на двете
инстанции и по-бързото му приключване. При администрирането на делата, по
които все пак се налага връщане на първоинстанционния съд за отстраняване на
нередовности, стриктно се спазва инструкцията на инспектората към ВСС, след
връщане на делото то да продължи под същия номер. По този начин напълно е
преодоляно изкуственото създаване на бройки дела, несъответстващ на
действително разгледаните по същество.

Анализът на тези данни сочи наличието на възходяща тенденция към
бързото приключване на делата, и то с акт по същество за сметка намаляването
броя на прекратените гр.дела.
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4. Срочност на приключване на делата.
В рамките на 3-месечния срок са свършени 579 бр. гр.дела, което

представлява 96% от всички подлежащи на разглеждане.
Този резултат в гражданско отделение е традиционно висок. Той е подобрен

в сравнение с 2011 год., когато в 3-месечен срок са приключили 90% от всички
свършени дела, и изравнен с този през 2012 год – 96%.

В числото на свършените в 3-месечен срок дела влизат 184 бр. въззивни
гр.дела представляващи 88% от свършените дела и 385 бр. въззивни частни
гр.дела, представляващи 99% от свършените частни гр.дела. Свършените 10 бр.
жалби за бавност са приключили на 100% в 3-месечния срок.

Производствата по частните жалби и жалбите за бавност на 100% процента
приключват в рамките на разумния 3-месечен срок. В действителност те
приключват със съдебен акт в едномесечен срок от постъпването им, каквато е
установената дългогодишна практика в Апелативен съд гр. Варна.

Отчитайки устойчивост по отношение критерия срочност на делата в
сравнение с предходната 2012 год, трябва да подчертаем изтъкнатото по-горе
обстоятелство, че в голяма част от случаите при констатирани нередовности на
жалбата, тя се оставя без движение до отстраняването им и в изключително редки
случаи се връща на първоинстанционния съд. Това без съмнение довежда до
удължаване срока за приключване на делото във въззивната инстанция, но като
цяло съкращава времето до постановяване на акт по същество. Тази практика се
оказа сполучлива и в крайна сметка спомогна за по-бързото разглеждане на делото
в рамките на двете инстанции.

Тези данни, съпоставени с показателите от предходните две години, сочат
на изключителна бързина на гражданското правораздаване в Апелативен съд –
Варна.

Оценката по този показател следва да се прецени като много добра. Това
важи с особено голяма сила за работата по частните жалби, които са
преобладаващи по численост, но по правило приключват със съдебен акт по
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същество дори в срок до 1 месец. Голяма част от частните производства, въпреки
че се разглеждат предимно в закрито заседание, представляват значителна правна
и фактическа сложност. Това се отнася особено за жалбите срещу действията на
съдебния изпълнител, които в повечето случаи са придружени от многотомни
приложения и изискват задълбочена проверка на огромен обем документация.
Поради естеството си, някои от частните производства се насрочват в открито
съдебно заседание, като например  жалби по чл.463 ГПК срещу разпределението,
извършено от съдебния изпълнител, когато се налага назначаване на съдебно-
счетоводни експертизи.

Значителна фактическа и правна сложност представляват също частните
производства по ЗОПДИППД, които се разглеждат в най-кратки срокове от
постъпването им предвид големия обществен интерес.

Голямото предметно разнообразие, както и честите законодателни промени,
изискват от съдиите непрекъсната работа за поддържане и усъвършенстване на
тяхната квалификация. В състава на гражданско отделение работят съдии с
дългогодишен опит и компетентност, които са гаранция за постигнатите отлични
резултати в работата. Регулярно се провеждат общи събрания на всички съдии с
цел изработване на обща практика по дискусионни въпроси, особено такива,
касаещи производствата, които приключват на ниво апелативен съд –
обезпеченията и жалбите срещу действията на съдебния изпълнител.

КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
Общият брой на обжалваните пред ВКС на РБ съдебни актове, постановени

от съдиите в гражданско отделение през 2013 год. е 222 бр. От тях 141 бр. са
въззивни гр.дела и 81 бр. въззивни частни гр.дела.

През отчетния период са се върнали в резултат от касационно обжалване
общо 201 бр. в.гр.дела, в това число 137 бр. въззивни и 64 бр. въззивни частни
гр.дела.
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В сравнение с предходни години, броят на обжалваните дела се запазва
приблизително еднакъв.

1. Потвърдени са съдебните актове по 107 бр. въззивни гр.дела, което в
процентно съотношение спрямо броя на върнатите от ВКС представлява 78,10% от
делата, а при частните жалби потвърдени са 52 бр., или 81,25% .

Сравнявайки този резултат с предходни години се вижда леко отстъпление в
сравнение с 2012 год, когато потвърдени са били 87,59% от въззивните гр.дела, и
запазване на резултата при въззивните частни гр.дела, а през 2011 год. –
потвърдени са били съответно 85,96% въззивни и 87,34 % въззивни частни гр.дела.

2. Изцяло отменени са съдебните актове по 20 бр. въззивни гр.дела или
14,6% от върнатите след касационна проверка въззивни гр.дела.

При частните производства изцяло са отменени съдебните актове по 7 бр.
въззивни частни гр.дела, или 11%.

Анализирайки причините за отмяна на съдебните актове, следва да се
отбележи следното:

В повечето от случаите касационното обжалване е било допуснато и
съдебните актове са били отменени поради наличието на противоречива практика
на съдилищата в страната по прилагането на закона. Голяма част от тях са
постановени през 2011-2012 год, въпреки, че резултатите от проверката им се
отчитат през 2013 год.

Много от материално-правните и процесуални въпроси по тези дела по-
късно намериха разрешение в тълкувателни решения на ВКС на РБ, но не са
представлявали задължителна практика към момента на постановяване на
отменените съдебни актове. Касае се за спорни хипотези, предимно по вещно-
правни казуси с изключителна фактическа и правна сложност, по които
съдилищата в страната са се произнасяли противоречиво, и именно това е
мотивирало ВКС на РБ да излезе с единно тълкуване по тях. Съобразяването с
даденото задължително тълкуване ще предотврати за в бъдеще отмяната на
съдебни актове на това основание.
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3. Частично потвърдени са решенията по 10 бр. въззивни гр.дела и по 5
бр. въззивни частни гр.дела, като по този показател резултатите бележат
устойчивост в сравнение с предходни години. В повечето случаи се касае до
изменение на размера, до който исковете са били уважени, но не и по
приложението на закона.

На фона на общия брой разгледани дела, респ. върнатите след касационна
проверка, тези резултати дават основание качеството на работа в гражданско
отделение да се прецени като много добра.

ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА ГРАЖДАНСКО
ОТДЕЛЕНИЕ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР.ВАРНА

1. Натовареност по щат
През отчетния период в гражданско отделение средната натовареност по

щат е 8,90 от подлежащите на разглеждане дела и 8,42 от свършените дела. Тази
натовареност е намалена в сравнение с 2012 год, когато е била 9,74 от
подлежащите на разглеждане дела и 9,15 от свършените дела и се е изравнила с
2011 год., когато е била съответно 8,58 и 7,89.

Това намаление се дължи от една страна на обстоятелството, че с
попълването на състава на търговско отделение отпадна нуждата от разглеждане
на част от търговските дела в гражданско отделение. Другата причина беше
изложена по-горе и е свързана с приложението на указанията на ВСС от 19.05.2011
год по образуването на делата.

2. Действителна натовареност
Действителната натовареност на съдиите от гражданско отделение през

отчетния период също е намалена и е както следва: 9,20 спрямо всички дела за
разглеждане (11,49  през 2012 год) и 8,70 от свършените дела (10,80 през 2012).

Наред с пряката си ангажираност по граждански дела, съдиите от
гражданско отделение са участвали в съдебните заседания на наказателно
отделение по мерките за неотклонение по 102 бр. въззивни частни наказателни
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дела, както и при необходимост – при разглеждане на 21 бр. въззивни НОХД,
както следва: М.Дончева– по 12 бр. ВНОХД, Ив.Лещев – по 4 бр. ВНОХД,
П.Христова – по 3 бр. ВНОХД, Д.Джамбазова – по 1 бр. ВНОХД и П.Петрова – по 1
бр. ВНОХД.

Освен посочените отчетни данни за броя на разгледаните и свършени
граждански дела, съдиите в гражданско отделение постановяват редица актове –
разпореждания, определения в хода на делото и други, които по правило не се
отчитат, но представляват значителна част от работата.

Така, през 2013 год. съдиите в гражданско отделение са постановили 1283
бр. такива актове от закрити заседания между които разпореждания по преписки,
по жалби, определения, постановени в з. з. по реда на чл. 63, ал. 1, б. „б”, 182, 183,
192, ал. 4, 205, ал. 1, 244 и 390 от ГПК, както и разпорежданията и определенията
във връзка с администриране на касационните жалби по реда на чл. 275 и 280 ГПК.

Този брой е приблизително същия, както през 2012 год, когато актовете,
постановени в закрито заседание са били 1390 бр, респ. през 2011 год. - 1222 бр.
Тази работа остава скрита, но тя е особено важна за постигане целите на
правораздавателната дейност, и това личи от отличните резултати както по
критерия срочност, така и по качество на постановените актове.

Ежегодно се извършват проверки на дейността на окръжните съдилища в
района на Апелативен съд гр. Варна, в които са вземали участие всички съдии от
гражданско отделение. За резултатите от извършените проверки те изготвят
подробни доклади,    въз основа на които председателят на отделението изготвя
обобщен доклад с препоръки за подобряване на работата.

3. Работа на съдебния помощник
През отчетния период в отделението работи като съдебен помощник

Венцислав Петров. На първо място ангажиментите му включват проверка по
редовността на въззивните жалби, които постъпват в съда. След обстойна
проверка на делата за спазване изискванията на гл.ХХ и ХХІ от ГПК, съдебният
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помощник е изготвил доклад с предложения за разпореждания по всяко постъпило
въззивно или въззивно частно дело.

Наред с това, под контрола на съдиите той е подготвил проекти за съдебни
актове по 82 бр. гр.дела, от които 52 бр. определения и 30 бр. решения. В общото
число влизат проектите за съдебни актове, изготвени в помощ на съдиите от
търговско отделение.

Наред с това по възлагане от съдиите от двете отделения, съдебният
помощник е извършвал проучване и подбор на съдебна практика по конкретни
казуси а също така е вземал участие при изготвяне на становища по правни
въпроси, по исканията на Председателя на ВКС на РБ във връзка с издаването на
тълкувателни решения.

С проявения стремеж за срочно и качествено изпълнение на възложените
му задачи, съдебният помощник допринесе за успешната работа на отделението.

КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО ГРАЖДАНСКИ
ДЕЛА В СЪДИЛИЩАТА ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА

От общо разгледаните през отчетния период 236 бр. въззивни гр.дела,
свършени са 209 бр.

От тях:
- потвърдени са решенията по 126 бр. първоинстанционни гр.дела, което

представлява 60,29% от всички свършени дела.
- изцяло отменени с постановяване на ново решение по същество са 18 бр.

първоинстанционни гр.дела, или 8,61%.
- обезсилени са решенията по 9 бр. първоинстанционни гр.дела, или 4,3%
-частично отменени са решенията по 41 бр. първоинстанционни гр.дела,

или 19,61%
- прекратени са 15 бр. първоинстанционни гр.дела, или 7,17%
През отчетния период разгледани са общо 10 бр. жалби за бавност, които са

оставени без уважение 8 бр., а са уважени 2 жалба. Прави впечатление, че
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въпреки увеличения брой подадени жалби за бавност, основателни са били само 2
бр, което е добър знак за работата на съдилищата в района на Апелативен съд
Варна.

Разгледани по отделни съдилища, резултатите са следните:
- ВОС – от общо свършени 138 бр. гр.дела, потвърдени са 84 бр. (при 69

бр. през 2012 и 75 бр. през 2011 год), изцяло отменени са решенията по 15 бр.
в.гр.дела (при 18 бр. през 2012 и 15 бр. през 2011), обезсилени са решенията по 6
бр (изравнен резултат с 2012 год), частично отменени са решенията по 25 бр.
гр.дела (еднакъв брой с 2011 и 2012 год) и са прекратени производствата по 8 бр.
(също еднакъв брой с предходните две години).

Анализът на тези данни показва стабилност в работата на ВОС, но все пак
трябва да се отбележи по-високия брой потвърдени съдебни актове в сравнение с
предходните години.

- ДОС - от общо свършени 16 бр. гр.дела оставени в сила са 10 бр., няма
изцяло отменено решение, едно е обезсилено и 4 бр. частично отменени.

Съпоставителният анализ на резултатите на ДОС сочи на устойчива
тенденция за високо качество на съдебните актове, като за поредна година
липсват изцяло отменени решения.

- РОС - от общо свършени 17 бр. потвърдени са решенията по 10 бр., няма
изцяло отменени, 1 бр. е обезсилено, 3 бр. са прекратени и 3 бр. решения са
изменени отчасти.

През отчетната година броят на свършените дела на РОС е увеличен почти
двойно в сравнение с предходните години, но резултатите показват ръст в броя на
потвърдените съдебни актове, при запазване ниския брой на отменените и
обезсилени. Това е показателно за работата на съдиите от РОС, която следва да
се прецени като много добра.

- СОС - от общо свършени 10 бр. въззивни гр.дела потвърдени са
решенията по 5 бр., няма изцяло отменени или обезсилени и по 2 бр. гр.дела
решението е било частично изменено. Съпоставката с предишни години показва,
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че при запазване относително постоянен брой свършени дела, качеството на
работа е значително подобрено предвид отсъствието на отменени и обезсилени
решения.

- ТОС - от общо свършени 12 бр. в.гр. дела, потвърдени са решенията по 9
бр., изцяло отменен съд. акт по 1 бр. гр.д., по 2 бр. частично отменени. Няма
прекратени въззивни производства.

По този показател в ТОС се поддържат устойчиви резултати през годините,
които говорят за традиционно много добро качество на работа.

- ШОС - от общо свършени 16 бр.  в.гр.дела, в сила са оставени решенията
по 8 бр., по 2 бр. са отменени изцяло, по 5 бр. частично отменени и по 1 бр. –
обезсилено.

В сравнение с предходната 2012 година се отбелязва намаление в общия
брой гр.дела, но при увеличен брой на потвърдените съдебни актове, което следва
да се прецени като много добър резултат.

Съпоставката с резултатите през 2012 год. сочи следното:
Увеличил се е процентът на потвърдените решения по въззивни гр.дела

спрямо свършените, който през 2013 год е 60,29%, докато през 2012 год. е бил
56,54%. В същото време рязко е намален броят на изцяло отменените решения
както като абсолютно число, така и като процент спрямо свършените, а именно:
през 2012 год. отменени са били 27 бр. първоинстанционни гр.дела, или 12,62%,
докато през 2013 год. този процент вече е 8,61%. Останалите показатели –
обезсилени, частично отменени и прекратени се запазват приблизително на
същите нива. Анализът на тези данни дава основание да се направи извод за
подобряване в качеството на работа на съдилищата от района на Апелативен съд
Варна – при увеличен брой потвърдени съдебни актове, значително е намален
броят на изцяло отменените.

Анализът на посочените данни дава основание за следните изводи:
Не само като абсолютни стойности, но и в процентно съотношение спрямо

решените въззивни гр.дела, броят на отменените и обезсилени първоинстанционни
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съдебни актове на съдилищата от района на Апелативен съд Варна, не е висок.
Той е и значително намален в сравнение с 2011 и 2012 год. Това дава основание
да се направи много добра оценка за работата на съдиите, както на базата на
разгледаните от апелативния съд граждански дела и постановените по тях съдебни
актове, така и въз основа на констатациите от извършените през отчетния период
на основание чл. 106, ал. 1, т. 6 от ЗСВ ревизии. В тази проверки са участвали
всички съдии от гражданско отделение, които са направили писмено и съответните
препоръки за отстраняване на констатираните пропуски и слабости в работата на
окръжните съдилища. Констатациите на ревизиращите съдии са обобщени в
самостоятелен доклад от зам. председателя, който е предоставен на председателя
с конкретни предложения.

Такава е общата положителна оценка за съдилищата от района на
Апелативен съд гр.Варна. Заслуга за това имат съдиите в тези съдилища, които са
работили съвестно и с необходимия висок професионализъм.

РАБОТА НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
В своята дейност съдиите от гражданско отделение са подпомагани от

двама деловодители и двама съдебни секретари, които са с опит във воденето на
съдебните книжа и работят организирано и ефективно. Не са констатирани
нарушения, свързани с несвоевременно или неточно изготвяне на протоколите от
съдебните заседания. Не са допускани случаи на отлагане на дела поради
нередовно изготвяне или връчване на призовки и съобщения. Всички постъпили в
съда документи се докладват своевременно на съдиите, а постановените съдебни
актове – разпореждания, определения и решения, се  обработват в срок. Съдебно-
деловодните книги са водени съобразно изискванията на ПАРОАВАС /отм./.

При постъпването си новите служители, които са придобили значителен
опит в съдебната система, пълноценно се включиха в работата на деловодството,
проявявайки изключително висока дисциплина и чувство на отговорност при
изпълнение на служебните си задължения.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ В ГРАЖДАНСКО
ОТДЕЛЕНИЕ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА

В заключение следва да се направи извод, че през отчетната 2013 г.
работата на гражданско отделение при Варненския апелативен съд е много добра,
в пълно съответствие с нормативните изисквания, като са постигнати
изключително добри  резултати по всички показатели на съдебната дейност.

Всички съдии са с дългогодишен опит и доказан висок професионализъм,
което се потвърждава и от данните за отличните резултати от касационната
проверка на постановените съдебни актове.

В отделението се провеждат общи събрания, на които съвместно се
разглеждат и решават както въпроси от организационно естество, така и по
тълкуването и прилагане на закона. И през тази година продължи с мониторинга по
приложението на ГПК, който се организира от Министерството на правосъдието. По
този повод бяха обобщени становища на съдии от окръжните и районни съдилища
в апелативния район, на база на които бяха изготвени мотивирани предложения в
две насоки – за законодателни промени с цел усъвършенстване на нормативната
уредба, и в помощ на тълкувателната дейност на ВКС на РБ. Беше организиран и
проведен регионален семинар, в който участваха масово съдиите от окръжните
съдилища от района на Апелативен съд Варна, по въпросите на обезпечителното и
изпълнително производство.

ІV.ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

От 03.06.2013 г. търговско отделение на Варненски апелативен съд е в
състав от осем съдии, разглеждащи въззивни търговски дела: Мара Христова -
председател, Вилиян Петров, Златка Златилова, Магдалена Недева, Радослав
Славов, Анета Братанова, Петя Хорозова и командирования съдия Кристияна
Генковска. Включването на съдия Кристияна Генковска в състава на ТО от месец
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юни е съобразно заповед №186/31.05.2013 г. на Адм. ръководител – председател
на ВАпС в резултат на разкрита щатна бройка за съдия в Апелативен съд – Варна
с решение на ВСС по протокол №20/23.05.2013 г. През целия отчетен период в
отделението работиха съдебният помощник Августина Липованска, както и двама
деловодители и двама съдебни секретари.

БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2013 ГОД.:

Общият брой на подлежащите за разглеждане търговски дела е 979 бр., от
които 493 бр. въззивни, 478 бр. въззивни частни производства и 8 бр. производства
за определяне срок при бавност.

За сравнение общият брой на всички подлежащи на разглеждане в ТО дела
през 2012 г. е бил 910 бр., от които 422 бр. въззивни търговски, 483 бр. въззивни
частни дела и 5 бр. производства за определяне срок при бавност. През 2011 г.
общият брой на всички подлежащи на разглеждане в ТО дела е бил 864 бр., от
които 378 бр. въззивни търговски, 477 бр. въззивни частни и 9 бр. производства за
определяне срок при бавност.

Постъпилите за разглеждане през 2013 в ТО дела са общо 855 бр., при 787
бр. за 2012 г. и 800 бр. за 2011 г..

Постъпилите за разглеждане през 2013 г. в ТО общо 855 бр. дела се
разпределят, както следва:

Въззивни търговски дела – 411 бр. при 338 бр.за 2012 г. и 326 бр. за 2011 г..
От тях 34 бр. са въззивни търговски дела по несъстоятелност при 42 бр. за 2012 г.
и  46 бр. за 2011 г..

Въззивни частни търговски дела – 436 бр. при 444 бр. за 2012 г. и 465 бр. за
2011 г.. От тях 74 бр. са частни търговски по дела за несъстоятелност при 54 бр. за
2012 г. и 30 бр. за 2011 г..

Частни производства за определяне срок при бавност - 8 бр. при 5 бр. за
2012 г. и 9 бр. за 2011 г..
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Останалите несвършени /висящи/ към 01.01.2013 г. дела са общо 124 бр.
при 123 бр. за 2012 г. и 64 бр. за 2011 г.. По видове общо висящите в началото на
отчетния период търговски дела се разпределят така:

Въззивни търговски дела – 82 бр., при 84 бр. за 2012 г. и 52 бр. за 2011 г..

Въззивни частни търговски дела – 42 бр., при 39 бр. за 2012 г. и 12 бр. за
2011 г..

Останалите несвършени /висящи/ към 31.12.2013 г. дела са общо 132 бр.,
от които 94 бр. въззивни търговски и 38 бр. – въззивни частни.

В процентно отношение несвършените в края на 2013 г. търговски дела към
общия брой търговски дела за разглеждане е 13,48% при 13,63%  за 2012 г. и
14,24% за 2011 г..

Висящността е с тенденция за намаление през годините въпреки ръста на
постъплението особено на въззивните търговски дела.

Анализът на всички горепосочени данни при тяхното сравнение с
предходните 2012 г. и 2011 г. сочи:

1. Непрекъснато и значително нарастване броя на постъпилите въззивни
търговски дела. 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.

2.Задържане приблизително на едно ниво броя на постъпилите въззивни
частни дела.

След констатираното през 2012 г. леко намаление на броя на постъпилите
частни производства за определяне на срок при бавност, през 2013 г. броят им е
почти същият като през 2011 г., което показва добрата работа на съдилищата от
апелативния район по отношение на критерия срочност.
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3. Намаление процента на висящите търговски дела в края на отчетния
период в сравнение с 2012 г. спрямо постъпилите за разглеждане, при ръст на
постъплението и еднакъв брой висящи в началото на периода дела, което е в
резултат на увеличения съдийския състав от средата на 2013 г..

СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА 2013 ГОДИНА

През отчетния период са свършени всичко 847 бр. дела, при 786 бр. за 2012
г. и 741 бр. за 2011 г..

От всичко свършените 847 бр. дела въззивните са 399 бр. при 339 бр., за
2012 г. и 294 бр. за 2011 г.. Свършените въззивни частни, вкл. и с тези за
определяне срок при бавност, са 448 бр., при 447 бр. за 2012 г. и 447 бр. за 2011 г..

Спрямо общия брой дела за разглеждане през 2013 г. процентът на
свършените дела е 86,52% при 86,37 % за 2012 г. и 85,76% за 2011 г.. Спрямо
общия брой 855 постъпили за разглеждане през 2012 г. дела свършените са 847
бр., което прави 99,06% при 99,87% за 2012 г. и 92,62% за 2011 г..

Задържаният висок процент свършени въззивни и частни търговски дела при
съществен ръст на постъплението и еднаква висящност в началото на отчетния
период в сравнение с 2012 г. е резултат 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 спрямо делата за разглеждане.

През отчетния период в отделението са постановени и общо 1 378 бр. други
съдебни актове – определения и разпореждания в закрити съдебни заседания по
движението на делата, както и след тяхното приключване. В закрити съдебни
заседания са постановени и решения по реда на чл.25 от ЗТР по обжалвани откази
от вписване в Търговския регистър.
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Прекратените въззивни търговски дела са 41 бр., а прекратените въззивни
частни - 55 бр., както и 2 бр. производства по определяне срок при бавност или
общо прекратените производства са по 98 бр. дела, при 49 бр. за 2012 г. и 77 бр. за
2011 г..

В процентно отношение общият брой на прекратените производства през
2013 г. спрямо свършените дела съставлява 11,33%, при 6,23% за 2012 г. 10,39%
за 2011 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, невръчени съобщения за
изготвените решения, 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 2013 г. за разглеждане въззивни търговски дела са 437
бр., от които са отложени 98 бр.. В процентно отношение броят на отложените
дела спрямо насрочените е 22,43%, при 18,73% за 2012 г. и 22,00 % за 2011 г..
Отлагането на производствата е 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 поради нередовно призоваване на страните, като
решаващият състав винаги е прилагал стриктно съответните разпоредби на ГПК.
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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. Не бива да се забравя и тенденцията за ръст на търговските дела,
както и някои проблеми в производството пред апелативната инстанция,
провокирани от известни пропуски от окръжните съдилища, отнасящи се до
пълнотата на докладите по делата и указанията на страните.

Като положителен следва да се отбележи факта, че и през отчетния период
няма дела с отменен ход по същество, 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.

Поради това, макар на пръв поглед процентът на отложените дела сам по
себе си да не е нисък, се налага извода за постигнат в ТО много добър резултат по
този показател.

БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО:

От свършените 847 бр. търговски дела с акт по същество са приключили
общо 749 бр., което представлява 88,43% от свършените дела, при 737 бр. за 2012
г. и 664 бр. дела за 2011 г.. От свършените с акт по същество дела 358 бр. са
въззивни при 320 бр. за 2012 г. и 268 бр. за 2011 г.. Свършените с акт по същество
въззивни частни са общо 385 бр., при 412 бр. за 2012 г. и 387 бр. за 2011 г..

Данните показват запазване и през отчетния период на добрата практика на
съдиите от ТО да приключват делата с акт по същество, резултат на високия им
професионализъм и отговорно отношение към осъществяваната от тях
правораздавателна дейност.
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БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА В 3-МЕСЕЧЕН СРОК:

В срок до три месеца са свършени общо 772 бр. търговски дела, което
съставлява 91%, при 88 % за 2012 г. и 89% за 2011 г. от всички свършени през
отчетния период дела, което е много висок процент и като статистика бележи
непрекъснат ръст.

От общо свършените 399 бр. въззивни търговски дела в срок до 3 месеца са
свършени 329 бр. дела, което прави 82%. За сравнение през предходната 2012 г.
броят на свършените в 3 месечен срок въззивни търговски дела е 248 бр. или 73%,
а през 2011 г. – 214 бр., също 73%.

Горните данни категорично обосновават извода за значително подобрение
на показателя срочност, въпреки запазената спрямо 2012 г. в началото на
периода висящност и ръста на постъпилите през отчетния период въззивни
търговски дела. За този много добър резултат отново от значение е увеличения
съдийския състав в ТО, включително чрез разкриването на още една съдийска
бройка по щат, и е безспорно доказателство за правилността на взетото в тази
насока решение, макар и закъсняло.

Въззивните частни търговски дела са свършени на 99% в рамките на 3-
месечния срок, при също 99% за 2012 г. и 100% за 2011 г. т.е. запазена е
традицията въззивните частни търговски дела да се приключват почти на 100% в
рамките на тримесечния срок.

По съдии общо свършените дела се разпределят така: В. Петров – 117 бр.,
Зл. Златилова – 114 бр., М. Недева – 117 бр., А. Братанова – 121 бр., П. Хорозова –
111 бр., Р. Славов – 119 бр. и М. Христова – 78 бр. и Кристияна Генковска – 69 бр..
По-малкият брой общо свършени от М. Христова дела е по причина на възлагането
й през последното тримесечие функциите на адм. ръководител – председател на
Варненски апелативен съд съвместявани с функциите й на зам. председател и
председател на ТО.
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В обобщение работата на съдиите от ТО по този показател следва да се
определи като високо ефективна и през отчетния период.

БРОЙ ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА – РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА
ПРОВЕРКА. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ.

През отчетната 2013 г. пред ВКС на РБ са обжалвани актовете по общо 276
бр. дела, от които 186 бр. въззивни и 90 бр. частни търговски дела. Спрямо 2012 г.
общият брой на обжалваните дела е намален с 11 бр., а спрямо 2011 г. - увеличен
с 11 бр.. При съпоставка с броя на свършените през отчетния период със съдебен
акт по същество въззивни търговски дела със свършените през предходните две
години се налага извода, че въпреки значителния ръст в броя на решените дела,
намалява броят на обжалваните пред касационната инстанция.

Резултати от касационната проверка на върнатите през отчетния период
дела:

През периода са върнати общо 240 бр. въззивни дела, при 245 бр. за 2012 г.
и 125 бр. за 2011 г. т.е. спрямо предходната година се констатира много малко
намаление на бройката преминали през касационна проверка въззивни дела и
значително увеличение на същата бройка спрямо 2011 г.. От върнатите общо 240
бр. дела 156 бр. са въззивни търговски и 84 бр. въззивни частни.

1.Потвърдени са съдебните актове по общо 213 бр. дела.

От тях 140 бр. са по въззивни търговски дела, което представлява 89,74%  и
73 бр. по въззивни частни, което е 86,91%..  От потвърдените 140 бр. въззивни
решения по 3 бр. е допуснато касационно обжалване, след което решението е
оставено в сила. Останалите решения не са допуснати до касация. Впечатление
прави обстоятелството, че по едно от тези дела, по които въззивното решение
оставено в сила, съставът на апелативния съд се е произнесъл по въпроса за
допустимостта на преките искове по чл.226 ал.1 КЗ при уважени искове срещу
деликвента по чл.45 ЗЗД, както и по въпроса за допустимостта или евентуалната
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основателност на преките искове, преди постановяване на тълкувателното
решение по тълк.д. №1/2010 г. на ВКС. По друго от тези дела, въззивното решение
е постановено при противоречива практика на ВКС, но съобразено с
преобладаващата практика на касационната инстанция, а по третото – допускането
до касационно обжалване 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 84 бр. въззивни частни търговски дела, съдебните актове по
73 бр. от тях са потвърдени от касационната инстанция.

Изцяло потвърдените съдебни актове представляват 88,75% от всички
върнати след касационната проверка дела, при 93,88% за 2012 г. и 84,80% за 2011
г.. Само в сравнение с предходната 2012 г. година е налице известно намаление
броя на потвърдените съдебни актове. Същевременно обаче, сравнено с
предходните години /2011 г. и 2010 г./ се констатира непрекъснат ръст в  процента
на потвърдените съдебни актове, който 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 или отчасти
съдебни актове.

2.Изцяло отменени са съдебните актове по общо 15 бр. въззивни и
въззивни частни търговски дела, което представлява 6,25% от общо върнатите от
касационна проверка дела, при 3,67% за 2012 г. и 8% за 2011 г..

От върнатите от касационна проверка 156 бр. въззивни търговски дела само
по 8 бр. от тях решението е отменено изцяло, което представлява 5,13% при 0,60%
за 2012 г. и 4, 05% за 2011 г..
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От върнатите обжалвани съдебни актове по 84 бр. въззивни частни
търговски дела 7 бр. от тях са изцяло отменени, което прави 8,33%, при 10% за
2012 г. и 13,72% за 2011 г..

Видно от изложените по-горе данни, въпреки покачване процента  на  общо
отменените изцяло съдебни актове в сравнение с предходната 2012 г., този
процент остава традиционно изключително нисък, а по отношение на въззивните
частни дела дори бележи намаление.

3.Частично отменени са решенията по 6 бр. въззивни търговски дела,
което представлява 3,85% от върнатите от касационна проверка такива дела, при
3,03% за 2012 г. и 9,46% за 2011 г.. По този показател след резкия  спад след 2011
г. на процента частично отменени от касационната инстанция въззивни решения,
се констатира устойчивост в рамките на един изключително нисък процент, който
отново доказва високата квалификация на съдийския състав.

Частично отменени са съдебните актове и по 3 бр. въззивни частни дела.

Въз основа на изложеното в този раздел от доклада, като се отчете
непрекъснатия ръст на въззивните търговски дела през годините и
обстоятелството, че тези дела във времето продължават да са все по-усложнени
откъм фактическа и правна страна и изключително разнообразни по предмет,
съответно по приложим материален закон, по който в някои от случаите 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 много
високо качество на постановените от съдиите в ТО съдебни актове

НАТОВАРЕНОСТ

1. Натовареност по щат

През отчетния период средната натовареност по щат е 11,65 от
подлежащите на разглеждане дела и 10,08 от свършените дела, при съответно
10,83 и 9,36 за 2012 г. и 12 и 10,29 бр. за 2011 г.. Тази натовареност остава висока
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в сравнение с предходните години, въпреки попълването на състава на ТО и се
дължи на значителния ръст в постъплението на търговски дела. Съобразно
статистическите данни за средната натовареността по щат в апелативните
съдилища за 2012 г. от 6,12 бр. дела за разглеждане месечно натовареността по
щат в ТО надхвърля почти двукратно средната натовареност.

2. Действителна натовареност

Действителната натовареност на съдиите от отделението през отчетния
период спрямо всички дела за разглеждане е 11,76, а спрямо свършените дела е
10,17. Тази натовареност, независимо от включването през второто полугодие на
2013 г. на съдия Кристияна Генковска в състава на ТО с известни прекъсвания,
поради командироване и на наказателни съдии на вакантната щатна бройка,
отново е много висока и както през предходните години остава най-високата
действителна натовареност в Апелативен съд – Варна.

Към този показател, макар че не намира отражение в статистическия отчет,
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 по мерки за неотклонение 103 бр. и в съставите по наказателни
дела от общ характер 21 бр. Бройката на участие в съставите по въззивни
наказателни дела в сравнение с предходната година е значително увеличена /8 бр.
за 2012 г./. Последната констатация при значителната действителна натовареност
на съдиите в ТО, налага извода за дисбаланс в работата на съдиите в апелативния
съд като цяло по отношение на този показател и съответно необходимостта от
създаването на нова организация на съдийските състави в наказателно отделение,
която да сведе до минимум участието на граждански съдии по въззивни
наказателни дела.

И през отчетния период съдиите от търговско отделение участваха в
проверките на дейността на окръжните съдилища от съдебния район на ВАпС, за
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резултатите от които проверки бяха изготвени подробни доклади, обобщени от
председателя на отделението с препоръки за подобряване на работата.

Изготвени бяха становища по 13 бр. проекти за тълкувателни решения от
Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС по въпроси от
значение за уеднаквяване на съдебната практика.

3. Работа на съдебния помощник

През целия отчетен период в отделението работи и съдебният помощник
Августина Липованска, която участваше активно в работата на отделението.
Съобразно утвърдената регламентация на работата й, А. Липованска е извършила
проверка по редовността на постъпилите в съда въззивни жалби по 720 бр. броя
въззивни търговски дела вкл. и частни, при 692 бр. за 2012 г. и 645 бр. за 2011 г..
Извършила е проверка редовността на постъпилите касационни жалби по 330 бр.
дела, при 265 бр. дела за 2012 г. и 262 бр. за 2011 г.,  като е изготвила по всички
съответно анкетни листи с предложения по движението им. Изготвила е и проекти
на разпореждания във връзка с администрирането на касационните жалби общо
735 бр., при 625 бр. за 2012 г. и 620 бр. за 2011 г.. Отделно от това е подготвила
проекти на съдебни актове, по възложени й от съдиите в отделението въззивни
търговски дела общо 70 бр.. Активно е участвала при подготовката, включително и
чрез подбор на съдебна практика, 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.

ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  В ТО

И през отчетния период съдебното деловодство на ТО работи в пълен
състав от двама съдебни деловодители и двама съдебни секретари. Независимо
от увеличения брой търговски дела за разглеждане, благодарение на своя опит и
отговорно отношение към изпълнение на служебните си задължения те успяха да
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се справят в срок и качествено с поставените им задачи. Всички протоколи от
съдебните заседания са изготвяни в законоустановения срок. Деловодните книги са
водени в съответствие с изискванията на ПАРОАВАС/отм./. 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 2013 г. в съответствие с общия план за работа на
отделението, който е изпълнен. Изложеното обосновава извода за много-добрата
оценка на дейността на съдебната администрация в ТО.

БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ, ИЗМЕНЕНИ, ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО, ОБЕЗСИЛЕНИ –
РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА:

От общо свършените 847 бр. дела въззивните търговски са 399 бр.,
въззивни частни - 440 бр. и 8 бр. частни производства за определяне срок при
бавност.

От общо свършените 399 бр. въззивни търговски дела решени по същество
са 358 бр., от които:

Потвърдени са съдебните актове по 213 бр., което спрямо решените по
същество въззивни търговски дела представлява 59,50%.

Изменени отчасти са 103 бр., което е 28,78%.

Отменени изцяло са 31 бр., които представляват 8,66%.

Обезсилени са 11 бр.12 бр., което е 3,07%.

По съдилища те се разпределят така:

Варненски окръжен съд – от общо свършените 252 бр. въззивни търговски
дела изцяло потвърдени са решенията по 147 бр., изменени отчасти са 69 бр.,
отменени изцяло са 16 бр., обезсилени са решенията по 2 бр. и са прекратени
производствата по 18 бр. търг. дела. По всички частни дела за определяне срок
при бавност – 3 бр. жалбите са оставени без уважение.
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Добрички окръжен съд – от общо свършените 51 бр. въззивни търговски
дела изцяло потвърдени са решенията по 27 бр., изменени отчасти са 9 бр.,
отменени изцяло са 3 бр., обезсилени са 5 бр. и са прекратени производствата по 7
бр. търг. дела. Така, както и през предходната 2012 г. няма образувани частни дела
за определяне срок при бавност.

Разградски окръжен съд - от общо свършените 32 бр. въззивни търговски
дела изцяло потвърдени са решенията по 15 бр., изменени отчасти са 5 бр.,
отменени изцяло са 2 бр., обезсилено е 1 решение и са прекратени производствата
по 9 бр. дела. Образувано е 1 дело за определяне срок при бавност, жалбата по
която е оставена без уважение.

Силистренски окръжен съд - от общо свършените 25 бр. въззивни
търговски дела изцяло потвърдени са решенията по 9 бр., изменени отчасти са 7
бр., отменени изцяло са 4 бр., обезсилено е 1 решение  и е прекратено
производството по 4 бр. дела. Образувани са 2 бр. частни производства за
определяне срок при бавност, по 1 от които жалбата е уважена, а по другото
жалбата е оставена без уважение.

Търговищки окръжен съд - от общо свършените 14 бр. въззивни търговски
дела изцяло потвърдени са решенията по 5 бр., изменени отчасти са 5 бр.,
отменени изцяло са 2 бр., обезсилено е решението по 1 дело и е прекратено
производството по 1 дело. Образувано е 1 частно производство за определяне
срок при бавност, по което жалбата е оставена без уважение.

Шуменски окръжен съд – от общо свършените 24 бр. въззивни търговски
дела изцяло потвърдени са решенията по 10 бр., изменени отчасти са 7 бр.,
отменени изцяло – 4 бр., обезсилени - 1 бр. и по 2 бр. производството е
прекратено. Образувано е 1 частно дело за определяне срок при бавност, по което
жалбата е оставена без уважение.
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С най-висок процент потвърдени решения на база въззивна проверка е РОС
– 65,22%, следван от ВОС – 62,82%, ДОС – 61,36%, ШОС – 45,45%, СОС – 42,86%
и ТОС – 38,46%.

С най-нисък процент отменени изцяло решения на база същата проверка е
РОС – 8,69%, следван от ДОС – 6,82%, ВОС – 6,84%, ТОС – 15,38%, ШОС - 18,18%
и СОС – 19,05%.

С най-нисък процент отменени отчасти решения е ДОС – 20,45%, следван от
РОС – 21,74%, ВОС – 29,49%, ШОС – 31,82%, СОС – 33,33% и ТОС – 38,46%.

Изменено отчасти е и 1 решение на Русенски окръжен съд.

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, подлежаща на
конкретен анализ и съответни изводи в отчетните доклади.

В обобщение от общо свършените 399 бр. въззивни търговски дела, по 213
бр. първоинстанционното решение е потвърдено, по 103 бр. решението е отменено
отчасти, по 31 бр. първоинстанционното решение е отменено изцяло, по 11 бр.
първоинстанционното решение е обезсилено, а по 41 бр. производството е
прекратено.

На база решените въззивни търговски дела общо процентът на
потвърдените първоинстанционни решения за 2013 г. е 59,50%, при 64,69%  за
2012 г. и 55,22% за 2011 г.. На същата база процентът на отменените отчасти
първоинстанционни решения за 2013 г. е 28,77% при 24,06% за 2012 г. и 33,95% за
2011 г.. Процентът на изцяло отменените и обезсилени първоинстанционни
решения за 2013 г. е 11,73%, при 11,25% за 2012 г. и 10,08% за 2011 г..

Видно от данните, посочени по-горе, и през отчетния период  с известно
отклонение в сравнение с 2012 г., като цяло продължава тенденцията за
подобряване качеството на съдебните актове на окръжните съдилища по търговски
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дела. Налице е устойчиво задържане на почти еднакво ниско ниво процента на
отменените изцяло и обезсилени първоинстанционни решения, независимо от
факта, че причините за отмяната или обезсилването са най-различни и в някои от
случаите поради „невиновно” поведение на съда. Такива са случаите, при които
във въззивната инстанция са представени нови доказателства, повлияли на изхода
на делото, както и тези на отказ или оттегляне на иска или постигане на спогодба
пред въззивната инстанция. Последното следва да намери място за анализ в
отчетния доклад на съответния окръжен съд.

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 на осн. чл.106 ал.1 т.6 от ЗСВ в края на
отчетния период ревизии, отразени в изготвения от зам. председателя М. Христова
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..

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ В ТЪРГОВСКО
ОТДЕЛЕНИЕ НА ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД

Съобразно всички констатации по-горе в доклада и най-вече 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 много добра.
Впрочем оценката за работата  на ТО традиционно е такава, но на фона на
нарастващото през годините постъпление на търговски дела сега тя има особено
звучене. Високото качество е постигнато не само при най-висока бройка дела за
разглеждане спрямо предходните години, преобладаващата част от които са с
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фактическа и правна 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
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.

И през 2013 г. съдиите активно участваха в организираните форми на
обучение на национално и регионално ниво. Съдия В. Петров като член на
Националната съдебна мрежа взе участие в годишната среща на Европейската
съдебна мрежа в гр. Брюксел, както и в 48-та среща на националните лица за
контакт на Европейската съдебна мрежа за сътрудничество по граждански и
търговски дела също в гр. Брюксел, Белгия. Съдия А. Братанова участва в
обучение на синдици, организирано от Министерство на правосъдието. Същата е и
член на работната група за промяна на ТЗ част „Несъстоятелност” към МП. Съдия
П. Хорозова участва в симпозиум с международни лектори на тема „Право на
конкуренцията на ЕС”, организиран от Фондация „Институт за европейски проекти”,
както и в конкурсната комисия за преместване на съдии от районните съдилища.
Всички съдии от ТО взеха участие в Българо-Германски семинар на тема
„Европейска заповед за плащане и принудително изпълнение в Германия”,
проведен в рамките на двустранното сътрудничество между Апелативен съд –
Варна, Германската фондация за международноправно сътрудничество /ИРЦ/ и
със съдействието на Окръжен съд- гр. Добрич в КК „Албена”.
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V.АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ
1.КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ - СЪДИИ
В началото на 2013 г. щатната численост на магистратите в Апелативен съд

Варна беше 21.
До 27.09.2013г. административен ръководител – председател на съда беше

г-жа Виолета Бояджиева. През 2013г. се разделихме с една ярка личност,
изключителен професионалист, колега и човек. Г-жа Виолета Бояджиева ръководи
десет години Апелативен съд Варна с управленска, организационна и
комуникационна компетентност. В резултат на нейния управленски подход и богат
професионален опит Апелативен съд Варна постигна много добри резултати. В
дългогодишния си опит като ръководител г-жа Бояджиева доказа своята
способност да управлява, да мотивира съдиите и служителите за ефективна
работа, да отстоява независимостта на институцията и да полага усилия тя да
работи открито и прозрачно пред очите на обществото. Като председател на съда
тя достойно отстояваше независимостта,  интересите и авторитета на съдебната
власт.

С решение по протокол № 38/ 03.10.2013г. ВСС определи за изпълняващ
функциите „административен ръководител – председател” на Апелативен съд
Варна 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 № 20/ 23.05.2013г., на основание чл.30 ал.1
т.3 от ЗСВ, е разкрита една щатна бройка „съдия” за Търговско отделение на
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Апелативен съд Варна. На свободната щатна бройка, със заповед №
186/31.05.2013г. на Административния ръководител – председател на Апелативен
съд Варна е командирована Кристияна Генковска – съдия в Окръжен съд Варна, до
заемане на бройката след провеждане на конкурс.

Ръководител на Наказателно отделение през 2013г. е съдия Илия Пачолов.
В отделението са работили седем съдии Божидар Манев, Росица Лолова, Живка
Денева, Димитър Димитров, Павлина Димитрова и Румяна Панталеева.

Съдиите заседават три пъти седмично – вторник, четвъртък и петък.
В Гражданско отделение, ръководено от съдия Маринела Дончева, са

работили съдиите Северина Илиева, Диана Джамбазова, Иван Лещев, Пенка
Христова и Петя Петрова.

Търговско отделение е ръководено от съдия Мара Христова. В отделението
работят съдиите Вилиян Петров, Златка Златилова, Магдалена Недева, Радослав
Славов, Петя Хорозова и Анета Братанова.

Във вторник, заседава наказателно отделение, по мерки за неотклонение и в
четвъртък и петък, заседава по дела от общ характер. Търговско отделение
заседава във вторник, след обяд, а гражданско отделение заседава в сряда.

Въпреки наличието на зала за Апелативния съд, въпросът за нова съдебна
палата продължава да е актуален за нас, тъй като една зала не е достатъчна,
особено при отлаганията на делата, а има и кабинети, в които са настанени по
трима апелативни съдии. Не сме изгубили надежда за конструктивно решение на
този въпрос, за да бъде осъществен завършения, към този момент проект за нова
съдебна палата. Двамата млади варненски архитекти, които изпълниха проекта, са
отличени за своята дейност, включително и за проекта на новата съдебна палата,
който е отличен на европейско ниво, като най-добър проект за сграда,
изпълняваща социални функции.

Съдиите от Апелативен съд са с дълъг стаж и са високо квалифицирани.
Всички съдии в Апелативен съд са с ранг „съдия във ВКС” .
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2.Съдебна администрация
Кадрово обезпечение – служители
Щатната численост на администрацията на Апелативен съд Варна през

2013г. е останала непроменена, в сравнение с 2011г. и 2012г. – 30 съдебни
служители, като всички щатни бройки са били заети.

През годината няма напуснали или новопостъпили съдебни служители.
Структурата на съдебната администрация е била съобразена с

разпоредбите на Правилника за работа на администрацията в районните,
окръжните, административните, военните и апелативните съдилища /ПРАРОАВАС,
отм./ и включва: съдебен администратор, административен секретар, съдебни
служители от общата администрация, съдебни служители от специализираната
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 секретари и по един съдебен помощник. В
деловодство свършени дела работи един съдебен деловодител и в регистратура
един деловодител. Към специализираната администрация са и двама призовкари -
чистачи.

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
двама шофьори.

Така създадената организация, доказа през годините своята оптималност и
ефективност.
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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. Старшият 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.

Към края на отчетния период, съотношението по щат магистрати към
съдебни служители е 1/ 1,36. Реалното съотношение между магистратите и
служителите от специализираната администрация, които действително подпомагат
работата им е 1/ 0.91.

Повечето съдебни служители, са с продължителен стаж в съдебната
система. От 30 служители, 9 са със стаж над 5 години, 8 – над 10 години, 8 – над 20
години и само 5, със стаж под 5 години в съдебната система, което сочи за
професионализъм, рутина 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
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сътрудничество с ръководството на институцията. Основните методи за работа на
Пресслужбата са: планиране, анализ и управление на конкретни дейности, които
водят до осигуряването на по-широк и открит достъп до информация за дейността
на съда, както и за утвърждаване образа му като стабилна, отговорна,
безпристрастна, високо професионална и авторитетна институция.

През 2013г. работата на експерта „Връзки с обществеността” е била
насочена към: предоставяне информация на медиите от съдебния район и
обществеността за дейността на Апелативен съд Варна; планиране и
осъществяване на дейности, свързани с реализирането на Медийната стратегия на
съда за канализиране усилията на правораздавателните институции от
апелативния район за по-широк достъп на гражданите, медиите и бизнеса до
обективна, компетентна и точна информация, за повишаване на компетентността и
умението на съдии и служители, за провеждане политика на публичност, за
подобряване на общественото доверие в работата съдилищата чрез развитие на
единна Стратегия за прозрачни и достъпни съдилища от Варненския апелативен
район; повишаване на компетентността и умението на съдии и служители за
провеждане политика на публичност, за подобряване на общественото доверие,
чрез осъществяване на унифицирана политика за прозрачни и достъпни съдилища
от съдебния район на ВАпС; проучване и анализ на нагласите на потребителите на
съдебно-административни услуги за качеството на администриране и управление
на съда; популяризиране опита на съда по прилагането на активна медийна
политика, която регулира не само стандартите за контакти с медии, но и с
партниращи институции и с гражданите (дни на отворените врати, образователни
форми на работа на съда в партньорство с висши учебни заведения и пр.).

Основните характеристики на медийната политика през 2013 са били:
актуалност – съобразява се с реалните обществени и институционални
потребности, с изискванията на професионалната етика и закона; диалогичност –
съзнателно търсена двупосочност при обмена на информация; отговорност и
прозрачност, основани на синхронизирани действия и постоянни усилия за
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наблюдение, анализ и оценка за изпълнението на медийната политика;
насърчаване на отворен тип комуникация и подобряване прозрачността на
дейностите; яснотата на езика на който се предоставя информацията;
многообразие на информационните канали, с оглед достигането до максимално
широка аудитория.

През 2013г. експерта „Връзки с обществеността” е извършвал всекидневен
мониторинг на печатните издания и електронните медии, които информират и
коментират въпроси и теми, свързани с дейността на Апелативен съд Варна;
подготовка и организация на  пресконференции и брифинги на съда във връзка с
отчет, анализ и тенденции в работата на Апелативен съд за 2013 година/април
2013/, създаване на Обществен съвет за строителството на нова Съдебна палата
във Варна и подписване на съвместно обща Декларация за подкрепа на
инициативата Варна да има своя знакова институционална сграда/октомври 2013/;
брифинг на Министъра на правосъдието Зинаида Златанова и на Даниела Костова,
член на ВСС във връзка с посещение във Варна на министъра за запознаване с
условията на работа на съдебните институции във Варна/ноември 2013/;
публикации на Интернет страницата на Апелативен съд Варна - прессъобщения  за
постановени съдебни актове, за събития, свързани с дейността на съда;
актуализиране своевременно информацията, предоставяна чрез web страницата
на съда; осигуряване присъствието на медиите по време съдебни заседания по
дела от обществен интерес, съобразно правилата за взаимодействие, утвърдени
между съда и медиите; подпомагане административния ръководител и
представители на съдиите и съдебната администрация при публични медийни
изяви; поддържане архив за медийните изяви на представители на ръководството
на съда; консултиране послания, изявления, официални писма и позиции или
становища изразени от ръководството на съда и съдии - покана за учредяване на
Обществен съвет за строителството на Съдебна палата във Варна, декларация в
подкрепа действията на Обществения съвет, обръщение на Обществения съвет
към правни НПО, асоциации, институти и към върховните съдилища на РБ и ВСС,
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обръщение от името на Обществения съвет към Министър председателя, към
Министъра на правосъдието и вицепремиер,към Областния управител на Варна,
отговор на журналистически публикации в предаване на БНТ „Открито“ с Валя
Ахчиева.

През 2013г. експертът „Връзки с обществеността“ на ВАпС участва с
експертно мнение при изготвянето на официални документи на ВСС: участие в
Работна група при ВСС в Комисия „Публични комуникации” за изготвяне на
Комуникационна политика на ВСС; изготвяне на Проект на „Комуникационна
политика на ВСС“, като представи и защити проекта на „Комуникационна политика
на ВСС“ пред Комисия „Публични комуникации” на ВСС и пред Гражданския съвет
при ВСС; изготви План за действие по изпълнението на Комуникационната
политика на ВСС, като представи и защити Плана за действие по изпълнението на
Комуникационната политика на ВСС пред Комисия „Публични комуникации на ВСС
и пред Гражданския съвет при ВСС.

Проектът за Комуникационна политика и Планът за действие по
изпълнението на Комуникационната политика на ВСС са гласувани от ръководния
орган и са официални документи на съвета.

През 2013г. Елена Бангиева планира и участва в провеждането на Открити
дни в съда. Инициативата се проведе през месец април 2013 – съвместен Открит
ден в Съдебната палата на пл. „Независимост“ във Варна между всички съдебни
институции, във връзка с Деня на българската Конституция и празник на юриста.

Експертът „Връзки с обществеността“ популяризира опита на Апелативен
съд Варна по прилагането на активна медийна стратегия: „Стандарти за
реализиране на ефективна медийна политика и практиката на ВОС“ – презентация
на Обучителен семинар за съдии от Административен съд Русе и журналисти от
регионалните медии; презентация „Информационната политика на съдебната
система“ на Кръгла маса, организирана от ВСС, НИП и Германската фондация на
международно правно сътрудничество /октомври 2013 година/.
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Добрата подготовка, проявеното старание и желанието на съдебните
служители да поддържат и повишават квалификацията си, бяха оценени при
годишното им атестиране. Комисията извършила атестирането отчете, 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.188 от Правилника за администрацията в
районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища
/отм. /, бяха повишени в ранг четири съдебни служители.

През 2013г. 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.

3.Квалификация. Квалификация на служители
През 2013г. различни обучения са преминали шестнадесет съдебни

служители. В обучение на тема „Административни документи, структурни схеми и
задължителни реквизити по БДС при съставянето им” са участвали седем съдебни
служители. Пет съдебни служители са участвали в обучение на тема „Съдебна
администрация – отговорности, възможност за професионална екипна работа”.

Системните администратори Веселка Ганчева и Красимир Лазаров са
участваха в две обучения по „Доизграждане на единна информационна система”.

Съдебните помощници  също активно участваха в различни форми на
обучение за повишаване на квалификацията си. Кристияна Кръстева участва в две
дистанционни обучения на теми „Престъпления, извършени от длъжностни лица.
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Документни престъпления” и „Процесуални нарушения в наказателното
производство”. Венцислав Петров е преминал също две дистанционни обучения на
теми „Съдебен контрол по принудителните изпълнения по ГПК” и
„Правораздаването в гражданския процес”. Той и Августина Липованска участваха
в семинара „Европейска заповед за плащане и принудително изпълнение В
Германия”, организиран по инициатива на Апелативен съд Варна от Германска
фондация за международно правно сътрудничество/IRZ/ .

Йорданка Чавдарова – съдебен администратор премина обучение
организирано от Държавна агенция „Архиви” за запознаване с новите положения в
Методическия кодекс, включващо обсъждане и разискване на варианти за
приложението му.

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.

4.Материална и финансова обезпеченост
Апелативният съд Варна, ползва петия, последен етаж от сградата на

Съдебната палата, в която се помещават и Окръжният 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
недостатъчния брой на помещенията.

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.
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Апелативният 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
2013г. бюджетна сметка на съда. Разходите бяха извършвани икономично,
целесъобразно и единствено, с цел осигуряване на добри условия за ефективно
протичане на работния процес.

И през 2013г. 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.

Беше изпълнено и 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 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 2013г.
магистратите и съдебните служители работещи ежедневно с компютър бяха
снабдени с лични препразни средства – очила за работа с компютър.

Както и друга година, усилията на ръководството, бяха насочени към
създаване на добра организация на работните места и осигуряване удобство за
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работа. В рамките на бюджетната сметка бяха подменени  работни столове в
съдийски кабинети, беше извършен ремонт и подмяна в три кабинета на щори,
регулиране и ремонт на дограма, профилактика на климатици и други наложителни
дребни ремонти по оборудването, ВиК, електрическата и отоплителни инсталации.

5.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 2013 година бяха закупени 6 броя лазерни принтера, един брой
лазерно многофункционално устройство, 4 броя настолни скенера, един брой
непрекъсваемо токозахранващо устройство, един брой NAS – мрежово устройство
за съхранение на данни, комуникационно оборудване Cisco 52-портов switch, с
инсталирането на което ще се повиши скоростта на пренос на данни. Със средства
отпуснати от ВСС беше закупен нисък клас сървър, който напълно задоволява
нуждите на ЕИСПП за безпроблемна работа.

Основния сървър осигурява сигурност на данните на информационната
система и покрива съвременните изисквания за безпроблемна работа. Същият е
конфигуриран като домейн контролер и е осигурен с подходящо токозахранващо
устройство.

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.

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.
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След многократните ни искания за закупуване на техника за осъществяване
на видеоконферентни връзки, такава ни беше осигурена от ВСС в края на
годината.

От 2000г. в Апелативен 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,
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 2013 година САС„Съдебно деловодство” са
направени две актуализации. Една от актуализациите е във връзка с проекта по
ОПАК за надграждане и свързване на деловодната информационна система при
регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП.

Във връзка, с изискванията за разпределение на постъпващите за
образуване дела, на принципа на случайния подбор се използва утвърдения от
ВСС програмен продукт LawChoice , при спазване на Вътрешните правила за
случайното разпределение на делата.

Съдът използва правно-информационен програмен продукт Апис 7 - модули
Право, Практика, Процедури, Време, Финанси, Глобус 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.
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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, 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.

6.КВАЛИФИКАЦИЯ НА МАГИСТРАТИ – СЪСТОЯНИЕ, НЕОБХОДИМОСТ
ОТ ПОВИШАВАНЕ.

Съдиите от Апелативен съд Варна през 2013г. са участвали в семинарите
организирани от НИП, Неправителствени организации, чуждестранни фондации и
местни – организирани от съдилищата по места. 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.

Общо за 2013 г. съдиите от АС са участвали в четиринадесет семинара,
организирани от горепосочените институции, в които са участвали 14 магистрати,
някои от които по няколко пъти. Седем от съдиите, не са участвали в нито една
квалификационна форма, въпреки организираните семинари във Варна.

В периода от 19-20.09.2013г., по инициатива на Председателя на ВАС, се
проведе семинар на тема „Европейска заповед за плащане и принудително
изпълнение в Германия”, организиран, в рамките на двустранното сътрудничество
между Германската Фондация за Международно Правно Сътрудничество („IRZ”) и
ВАпС. Представители на немските партньори, бяха лекторите д-р Свеня Шрьодер
Ломб – действащ Председател на Районен съд Вединг, Съд за европейска заповед
за плащане Германия и г-н Тим Беренд, който е бил действащ съдия, а
понастоящем работи в Министерството на правосъдието на провинция Северен
Рейн - Вестфалия.

Участие от българска страна взеха зам.председателите и ръководители на
Гражданско и Търговско отделения на Апелативен съд Варна и съдии от двете
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отделения, както и административни ръководители – председатели,
зам.председатели и съдии от съдилища от Варненски апелативен район.

Бяха Разгледани няколко от по-важните за прилагането Регламенти на
Европейската общност, като особено внимание беше обърнато на Регламент /ЕО/
№ 1896/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура
за европейска заповед за плащане.

Лекциите на гостите, предизвикаха изключителен интерес сред участниците
и бяха съпроводени от оживени дискусии в частта относно сравнителния анализ на
заповедното производство по българския ГПК и правоприлагането на Европейската
заповед за плащане.

Основната цел на семинара се състоеше в запознаване на българските
магистрати с очакваната все повече да навлиза в правоприлагането в България,
Европейска заповед за плащане, както и със съпровождащите това проблеми,
респективно с проблеми от практическо естество при провеждането на самото
принудително изпълнение.

Лекциите обхванаха редица теми, сред които интерес представляваше
структурата на съдебната система в Германия, правомощията на отделните
органи, включително съдебните помощници, които в Германия имат специфични
правомощия и се доближават като функции до тези на българските районни съдии
по отношение издаването на заповедите за изпълнение и на съдебните
изпълнители, досежно производствата по обжалване на публичните продани.

Бяха раздадени материали на хартиен носител, свързани с  лекторското
изложение на водещите семинара, а също така съдържащи редица много
любопитни статистики за прилагането на Европейската заповед за плащане в
европейски държави, сред които и Австрия, където се оказа, че компютъризацията
и като цяло електронното провеждане на цялото производство, е може би на най-
високо ниво в цяла Европа.

Изводът, който може да се направи е, че подобни семинари имат важно
значение, след като България е вече няколко години част от европейското
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семейство и не може да остане встрани от европейското правоприлагане, за което
без подобни правни специализирани курсове, справедливото и точно прилагане на
закона ще бъде трудно изпълнима цел.

Поредният семинар, организиран от Германската Фондация за
Международно Правно Сътрудничество - IRZ по инициатива на Апелативен съд
Варна премина при засилен интерес от страна на българските участници и много
добра организация от страна на немските партньори. Сътрудничеството между
„IRZ” и ВАпС, за пореден път доказа, че е изключително полезно да се почерпи от
опита на немските съдии и без съмнение доказва желанието за обмяна на опит, в
областта на двустранните ни взаимоотношения и подобряване на дейността на
българските съдилища на европейско ниво.

Особено полезни за съдиите, са семинарите, организирани на регионално
ниво. През 2013г. беше проведен семинар по въпросите на обезпечителното и
изпълнително производство, в който взеха участие масово съдии от окръжните
съдилища на Варненския апелативен район.

През месец октомври 2013г. по инициатива на председателите на
Апелативен и Окръжен съд Варна беше създаден Обществен съвет в подкрепа на
проекта за изграждане на съдебна палата във Варна. Дейността на този съвет
позволи проблема с изграждането на съдебна палата да придобие широк
обществен отзвук. Посещението на министъра на правосъдието г-жа Зинаида
Златанова в Окръжен съд Варна бе доказателство, че Варна не е забравена и има
пълно основание да желае своята съдебна палата. Изпълнени сме с надежда за
конструктивно решение на този въпрос, за да бъде осъществен създадения проект
за нова съдебна палата, който е отличен на европейско ниво, като най-добър
проект за сграда, изпълняваща социални функции.

7.РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА.
През 2013г. бяха ревизирани всички окръжни съдилища в района. Ревизиите

бяха извършени на основание заповед № 369/10.10.2013 г. на
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И.ф.Адм.ръководител - Председател на Апелативния съд Варна от групи съдии, по
материи. Резултатите от проверката бяха анализирани и обобщени, също по
колегии и бяха изпратени за анализ и за вземане на мерки от ръководствата на
окръжните съдилища.

При обобщаване на резултатите от ревизиите, не бяха констатирани
слабости, в работата на съдилищата. Изводите за качеството на наказателното
правораздаване, както и цялостната оценка на работата на съдиите от
наказателните отделения в окръжните съдилища през проверявания период са
положителни.

Най-общите констатации бяха свързани с подготовката на делата, която е
по-слаба в някои съдилища, в резултат на която се отлагат дела. В резултат на
отлагането на делата и неоправданото връщане на гражданите от съдебните зали
се получава и разколебаването на доверието в съдебната система.

По търговските и гражданските дела препоръките са свързани също до
свеждане до минимум причините за отлагане на делата и отмяната на хода по
същество, чрез провеждане на прецизна предварителна подготовка на делата
преди съдебно заседание; упражняване на системен контрол върху работата на
деловодствата по призоваване на страните и вещите лица; прецизиране на
вписванията в срочните книги, касаещи отразяването на резултата от приключване
на  съответното дело, ясно отразяване причините за отлагане, а в описните книги
отразяване движението и архивирането на делата.

Като цяло съдилищата в района на Апелативен съд Варна бележат
изключително добри резултати по срочността на приключване на делата,
включително по изготвянето на съдебните актове в законоустановения срок.

Ревизиите, които се провеждат ежегодно, имат голямо значение за
подобряване работата в окръжните съдилища и за уеднаквяване на практиката им.
Заедно със семинарите, които се провеждат на място в апелативния район,
допринасят за повишаване качеството на работа, без съдиите да се откъсват
задълго от ежедневната си работа.
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8.ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВКС И ЗА
УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА.

През 2013 г. бяха изготвени проекто предложения за 20 тълкувателни
решения, от които 5 на гражданско отделение, едно на търговско отделение, 12 по
които са дали становища гражданско и търговско отделения и 2 на наказателно
отделение на Варненския апелативен съд.

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.

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА:
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