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І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

 

1.Брой дела за разглеждане към 01.01.2012г., новообразувани, 

останали несвършени от предходен период. 

През 2012 година, във Варненския апелативен съд, са разгледани 

общо 2030 дела – наказателни, граждански, търговски. 

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

следва: 

 2010 година – 1870 бр. 

 2011 година -  1935 бр. 

 2012 година – 1815 бр. 

В Наказателно отделение постъпилите наказателните дела са:  

 2010 година – 492 дела, от тях въззивни наказателни от общ 

характер 185 и частни наказателни дела 307. 

 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  

От тези данни е видно, че общият брой на новообразуваните 

наказателните дела  е намалял, в сравнение, с предходните две години.  

По отношение на делата от общ характер е налице устойчивост, 

тъй като през настоящата година, броят им е намалял само с едно дело.  

По отношение на частните наказателни дела е налице значително 

намаление от 307 за 2010 г., 304 за 2011 г., на 219 през 2012 г. 
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През изследвания тригодишен период, в Гражданското 

отделение постъпилите дела са, както следва: 

 2010 г. – общо 685 дела, от които въззивни граждански – 231 

бр. и частни граждански дела – 454 бр. 

 2011 г. – общо 664 дела, от които въззивни граждански 200 

бр. и частни граждански дела – 464 бр.  

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

бр. и частни граждански дела – 430 бр . 

В гражданската колегия е налице тенденция на намаление, в 

сравнение, с предходните две години. Налице е тенденция на 

увеличение на броя на въззивните граждански дела, в сравнение, с 2011 

г. и на намаление на частните граждански дела, в сравнение с 

предходните две години. 

През последните три години, в Търговското отделение  

постъпилите дела са, както следва: 

 2010 г. – 693 дела, от които въззивни търговски 264 бр. и 

частни търговски дела – 429 бр. 

 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. 

От тези данни е видно, че е налице тенденция на устойчивост, в 

сравнение, с предходната година, като въззивните търговски дела 
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бележат увеличение, в сравнение с предходната, а частните бележат 

намаление, но само с 25 дела, в сравнение с предходната година.  

От горните данни е видно, че намалението на общия брой на 

делата, не е съществено и се дължи на намалението на частните 

наказателни, граждански и търговски дела. Броят на въззивните дела, 

сочи устойчивост, с тенденция към увеличение, при гражданските и най-

вече търговските дела, докато, при наказателните дела е налице 

намаление, в сравнение с предходната година, но само, с четири дела.  

 

 

Броят на несвършените дела към 01.01.2012 г. е 215 дела, от които 

34 наказателни дела, от тях възз.наказателни 28 бр. и ч.н.д.- 6 бр.; 

гражданските дела са 58 бр., от които 37 възз.граждански  дела и 21 бр. 

частни граждански дела; търговските дела са 123 бр., от които 

възз.търговски дела 84 бр. и 39 бр. частни търговски дела.   

В края на 2012 г., броят на несвършените дела е 215 бр. От тях 49 

наказателни дела, от които възз.наказателни 35 бр. и частни наказателни 
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дела 14 бр. Гражданските дела са 42 бр., от които възз. граждански дела  

36 бр. и частни граждански дела 6 бр. Търговските дела са 124 бр., от 

които възз.търговски дела 83 бр. и частни търговски дела  - 41 броя.  

Процентът на несвършените, в края на 2012 г., в съотношение към 

общия брой на делата за разглеждане през 2012 г., възлиза на 11 %, а 

спрямо свършените дела, възлиза на 12 %. 

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: 

 2010 г. – 18 бр. 

 2011 г. – 17 бр. 

 2012 г. – 9 бр. 

При жалбите за бавност е налице намаление наполовина, в 

сравнение, с предходните две години, който факт свидетелства за 

подобряване на работата, по движение на делата, в окръжните 

съдилища в района. 

През 2010 г., са постъпили искания за СРС, спрямо две лица, но с 

различни способи, поради което броят на исканията възлиза на 14, които 

към настоящия момент, са унищожени. За едно от лицата, 

информацията е използвана за изготвяне на ВДС. 

През последните две години няма постъпили искания за СРС.  

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

период от време /. 
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 През 2010 г. са свършени 1811 дела 

 През 2011 г. са свършени 1880 дела 

 През 2012 г. са свършени 1815 дела 

Средно годишно, в последните три години, са свършвани по 1835 

дела. 

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

сравнение с 2010 година и намаление, в сравнение, с предходната 

година. 

Свършените наказателни дела: 

 2010 г. – 497 дела, от които въззивни наказателни – 188 и 

частни наказателни 309 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. 

Средно годишно са свършвани по 447 дела. 

Налице е тенденция на намаление, на свършени наказателни 

дела, която се дължи основно на намалението на частните наказателни 

дела. 

Свършени граждански дела: 

 2010 г. – 663 дела, от които въззивни граждански – 213 дела 

и частни граждански 450 бр. 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 

Средно годишно, са свършвани 661 дела. Налице е устойчивост, с 

тенденция на увеличение, при въззивните граждански дела. 

Свършени търговски дела: 

 2010 г. – 651 дела, от които въззивни търговски – 232 бр. и 

частни търговски дела – 419 бр. 

 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. 

Средно годишно са свършвани по 726 дела. 

При търговските дела е налице тенденция на непрекъснато 

увеличение на въззивните търговски дела и устойчивост, при частните 

търговски дела. 

За наказателните дела се наблюдава намаление, което  е 

незначително, при въззивните и чувствително, при частните дела. За 

гражданските дела, се наблюдава увеличение на въззивните и 

устойчивост, при частните дела. Най-голямо е увеличението, при 

въззивните търговски дела, докато при частните е налице устойчивост.  

Относителния дял на свършените наказателни дела, спрямо общо 

свършените дела, възлиза на 20.38 %, докато при гражданските дела 

този процент е 36.30. Най-висок е относителният дял, на свършените 

търговски дела – 43.30 %.  
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Решени дела в 3-месечен срок 

 През 2010 г. решените в 3-месечен срок дела, са 1679, което 

представлява 93 % от свършените дела. 

 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 % 

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. 
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Решените в тримесечен срок наказателни дела са 318, което 

представлява 86 %  от свършените. От тях 107 дела, са въззивни 

наказателни, което представлява 67% и ЧНД -  211, които са 100% 

решени в срок. Налице е тенденция на устойчивост на процента на 

свършените в тримесечен срок дела в наказателното отделение, в 

сравнение, с предходните години. 

 Решените, в тримесечен срок граждански дела, са 632, което 

представлява 96 % от общо свършените граждански дела. От тях, 

въззивни граждански са 195, или 91 %, частните граждански дела са  437 

броя и са 100 % решени в срок. Решените жалби за бавност са 4 бр., или 

100 % са решени в срок.  

Налице е тенденция на устойчивост на този показател, което сочи 

на добра работа в гражданско отделение, по отношение на срочността 

на изготвяне на съдебните актове. 

Решените в тримесечен срок търговски дела са 689 бр., което 

представлява 88 %  от свършените търговски дела. От тях въззивните 

търговски дела са 248, или 73 %, частните търговски дела са 441, или 

100 % са решени в срок. Решените  жалби за бавност са 5, при 100 % 

решени в срок.  

Въпреки, прекомерно голямата натовареност, в търговско 

отделение, са постигнати много добри резултати и по този показател, 

през отчетната 2012 година. 

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

През отчетния период, са решени по същество общо 1679 дела, от 

които 675 въззивни, 995 частни и 9 жалби за бавност. 
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От тях по същество, са решени общо 355 наказателни дела, от 

които въззивни наказателни 154 и ЧНД 201 дела.  

Гражданските дела, решени по същество са 587, от които 

въззивните  граждански са 201 дела, частните гр.дела са 382, жалбите 

за бавност - 4. 

Търговските дела, решени по същество са 737, от които 

въззивните търговски са 320, частните търговски дела - 412, жалбите за 

бавност -  5. 

4. Резултати от въззивната проверка. Брой на потвърдените, 

изменени, отменени, обезсилени, изцяло отменени и постановени нови 

съдебни актове, върнати за ново разглеждане.  

 От всички решени по същество 675 въззивни дела са 

потвърдени 412 дела, което представлява 61.03 % . Броят на 

потвърдените дела е с десет процента по висок, в сравнение, с 

предходната 2011 г., което сочи подобряване качеството на съдебните 

актове в окръжните съдилища в района. 

От решените по същество въззивни наказателни дела – 154 бр. са 

потвърдени 84 дела, което представлява 54.54 %, или повече от 

половината.  

От решените по същество граждански дела 201 бр., са 

потвърдени 121 дела, което представлява 60.19 % .  

От решените по същество въззивни търговски дела 320 бр., са 

потвърдени 207 дела, което представлява 64.68 % . 

От решените по същество 675 въззивни дела, са изменени 154 

бр.,  или 22.81 %. От тях: 
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Изменените наказателните дела са 33 бр., или 21.42 %.  

От гражданските дела са изменени 44 бр., или 21.89 % . 

Търговски дела са изменени 77 бр., което представлява 24.06 %.   

Високият брой на потвърдените и изменени дела, 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 64 дела, /като въззивната инстанция се е 

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

представлява 9.48% от решените по същество въззивни 675 дела. От 

тях: 

Наказателни – 13 дела, което представлява 8.44 %,  

Граждански  – 27 дела, което представлява 13.43 %  

Търговски  - 24 дела, което представлява 7.05 % . 

 

От решените въззивни дела по същество 675 бр., са отменени, 

обезсилени и върнати за ново разглеждане, общо 44 дела, което 

представлява 6.51 %, от които: 

Наказателни - 23 дела, което представлява 14.93 %.  

Граждански дела  – 9 бр., което представлява 4.47 %  

Търговски дела - 12, което представлява 3.75 %  

От общо свършените 712 въззивни дела - 37  са прекратените, 

което представлява 5.19 %. , от които: 

- наказателни са 5 бр., което представлява 3.14 %,  
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- гражданските са 13, което представлява 6.07 % ,  

- търговските са 19, което е 5.6 %. 

От общо насрочените 954 дела, през отчетния период са 

отложени 115 дела, което представлява 12.05 %, от които: 

Наказателни -  от 312 насрочени - отложени 15 дела, или 4.80 %.  

Граждански – от 231 насрочени - отложени 23, или 9.95 %.  

Търговски – от 411 насрочени - отложени 77 дела, или 18.73 %. 

Сравнително ниският процент на отложените наказателни дела е 

едно добро постижение. То е свидетелство за предварителната, 

задълбочена проверка на делата от страна на съдиите и служителите.  

При търговски дела, процентът на отложените дела е свързан, с 

тяхната специфика. При този вид дела, събирането на нови 

доказателства, води до отлагане на делата във времето, както и 

назначаването на съдебно икономически експертизи. Това обаче води, 

до всестранното изясняване и правилното решаване на делата.  

Основната причина за отлагане на наказателните дела, са 

исканията за нови доказателства, включително и експертизи, пред 

въззивния съд, отсъствието на страните, или на техни защитници, 

нередовно призоваване и други. 

По гражданските дела причините за отлагане, са идентични, с 

гореописаните – искания за нови доказателства, експертизи и други. 

 

5. Резултати от касационна проверка - Брой обжалвани и 

протестирани дела. Отменени съдебни актове: 
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Общо обжалваните през отчетния период дела са 608, от които 

427 са въззивни дела и 181 частни дела.  

От тях въззивни наказателни са 75 дела, 246 дела са граждански, 

от които 159 въззивни и 87 частни граждански дела. Обжалвани са 287 

търговски дела, от които въззивни търговски са 193 дела и 94 частни 

търговски дела. 

Резултати от касационна проверка на делата, върнати през 

отчетния период: 

От обжалваните и върнати 380 дела, при касационната проверка 

са потвърдени общо 333 дела, което представлява 87.63 % от общо 

обжалваните и върнати през отчетния период дела. 

От общо обжалваните и върнати 78 въззивни наказателни дела 

са потвърдени 55 наказателни дела, или 70,51 %, спрямо върнатите 

през отчетния период.  

От общо обжалваните и върнати 137 граждански дела, са 

потвърдени 120 граждански дела, което е 87.59 % .  

От общо обжалваните 165 въззивни търговски дела, са 

потвърдени 158 бр.,  или 95.75%. 

Броят на делата, по които са изменени съдебните актове е 24, 

което представлява 6.31% от обжалваните и върнати дела, през 

отчетния период. От тях наказателните са 11 бр., или 14,10%; 

гражданските са 8 бр., което представлява  5.83 % и търговските дела са 

5 бр., или 3.03 %. 
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Броят на отменените общо дела е 21, което представлява 

5.55%, от общо обжалваните и върнати дела през отчетния период.  

 

Отмените наказателни дела са 12, което представлява 15,38 %. 

Отменените граждански дела са 8,  или 5.83 % 

Отменените търговски дела са 1, или 0.6 %. 

 

Високият процент 87.63 на потвърдените дела / с десет пункта 

повече от предходната година/,  от всички видове и сравнително ниските 

проценти на отменените при гражданско и особено търговско отделение 

- 0.6 %, свидетелстват, за много добро качество на съдебните актове, в 

Апелативния съд, през отчетната година. В търговско отделение е 

отменено само едно дело, което на фона на непрекъснато 

увеличаващото се постъпление на търговските дела, сочи високото 

качество в работата на това отделение и голямата интензификация на 

труда на съдиите. 
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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; 

-при търговските дела - липса на трайно установена съдебна 

практика или противоречива такава.  

6.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ В АС. 

Средната натовареност по щат е, както следва: 

Спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела: 

 2010 г. – 7,82      -  7,19 

 2011 г. – 8.31      -  7.46 
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 2012 г. – 8.06    -    7.20 

 

 

През 2012 г. средната натовареност по щат сочи на устойчивост, с 

тенденция към незначително намаление, както спрямо делата за 

разглеждане, така и спрямо свършените дела. 

 

Действителна натовареност, спрямо делата за разглеждане и 

спрямо свършените дела: 

 2010 г. - 11,59     - 10,65 

 2011 г. – 12.22    - 10.97 

 2012 г. -   10.05   -  8.99 

 

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 2012 година, средната месечна натовареност 

по щат на един съдия, от апелативен съд за страната, спрямо делата за 

разглеждане е 6.99, докато за Варненския апелативен съд, възлиза на 

9.30 , което поставя Варненския апелативен съд на второ място, след 

Софийския апелативен съд. Съгласно същите данни, средната 

натовареност, за свършени дела от един съдия, за един месец е 5.53, 

докато за Варненския апелативен съд, тя възлиза на 7.38, също след 

Софийски апелативен съд. Подобни са резултатите и за действителната 

натовареност в апелативните съдилища. Средната натовареност, 

спрямо делата за разглеждане е 7.77, докато във Варненския 

апелативен съд възлиза на 10.22 – отново след Софийски апелативен 

съд. Средната натовареност на един съдия, от апелативен съд, спрямо 

свършените дела за един месец възлиза на 6.18 дела, а за Варненския 

апелативен съд възлиза на 8.11, отново след Софийски апелативен съд. 
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От тези данни е видно, че натовареността на варненските 

апелативни съдии, както по щат, така и по действителната натовареност 

е по-висока от средната за страната. Тази констатация е направена по 

статистически данни на ВСС за първото полугодие на 2012 г. /за второто 

полугодие липсват такива данни/. 

От тези данни е видно, че действителната натовареност за 2012 

година, както спрямо делата за разглеждане, така и спрямо свършените 

дела е най-висока за апелативните съдилища, след Софийския 

апелативен съд. Тя свидетелства за голямото напрежение, 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. 

След изготвянето на статистическите отчети и на доклада, 

получихме указания от ВСС, при изчисляването на действителната 

натовареност, да се изключва съдебната ваканция, предвидена в ЗСВ. 

По този начин изчислени резултатите за действителната натовареност 

са следните: спрямо делата за разглеждане 8.32 и спрямо свършените 

дела 7.44, без това да позволява сравняването им с резултатите от 

предишните години, тъй като те са изготвени, като е изключвана 

съдебната ваканция.  
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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: 

 2010 г.  – 144 съдии, са разглеждали 16918 дела, или 

средната натовареност на един съдия от окръжен съд, в 

Апелативния район възлиза на 117 дела. 

 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.  

Средно за изследваните три години, в окръжните съдилища, 

делата за разглеждане са 16981, като средната натовареност на един 

съдия от окръжен съд е 120 дела. 

Налице е тенденция на увеличение броя, на общо постъпилите за 

разглеждане дела, в сравнение, с предходните две години. 

Свършени дела в окръжните съдилища от Апелативния район са: 

 2010 г. – свършени общо 14603 дела от 144 съдии, или 

средната натовареност, на един съдия от ОС е 101 дела 

 2011 г. – свършени общо 14306 дела от 144 съдии, или 

средната натовареност, на един съдия от ОС е 99 дела 
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 2012 г. – свършени общо 15093 дела от 135 съдии, или 

средната натовареност, на един съдия от ОС, спрямо 

свършените дела е 112 дела. 

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

свършени 14667 дела, като средната натовареност, на един съдия от 

окръжен съд е по 104 дела. 

Налице е тенденция на увеличение на делата, които средно са 

свършвани от един съдия, в сравнение, с предходните две години. 

 

 

 

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: 

2010 г. – 9262 дела 
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2011 г. – 9684 дела 

2012 г. – 10367 дела 

Броят на съдиите, през 2010 г. – 63 съдии, през 2011 г. – 63 съдии 

и през 2012 г. – 56 съдии. 

Средната натовареност на един съдия по този показател дела за 

разглеждане е 147 дела през 2010 г. , 154 дела за 2011 г. и 185 дела за 

2012 г. От тези данни е видно, че има завишение на делата за 

разглеждане, както и на средната натовареност за годината, в сравнение 

с предходни години, при намаление броя на съдиите. 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, а за ВОС е 185 дела за 2012 г., което показва  

чувствително увеличение на този показател. 

Свършени дела: 

2010 г – 7769 дела 

2011 г. – 8110 дела 

2012 г. – 9046 дела 

Налице е обща тенденция за увеличение броя на свършените 

дела, като най-голям брой дела, са свършени през отчетната година. 

Средната натовареност на един съдия, по този показател е по 123 

дела за 2010 г., 129 дела за 2011 г. и 162 дела за 2012 г, при средно за 

района 112 дела, или е налице тенденция за увеличение и на средната 

годишна натовареност на един съдия за свършени дела. 
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На второ място по показателя дела за разглеждане е 

Шуменският окръжен съд, за който данните са следните: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2010 г. – 2131 дела 

2011 г. – 1797 дела 

2012 г. – 1623 дела 

През 2012 г., делата са разглеждани от 15 съдии. Средната 

натовареност на съдия от ОС е 125 дела през 2010 г., 106 дела през 

2011 г. и 108 дела за 2012 г.  От тези данни е видно, че броят на делата 

е намалял, през последната 2012 г., а при средната натовареност има 

устойчивост, с лека тенденция на увеличение. 

Свършени дела: 

2010 г. – 1904 дела 

2011 г. – 1612 дела 

2012 г. – 1395 дела 

Средната натовареност, на един съдия от този съд, спрямо 

свършените дела е 112 дела за 2010 г., 95 дела за 2011 г. и 93 дела за 

2012 г.  През отчетната година има намаление броя на свършените 

дела, в сравнение с предходните години, а средната натовареност на 

един съдия за свършени дела показва устойчивост, с лека тенденция на 

намаление. 

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

следните: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2010 г. – 2309 дела 
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2011 г. – 2247 дела 

2012 г. – 2181 дела 

Броят на съдиите, разглеждали делата, през трите години е 

постоянен – 21 съдии. Средната натовареност на съдиите от ОС Добрич 

е както следва: 110 дела за 2010 г., 107 дела за 2011 г. и 104 дела за 

2012 г. 

Налице е тенденция за устойчивост,  с леко намаление броя на 

делата за разглеждане. 

Свършени дела: 

2010 г. – 2045 дела 

2011 г. – 1991 дела 

2012 г. – 1893 дела 

Средната натовареност на един съдия от този съд, спрямо 

свършените дела е 97 дела за 2010 г., 95 дела за 2011 г. и 90 дела за 

2012 г. Налице е устойчивост, с лека тенденция на намаление броя на 

делата. 

На четвърто място е Разградският окръжен съд: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2010 г. – 1107 дела. 

2011 г. – 934 дела 

2012 г. -  1145 дала 

Тези дела са разглеждани от 14 съдии, през трите години. 

Средната натовареност на съдиите от този съд е, както следва:  79 дела 

през 2010 г., 67 дела за 2011 г. и 82 дела за 2012 г. От тези данни е 

видно, че е налице увеличение, както броят на делата за разглеждане, 
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така и средната натовареност на един съдия, в сравнение с предходната 

година, при устойчивост броя на съдиите за последните три години. 

Свършени дела: 

2010 г. – 979 дела 

2011 г. – 803 дела 

2012 г. – 958 дела 

Средната натовареност на един съдия от този съд, по този 

показател е 70 дела през 2010 г., 57 дела през 2011 г. и 68 дела за 2012 

г. Налице е тенденция на увеличение, както на броя на свършените 

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

предходната 2011 година. 

По показателя брой на свършените дела, Разградския окръжен съд 

е на пето място след Силистренския окръжен съд, докато при 

показателя средна натовареност, при свършените дела е на четвърто 

място. 

На пето място е Силистренският окръжен съд, със следните 

данни: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2010 г. – 1188 дела 

2011 г. – 1142 дела 

2012 г. -  1124 дела 

Делата са разглеждани от 15 съдии през последните три години. 

Средната натовареност е  79 дела през 2010 г., 76 дела за 2011 г. и 75 

дела за 2012 г. 

Свършени дела: 
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2010 г. – 1063 дела 

2011 г. – 994 дела  

2012 г. – 973 дела 

Средната натовареност за свършени дела, на един съдия от този 

съд е 71 дела за 2010 г., 66 дела за 2011 г. и 65 дела за 2012 г. В този 

съд е налице намаление, както на броя на постъпилите дела за 

разглеждане, така и на свършените дела, а при средната натовареност е 

налице устойчивост, с лека тенденция на намаление, както при делата 

за разглеждане, така и при свършените дела. 

По показателя брой на свършените дела, Силистренския окръжен 

съд е преди Разградския окръжен съд - на четвърто място в апелативния 

район.  

На шесто място е Окръжният съд -Търговище: 

Постъпили дела за разглеждане: 

2010 г. – 921 дела 

2011 г. – 873 дела 

2012 г. – 907 лева 

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

всеки съдия е разглеждал по 66 дела през 2010 г. , по 62 дела през 2011 

г. и по 65 дела за 2012 г.  

Налице е тенденция на увеличение, както на броя на постъпилите 

дела за разглеждане, така и на средната натовареност на един съдия, в 

сравнение с предходната година. 

Свършени дела: 

2010 г. – 843 дела 
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2011 г. – 796 дела 

2012 г. – 828 дела 

Средната натовареност на един съдия от ОС - Търговище по този 

показател е 60 дела за 2010 г., 57 дела за 2011 г. и 59 дела за 2012 г.  

По този показател е налице увеличение, както на свършените 

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

предходната година. 

За окръжните съдилища във Варна, Разград и Търговище е налице 

тенденция на увеличение, както на делата за разглеждане, така и на 

свършените дела, а при останалите съдилища Добрич, Шумен и 

Силистра е налице тенденция на намаление, както на делата за 

разглеждане, така и на свършените дела. При това броят на съдиите, 

във Варненския окръжен съд и Шуменския окръжен съд е намалял със 7 

бр. във ВОС и с 2 бр. в ШОС през последната 2012 г. Средната 

натовареност на съдиите от окръжните съдилища, както спрямо делата 

за разглеждане, така и спрямо свършените дела,  бележи увеличение за 

съдилищата в ОС Варна, Разград и Търговище, а за останалите окръжни 

съдилища, а именно в Добрич, Шумен и Силистра, спрямо двата 

показателя сочи на устойчивост. 

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, с 65 дела повече от средния брой.  

Спрямо свършените дела, средната натовареност за последните 

три години, на един съдия от окръжен съд в апелативния район е 104 
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дела, като за Варненския окръжен съд, този показател е с 58 дела 

повече. 

 

Свършени дела в 3-месечен срок и процентно съотношение. 

През 2010 г. от общо свършените от окръжните съдилища в 3-

месечен срок са свършени 12306, което представлява 84 %. 

През 2011 т. от общо свършените от окръжните съдилища в 3-

месечен срок са свършени 11919 дела, което представлява 83 %. 

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

месечен срок са свършени 12728 дела, което представлява 84%.  

Налице е увеличение на процента на делата, които са решени в 

тримесечен срок, в сравнение с предходната година. 

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

следва: 

Окръжен съд - Търговище  

2010 г. – 791 дела, или 94 %. 

2011 г. – 758 дела, или 95 % 

2012 г. – 784 дела, или 95 % 

Окръжен съд - Разград  

2010 г. – 884 дела, или 90 % 

2011 г. – 692 дела, или 86 % 

2012 г . – 868 дела, или 91 % 

Окръжен съд - Шумен  

2010 г. – 1748 дела, или 92 % 

2011 г. – 1411 дела, или 88 % 
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2012 г. – 1215 дела, или 87% 

Окръжен съд - Добрич 

2010 г. – 1700 дела,или 83 % 

2011 г. – 1730 дела, или 87 % 

2012 г. – 1614 дела, или 85 % 

Окръжен съд - Силистра  

2010 г. – 972 дела, или 91 % 

2011 г. – 882 дела, или 89 % 

2012 г. – 813 дела или 84 % 

Окръжен съд - Варна  

2010 г. – 6212 дела, или 80 % 

2011 г. -  6446 дела, или 79 % 

2012 г. – 7434 дела или 82 %  

Налице е тенденция на увеличение процента на свършените в 

тримесечен срок дела, като най-добър резултат имат Търговище, 

следвани от ОС – Разград и Шумен, следвани от ОС – Добрич, Силистра 

и Варна. Този показател се влияе, както от по-малкия брой на делата, 

свършвани средно от един съдия, така и с наличието на повече зали за 

заседания, в по-малките съдилища. 

Окръжните съдилища от района са решавали делата в 3-месечен 

срок в диапазон от 82 до 95 % или средният процент на решените дела в 

3-месечен срок от окръжните съдилища в апелативния район - Варна е 

84 %, което е добро постижение за срочност. 

Свършените в 3-месечен срок  дела от окръжните съдилища 

по видове. Процентно съотношение. 
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През 2010 г. от общо свършените 4906 наказателни дела, в 

тримесечен срок са свършени 4608, или 94 %. 

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 %. 

От тези данни е видно, че е налице устойчивост 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 – Шумен и Търговище – 96 %, 

следвани от ОС - Варна 95 %, ОС - Разград 93 %, и ОС - Добрич – 90% и 

ОС Силистра – 83 %  

През 2010 г. са свършени 7057 граждански дела, от които в 

тримесечен срок 5569, или 79 %. 

 През 2011 г. са свършени 7318 граждански дела, от които в 

тримесечен срок 5759, което представлява 79 %. 

През 2012 г. са свършени 8562 граждански дела, от които в 

тримесечен срок 7009, или 82 % 

Налице е увеличение, с три пункта по този показател, в сравнение 

с предходните две години. 

За гражданските дела най-висок процент свършени дела в 

тримесечен срок има ОС - Търговище – 97 %, следван от ОС - Разград  – 
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91 % , ОС - Силистра  - 87 %, Добрич – 84 % и ОС – Шумен – 83 % и  ОС 

Варна – 79 %.  

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 2010 г. от общо свършените 2476 търговски дела, са 

свършени в 3-месечен срок 2120 дела, или 86 %. 

През 2011 г. от общо свършените 2706 търговски дела, са 

свършени в 3-месечен срок 2202 дела, или 81 %. 

През 2012 г. от общо свършените 2681 търговски дела, са 

свършени в 3-месечен срок – 2145 дела, или 80 %. 

Най-висок процент на решени в тримесечен срок търговски дела 

има ДОС – 82 %, ВОС – 81 %, ТОС - 81 % ,РОС – 79 %, СОС – 67 % и 

ШОС – 66 %.  

Въпреки усложнената процедура и сложността на търговските 

дела е постигнат висок процент на решените в тримесечен срок дела от 

окръжните съдилища в района. 

През 2011 г. са свършени 30 административни дела, 24 от които са 

в ОС Варна, 4 бр. в ШОС и по едно дело в РОС и ДОС. 

През 2012 г., са свършени 19 административни дела, от които 13 

на ВОС, 4 на ДОС, по едно на ШОС и СОС. 

Относителният дял на свършените наказателни дела, спрямо 

общо свършените дела за 2010 година е 33.59 %, съответно за 
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гражданските дела е 48.32%, за търговски дела 16.95 % и за 

административни и други видове дела -1.12 % 

Относителният дял на свършените наказателни дела, спрямо 

общо свършените дела за 2011 година е 29.72 %, съответно за 

гражданските дела е 51.15%, за търговски дела 18.91 % и за 

административни и други видове дела - 0.2 %.  

Относителният дял на свършените наказателни дела, спрямо 

общо свършените дела за 2012 година е 25.38 %, съответно за 

гражданските дела е 56.72%, за търговски дела 17.76 % и за 

административни и други видове дела - 0.12 %.  

От тези данни е видно, че най-голям е относителния дял на 

гражданските дела, следвани от наказателните и търговски дела. 

 

8.ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В 

АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН. /анализът обхваща изследвания тригодишния 

период / 

 През 2010 г. са разгледани 87989 дела от 169 съдии, или по 

521 дела средно годишно на районен съдия. 

 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. 

Всичко за периода 2010 -2012 г., са разглеждани  средно годишно 

85885 дела и средната натовареност на един районен съдия е по 527 

дела.  
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През 2010 г. в районните съдилища на Апелативния район, са 

свършени 76024 дела от 169 съдии, или средната натовареност на един 

районен съдия е 450 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. 

Общо за периода 2010 – 2012 г., са свършени средно годишно 

73543 дела и средната натовареност на съдия е 451 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. 
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На първо място по натовареност са съдиите в 

съдебния район на Окръжен съд - Варна: 

Постъпили дела : 

 През 2010 г. са разглеждани 38766 дела от 50 съдии, или 

средно по 775 дела годишно, на един съдия. 

 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  

Свършени дела : 

 През 2010 г. са свършени 31780 дела от 50 съдии, или по 636 

дела, на съдия от районен съд. 

 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. 

Налице е намаление, както на броя на делата за разглеждане, 

така и на свършените дела средно годишно. 

 

На второ място по натовареност е съдебния район на  

Окръжен съд - Шумен 

Постъпили дела : 

 През 2010 г. са разгледани 12580 дела от 27 съдии, или по 

466 дела средно годишно 
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 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 

 

 

Свършени дела : 

 През 2010 г. са свършени 11231 дела от 27 съдии, или по 416 

дела средно годишно. 

 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 

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

на свършените дела и съответно на средната натовареност, на един 

съдия. 

На трето място по натовареност е съдебния район на 

Окръжния съд - Разград. 

Постъпили дела : 

 През 2010 г. делата за разглеждане са били 6852 дела от 15 

съдии, или по 457 дела средно годишно на съдия. 

 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 
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Свършени дела : 

 През 2010 г. са свършени общо 6174 дела от 15 съдии, или 

по 412 дела средно годишно, на районен съдия. 

 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 

И за този район е налице намаление, както на броя на делата за 

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

един съдия от районен съд. 

На четвърто място по натовареност са районните съдилища в 

района на Окръжения съд - Силистра. 

Постъпили дела : 

 През 2010 г. са постъпили за разглеждане 7330 дела от 19 

съдии, или по 386 дела средно годишно, на районен съдия 

 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 

Свършени дела : 

 През 2010 г. са свършени 6520 дела от 19 съдии, или по 344 

дела средно годишно от районен съдия. 

 През 2011 г. са свършени 7071 дела от 17 съдии, или по 416 

дела средно годишно от районен съдия. 
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 През 2012 г. са свършени 5703 дела от 17 съдии, или по 335 

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 пето място по натовареност е съдебният район на 

Окръжен съд - Търговище. 

Постъпили дела : 

 През 2010 г. са постъпили за разглеждане 6495 дела от 20 

съдии, или средно годишно по 325 дела, на съдия. 

 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 

Свършени дела: 

- 2010 г. са свършени 5980 дела от 20 съдии, или по 299 дела 

средно годишно, на един съдия. 

- 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. 

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. 
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И на шесто място по натовареност в Апелативния район е 

съдебния район на Окръжен съд -  Добрич:  

Постъпили дела : 

 През 2010 г. делата за разглеждани са 15966 от 38 съдии, 

или средно годишно са разглеждани по 420 дела 

 През 2011 г. са постъпили за разглеждане 15592 дела от 37 

съдии, или средно годишно са разглеждани по 421 дела. 

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

съдии, или средно годишно са разглеждани по 327 дела 

Свършени дела : 

 През 2010 г. са свършени 14399 дела от 38 съдии, или 

средно годишно по 377 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. 

Налице е намаление, както на делата за разглеждане, така и на 

свършените дела, и съответно на средната натовареност на един съдия 

от районен съд. 

Съобразно средната натовареност на един съдия, по показателя 

постъпили за разглеждане дела, най-голяма натовареност имат 

районните съдии от района на Варненски окръжен съд - 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 96 %, 

следвани от районните съдилища на съдебен район Разград – 90 %, 

съдебен район Добрич с 87 %, съдебен район Шумен – 86 %, съдебен 

район Силистра – 85 % и съдебен район Варна – 75 %. 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 2012 г. възлиза на 82%. 

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 - 84 % за свършени 

наказателните дела. На трето място са съдилищата от Добричкия 

съдебен район – 79 %, следвани от съдилищата от района на Силистра 

– 77 %, Шумен - 75 % и Варна – 71 % са свършени в 3-месечен срок 

наказателни дела. Средният процент за свършените в 3-месечен срок 
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наказателни дела, от районните съдилища на Апелативния район 

възлиза на 77 %. 

По отношение на гражданските и търговски дела, на първо 

място са районните съдилища от района на Търговище – 94 %, следвани 

от Разградски съдебен район – 93 %, Шумен – 91 %, Добричкият 

съдебен район – 90 %, Силистренския – 89 % и Варненският – 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 95 % , като най-

висок процент, решени в 3 месечен срок наказателни дела има РС –

Търговище, а именно 99 %, следвани от РС Попово - 96 % и РС Омуртаг 

– 90 % за наказателни, като средния процент за свършените в 3-месечен 

срок наказателни дела е  96 % . 

За гражданските дела, най-висок процент е на РС Търговище и РС 

Омуртаг по 96 % и РС Попово – 88 %, като средния процент е 94 %. 

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 89 % , следвани от РС Кубрат 87% и РС Исперих 66 %, като 

средният процент на свършените в 3-месечен срок наказателните дела 

за района е 84 %. 

За граждански и търговски дела и за трите районни съда, 

процентът на решените в 3 месечен срок, възлиза на – 93 %  колкото е и 

средният процент.  
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На трето място е съдебният район на окръжен съд Добрич. На 

първо място е РС Ген.Тошево – 86 % са свършените в 3-месечен срок 

наказателни дела, следвани от РС – Добрич и РС Тервел по  - 83 %, РС 

Каварна - 77 %  и РС Балчик – 56 %.  Средният процент за 

наказателните дела в района на Добрич е 79 %  

За граждански и търговски дела, най висок процент 93 % е за РС 

Ген.Тошево, следван от РС Тервел – 91 %, РС Добрич – 90%, РС Балчик  

– 88 %  и РС Каварна – 85 % , като средният процент за свършените в 3-

месечен срок граждански и търговски дела е 90 % 

На четвърто място е Шуменският съдебен район. 

 На първо място по свършени наказателни дела, в 3-месечен срок 

е РС – В.Преслав – 82 %, следвани от РС Н.Пазар – 77 % и РС Шумен – 

73 %, или средно 75 % 

 По свършени в 3-месечен срок граждански и търговски дела, на 

първо място РС В.Преслав – 94 %, следвани от РС Шумен – 91 % и РС 

Н.Пазар – 88 %, като средният процент е 91 %  

На пето място е района на ОС Силистра. За наказателни дела 

свършени в 3 месечен срок, най-висок процент е постигнал РС Силистра 

– 79 %, следван от РС Тутракан – 78 % и РС Дулово – 66 %, като 

средният процент е 77 % 

За граждански дела, свършени в 3-месечен срок, най-висок 

процент е постигнал РС Силистра – 92 %, следван от РС Дулово – 87 % 

и РС Тутракан – 82 %, като средният процент е 89 %.   

На шесто място е района на ОС Варна.  За наказателни дела, 

свършени в 3-месечен срок, на първо място е РС Варна – 72 %, на второ 
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РС Девня – 68 % и на трето РС Провадия – 56 %, като средният процент 

е 71%. 

За граждански и търговски 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 3.68 %, спрямо решените дела. През 2011 г. са 

произнесени 3.08 % оправдателни присъди, а през 2010 година този 

процент е възлизал на 2.88 %.  В сравнение с предходните години, този 

процент бележи леко увеличение. /Данните са от доклада на Апелативна 

прокуратура – Варна/.  Средният процент на оправдателните присъди в 

апелативния район за последните три години възлиза на 3.21 % 

Най-общият извод, който може да се направи, по този показател, 

са необоснованите и незаконосъобразни обвинителни актове. По 

конкретно причини за оправдателните 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. 

Някои от експертите, не поддържат съдебните експертизи, които  са 

дали на досъдебното производство. Има случаи на неправилна оценка 
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от страна на наблюдаващия прокурор на досъдебното произдство. Тези 

причини се посочват в докладите на прокуратурите в района. 

    

ІІ. НАКАЗАТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ  

І.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ : 

През отчетната 2012 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, Димитър Димитров и Павлина 

Димитрова. 

Съдия Живка Денева е работила в наказателното отделение от 

01.01.2012 година до 16.04.20012 година, както и от 18.07.2012 година до 

31.12.2012 година. Съдията Живка Денева е отсъствала от 17.04.2012 

година до  17.07.2012 година. Със заповед на Председателя на 

Варненски апелативен съд, съдията Росица Тончева от Варненския 

окръжен съд е командирована от 17.04.2012 година до 02.07.2012 

година. Със заповед на Председателя на Варненския апелативен съд, 

съдията Мая Нанкинска от Варненския окръжен съд е командирована, в 

наказателното отделение на съда от 02.07.2012 година до 17.07.2012 

година.  

Съдия Росица Лолова е работила в наказателното отделение от 

01.01.2012 година до 19.09.20012 година,както и от 01.11..2012 година до 

31.12.2012 година. Съдията Росица Лолова, е осъствала от 20.09.2012 

година до  31.10.2012 година. Със заповед на Председателя на 
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Варненския апелативен съд, съдията Росица Тончева от Варненския 

окръжен съд е командирована от 20.09.2012 година до 31.10.2012 

година.  

Съдия Румяна Панталеева е работила в наказателното отделение 

от 01.01.2012 година до 31.10.20012 година,както и от 08.11..2012 година 

до 31.12.2012 година. Съдията Румяна Панталеева,  е отсъствала от 

01.11.2012 година до  09.11.2012 година. Със заповед на Председателя 

на Варненския апелативен съд, съдията Росица Тончева от Варненския 

окръжен съд е командирована от 01.11.2012 година до 09.11.2012 

година.  

Съдиите от наказателното отделение в Апелативния 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 

Варненския 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 2012 

година е изготвила проекти на съдебни актове по 25 броя ВНДОХ и 14 

броя ВЧНД, по описа на Варненски апелативен съд.Освен това е 

изготвила проекти по:1.Становище за издаване на тълкувателно 

решение, относно приложението на член 72 от НПК, в производството по 
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вземане на мерки за обезпечаване на глобата,конфискацията и 

отнемането на вещи, в полза на Държавата по реда на 

ГПК.;2.Становище за издаване на тълкувателно решение, относно 

приложението на член 307 от НПК ,член 309 от НПК, във връзка с член 

66 от НК и член 57 от НПК;3.Становище по изразяване на предложение 

за необходими изменения и допълнения в Закона за съдебната 

власт.;4.Становище за издаване на тълкувателно решение, по повод 

противоречиво решавани въпроси,свързани с разглеждането на 

гражданския иск, в наказателния процес.;5.Обобщен анализ на 

съдебната практика на Варненски апелативен съд, във връзка с 

прилагане на Хартата на основните права в ЕС във връзка с”разумния 

срок”на делата и член 6 от ЕСПЧ.; 6.Доклад, относно посещение на 

делегация на съдии от Апелативните съдилища от: Варна, Бургас, 

Пловдив и Велико Търново, в градовете: Кьолн, Бон и Хага.; 7.Доклад,  

относно проведен българо-германски семинар на 20.21.09.2012 година в 

КК”Албена”, организиран в рамките на двустранното сътрудничество, 

между Германската фондация за международно правно сътрудничество 

/IRZ/ и ВАС. 

 Проекто-становищата, са били разглеждани и обсъждани на 

регулярни събрания на съдиите от наказателното отделение на 

Варненския апелативен съд. 

В наказателното отделение на Варненския апелативен съд, през 

целия отчетен период, са работили четирима служители:Ивелина 

Илиева и Даниела Анастасова-като деловодители,както и секретар-

протоколистите:Геновева Ненчева и Соня Дичева. 
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 Всички служителки са, с дългогодишен стаж и професионален 

опит.Справяли са се успешно, със служебните си задължения. При 

необходимост, взаимно са се заменяли в работата си. 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 

Варненския апелативен съд. 

През отчетния период, съдия Илия Пачолов е работил като 

Заместник административен ръководител и ръководител на 

наказателното отделение на Варненския апелативен съд. 

На основание Заповед № 164 от 23.06.2006 година, на 

Председателя на Апелативния съд - Варна е разпоредено, 

разпределението на делата на принципа на случайния подбор, на всички 

отделения в Апелативен съд-Варна, да се извършва от 

Зам.председателите на трите отделения,като се използва софтуера на 

случайното разпределение на делата по докладчици. С последващи 

заповеди е разпоредено, в случаите на отсъствие на заместниците, тази 

дейност, да се извършва от председателя на съда, съгласно ЗСВ. 

През цялата отчетна 2012 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 
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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 разпределено ползването 

на залата от 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 разглеждани и решавани 

въззивни частни наказателни дела, по член 64 и член 65 от НПК.В два от 

четвъртъците на съответния месец, след обяд, са разглеждали и 

решавали въззивни дела от общ и частен характер.В петъците преди 

обяд, са разглеждали и решавали въззивни дела от общ и частен 

характер.  

ІІ.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА :  

1.БРОЙ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ 01.01.2012 ГОДИНА.  

През 2010 година, в наказателното отделение на Варненския 

апелативен съд, са постъпили общо 492 броя въззивни наказателни 

дела.От общо постъпилите 492 броя наказателни дела, въззивните 

НДОХ са 185,  въззивните ЧНД са 307. 

През 2011 година, в наказателното отделение на Варненския 

апелативен съд, са постъпили общо 471 броя въззивни наказателни 

дела. От общо постъпилите 471 броя наказателни дела, въззивните 

НДОХ са 167,  въззивните ЧНД са 304. 

През отчетната 2012 година, в наказателното отделение на 

Варненския апелативен съд, са постъпили общо 385 въззивни 
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наказателни дела. От тях въззивните НДОХ са 166, а въззивните ЧНД са 

219. 

По отношение броя на постъпилите въззивни наказателни дела 

във Варненския апелативен съд за три годишния период от 2009 година 

до 2011 година се налагат следните изводи: 

Наблюдава се тенденция, на намаляване броя на общо 

постъпилите наказателни дела, във Варненски апелативен съд ВНДОХ 

през тригодишния период : от 492 въззивни наказателни дела-през 2010 

година ; 471 въззивни наказателни дела-през 2011 година ; до 385 

въззивни наказателни дела-през 2012 година.  

На фона на трайната тенденция, на намаляване броя на общо 

постъпилите наказателни дела, във Варненския апелативен съд, след 

185 ВНДОХ-през 2010 година, се наблюдава стабилизиране на 

постъпленията на ВНОХ, през последните две години : 167 ВНДОХ - 

през 2011 година и 166 ВНДОХ – през 2012 година. 

Обективна предпоставка, за намаляване броя на постъпилите 

въззивни НДОХ във Варненския апелативен съд, както през 2010 година 

и през 2011 година,така и през отчетната 2012 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 Варненския апелативен съд, както 
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през 2010 година и 2011 година,така и през отчетната 2012 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 Варненския 

апелативен съд, на окръжните съдилища, от апелативния съдебен район 

през : 2010 година,2011 година,2012  година,така и от отчетните доклади 

на окръжните съдилища. 

Независимо от намаляването броя на постъпилите въззивни 

НДОХ, през тригодишния период от 2010 година до 2012 година,се 

наблюдава същевременно,че постъпилите ВНДОХ, във Варненския 

апелативен съд, в голямата си част, са обемни, със значителна 

фактическа и правна сложност. 

По отношение постъпленията на ВЧНД, през три годишния период: 

След една стабилност на постъпленията на ВЧНД, през първите две 

години на отчетния период, а именно : 307 ВЧНД - през 2010 година и 

304 ВЧНД – през 2011 година, се наблюдава рязък спад на 

постъпленията от този вид дела през 2012 година - 219 ВЧНД.Този рязък 

спад на постъпленията на ВЧНД, през отчетната 2012 година, се дължи 
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най-вече на спада на постъпленията на ВЧНД по член 64 и член 65 от 

НПК. 

През 2011 година делата са постъпвали от Окръжните съдилища 

от съдебния район на Варненски апелативен съд както следва: 

От Варненския окръжен съд:63 възз. НДОХ и 174 въззивни ЧНД, 

От Добричкия окръжен съд:27 възз. НДОХ и 21 въззивни ЧНД, 

От Разградския окръжен съд:12 възз. НДОХ и 13 въззивни ЧНД, 

От Силистренския окръжен съд:24 възз. НДОХ и 32 въззивни ЧНД, 

От Търговищкия окръжен съд:13 възз. НДОХ и 10 въззивни ЧНД и    

От Шуменския окръжен съд:27 въззивни НДОХ и 53 въззивни ЧНД, 

През 2012 година, делата са постъпвали от Окръжните съдилища 

от съдебния район на Варненския апелативен съд, както следва: 

От Варненския окръжен съд:78 възз. НДОХ и 103 въззивни ЧНД, 

От Добричкия окръжен съд:21 възз. НДОХ и 31 въззивни ЧНД, 

От Разградския окръжен съд:17 възз. НДОХ и 14 въззивни ЧНД, 

От Силистренския окръжен съд:16 възз. НДОХ и 35 въззивни ЧНД, 

От Търговищкия окръжен съд:11 възз. НДОХ и 17 въззивни ЧНД и    

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

През 2012 година, във Варненския апелативен съд, са постъпили и 

2 наказателни дела от окръжни съдилища, извън апелативния съдебен 

район,а именно: 1 въззивно НДОХ от Великотърновския окръжен съд, 

както и 1 въззивно НДОХ от Русенския окръжен съд. 

 За отделните окръжни съдилища, в съдебния район на 

Варненския апелативен съд, съпоставката на постъпилите общо 

въззивни наказателни дела през 2011 година и 2012 година е следната : 
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За Варненския окръжен съд : от 63 въззивни НДОХ и 174 въззивни 

ЧНД - през 2011 година,на 78 въззивни НДОХ и 103 въззивни ЧНД – през 

2012 година., 

За Добричкия окръжен съд: от 27 въззивни НДОХ и 21 въззивни 

ЧНД-през 2011 година,на 21 въззивни НДОХ и 31 въззивни ЧНД – през 

2012 година., 

За Разградския окръжен съд : от 12 въззивни НДОХ и 13 въззивни 

ЧНД - през 2011 година, на 17 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД – през 

2012 година., 

За Силистренския окръжен съд: от 24 въззивни НДОХ и 32 

въззивни ЧНД - през 2011 година, на 16 въззивни НДОХ и 35 въззивни 

ЧНД., 

За Търговищкия окръжен съд : от 13 въззивни НДОХ и 10 въззивни 

ЧНД - през 2011 година,на 11 въззивни НДОХ и 17 въззивни ЧНД – през 

2012 година и    

За Шуменския окръжен съд : от 27 въззивни НДОХ и 53 въззивни 

ЧНД-през 2011 година,на 21 въззивни НДОХ и 16 въззивни ЧНД – през 

2012 година. 

От анализа на всички постъпили въззивни  НДОХ и ЧНД от 

окръжните съдилища в района на Варненския апелативен съд, могат да 

се направят следните изводи : 

От Варненския окръжен съд : 

Постъпилите  78 НДОХ, през 2012 година, са се увеличилия общо с 

15 дела, в сравнение с постъпилите 63 НДОХ през 2011 година. 
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Същевременноя рязко са намалели постъпленията със 71 ЧНД : от 174 

ЧНД - през 2011 година на  103 ЧНД – през 2012 година. 

Очертава се : от една страна увеличаване на постъпленията с 15 

НДОХ,а от друга - рязко намаляване на постъплениятая със 71 ЧНД – 

през 2012 година, в сравнение с 2011 година. 

От Добричкия окръжен съд : 

Очертава се също : от една страна намаляване на постъпленията 

с 6 НДОХ,а от друга - увеличаване на постъпленията с 10 ЧНД – през 

2012 година, в сравнение с 2011 година. 

От Разградския окръжен съд : 

Очертава се : увеличаване на постъпленията и по двата вида 

дела: с 5 НДОХ и с 1 ЧНД – през 2012 година, в сравнение с 2011 година. 

От Силистренския окръжен съд : 

Очертава се : от една страна намаляване на постъпленията с 8 

НДОХ,а от друга – увеличаване на постъпленията с 3 ЧНД – през 2012 

година, в сравнение с 2011 година.  

От Търговищкия окръжен съд : 

Очертава се : от една страна намаляване на постъпленията с 2 

НДОХ,а от друга – увеличаване на постъпленията с 7 ЧНД – през 2012 

година, в сравнение с 2011 година. 

От Шуменския окръжен съд : 

Очертава се : намаляване на постъпленията с 6 НДОХ,както и 

рязко намаляване на постъпленията с 37 ЧНД – през 2012 година, в 

сравнение с 2011 година. 
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Изводите,които следва да бъдат направени, за постъпленията на 

наказателните дела, във Варненски апелативен съд през 2012 година : 

Постъпленията на НДОХ от Варненския окръжен съд са около 

половината от всичко постъпилите : 78 от общо постъпилите 166 дела. 

Постъпленията на ЧНД от Варненския окръжен съд, също са около 

половината от всичко постъпилите : 103 от общо постъпилите 219 

дела.Същевременно, най-много са намалелите, със 71 ЧНД от този съд, 

през отчетния период. 

Постъпленията на НДОХ, през отчетния период, са намалели от 

четири окръжни съдилища в апелативния район,а именно : от Добричкия 

окръжен съд – 6 НДОХ,от Силистренския окръжен съд – 8 НДОХ,от 

Търговищкия окръжен съд – 2 НДОХ и от Шуменския окръжен съд – 6 

НДОХ.  

Само постъпленията от Разградския окръжен съд, бележат  

увеличаване и от двата вида наказателни дела : ВНДОХ – 5 и ВЧНД – 1. 

Само от Шуменския окръжен съд е налице намаляване на 

постъпленията и от двата вида наказателни дела : ВНДОХ – 6 и както и 

значително намаляване на постъпленията на ВЧНД – 37. 

Постъпленията на ЧНД,  през отчетната година са се увеличили : 

от Добричкия окръжен съд – 10 дела и Търговищкия окръжен съд – 7 

дела. 

2.АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ ПОСТЪПИЛИ ВЪЗЗИВНИ НДОХ. 

През отчетната 2012 година, в наказателното отделение на 

Варненския апелативен съд, са постъпили и образувани въззивни НДОХ, 

общо  по текстове  от Наказателния кодекс както следва : 
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по член 115 от Наказателния кодекс – общо 11 въззивни НДОХ, 

по член 116 от Наказателния кодекс – общо 13 въззивни НДОХ, 

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

по член 124 от Наказателния кодекс – общо 1 въззивно НДОХ, 

по член 142 от Наказателния кодекс – общо 6 въззивни НДОХ, 

по член 152 от Наказателния кодекс – общо 5 въззивни НДОХ, 

по член 199 от Наказателния кодекс – общо 18 въззивни НДОХ, 

по член 202 от Наказателния кодекс – общо 2 въззивни НДОХ, 

по член 244 от Наказателния кодекс – общо 6 въззивни НДОХ, 

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

по член 255 от Наказателния кодекс – общо 11 въззивни НДОХ, 

по член 257 от Наказателния кодекс – общо 10 въззивни НДОХ, 

по член 282 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ, 

по член 301 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ, 

по член 304 от Наказателния кодекс – общо 2 въззивни НДОХ, 

по член 321 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ, 

по член 330 от Наказателния кодекс – общо 3 въззивни НДОХ, 

по член 343 от Наказателния кодекс – общо 17 въззивни НДОХ, 

по член 354 от Наказателния кодекс – общо 13 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 2011 година,така и през 2012 година, се забелязва 

тенденция на стабилност, на най-голямо постъпление на  въззивни 

НДОХ, по текстове от Наказателния кодекс, както следва :: 
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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 увеличение 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,то през 2012 година 

техният брой е двойно завишен : 13 дела. 

 

3.БРОЙ НА НЕСВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА КЪМ 01.01.2011 ГОДИНА. 

Висящите  въззивни наказателни дела, от предходната отчетна 

2011 година към 01.01.2012 година са общо 34  дела, от които : въззивни 

НДОХ – 28 броя и въззивни ЧНД– 6 броя.  

По окръжни съдилища, в съдебния район на ВАРНЕНСКИЯ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД делата са както следва: 

От Варненския окръжен съд:13 въззивни НДОХ и 4 въззивни ЧНД, 

От Добричкия окръжен съд:2 въззивни НДОХ, 

От Разградския окръжен съд:2 въззивни НДОХ, 

От Силистренския окръжен съд:2 въззивни НДОХ и 1 въззивно 

ЧНД, 

От Търговищкия окръжен съд:1 въззивно НДОХ и 1 въззивно ЧНД и 
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От Шуменския окръжен съд:8 въззивни НДОХ. 

Общо подлежащите на разглеждане въззивни наказателни дела, 

през 2012 година са били 419 броя,от които:въззивни НДОХ 194 броя и 

въззивни ЧНД 225 броя. 

В края на 2012 година, са останали несвършени общо 49 въззивни 

наказателни дела,от които: 35 броя въззивни НДОХ, както и 14 броя 

въззивни ЧНД.  

Разпределението на всички видове наказателни дела е 

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 Варненския апелативен съд са 

били решени/свършени/ въззивни дела както следва : 

2010 година - 497 въззивни дела,от които въззивните НДОХ са 188 

броя,а въззивните ЧНД са 309 броя. 

2011 година - 476 въззивни дела,от които въззивните НДОХ са  174 

броя,а въззивните ЧНД са 302 броя. 

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

броя,а въззивните ЧНД са 211 броя. 

Свършените дела във ВАС - наказателно отделение, постъпили от 

окръжните съдилища в района, са както следва от : 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 

 
55 

Варненския окръжен съд:77 въззивни НДОХ и 99 въззивни ЧНД, 

Добричкия окръжен съд:17 въззивни НДОХ и 30 въззивни ЧНД, 

Разградския окръжен съд:16 въззивни НДОХ и 14 въззивни ЧНД, 

Силистренския окръжен съд:13 въззивни НДОХ и 34 въззивни ЧНД,  

Търговищкия окръжен съд: 12 въззивни НДОХ и 16 въззивни НДЧХ, 

Шуменския окръжен съд:26 въззивни НДОХ и 15 въззивни НДЧХ. 

Решени са били и общо 2 въззивни дела:1 въззивно 

НДОХ,постъпило от Великотърновския окръжен съд и 1 въззивно 

НДОХ,постъпило от Русенския окръжен съд. 

 Свършените/решени/наказателни дела, през отчетния период в 

отделението на Варненския апелативен съд, от отделните съдии са 

както следва : 

Съдия Виолета Бояджиева – 2 въззивни НДОХ, 

Съдия Илия Пачолов – 17 въззивни НДОХ и 6 въззивни ЧНД, 

Съдия Божидар Манев – 26 въззивни НДОХ и 35 въззивни ЧНД, 

Съдия Росица Лолова – 15 въззивни НДОХ и 25 въззивни ЧНД, 

Съдия Живка Денева – 11 въззивни НДОХ и 24 въззивни ЧНД, 

Съдия Димитър Димитров - 23 въззивни НДОХ и 29 въззивни ЧНД, 

Съдия Павлина Димитрова – 21 въззивни ВНДОХ и 45 въззивни 

ЧНД, 

Съдия Румяна Панталеева –17 въззивни НДОХ и 30 въззивни ЧНД, 

Съдия Радослав Славов – 1 въззивно НДОХ. 

Съдия Мая Нанкинска/командирована от ВОС/ - 1 въззивно НДОХ 

и 6 въззивни ЧНД, 
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Съдия Росица Тончева/командирована от ВОС/ - 19 въззивни 

НДОХ и 17 въззивни ЧНД, 

4.СВЪРШЕНИ/РЕШЕНИ/ ДЕЛА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК. 

За 2010 година, от общо свършените 497 въззивни наказателни 

дела, в срок от три месеца, са решени 427 броя,което представлява 86 

%.При свършените въззивни 125 НДОХ, този процент е 66 %,а при 

свършените въззивни 302 ЧНД, този процент е 98,%. 

За 2011 година, от общо свършените 476 въззивни наказателни 

дела, в срок от три месеца, са 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 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 три годишния период от 2010 година до 2012 година, е налице 

устойчивост на процента, както на общо свършените в три месечен срок 

въззивни наказателни дела от двата вида : 2010 година-86 %,2011 

година-88 % и 2012 година-86 % ;, така и на свършените в три месечен 

срок въззивни НДОХ : 2010 година-66 %,2011 година-68 % и 2012 година-

67 % ; а така също и на свършените в три месечен срок въззивни ЧНД:, 

както през 2012 година, така и през предходните 2010 и 2011 години той 

е бил 100 %.   
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И през настоящия отчетен период, се е задълбочила тенденцията 

за постъпления във Варненския апелативен съд на въззивни НДОХ, с 

големи обеми,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. 

Традиционно много добра е работата по предотвратяване на 

причините за отлагане на делата и напразното призоваване на 

гражданите в сградата на съда: 

За 2010 година : От всичко насрочените за разглеждане в съдебно 

заседание 449 въззивни наказателни дела, са отложени 30 дела,което 

представлява 6,68 %.  

За 2011 година : От всичко насрочените за разглеждане в съдебно 

заседание 403 въззивни наказателни дела, са отложени 20 дела,което 

представлява 4,96 % 

За 2012 година : От всичко насрочените за разглеждане, в съдебно 

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

представлява 4,80 % 

5.БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО. РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА. 

Съдиите от наказателното отделение на Варненския апелативен 

съд са свършили/решили/въззивни наказателни дела, както следва: 

През 2010 година : 497 въззивни наказателни дела,от които 188 

въззивни НДОХ и 309 въззивни ЧНД. 
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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. 

За тригодишния период, средно годишно са свършени по 447 

въззивни наказателни дела,от които : по 174 въззивни НДОХ и по 274 

въззивни ЧНД. 

Съдиите от  наказателното отделение на Варненския апелативен 

съд, през 2012 година, са свършили/решили/по същество, общо 159 

въззивни НДОХ.Резултатите от решените въззивни НДОХ са както 

следва : 

А/ по 84 въззивни НДОХ, присъдата е потвърдена,което спрямо 

свършените 154 въззивни НДОХ представлява 54,54%. 

Присъдите по 33 въззивни НДОХ са изменени,което представлява 

21,42 %. По отделните параметри присъдите, по въззивни НДОХ са 

изменени както следва: 

Б/ по 13 въззивни НДОХ, присъдата е изменена,като е намалено 

наказанието, 

по 5 въззивни НДОХ, присъдата е изменена, като е увеличено 

наказанието, 

по 13 въззивни НДОХ, присъдата е изменена с други промени в 

наказателната част, 

по 2 въззивни НДОХ, присъдата е изменена с промени в 

гражданската част., 
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Няма въззивни НДОХ, по които присъдите да са били изменени, с : 

приложение на условно осъждане ; отменено условно осъждане ; 

отменени присъди отчасти, с връщане за ново разглеждане. 

 В/ По 23 въззивни НДОХ, присъдата е отменена изцяло,с връщане 

делото за ново разглеждане, от друг състав на първоинстанционния 

съд,което представлява 14,93 % спрямо общо свършените 154 въззивни 

НДОХ. 

 По 13 въззивни НДОХ, присъдата е отменена изцяло, с 

постановяване на нова присъда,което представлява 8,44 %, спрямо 

общо свършените 154 въззивни НДОХ. 

Г/ По 6 въззивни НДОХ, делото е прекратено,което представлява 

3,90 %, спрямо свършените 154 въззивни НДОХ. 

През 2012 година, в наказателното отделение на Варненския 

апелативен съд, са разгледани  дела, с особен обществен 

интерес,усложнена престъпна дейност,с по няколко участници в 

извършване на престъпната дейност,част от които са: 

Въззивно НДОХ № 50/2012 година, по описа на Варненския 

апелативен съд/съдия-докладчик Росица Лолова/:Потвърдена изцяло 

присъда от 31.10.2011 година по НДОХ № 458/2009 година на 

Варненския окръжен съд, по отношение на подсъдимите:Николай 

Димитров Николов,Ганислав Стефанов Начев,Мартин Величков 

Стоименов и Илчо Тодоров Адамов. Делото е висящо във ВКС.  

Въззивно НДОХ № 56/2012 година, по описа на Варненски 

апелативен съд/съдия-докладчик Илия Пачолов/:Потвърдена изцяло 

присъда от 17.01.2012 година по НДОХ № 1294/2010 година на  
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Варненски окръжен съд, по отношение на подсъдимите:Васка Христова 

Рачева,Владимир Николов Рачев,Кирил Стоянов Видолов,Живко 

Георгиев Николов,Наска Кръстева Люцканова,Станка Иванова Калчева и 

Паско Георгиев Тасков. Делото е висящо във ВКС.  

Въззивно НДОХ № 356/2012 година по описа на Варненския 

апелативен съд /съдия-докладчик Димитър Димитров/:Изменена 

частично и потвърдена присъда от 31.10.2012 година по НДОХ № 

584/2012 година на Варненски окръжен съд, с подсъдим Алекси Иванов 

Митков-Митев.Делото е висящо във Варненски апелативен съд,както и 

други. 

ІІІ.КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ : 

През 2010 година, по общо 24 въззивни НДОХ, са отменени 

съдебните актове.От тях по 17 въззивни НДОХ присъдите, са отменени 

изцяло и делата са върнати за ново разглеждане и по 7 въззивни 

НДОХ,след като са отменени присъдите, са постановени нови присъди, 

от въззивната апелативна инстанция. 

През 2011 година, по общо 33 въззивни НДОХ, са отменени 

съдебните актове,като:по 17 въззивни НДОХ ,присъдите са отменени 

изцяло,с връщане делото за ново разглеждане от друг състав, на 

първоинстанционния съд и по 16 въззивни НДОХ, присъдите са 

отменени изцяло, с постановяване на нови присъди от въззивната 

апелативна инстанция. 

През 2012 година, по общо 36 въззивни НДОХ, са отменени 

съдебните актове,като:по 23 въззивни НДОХ, присъдите са отменени 

изцяло,с връщане делото за ново разглеждане от друг състав на 
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първоинстанционния съд и по 13 въззивни НДОХ, присъдите са 

отменени изцяло, с постановяване на нови присъди от въззивната 

апелативна инстанция. 

Отменените изцяло от Варненския апелативен съд съдебни актове 

от първоинстанционните съдилища са както следва : 

ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД : 

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

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

разглеждане, от друг състав на същия съд и по 5 въззивни НДОХ,след 

отмяна на присъдата,е постановена нова присъда., 

 За 2012 година : Общо по 15 въззивни НДОХ,от които:по 6 

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

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

отмяна на присъдата,е постановена нова присъда., 

ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД : 

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

НДОХ, присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане и 

по 3 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,е постановена нова 

присъда, 

За 2012 година : Само по 1 въззивно НДОХ,присъдата е отменена 

и делото върнато за ново разглеждане и няма НДОХ, по което, след 

отмяна на присъдата, да  е постановена нова присъда, 

 РАЗГРАДСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2011 година : Общо по 2 въззивни НДОХ, от които по 1 въззивно 

НДОХ, присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане и 
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по 1 въззивно НДОХ,след отмяна на присъдата,е постановена нова 

присъда., 

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

НДОХ, присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане и 

по 1 въззивно НДОХ,след отмяна на присъдата,е постановена нова 

присъда., 

 СИЛИСТРЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД : 

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

НДОХ, присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане и 

по 5 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,е постановена нова 

присъда., 

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

НДОХ, присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане и 

по 2 въззивни НДОХ,след отмяна на присъдата,е постановена нова 

присъда., 

ТЪРГОВИЩКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2011 година : Няма въззивни НДОХ,по които присъдата да е 

отменена и делото върнато за ново разглеждане и по 2 въззивни 

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

За 2012 година : По 2 въззивни НДОХ, присъдата е отменена и 

делото върнато за ново разглеждане и няма НДОХ по което,след отмяна 

на присъдата, да е постановена нова присъда., 

ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД : 

За 2011 година : По 5 въззивни НДОХ,след отмяна на 

присъдата,делата са върнати за ново разглеждане от друг състав на 
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същия съд и няма въззивни НДОХ,по които след отмяна на присъдата, 

да е постановена нова присъда от въззивната апелативна инстанция.,   

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

въззивни НДОХ, присъдата е отменена и делото върнато за ново 

разглеждане и по 1 въззивно НДОХ,след отмяна на присъдата, е  

постановена нова присъда. 

Изводите,които следва да бъдат направени за отделните окръжни 

съдилища в района на Варненския апелативен съд : 

При увеличен брой на отменени съдебни актове,постановени от 

съдиите от наказателното отделение на ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД : 

по 10 НДОХ –през 2011 година,а през 2012 година – по 15 

НДОХ,относително равенство на отменените съдебни актове и връщане 

на делата за ново разглеждане от друг състав на същия съд: по 5 НДОХ 

- през 2011 година,а през 2012 година – по 6 НДОХ., 

Рязко подобряване качеството на постановените съдебни актове 

от съдиите от наказателното отделение на  ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН 

СЪД : При отменени съдебни актове по 5 НДОХ/по 2 НДОХ – отменена 

присъда и върнато дело за ново разглеждане и по 3 НДОХ – след 

отмяна на присъдата,постановяване на нова такава/ – през 2011 

година,през 2012 година - само на един отменен съдебен акт по едно 

НДОХ, с отменена присъда и върнато дело за ново разглеждане. 

Значително подобряване на качеството на постановените съдебни 

актове от съдиите от наказателното отделение на СИЛИСТРЕНСКИЯ 

ОКРЪЖЕН СЪД : При отменени съдебни актове по 9 НДОХ/по 4 НДОХ – 

отменена присъда и върнато дело за ново разглеждане и по 5 НДОХ – 
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след отмяна на присъдата,постановяване на нова такава/ – през 2011 

година,през 2012 година - отменени съдебни актове по 4 НДОХ/по 2 

НДОХ – отменена присъда и върнато дело за ново разглеждане и по 2 

НДОХ – след отмяна на присъдата,постановяване на нова такава/ . 

Стабилност на качеството на постановените съдебни актове от 

съдиите от наказателното отделение на ТЪРГОВИЩКИЯ ОКРЪЖЕН 

СЪД : През 2011 година - отменени  присъди по 2 НДОХ и постановени 

нови присъда и липса на отменени присъди по НДОХ, с връщане делото 

за ново разглеждане от съда,а през 2012 година - отменени присъди по 2 

НДОХ и делата върнати за ново разглеждане и липса на отменени 

присъди по НДОХ с постановяване на нова присъда. 

Налага се и изводът, за полагане повече усилия в работата на 

съдиите от наказателните отделения на Шуменския окръжен съд,както и 

на Разградския окръжен съд, във връзка, с качеството на 

постановяваните от тях съдебни актове. 

Законови основания, посочени от съдиите от наказателното 

отделение на Варненския апелативен съд, за отмяна на присъдите по 

въззивните НДОХ и връщането им за ново разглеждане са 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. 

В тригодишния период/2010 година-2012 година/се наблюдава 

трайно увеличение на отменените от Варненския апелативен съд 

съдебни актове,постановени от наказателните отделения на Окръжните 
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съдилища в апелативния съдебен район : 2010 година - общо 24 

съдебни акта по ВНДОХ, /от които по 17 ВНДОХ присъдата е отменена и 

делото върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане./ ; 

2011 година - 33 общо съдебни акта  по ВНДОХ,/от които по 17 ВНДОХ 

присъдата е 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 отменена и делото върнато на 

първоинстанционния съд за ново разглеждане./ 

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 от Окръжните съдилища, така и на делата, 

постановени от Апелативните съдилища. Тази тенденция неминуемо 

рефлектира и при проверката, извършвана от въззивните инстанции,на 

съдебните актове,постановени от първоинстанционните съдилища.   

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА ПРОВЕРКА 

През 2010 година, пред ВКС на РБ, са обжалвани или 

протестирани съдебни актове по 107 въззивни НДОХ, постановени от 

Варненския апелативен съд. 

През същата 2010 година от ВКС на РБ, са върнати 104 въззивни 

НДОХ на Варненския апелативен съд, съдебните актове по които са  

обжалвани или протестирани. 

От върнатите през 2010 година от ВКС на РБ 104 ВНДОХ на 

Варненския апелативен съд : 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 

 
66 

По 68 въззивни НДОХ, съдебните актове на Варненския 

апелативен съд  са потвърдени от ВКС на РБ, което представлява 65,38 

%. 

По 17 въззивни НДОХ, съдебните актове на ВАС, са изменени от 

ВКС на РБ, което представлява 16,34 %. 

По 19 въззивни НДОХ, съдебните актове на Варненския 

апелативен съд са отменени изцяло от ВКС на РБ, което представлява 

18,26 %.  

 През 2011 година, пред ВКС на РБ, са обжалвани или 

протестирани съдебни актове по 101 въззивни НДОХ, постановени от 

Варненския апелативен съд. 

От върнатите през 2011 година от ВКС на РБ 101 ВНДОХ на 

Варненския апелативен съд : 

по 64 въззивни НДОХ, съдебните актове на ВАС,  са потвърдени от 

ВКС на РБ, което представлява 63,36 %. 

по 26 въззивни НДОХ, съдебните актове на Варненския 

апелативен съд, са изменени от ВКС на РБ, което представлява 25,74 %. 

по 11 въззивни НДОХ, съдебните актове на Варненския 

апелативен съд, са отменени изцяло от ВКС на РБ, което представлява 

10,89 %. 

През 2012 година, пред ВКС на РБ, са обжалвани или 

протестирани съдебни актове по 78 въззивни НДОХ, постановени от 

Варненския апелативен съд. 

по 55 въззивни НДОХ, съдебните актове,постановени от 

Варненския апелативен съд  са потвърдени,което представлява 70,51 %.  
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по 11 въззивни НДОХ, съдебните актове,постановени от 

Варненския апелативен съд, са изменени от ВКС на РБ, което 

представлява 15,38 %. 

по 12 въззивни НДОХ, съдебните актове,постановени от 

Варненския апелативен съд, са отменени изцяло от ВКС на РБ, което 

представлява 15,38 %. 

За тригодишния период от 2010 година до 2012 година, могат да 

бъдат направени следните изводи, във връзка с качеството на 

съдебните актове,постановени от Варненския апелативен съд : 

1.При устойчивост на броя на протестираните, или обжалвани пред 

ВКС и върнати на Варненския апелативен съд въззивни НДОХ през:2010 

година - 104 въззивни НДОХ и през 2011 година – 101 въззивни НДОХ,е 

налице и : 

- Устойчивост на потвърдените съдебни актове,постановени от 

ВАС:за 2010 година-68 дела или 65,38 % и:за 2011 година-64 дела или 

63,36 %., 

- Увеличаване броя на изменените съдебни актове,постановени от 

ВАС , от  17 дела или 16,34 % %-за 2010 година,на 26 дела или 25,24 %-

за 2011 година., 

- Намаляване броя на отменените съдебни актове,постановени от 

ВАС:от 19 дела или 18,26 % %-за 2010 година,на 11 дела или 10,89 %-за 

2011 година. 

2.През 2012 година,  рязко е спаднал броят на обжалваните пред 

ВКС актове, постановени от ВАС,като общият им брой от 78 дела е по-
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малък с 29 дела в сравнение с 2010 година и с 23 дела, в сравнение с 

2011 година. 

При обжалвани или протестирани съдебни актове на ВАС пред 

ВКС - 78 касационни наказателни дела, се наблюдава поляризация на 

резултатите в двете крайности : потвърждаване по 55 касационни 

наказателни дела - 70,51 % и отменяване по 12 касационни наказателни 

дела - 15,38 %. 

Само по 11 касационни наказателни дела съдебните актове са 

изменени, което представлява 14,10 %, докато през 2010 година, те са 

по 17 касационни наказателни дела – 16,34%: , а през 2011 година са по 

26 касационни наказателни дела – 25,74 %. 

След като през 2010 година е отчетен пиков резултат на изцяло 

отменените от ВКС съдебни актове,постановени от Варненския 

апелативен съд, по 17 касационни наказателни дела,през следващите 

две години се наблюдава намаляване и относителен паритет : през 2011 

година – по 11 касационни наказателни дела и за 2012 година – по 12 

касационни наказателни дела.  

През 2012 г., са отменени изцяло съдебните актове по 12 

касационни наказателни дела, от които 11  ВНДОХ са върнати от ВАС за 

ново разглеждане и 1 въззивно НДОХ е върнато на ВОС. 

Въззивно НДОХ № 267/2011 година на ВАС,като делото е върнато 

за ново разглеждане от друг състав на ВАС.Решението по 

к.н.д.2994/2011 година на ВКС на РБ-Второ н.о. е подписано, с особено 

мнение от Председателя на състава по съображения,че не са налице 

хипотезите на член 348 алинея 3 точки 1-4 от НПК. 
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Трайна е константната практика в последните години на 

Наказателната колегия на ВКС за отмяна постановените съдебни актове 

по въззивни наказателни дела от общ характер, по съображения за 

допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.При такава 

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. 

Но все по-актуален е въпросът,че е крайно наложително 

издаването на Тълкувателно Решение от ВКС, 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/, 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 ВКС, 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 
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член 348 алинея 3 точка 2 предложение първо от НПК. /Тези 

предложения са на Зам.председателя на НО/.  

 ІV. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. 

Постоянният брой на наказателни съдии за последните три години 

по щат от 7 съдии. 

Средната натовареност на съдиите от ВАС по щат, спрямо делата 

за разглеждане и спрямо свършените дела за трите години е както 

следва:   

За 2010 година : 7,82  и  съответно 7,19., 

За 2011 година : 8,31  и  съответно 7,46. 

За 2012 година : 8,06  и  съответно 7,20. 

Действителната натовареност на съдиите от ВАС по щат, спрямо 

делата за разглеждане и спрямо свършените дела за трите години е 

както следва: 

За 2010 година : 11,59  и  съответно 10,65., 

За 2011 година : 12,22  и  съответно 10,97. 

За 2012 година : 10,05  и  съответно 8,99. 

Налага се и изводът за трайна тенденция на устойчивост, с лека 

тенденция на намаление броя на решените дела от един съдия в 

отделението, през годините, с оглед намаляване на постъпленията. 

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. 
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V.ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА В АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН. 

И през 2012 година, от всички съдии на наказателното отделение 

на ВАС бяха извършени традиционните ревизии на работата на 

наказателните отделения, на всички окръжни съдилища от района на 

ВАС. 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 запознати 

ръководствата  и съдиите на окръжните съдилища,на които от 

Председателят на ВАС изпратил докладите, за вземане на мерки по 

направените констатации. 

VІ.ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 

През изминалата отчетна 2012 година, съдиите от наказателното 

отделение, участваха в провеждани семинари и обучения по правни 

проблеми,организирани от:Националния институт по правосъдието-

София,Министерството на правосъдието, Варненския 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 

Добричкия окръжен съд.  

 

ІІІ.ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

През 2012 год., гражданското отделение на Апелативен съд-Варна 

работи в състав от 6 съдии – Маринела Дончева – Заместник на 
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административния ръководител и председател на отделението, 

Северина Илиева, Диана Джамбазова, Пенка Христова, Иван Лещев и 

Петя Петрова. През отчетния период, съдия Радослав Славов е работил 

в търговско отделение, с цел облекчаване натовареността на това 

отделение. 

 В отделението работи, като съдебен помощник Венцислав Петров, 

който активно участва в работата на съставите – по проверка 

редовността на въззивните жалби, а така също и при изготвяне на 

проекти за съдебни актове.  

 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, са подпомогнати 

от двама деловодители и двама секретар-протоколисти, със значителен 

стаж и опит.  

 

І. БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОД. 

 ОБЩИЯТ БРОЙ на подлежащите на разглеждане граждански дела 

е 701 бр. , от които 250 бр. въззивни, 447 бр. – въззивни частни и 4 бр. 

жалби за определяне срок, при бавност.  

 От тях новопостъпили гр. дела са общо 643 бр., от които 213 бр. 

въззивни, 426 бр. въззивни частни и 4 бр. жалби за бавност.  

Общият брой дела за разглеждане се запазва сравнително 

постоянен през предходните две години, както следва: 720 бр. през 2010 

год. и 721 бр. през 2011 год.  
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Относителният дял на въззивните производства, спрямо всички 

дела за разглеждане леко е нарастнал – от 241 бр. през 2011 на 250 бр. 

през 2012 год.  

В същото време е намалял броят на частните жалби, в сравнение 

с предходните години: от 456 бр. през 2010 год. и 472 бр. през 2011 год. 

на 447 бр. през 2012 год. Това се дължи на положените усилия, за 

уеднаквяване практиката на съдилищата, в района на Апелативения съд 

Варна 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. 

 За сравнение, с предходни години, общият брой на постъпилите 

граждански дела е бил съответно:  

- през 2010 год, са постъпили общо 685 бр., от които 231 бр. 

въззивни, 444 бр. частни  и 10 бр. жалби за бавност. 

- през 2011 год.- 664 бр., от които 200 бр. въззивни, 456 бр. 

въззивни частни и 8 бр. жалби за бавност. 

По отношение жалбите за бавност, продължава тенденцията към 

постепенно и трайно намаляване, като за разлика от 2010 год., когато са 

10 бр., през 2011 – 8 бр., през отчетната 2012 год., те са само 4 бр. Това 

дава основание за извода, че в района на Апелативния съд гр.Варна, 

делата се разглеждат в срок и не се допуска неоснователно забавяне.  

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

1. В началото на периода, са останали общо 58 бр. висящи гр. 

дела, от които 37 бр. въззивни и 21 бр. въззивни частни.  
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 В процентно съотношение, несвършените, в края на 2011 г., към 

общия брой дела за разглеждане през 2012 год. е 8,27%.  Процентът на 

заварена висящност, в началото на периода е относително стабилен 

през годините, което сочи за бързо приключване на делата, в годината 

на постъпването им.  

 2. Останалите несвършени към 31.12.2012 г. дела са общо 42 бр, 

от които 36 бр. въззивни и 6 бр. частни гр.д. Процентното съотношение 

на несвършените гр.дела, към общо подлежащите на разглеждане 701 

бр. гр.дела е 6%.  

В това отношение, се поддържа тенденцията, към намаляване 

висящността в края на периода, която е пряко следствие от повишения 

брой свършени дела, спрямо всички подлежащи на разглеждане. 

За сравнение, през 2010 и 2011 год. останалите несвършени, в 

края на отчетния период, са били 8% от всички дела за разглеждане. 

 

 3. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 

Насрочените през 2012 г. граждански дела са 231 бр. От тях 

отложени са едва 23 бр, което представлява 10% от насрочените дела.  

Трайна тенденция, в работата на гражданско отделение на 

Апелативния съд Варна е 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 
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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. 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. Преди изменението на §2 от Закона за търговския 

регистър, се налагаше спиране на производството, когато страна по 

делото е непререгистриран търговец, до провеждане на процедура по 

пререгистрация и ликвидация. 

Положителна тенденция е, че за поредна година, няма нито едно 

дело, отложено, поради отмяна хода по същество. Това сочи на добрата 

предварителна работа на делата – провеждане на подготвително 

заседание по чл. 267 ГПК, 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. Тази работа, която обикновено 

остава скрита, е не само огромна по обем, но и не по-малко отговорна от 

приключването на делата, с акт по същество. 
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За илюстрация, през отчетния период, са проведени 1390 бр. 

закрити заседания, в които са постановени 445 бр. определения по 

частни жалби, 540 бр. други актове, в т.ч. 229 бр. разпореждания, 272 бр. 

определения, както и 394 бр. определения и разпореждания, след 

свършване на делото. 

Въпреки, че този показател, не се обхваща от статистиката, той 

сочи красноречиво за интензивността на работа на съдиите. Тази 

предварителна и съпътстваща дейност, осигурява не само бързина, но и 

ефективност на гражданския процес. 

 

ІІІ. СВЪРШЕНИ ДЕЛА И СРОЧНОСТ НА ПРИКЛЮЧВНЕТО ИМ  

1. СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА ГОДИНАТА 

 През 2012 год., в гражданско отделение, са свършени общо 659 

бр. граждански дела, в това число 214 бр. въззивни, 441 бр. въззивни 

частни и 4 бр. жалби за бавност. Спрямо общия брой дела за 

разглеждане, свършените дела в рамките на годината съставляват 96%. 

Този показател е подобрен, в сравнение с предходната 2011 год., когато 

са били свършени 91,95 % от всички дела, подлежащи на разглеждане.  

2. БРОЙ НА ДЕЛАТА, ПРИКЛЮЧИЛИ, С АКТ ПО СЪЩЕСТВО  

От общо 659 бр. свършени гр.дела, с акт по същество, са 

приключили 587 бр, което представлява 89 %, респ. 83% ,спрямо общия 

брой, подлежащи на разглеждане. 

По този показател, също се отчита подобрение, в сравнение с 2011 

год., когато с акт по същество, са приключили 80%, а през 2010 год - 74% 

от делата. Това се дължи, на рязко намаления брой прекратени 
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производства, в сравнение с 2010 год., когато те са били 125 бр, 

съответно през 2011– 80 бр, а през отчетната 2012 год – 72 бр. Вижда се 

възходящата тенденция към бързо и в рамките на разумните срокове 

приключване, с акт по същество на делата. 

В числото на свършените, с акт по същество, се включват 201 бр. 

въззивни гр.дела, които представляват 94 % от свършените въззивни 

гр.дела, приключили с решение, и 382 бр. въззивни частни гр.дела, 

представляващи 86% от свършените частни гр.дела, приключили с 

определение по същество.  

В сравнение с предходната 2011 год., на фона на общото леко 

намаление броя на свършените гр.дела, се забелязва относително 

увеличение броя на въззивните гр. дела, за сметка на въззивните частни 

гр. дела по причини, изтъкнати по-горе. 

 

3. ПРЕКРАТЕНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Прекратени са производствата, общо по 72 бр. гр.дела, което 

представлява 11% от всички свършени дела и е по-малко, в сравнение с 

предходните години, както следва: през 2011 год., общо прекратени са 

80 бр. гр.дела, а през 2010 год. техният брой е бил 125 бр. гр.д.  

В този брой влизат прекратените производства по 13 бр. въззивни 

гр.дела /6% от всички свършени в.гр.д./, което е по-малко, в сравнение с 

предходните години. През 2011 год., са били прекратени 19 бр. в.гр.д., а 

през 2010 год –33 бр. в.гр.д  
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Прекратените частни производства са 59 бр /13% от свършените 

в.ч.гр.д./, където също се отчита намаление, в сравнение с предходни 

години, а именно – през 2010 год. – 92 бр. и 2011 год.- 61 бр. 

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 

сравнително 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 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 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, несъответстващо на 

действително разгледаните по същество. 

4. СРОЧНОСТ НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА 

В рамките на 3-месечния срок са свършени 632 бр. гр.дела, което 

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

2010 и 2011 год. в 3-месечен срок, са приключили 97% от делата. Този 

резултат е подобрен, в сравнение с 2011 год., когато в 3-месечен срок, 

са приключили 90% от всички свършени дела, и изравнен, с този през 

2010 год – 97%. 

В числото на свършените в 3-месечен срок дела, влизат 195 бр. 

въззивни гр.дела, представляващи 91% от свършените дела и 433 бр. 

въззивни частни гр.дела, представляващи 98% от свършените частни 

гр.дела. Свършените 4 бр. жалби за бавност са приключили на 100% в 3-

месечния срок.  

Производствата по 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 Апелативния съд гр. 

Варна. 

Подобрената срочност на делата, в сравнение, с предходната 2011 

год, се дължи на факта, че в голяма част от случаите, при констатирани 

нередовности на жалбата, тя се оставя без движение, до отстраняването 

им. 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.  
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Тези данни, съпоставени, с показателите от предходните две 

години, сочат на бързината на гражданското правораздаване в 

Апелативния съд – Варна.  

 Оценката по този показател е 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 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 добри резултати в работата. Регулярно се 

провеждат общи събрания на всички съдии, с цел изработване на обща 
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практика по дискусионни въпроси, особено такива, касаещи 

производствата, които приключват на ниво апелативен съд – 

обезпеченията и жалбите срещу действията на съдебния изпълнител.  

ІV.КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАСАЦИОННАТА ПРОВЕРКА. 

Общият брой на обжалваните пред ВКС на РБ съдебни актове, 

постановени от съдиите в гражданско отделение, през 2012 год. е 246 

бр. От тях 159 бр. са въззивни гр.дела и 87 бр. въззивни частни гр.дела.  

През отчетния период, са върнати, в резултат от касационно 

обжалване, общо 137 бр. в.гр.дела, в това число 120 бр. въззивни и 79 

бр. въззивни частни гр.дела.  

В сравнение, с предходни години, броят на обжалваните дела се 

запазва приблизително еднакъв.  

 

1. ПОТВЪРДЕНИ са съдебните актове по  120 бр. въззивни 

гр.дела, което в процентно съотношение, спрямо броя на върнатите от 

ВКС представлява 87,59% от делата, а при частните жалби потвърдени 

са 65 бр., или 82,27%.  

Сравнявайки този резултат, с предходни години, се констатира 

увеличението на потвърдените съдебни решения, както като абсолютен 

брой, така и като процент, спрямо върнатите, след касационна проверка 

дела. В същото време, леко е намален броят на потвърдените  

определения по въззивните частни гр.дела. През 2010 год., са  

потвърдени 73% от въззивните и 91% от въззивните частни гр.дела, а 
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през 2011 год. – съответно 85,96% въззивни и 87,34 % въззивни частни 

гр.дела.  

2. ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНИ са съдебните актове по  8 бр. въззивни 

гр.дела или 6% от върнатите, след касационна проверка въззивни 

гр.дела. 

При частните производства, изцяло са отменени съдебните актове 

по 9 бр. въззивни частнигр.дела, или 11%.  

По този показател се отбелязва запазване на резултатите от 

предходната 2011 год. 

В съпоставка, с общия брой, подлежащи на разглеждане през 

отчетния период дела, изцяло отменените съдебни решения по въззивни 

гр.дела са 3,2%, а отменените определения по въззивни частни гр.дела 

– 2,01%. 

Спрямо свършените дела, през отчетния период, изцяло 

отменените съдебни актове по въззивни гр.дела представляват 3,7%,  а 

отменените въззивни частни гр.дела – 2,04%.  

До отмяна на съдебните актове, се е стигнало в случаите, когато 

ВКС на РБ е допуснал касационно обжалване, с цел преодоляване на 

противоречива практика на съдилищата, или за разрешаване на въпроси 

от значение за правилното прилагане на закона и за развитие на 

правото. Малкият брой отменени актове на ВАС, сочи на високото 

качество в работа на съдиите и стриктното спазване на закона. 

3. ЧАСТИЧНО ПОТВЪРДЕНИ  са решенията по 8 бр. въззивни 

гр.дела и по 5 бр. въззивни частни гр.дела.  
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Както се вижда от изложените данни, изцяло отменените съдебни 

актове по въззивни граждански дела, представляват 6% от всички 

върнати от ВКС на РБ граждански дела.  

Резултатите по този критерий са подобрени, в сравнение с 2010 

год и изравнени с тези през 2011 год.  

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 добро.   

 

 V. ЕФЕКТИВНОСТ И РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ГР.ВАРНА 

1. НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ 

През отчетния период, в гражданско отделение, при шест съдии по 

щат, средната натовареност е 9,74 от подлежащите на разглеждане 

дела и 9,15 от свършените дела. Тази натовареност се е увеличила, в 

сравнение с 2011 и 2010 год., когато е била 8,58 от подлежащите на 

разглеждане дела и 7,89 от свършените дела.  

2. ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ 

Действителната натовареност на съдиите от гражданско 

отделение, през отчетния период е 11,49, спрямо всички дела за 

разглеждане и 10,80 спрямо свършените дела. Тя е по-висока от 

действителната средна натовареност за Апелативен съд Варна, но е 

леко занижена, в сравнение с предходните 2010 и 2011 год., когато е 

била 12,24, спрямо всички дела за разглеждане и 11,28, спрямо 

свършените дела. 
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Съдиите от гражданско отделение, са участвали в съдебните 

заседания на наказателно отделение, по мерките за неотклонение по 

101 бр. въззивни частни наказателни дела, както и при необходимост – 

при разглеждане на 11 бр. въззивни НОХД. 

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 2011 год., съдиите в гражданско отделение, са 

постановили 1390 бр. такива актове от закрити заседания, от тях 439 бр. 

по частни жалби, 4 бр. по молби за определяне срок за бавност, и 934 

бр. определения и разпореждания, по въззивни дела, включително от 

проведени подготвителни заседания по чл. 267 ГПК, както и такива, след 

свършване на делото.  Това е една значителна, но неотчетена от 

официалната статистика, работа, която през годините остава 

сравнително константна, като натовареност. За сравнение, през 2010 

год. са постановени 1250 бр. такива актове, (спрямо 928 бр. през 2009 

год), между които разпореждания по преписки, по жалби, определения, 

постановени в з. з. по реда на чл., чл. 63, ал. 1, б. „б”, 182, 183, 192, ал. 4, 

205, ал. 1, 244 и 308 от ГПК(отм), както и разпорежданията и 

определенията, във връзка с администриране на касационните жалби, 

по реда на чл. 275 и 280 ГПК. Тази работа остава скрита, но тя е особено 

важна, за постигане целите на правораздавателната дейност, и това 
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личи от добрите 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 вземат 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 помощник е изготвил 

доклад, с предложения за разпореждания по 580 бр. въззивни гр.дела. 

Наред с това, под контрола на съдиите той е подготвил проекти за 

съдебни актове по 85 бр. гр.дела, от които 57 бр. определения и 28 бр. 

решения. В общото число влизат проектите за съдебни актове, изготвени 

в помощ на съдиите от търговско отделение,  именно 27 бр, от които 1 

съдебно решение и 26 бр. определения.  

Наред с това, по възлагане от съдиите от двете отделения, 

съдебният помощник е извършвал проучване и подбор на съдебна 

практика по конкретни казуси. Също така е вземал участие, при 

изготвяне на становища по правни въпроси, по исканията на 
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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.   

VІ. КАЧЕСТВО НА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПО 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В СЪДИЛИЩАТА ОТ РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН 

СЪД ВАРНА. РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА. 

От общо разгледаните през отчетния период 250 бр. въззивни 

гр.дела, свършени са 214 бр.  

От тях: 

- потвърдени са решенията по 121 бр. първоинстанционни гр.дела 

- изцяло отменени, с постановяване на ново решение по същество 

са 27 бр. първоинстанционни гр.дела 

- обезсилени са решенията по 9 бр. първоинстанционни гр.дела 

-частично отменени са решенията по  44 бр. първоинстанционни 

гр.дела 

- прекратени са 13 бр. първоинстанционни гр.дела 

През отчетния период са разгледани общо 4 бр. жалби за бавност, 

които са оставени без уважение 3 бр., а е уважена 1 жалба. Налице е 

съществено намаление в броя на жалбите за бавност през годините, 

което е добър знак за работата на съдилищата в района на ВАС. 

 Разпределени по окръжни съдилища, те са както следва: 

- ВОС – от общо свършени 125 бр. гр.дела, потвърдени са 69 бр. 

(при 75 бр. през 2011 год. и 59 бр. през 2010), изцяло отменени са 
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решенията по 18 бр. (при 15 бр. през 2011 и 19 бр. гр.дела през 2010), 

обезсилени са решенията по 6 бр ( при 1 бр. през 2011 и 3 бр. гр.дела 

през 2010), частично отменени, са решенията по 24 бр. гр.дела (26 бр. 

през 2011 и еднакъв брой с 2010) и са прекратени производствата по 8 

бр. (11 бр. през 2011 и 16 бр. гр.дела през 2010).  

Анализът на тези данни, показва стабилност в работата на ВОС, с 

незначителни колебания, по отношение броя на отменените и 

потвърдени съдебни актове. 

- ДОС - от общо свършени  31 бр. гр.дела, оставени в сила са 17 

бр., а изцяло отменени са решенията по 2 бр. в.гр.дела. Няма 

обезсилени съдебни актове,а частично отменени са решенията по 9 бр. 

гр.д. 

 При сравнително увеличен брой на обжалваните съдебни актове 

на ДОС, в сравнение с предходните години, се отбелязва увеличение на 

потвърдените, за сметка намалението на изцяло отменените актове. 

Това сочи за подобрено качество на работа в този съд. 

- РОС - от общо свършени 10 бр. в.гр.дела, потвърдени са 

решенията по 6 бр, по 1 бр. е отменено изцяло, 1 бр. – обезсилено, 1 бр. 

изменено и 1 бр. – прекратено.  

За сравнение, през 2011 год. потвърдени са решенията по 2 бр. 

дела, обезсилено е решението по 1 гр.дело (еднакъв резултат с 2010), 

частично отменени са решенията по 2 бр. гр.дела (4 бр. гр.дела през 

2010), прекратено е производството по 1 гр.д. (3 бр. гр.дела през 2010) 

Поради малкия брой дела на РОС, които са били предмет на 

въззивно обжалване, не може да се направи генерален извод за 
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качеството на работата на този съд, но все пак прави впечатление 

увеличеният брой потвърдени съд.актове, което следва да се оцени 

положително. 

- СОС - от общо свършени 9 бр. въззивни гр.дела решението по 4 

бр. от тях е потвърдено, по 2 бр. – отменено и по 1 бр. – обезсилено, а 

частично отменено – по 2 бр. гр.д. 

В това отношение е налице леко отстъпление от резултатите, 

постигнати през предходни години. Например, през 2011 год. от 13 бр. 

обжалвани гр.д. потвърдени са 9 бр. (7 бр. през 2010), изцяло отменено 

решението по 1 гр.дело (няма изцяло отменени и обезсилени решения 

през 2010), частично отменени са решенията по 2 бр.гр.дела  (1 бр. през 

2010), прекратено е производството по 1 гр.дело. Въпреки това, 

работата на съдиите от СОС остава много добра през годините. 

- ТОС - от общо свършени 13 бр. гр. дела, потвърдени са 

решенията по 8 бр. гр.д., изцяло отменен съд. акт по 1 бр. гр.д., по 3 бр. 

частично отменени и по 1 бр.  прекратено.  

По този показател в ТОС се поддържат устойчиви резултати, които 

сочат много доброто качество на работата. 

- ШОС - от общо свършени 25 бр. гр.дела, в сила са оставени 

решенията по 16 бр., по 3 бр. са отменени изцяло, по 3 бр. частично 

отменени и по 1 бр. – обезсилено.  

В сравнение, с предходните години, се отбелязва увеличение в 

общия брой обжалвани дела, като е увеличен и броят на потвърдените 

съдебни актове, което е много добър резултат. Относително нисък се 

запазва броят на отменените решения – 3 бр., изравнен с тези през 
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2010, докато през 2011 год. не е имало нито едно гр.д. с отменен, или 

обезсилен съдебен акт. 

Анализът на посочените данни, дава основание за следните 

изводи: 

 Изцяло отменените от Апелативен съд Варна първоинстанционни 

съдебни актове, през 2012 год. са 27 бр.,  общо за съдилищата от 

апелативния район, при общо разгледани 250 бр., респ. свършени 214 

бр. в.гр.д. Те представляват 12,61% от всички решени по същество 

въззивни граждански дела. През 2010 год. отменените и обезсилени 

съдебни актове, са представлявали 26% от всички решени въззивни 

гр.дела, а през 2011 год – 11,76%.  

Не само като абсолютни стойности, но и в процентно съотношение, 

спрямо решените въззивни гр.дела, броят на отменените и обезсилени 

първоинстанционни съдебни актове на съдилищата от района на 

Апелативния съд Варна, не е висок. Той е и значително намален, в 

сравнение с 2010 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 
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конкретни предложения, а също и на съдилищата за вземане на 

конкретни мерки по констатациите от доклада. 

За общата положителна оценка за съдилищата от района на 

Апелативен съд гр.Варна, заслуга имат съдиите в тези съдилища, които 

са работили съвестно и с необходимия висок професионализъм.  

VІІ. РАБОТА НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

В своята дейност, съдиите от гражданско отделение са 

подпомагани от двама деловодители и двама секретар-протоколисти, 

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 се водят 

съобразно изискванията на ПАРОАВАС. 

При постъпването си, новите служители, които са придобили 

значителен опит в съдебната система, пълноценно се включиха в 

работата на деловодството, проявявайки висока дисциплина и чувство 

на отговорност, при изпълнение на служебните си задължения.  

VІІІ.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ В 

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА 

В заключение следва да се направи извод, че през отчетната 2011 г. 

работата на гражданско отделение при Варненския апелативен съд е 
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много добра, в пълно съответствие с нормативните изисквания, като са 

постигнати много 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 високи 

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. Съдиите от гражданско 

отделение са представили 11 становища за тълкувателни решения на 

ВКС. И през тази година продължи 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 базата на които бяха изготвени 

мотивирани предложения. Те са 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 ВАС, по въпросите на обезпечителното и 

изпълнително производство. 

 

ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

От месец февруари 2012 г. търговско отделение на Варненски 

апелативен съд е в състав от седем съдии, разглеждащи въззивни 

търговски дела: Мара Христова - председател, Вилиян Петров, Златка 
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Златилова, Магдалена Недева, Анета Братанова, Петя Хорозова и 

Радослав Славов. Включването на съдия Радослав Славов в състава на 

ТО от месец февруари е по заповед №64/20.02.2012 г. на Председателя 

на апелативния съд, във връзка с увеличеното постъпление на 

търговски дела и по-голямата натовареност на съдиите от ТО. През 

целия отчетен период, в отделението работи и съдебният помощник 

Августина Липованска.  

І.БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОД.: 

ОБЩИЯТ БРОЙ на подлежащите за разглеждане търговски дела е 

бил 910 бр., от които 422 бр. въззивни и 488 бр. частни производства, от 

които 483 бр. въззивни частни дела и 5 бр. частни производства, за 

определяне срок при бавност.  

За сравнение - ОБЩИЯТ БРОЙ на всички подлежащи на 

разглеждане в ТО дела през 2011 г. е бил 864 бр., от които 378 бр. 

въззивни търговски, 477 бр. въззивни частни и 9 бр. частни производства 

за определяне срок при бавност. През 2010 г. ОБЩИЯТ БРОЙ на всички 

подлежащи за разглеждане дела е бил 715 бр., от които въззивни  

търговски дела 284 бр., въззивни частни търговски дела 423 бр. и 8 бр. 

частни производства за определяне срок при бавност. 

ПОСТЪПИЛИТЕ за разглеждане през 2012 г. в ТО дела са общо 

787 бр., при 800 бр. за 2011 г. и 693 бр. за 2010 г..  

ПОСТЪПИЛИТЕ  за разглеждане през 2012 г. в ТО общо 787 бр. 

дела се разпределят, както следва: 
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Въззивни търговски дела – 338 бр., при 326 бр. за 2011 г. и 264 бр. 

за 2010 г.. От тях 42 бр. са въззивни търговски дела по несъстоятелност 

при 46 бр. за 2011 г. и 37 бр. за 2010 г.. 

Въззивни частни търговски дела – 444 бр., при 465 бр. за 2011 г. и 

421 бр. за 2010 г.. От тях 54 бр., са частни търговски по дела за 

несъстоятелност при 30 бр. за 2011 г. и 44 бр. за 2010 г.. 

Частни производства за определяне срок при бавност  - 5 бр., при  

9 бр. за 2011 г. и 8 бр. за 2010 г..  

Останалите несвършени към 01.01.2012 г. дела са общо 123 бр., 

при 64 бр. за 2011 г. и 22 бр. за 2010 г.. По видове общо висящите в 

началото на отчетния период търговски дела се разпределят така: 

Въззивни търговски дела – 84 бр., при 52 бр. за 2011 г. и 20 бр. за 

2010 г. 

Въззивни частни търговски дела – 39 бр., при 12 бр. за 2011 г. и 2 

бр. за 2010 г.. 

Останалите несвършени към 31.12.2012 г. дела са общо 124 бр., от 

които 83 бр. въззивни търговски и 41 бр. – въззивни частни.  

В процентно отношение несвършените, в края на 2012 г. търговски 

дела, към общия брой търговски дела за разглеждане е 13,63% при 

14,24% за 2011 г. и 8,95% за 2010 г.  

Тази висящност е обусловена, не само от висящите поради 

отлагане на производството дела, но и от по-големия брой постъпили 

през 2011 г. и в края на 2012 г., за разглеждане въззивни дела. Всички 

постъпили до края на 2011 г. и 2012 г. дела бяха образувани. 
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АНАЛИЗЪТ на всички горепосочени данни, при тяхното сравнение 

с предходните 2011 г. и 2010 г. сочи: 

1. Непрекъснато НАРАСТВАНЕ броя на постъпилите въззивни 

търговски дела. Ръстът на този вид дела е от най-съществено значение 

за работата в отделението. 

 2. Задържане приблизително на едно ниво броя на постъпилите 

въззивни частни дела.  

 В обобщение, ръстът на постъпилите за разглеждане общо 

търговски дела през  2012 г. се е запазил такъв, какъвто е бил през 2011 

г., а спрямо 2010 г. е с 94 бр. дела повече. 

 Налице е леко намаление, на броя постъпили частни 

производства, за определяне на срок, при бавност, което е резултат от 

подобрената работа на съдилищата от апелативния район, по 

отношение на критерия срочност. 

 3. НАМАЛЕНИЕ процента на висящите търговски дела, в края на 

отчетния период, в сравнение с 2011 г., при еднакво постъпление и 

еднакъв брой висящи в началото на периода дела, което е в резултат на 

увеличения съдийския състав. Този процент, в сравнение с 2010 г. е по-

голям, но това се обяснява, с по-малкото постъпление на дела през 2010 

г. и много малката висящност, в началото на същия период.  

ІІ.СВЪРШЕНИ ДЕЛА В КРАЯ НА 2012 ГОДИНА 

През отчетния период, са свършени всичко 786 бр., при 741 бр. 

дела за 2011 г. и 651 бр. търговски дела за 2010 г.. 
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От всичко свършените 786 бр., дела въззивните са 339 бр., при 294 

бр. за 2011 г. и 232 бр. за 2010 г.. Свършените въззивни частни, вкл. и с 

тези за определяне срок при бавност, са 447 бр., при 447 бр. за 2011 г. и 

419 бр. за 2010 г..  

Спрямо общия брой дела за разглеждане, през 2012 г., процентът 

на свършените дела е 86,37 %, при 85,76% за 2011 г.. Спрямо общия 

брой 787 постъпили за разглеждане през 2012 г. дела, свършените са 

786 бр., което прави 99,87%, при 92,62% за 2011 г. и 93,94% за 2010 г..  

По-големият процент свършени въззивни и частни търговски дела 

е в резултат на задържаното високо ниво на постъпление, през 

отчетната 2012 г., в сравнение с предходната година, на двойно по-

голямата висящност в началото на периода и на увеличения съдийски 

състав. Безспорно, последният факт, се отрази положително на 

работата в отделението и на съда като цяло, като създаде предпоставка 

за запазване интензитета в работата на отделението и достигане на най-

висок, през трите години процент на свършените дела.  

През отчетния период, в отделението са проведени и 1518 бр. 

закрити съдебни заседания, в които, освен определения и 

разпореждания, са постановени и съдебни решения, по реда на чл.25 от 

ЗТР по обжалвани откази от вписване в Търговския регистър.  

ІІІ.БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА В 3-МЕСЕЧЕН СРОК: 

В срок до три месеца, са свършени общо 689 бр. търговски дела, 

което съставлява 88 %, /при 89% за 2011 г. и 93% за 2010 г.,/ от всички 

свършени, през отчетния период дела.  
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От общо свършените 339 бр. въззивни търговски дела 248 бр., са 

свършени, в рамките на 3 – месечния срок, което прави 73%. За 

сравнение за 2011 г. този процент е също 73%, а за 2010 г. - 81%. Само, 

спрямо 2010 г. показателят срочност е леко занижен, но това е, предвид 

значително по-голямата висящност, в началото на отчетния период, 

както и по-голямото постъпление на дела.  

Посочения по-горе висок процент е постигнат, независимо от 

отлагането на въззивните дела, поради допускане и събиране на нови 

доказателства - най-вече съдебни експертизи. Това е особено 

наложително по делата за несъстоятелност, което несъмнено дава 

отражение на срочността на приключването им, в рамките на 

инструктивния 3 месечен срок. Този показател, обаче не трябва да се 

абсолютизира. Практиката през годините е доказала, че правилното 

решаване на търговските спорове, с вече трайно преобладаваща 

фактическа и правна сложност, изисква събирането на посочените по-

горе доказателства. За сметка на отлагане на делата по тази причина, се 

стига до постановяването на правилни решения от въззивната 

инстанция. В потвърждение на казаното е отличният резултат от 

касационното обжалване на въззивните решения по търговски дела.  

Въззивните частни търговски дела са свършени на 100%, в 

рамките на 3-месечния срок, при също 100% за 2011 г. и за 2010 г. т.е. 

запазена е традицията, въззивните частни търговски дела, да се 

приключват на 100% в рамките на тримесечния срок. 
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По съдии, общо свършените дела се разпределят така: В. Петров – 

118 бр., Зл. Златилова – 130 бр., М. Недева – 102 бр., А. Братанова – 122 

бр., П. Хорозова – 128 бр., Р. Славов – 99 бр. и М. Христова – 87 бр.  

В обобщение, работата на съдиите от ТО, по този показател е 

високо ефективна и през отчетния период. 

ІV.БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО: 

От свършените 786 бр. търговски дела, с акт по същество, са 

приключили общо 737 бр., при 664 бр. дела за 2011 г. и 567 бр. дела за 

2010 г. От свършените, с акт по същество дела 320 бр. са въззивни, при 

268 бр. за 2011 г. и 202 бр. за 2010 г. Свършените, с акт по същество 

въззивни частни са 412 бр., при 387 бр. за 2011 г. и 357 бр. за 2010 г. 

Свършени са и 5 бр. частни производства, за определяне срок при 

бавност.  

От особено значение и показател за добрата работа на съдиите от 

ТО винаги е бил и остава процентът на свършените, с акт по същество 

търговски дела, каквато всъщност е крайната цел на всяко 

правораздаване. Процентът на свършените, с акт по същество, спрямо 

всички свършени дела през 2012 г. е 93,77%, при 89,61% за 2011 г. и 

87,10 % за 2010 г.. Този висок процент е най-добрият, постигнат през 

последните години и сочи високия професионализъм и отговорното 

отношение на съдиите от ТО, към осъществяваната от тях 

правораздавателна дейност, въпреки затрудненията, свързани с 

прилагането на  закона и съдебната практика.    
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V.БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ, ИЗМЕНЕНИ, ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО, 

 ОБЕЗСИЛЕНИ – РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪЗЗИВНАТА ПРОВЕРКА:  

От общо свършените 786 бр. дела въззивни търговски са 339 бр., 

въззивни частни - 442 бр. и 5 бр. частни производства за определяне 

срок при бавност.  

От общо свършените 339 бр. въззивни търговски дела, решени по 

същество са 320 бр., от които: 

ПОТВЪРДЕНИ са съдебните актове по 207 бр., което спрямо 

решените по същество въззивни търговски дела представлява 64,68%.  

ИЗМЕНЕНИ отчасти са 77 бр., което е 24,06%. 

ОТМЕНЕНИ ИЗЦЯЛО са 24 бр., които представляват 7,5%. 

ОБЕЗСИЛЕНИ са 12 бр., което е 3,75%.  

По съдилища те се разпределят така: 

ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД – от общо свършените 197 бр. 

въззивни търговски дела, изцяло потвърдени са решенията по 130 бр., 

изменени отчасти са 38 бр., отменени изцяло са 13 бр., обезсилени са 

решенията по 5 бр. и са прекратени производствата по 11 бр. търг. дела. 

По всички частни дела за определяне срок при бавност – 5 бр., жалбите 

са оставени без уважение. 

ДОБРИЧКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД – от общо свършените 52 бр. 

въззивни търговски дела, изцяло потвърдени са решенията по 31 бр., 

изменени отчасти са 10 бр., отменени изцяло са 4 бр., обезсилени са 3 
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бр. и са прекратени производствата по 4 бр. търг. дела. Няма 

образувани частни дела, за определяне срок при бавност. 

РАЗГРАДСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - от общо свършените 24 бр. 

въззивни търговски дела, изцяло потвърдени са решенията по 13 бр., 

изменени отчасти са 3 бр., отменени изцяло са 4 бр., обезсилени са 2 бр. 

и са прекратени производствата по 2 бр. дела. Няма образувани частни 

дела за определяне срок при бавност. 

СИЛИСТРЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - от общо свършените 18 бр. 

въззивни търговски дела, изцяло потвърдени са решенията по 7 бр., 

изменени отчасти са 8 бр., отменени изцяло са 2 бр., и е прекратено 

производството по 1 дело. За трета поредна година, няма обезсилено 

нито едно решение, както и няма образувани частни производства за 

определяне срок при бавност. 

ТЪРГОВИЩКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - от общо свършените 16 бр. 

въззивни търговски дела, изцяло потвърдени са решенията по 7 бр., 

изменени отчасти са 8 бр. и е обезсилено решението по 1 дело. Няма 

изцяло отменени решения, прекратени производства и образувани 

частни производства за определяне срок при бавност 

ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД – от общо свършените 31 бр. 

въззивни търговски дела, изцяло потвърдени са решенията по 19 бр., 

изменени отчасти са 9 бр., отменени изцяло – 1 бр., обезсилени  - 1 бр. и 

по 1 дело производството е прекратено. Няма образувани частни дела 

за определяне срок при бавност. 
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С най-висок процент потвърдени решения, на база въззивна 

проверка е ВОС – 69,89%, следван от ДОС – 64,58%, ШОС – 63,33%, 

РОС – 59,09%, ТОС – 43,75% и СОС – 41,18%. 

С най-нисък процент отменени изцяло решения, на база същата 

проверка е ТОС – 0%, следван от ШОС – 3,33%, ВОС – 6,99%, ДОС – 

8,33%, СОС - 11,76% и РОС – 18,18%. 

С най-нисък процент отменени отчасти решения е РОС – 13,64%, 

следван от ВОС – 20,43%, ДОС – 20,83%, ШОС – 30%, СОС – 47,06% и 

ТОС – 50%. 

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.   

В ОБОБЩЕНИЕ от общо свършените 339 бр. въззивни търговски 

дела, по 207 бр., първоинстанционното решение е потвърдено, по 77 бр. 

решението е отменено отчасти. По 24 бр. първоинстанционното 

решение е отменено изцяло, по 12 бр. първоинстанционното решение е 

обезсилено, а по 19 бр. производството е прекратено. 

На база решените въззивни търговски дела, общо процентът на 

потвърдените първоинстанционни решения за 2012 г. е 64,69%, при 

55,22% за 2011 г. и 52,48% за 2010 г. На същата база, процентът на 

отменените отчасти първоинстанционни решения за 2012 г. е 24,06% при 

33,95% за 2011 г. и 33,66% за 2010 г. Процентът на изцяло отменените и 
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обезсилени първоинстанционни решения за 2012 г. е 11,25%, при 

10,08% за 2011 г. и  13,86% за 2010 г.  

През отчетния период, продължава тенденцията за подобряване 

качеството на съдебните актове на окръжните съдилища, по търговски 

дела. Завишен е и то значително процентът на изцяло потвърдените 

първоинстанционни решения, като едновременно с това съществено е 

намален процентът на отменените отчасти. Леко завишение,  спрямо 

2011 г. се отчита в процента на отменените изцяло и обезсилени 

първоинстанционни решения, но от този факт, не могат да се правят 

генерални изводи, тъй като причините за отмяната или обезсилването са 

най-различни. Измежду тях са и случаите, при които във въззивната 

инстанция са представени нови доказателства, повлияли на изхода на 

делото. Също така и случаите на отказ, или оттегляне на иска или 

постигане на спогодба пред въззивната инстанция.  

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. Също така и със своевременното 

произнасяне по направените доказателствени искания и изготвяне на по-
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подробни доклади по някои от делата, с прецизно разпределяне 

тежестта на доказване между страните.  

ПРЕКРАТЕНИТЕ въззивни търговски дела са 19 бр., а 

прекратените въззивни частни  - 30 бр. или общо прекратените въззивни 

производства са по 49 бр. дела, при 77 бр. за 2011 г. и 84 бр. за 2010 г.. 

В процентно отношение, общият брой на прекратените 

производства през 2012 г., спрямо свършените дела съставлява 6,23% 

при 10,39% за 2011 г. и 12,90% за 2010 г. Процентът на прекратените 

производства през 2012 г., в сравнение с предходните години е 

значително намален и се запазва много нисък, което определя и високия 

процент на свършените с акт по същество дела. 

Причините за прекратяване на производствата, пред въззивната 

инстанция, отново се свеждат най-общо до допуснати пропуски от 

първоинстанционните съдилища по администриране на въззивните 

жалби. Такива са невръчени съобщения за изготвените решения, 

отстраняване на допуснати очевидни фактически грешки, допълване на 

решенията на първоинстанционния съд, при липсващо произнасяне по 

някои от предявените искове и др.. В тези случаи в ТО се спазваха 

стриктно указанията на ВСС по протокол №18/19.05.2011 г. по 

приложението на разпоредбите на чл.89 от ПАРОАВАС и в частност на 

т.5 от Общите правила. 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 
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неотстраняване в срок на нередовности на въззивните жалби или 

исковите молби, оставени без движение, във въззивната инстанция.  

ОТЛОЖЕНИ ДЕЛА: 

Насрочените през 2012 г. за разглеждане въззивни търговски дела 

са 411 бр., от които са отложени 77 бр.. В процентно отношение броят на 

отложените дела, спрямо насрочените е 18,73%, при 22,00 % за 2011 г. и 

20,58% за 2010 г.. Единични са случаите на 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. 

Анализът на горните данни, обосновава извода за постигнат в ТО 

много добър резултат по този показател, въпреки тенденцията за ръст 

на търговските дела и някои проблеми в производството, пред 

апелативната инстанция. Те са провокирани от известни пропуски от 

окръжните съдилища, отнасящи се до пълнотата на докладите по делата 

и указанията към страните.  

VІ. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ ДЕЛА – РЕЗУЛТАТИ ОТ 

 КАСАЦИОННАТА ПРОВЕРКА. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ.  

През отчетната 2012 г., пред ВКС на РБ са обжалвани актовете по 

общо 287 бр. дела, от които 193 бр. въззивни и 94 бр. частни търговски 

дела. Спрямо 2011 г., общият брой на обжалваните дела е увеличен със 

75 бр., а спрямо 2010 г. – със 106 бр.. Това увеличение е 

преимуществено, в резултат на обжалваните  пред ВКС повече въззивни 

решения, което е напълно обяснимо, с оглед значително увеличения 
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брой на търговските дела, съответно на по-големия брой, свършени с 

акт по същество такива дела. 

РЕЗУЛТАТИ от касационната проверка на върнатите през отчетния 

период дела: 

През периода са върнати общо 245 бр. въззивни дела, при 125 бр. 

за 2011 г. и 185 бр. за 2010 г. т.е., спрямо предходните години се 

констатира увеличение на бройката, преминали през касационна 

проверка въззивни дела. Това увеличение обаче, не се е отразило 

отрицателно на крайните резултати, относно качеството на работата на 

съдиите от ТО. Тъкмо обратното, резултатите са отлични. От върнатите 

общо 245 бр. дела 165 бр. са въззивни търговски и 80 бр. въззивни 

частни.  

1.ПОТВЪРДЕНИ са съдебните актове по общо 230 бр. дела.  

От тях 158 бр. са по въззивни търговски дела, което представлява 

95,75%  и 72 бр. по въззивни частни, което е 90%..  От потвърдените 158 

бр. въззивните решения, по 11 бр. е допуснато касационно обжалване, 

след което решението е оставено в сила. Останалите решения не са 

допуснати до касация. За първи път, при действието на новия ГПК, от 

допуснатите до касация и оставени в сила 11 бр. решения, 8 бр. са 

допуснати до касационно обжалване на осн. чл.280 ал.1 т.3 ГПК. Те са по 

въпроси от значение за точното прилагане на закона и за развитие на 

правото, предвид липсата на установена съдебна практика. Създаването 

й би допринесло за точното тълкуване и прилагане на закона от 

съдилищата в подобни случаи. Последното означава само едно, че 
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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 80 бр. въззивни частни търговски дела, съдебните 

актове по 72 бр. от тях са потвърдени от касационната инстанция. 

Изцяло потвърдените съдебни актове представляват 93,88% от 

всички върнати, след касационната проверка дела, при 84,80% за 2011 г. 

и 88,11% за 2010 г.. В сравнение, с предходните години е налице 

значителен ръст на потвърдените съдебни актове, което е атестат за 

отличното им качество. В подкрепа на този извод е и малкият брой 

отменените изцяло или отчасти съдебни актове. 

2.ИЗЦЯЛО ОТМЕНЕНИ по вина на съда са съдебните актове по 

общо 9 бр. въззивни и въззивни частни търговски дела, което 

представлява 3,67% от общо върнатите от касационна проверка дела, 

при 8% за 2011 г. и 7% за 2010 г..  

От върнатите от касационна проверка 165 бр. въззивни търговски 

дела, само по едно от тях решението е отменено изцяло по вина на 

съда, което представлява 0,60% при 4, 05% за 2011 г. и 6,45% за 2010 г., 

което е най-ниският процент за последните три години. По едно дело 

решението е обезсилено, поради отказ от иска пред касационната 

инстанция.  

От върнатите обжалвани съдебни актове по 80 бр. въззивни частни 

търговски дела 8 бр. са отменени, което прави 10%, при 13,72% за 2011 

г. и 8,20% за 2010 г.. 
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Видно е от изложените по-горе данни, че въпреки ръста на 

въззивните дела като цяло през годините, а оттам и на броя на 

обжалваните пред ВКС съдебни актове, значително е подобрено тяхното 

качество.  

3.ЧАСТИЧНО ОТМЕНЕНИ са решенията по 5 бр. въззивни 

търговски дела, което представлява 3,03% от върнатите от касационна 

проверка такива дела при 9,46% за 2011 г. и 6,45% за 2010 г..  

По 4 бр. дела, от които 2 бр. решения са отменени отчасти, като 

постановени в тези им части, в противоречие с практиката на ВКС, 1 бр. 

решение е допуснато до касация по въпрос, решаван противоречиво от 

съдилищата, като след това е отменено в една част и потвърдено в 

останалата, и 1 бр. - по материалноправен въпрос от значение за 

точното прилагане на закона.  

Едно от решенията е частично отменено, поради липса на трайно 

установена съдебна практика. 

Съдиите М. Христова, М. Недева и П. Хорозова, нямат отменени 

изцяло или отчасти решения.  

 АНАЛИЗЪТ на причините, довели до частична отмяна на 

решенията по въззивни търговски дела, налага извода за групирането 

им в две основни групи въпроси, посочени по-горе и обхванати от 

нормите на чл.280 ал.1 т.1 и т.3 ГПК.  

Търговските дела, във времето са все по-усложнени откъм 

фактическа и правна страна и изключително разнообразни по предмет. 

По приложимия материален закон, в някои от случаите, липсва съдебна 
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практика, или тя е противоречива. Затова и изводът е един – много 

добра работа на съдиите от търговско отделение, през отчетния период 

по този показател.  

V. НАТОВАРЕНОСТ 

1. НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ  

През отчетния период, при брой 7 съдии по щат, в търговско 

отделение, средната натовареност е била 10,83 от подлежащите на 

разглеждане дела и 9,36 от свършените дела при съответно 12 бр. и 

10,29 бр. за 2011 г. и 9,93 бр. и 9,04 бр. за 2010 г.. Натовареността е по-

малка, в сравнение, с предходната 2011 г. и по-голяма спрямо 2010 г., но 

съобразно статистическите данни за средната натовареността по щат в 

апелативните съдилища за 2011 г. от 6,78 бр. дела за разглеждане 

месечно и 6,99 бр. за първото полугодие на 2012 г. остава висока. По 

малката натовареност, спрямо 2011 г., не е по причина на намаление 

броя на постъпилите и подлежащи на разглеждане търговски дела през 

отчетния период, а в резултат на включването в съдийския състав на ТО  

на съдия Р. Славов. 

2. ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ  

Затруднението в работата на ТО, поради недостатъчния съдийски 

щат най-добре се вижда от показателя действителна натовареност. 

Действителната натовареност на съдиите от отделението, през отчетния 

период, спрямо всички дела за разглеждане е 13,38, а спрямо 

свършените дела е 11,56, която натовареност, въпреки участието на още 

един съдия в работата на отделението, остава висока. Непрекъснатият 
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ръст на действителната натовареност на съдиите в ТО се констатира, 

при сравнение с данните по същия показател за предходните години 

включително и 2009 г., когато в отделението се разглеждаха и 

граждански дела по обжалване действията на съдебния изпълнител, 

когато действителната натовареност е била съответно 12,25 и 11,86. За 

сравнение през 2011 г. този показател и бил 18,06 и 15,49, а за 2010 г. – 

15,96 и 14,53.  

Към този показател, въпреки, 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 105 бр. и наказателни дела от общ характер 8 бр., по едно 

от които докладчик е бил съдия Р. Славов.  

И през отчетния период, съдиите от търговско отделение 

участваха в проверките на дейността на окръжните съдилища от 

съдебния район на ВАпС, за резултатите от които проверки бяха 

изготвени подробни доклади, обобщени от председателя на 

отделението, с препоръки за подобряване на работата.  

Изготвени бяха становища по 5 бр. проекти за тълкувателни 

решения от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на 

ВКС, по въпроси от значение за уеднаквяване на съдебната практика. 

Изразеното становище на съдиите от ТО е залегнало в една част от 

мотивите на приетите тълкувателни решения по т.д. №3/2012 г. и т.д. 

№5/2012 г.. Подготвено бе и становище по проекта за изменение и 

допълнение на Закона за търговския регистър, което частично бе 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 

 
109 

възприето и от законодателя, при приемане изменението на същия 

закон в НС.  

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 692 бр. броя въззивни търговски дела вкл. и 

частни, при 645 бр. за 2011 г. и 575 бр. за 2010 г. Извършила е проверка 

за редовността на постъпилите касационни жалби по 265 бр. дела при 

262 бр. за 2011 г. и 196 бр. за 2010 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 625 бр., при 620 бр. за 2011 г. и 438 бр. за 

2010 г.. Отделно от това е подготвила проекти на съдебни актове, по 

възложени й от съдиите в отделението въззивни търговски дела, общо 

100 бр.. Активно е участвала, при изготвянето на становищата по 

проекти за тълкувателни решения на ОСГТК на ВКС, както и по 

въпросите, поставени на разискване от ОС на съдиите от ТО. В 

заключение, въпреки голямата натовареност, работата на съдебния 

помощник е много добра и отговаря на поставените изисквания.  

VІ.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 
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секретари. Въпреки значителния брой търговски дела за разглеждане, 

благодарение на своя опит и отговорно отношение към изпълнение на 

служебните си задължения, те успяха да се справят в срок с всички 

задачи. Продължиха да подпомагат работата на съдиите, в това число и 

чрез изготвяне преди съдебно заседание на проектодоклад по делата. 

През съдебната ваканция, предвид намаления състав на деловодството 

на ГО, съдебните секретари Десислава Чипева и Ели Тодорова 

изпълняваха, успоредно, със своята работа и част от тази на 

отсъстващите секретари от ГО. При необходимост служителите от ТО 

заместваха деловодителите в деловодство „Свършени дела”. Всички 

протоколи от съдебните заседания, са изготвяни в срок. Деловодните 

книги са водени безупречно, в пълно съответствие, с изискванията на 

ПАРОАВАС. Изпълнявани са стриктно 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 2012 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.   

VІІ. 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 много-ниския процент отменени, изцяло и отчасти съдебни 
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актове, работата на съдиите от състава на ТО, през отчетния период е 

много добра. Оценката за работата  на ТО традиционно е била такава, 

но за 2012 г. резултатите бележат връх, който досега не е достиган. От 

съществено значение е, че това качество е постигнато, при още по-

динамично законодателство, най-висока бройка дела за разглеждане, 

спрямо предходните години, преобладаващата част от които, с 

фактическа и правна сложност. Липсата на съдебна практика, или 

утвърдена такава, а много често и противоречива е също едно 

неблагоприятно условие. 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, по които липсва съдебна практика 

или същата е противоречива. 

И през 2012 г. съдиите активно участваха в организираните форми 

на обучение на национално и регионално ниво. Освен това съдия А. 

Братанова, в качеството си на лектор в НИП, участва в семинар по 

въпроси на несъстоятелността, а именно: органи на управление, 

обезпечителни мерки и извънсъдебно споразумение. Съдия Братанова 

бе включена и в състава на групата, осъществила учебна визита в 

Европейския съд за правата на човека – Страсбург, организирана от 
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Европейската мрежа за съдебно обучение. Съдия В. Петров, като член 

на Националната съдебна мрежа, продължи с участието си, при 

актуализиране на темите от Правния портал за сътрудничество по 

граждански и търговски дела на Европейската съдебна мрежа относно Р 

България. Той е към работната група 33 за съгласуване становища на 

Министерство на правосъдието, по приемане на регламенти и директиви 

и промени, във връзка с тях на българското законодателство. Съдия 

Петров, взе участие и в годишната среща на Европейската съдебна 

мрежа в гр. Брюксел. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ в Правилника за администрацията 

в районните, окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища: 

1.В чл.89 ал.1 т.3 от Правилника за администрацията в районните, 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища да 

се създадат подточки „а” и „б” със съдържание, идентично с това на 

подточки „а” и „б” на т.2 на същия член. 

МОТИВИ: По този начин ЧАСТНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ще се 

отделят от търговските дела /първоинстанционни и въззивни/, както е 

предвидено в чл.89 ал.1 т.2 б.”б” за частните граждански дела. Частните 

търговски дела, подлежат на отделно /самостоятелно/ образуване и 

разглеждане, именно като такива. Едно изменение на ПАРОАВАС в 

посочения по-горе смисъл ще доведе и до отделното им отчитане от 

частните граждански дела, и ще даде реална картина за 

правораздаването по търговски дела в пълния му обем. 
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При действието на новия ГПК, с оглед обособяването на 

търговските спорове, по които се образуват и частни производства, вече 

няма законова опора за игнориране самостоятелния характер на тези 

производства. 

2. С изменението на чл.89 ал.1 т.3 от ПАРОАВАС да се изменят и 

статистическите форми за отчети за работата на апелативните 

съдилища, като се предвиди на отделен ред отчитането на частните 

търговски дела ІІ инстанция. По този начин ще се преодолее сегашната 

практика, за общо отчитане на частните производства по търговски дела, 

с тези по гражданските дела ІІ инстанция. Предвид увеличения брой на 

въззивните дела по несъстоятелност, да се възстанови във 

статистическите формуляри тяхното отделно отчитане. /Предложенията 

са на Зам.председателя на ТО на ВАС/. 

  

V.АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ 

1.КАДРОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ - СЪДИИ 

През 2012 г. във Варненския апелативен съд работиха 21 съдии, с 

административен ръководител Виолета Бояджиева. 

Наказателното отделение се ръководи от Илия Пачолов. В 

отделението работят седем съдии Божидар Манев, Росица Лолова, 

Живка Денева, Димитър Димитров, Павлина Димитрова и Румяна 

Пантаеева.  

Съдиите заседават три пъти седмично – вторник, четвъртък и 

петък.  
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В Гражданско отделение, ръководено от Маринела Дончева, 

работят съдиите Северина Илиева, Диана Джамбазова, Радослав 

Славов до преместването му в търговско отделение, Иван Лещев, Пенка 

Христова и Петя Петрова.  

Търговско отделение е ръководено от Мара Христова. В 

отделението работят съдиите Вилиян Петров, Златка Златилова, 

Магдалена Недева, Петя Хорозова и Анета Братанова. Поради голямото 

постъпление в търговско отделение,  съдията Радослав Славов от ГО 

беше преместен в състава на ТО.  

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.  
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Съдиите от Апелативен съд са с дълъг стаж и са високо 

квалифицирани. Всички съдии в Апелативен съд са с ранг „съдия във 

ВКС” . 

2.Съдебна администрация 

Кадрово обезпечение – служители 

Щатната численост на администрацията на Апелативен съд Варна 

през 2012г. е останала непроменена, в сравнение с 2010г. и 2011г. – 30 

съдебни служители, като всички щатни бройки са били заети. 

През годината е напуснал само един съдебен служител, който е  

назначен на основание чл.68 ал.1 т.3 от КТ – по заместване, след 

завръщане от отпуск по майчинство на Юлия Калчева – съдебен 

секретар. 

Структурата на съдебната администрация е съобразена с 

разпоредбите на Правилника за работа на администрацията в 

районните, окръжните, административните, военните и апелативните 

съдилища /ПРАРОАВАС/ 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 
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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. 

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. 

На всички съдебни служители са връчени актуални длъжностни 

характеристики , в съответствие с типовите такива, приети, съгласно чл. 

342, ал. 2 от ЗСВ, с Правилника за администрацията в районните, 

окръжните, административните, военните и апелативните съдилища .  
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Към края на отчетния период, съотношението по щат магистрати 

към съдебни служители е 1/ 1,42. Реалното съотношение между 

магистратите и служителите от специализираната администрация, които 

действително подпомагат работата им е 1/ 0.95. 

Повечето съдебни служители, са с продължителен стаж в 

съдебната система. От 30 служители, 11 са със стаж над 5 години, 7 – 

над 10 години, 8 – над 20 години и само 4, 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. 

През 2012 година експертът „Връзки с обществеността” Елена 

Бангиева работи за реализирането на медийната стратегия на 

Апелативен съд Варна, за планиране, организация и реализиране на 

конкретни дейности, в областта на информационната политика на 

съдилищата от Варненски апелативен район. 
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Основни насоки в работата й бяха облекчаване достъпа на 

гражданите, медиите и бизнеса до обективна, компетентна и точна 

информация от съдилищата във Варненския апелативен район, 

съобразно законовите разпоредби и в съзвучие, със съвременните 

тенденции за прозрачност на правораздавателния процес. Също така и 

за подобряване общественото разбиране за спецификата на работа в 

съдилищата, като институции, работещи за точното и еднакво прилагане 

на законите; координиране дейностите и обединяване усилията на 

съдилищата от Варненския апелативен район, за повишаване 

компетентността и уменията за предоставянето на информация. 

Работата с обществеността се осъществява, чрез утвърждаване на 

единна Стратегия за прозрачни и достъпни съдилища от Варненския 

апелативен район; предоставяне информация на медиите от съдебния 

район и обществеността, за работата на Апелативния съд – 

прессъобщения за дела от обществен интерес, за проекти, реализирани 

от Апелативен съд Варна. 

Основни характеристики на медийната стратегия бяха:  

- актуалност – съобразена, с реалните обществени и 

институционални потребности, с изискванията на професионалната 

етика и закона; 

- диалогичност – съзнателно търсена двупосочност, при обмена на 

информация;  

- гъвкавост – в съзвучие с динамиката на обществените процеси. 

През 2012г. пресаташето на съда, подготви за публикация на 

Интернет страницата на съда прессъобщения за постановени съдебни 
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актове и за събития, свързани с дейността на съда. Осигуряваше 

присъствието на медиите по време на съдебни заседания по дела от 

обществен интерес, при съобразяване с утвърдените правила за 

взаимодействие. Подържеше архив за медийните изяви и публикациите 

свързани, с работата на съда, консултираше послания, изявления, 

официални писма и позиции или становища изразени от 

административните ръководители на съдилищата от апелативния район. 

Беше актуализирана информационната политика на окръжните и 

районни съдилища от апелативния район, чрез информационен обмен с 

пресслужбите на съдилищата от района.  

През 2012г. Елена Бангиева участва в работата на Комитета по 

оценки, създаден по проект „Усъвършенстване на работните процеси в 

съда” на ПРСС, в който участие вземат шест съдилища от апелативния 

район. С експертното си мнение или оценка, взе участие, при 

изготвянето на официални становища на институцията, пред други 

институции, органи или организации: участие в работната група при ВСС 

в Комисия „Информационни технологии”, по проект „Унифициране на 

интернет страниците на съдилищата” и изготвяне на становище за 

унифицираните уеб страници. 

Участието й като обучител, беше в проект „Компетентно и 

прозрачно управление на административните съдилища в България” 

реализиран, по програма на ЕС и финансиран, по ОПАК на теми 

„Тайните на доброто медийно представяне, или какво трябва да знаем за 

медиите” и „Управление на кризи”. 
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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, 

бяха повишени в ранг шест съдебни служители. 

През 2012г. 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. 

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 2012г. бюджетна сметка на съда. 

През 2012г. беше извършен одитен ангажимент от дирекция 

„Вътрешен одит” към ВСС, който обхвана следните области и процеси: 

бюджетен процес – планиране, администраране и отчитане на 
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бюджетния ресурс; стопанисване и управление на съдебното 

имущество, възложено на съда. Също и управление на човешките 

ресурси; процеси по подпомагане и осигуряване осъществяването на 

съдебната дейност и оценка адекватността и ефективността на 

системите за финансово управление и контрол /СФУК/. 

Проверката завърши, с мнение, че изградената счетоводна 

система и организация на документооборота, през одитирания период, 

са осигурили възможност за проследяване на управленските решения, 

във връзка, с отразяването на финансово – счетоводните операции. Не 

са допуснати слабости, по отношение придобиването, заприходяването, 

отчитането и  опазването на активите на съда. Управлението на 

човешките ресурси и дейностите на проверените структури от 

специализираната администрация, са в съответствие, с нормативните 

изисквания. Въведените контролни процедури, по отношение на 

финансово – счетоводната и административно – управленска дейности, 

са достатъчни, действат ефективно и могат да дадат разумна увереност, 

за своевременното разкриване на допуснати нарушения, грешки и 

пропуски, както и за тяхното отстраняване. Системата за финансово 

управление и контрол е изградена и функционира. По препоръка на 

проверяващия екип, бяха  утвърдени вътрешни правила за контрол на 

процесите по събиране на приходите, вътрешни правила за възлагане 

на обществени поръчки, съобразени с промените в ЗОП и вътрешни 

правила за реда и организацията по снабдяване и отчитане на горивото 

за служебните автомобили. 
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ІІ.Квалификация.Квалификация на служители 

Обучението на съдебните служители е организирано главно, 

съгласно Обучителния план на НИП.  

През 2012г. различни обучения са преминали десет съдебни 

служители. В обучение на тема „Защита на класифицираната 

информация в съдебната система” са участвали Геновева Ненчева и 

Соня Дичева – съдебни секретари в Наказателно отделение. Геновева 

Ненчева, Соня Дичева  и Даниела Атанасова от Наказателно отделение, 

Виолета Неделчева от Гражданско отделение, Стела Митева – 

деловодител регистратура и Мария Василева – ст.специалист статистик 

са участвали в обучение на тема „Административно обслужване на 

граждани”. Йорданка Чавдарова и Румяна Илиева участваха в работна 

среща на съдебните администратори и главни счетоводители на тема 

„Практически въпроси”, свързани с планирането, организирането и 

възлагането на обществени поръчки, в органите на съдебната власт. 

Измененията в Закона за обществени поръчки, в сила от 26.02.2012г.”. 

Съдебните помощници Кристияна Кръстева и Венцислав Петров, 

взеха участие в организирания от Германска фондация за международно 

правно сътрудничество/IRZ/ и Апелативния съд Варна семинар, на тема 

„Организация и управление на съда”. 

Йорданка Чавдарова, като длъжностно лице по безопасност и 

здраве и Мария Василева, като член на Комитета по условия на труд, 

преминаха обучение на тема „Управление на здравословните и 

безопасни условия на труд, в съответствие с националното 

законодателство”, във връзка с изискванията за провеждане на 
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задължително ежегодно обучение на определени длъжностни лица, 

ангажирани в процесите по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

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. 

ІІІ.Материална и финансова обезпеченост 

Апелативният съд Варна, ползва петия, последен етаж от сградата 

на Съдебната палата, в която се помещават и Окръжният съд , 

Апелативната и Окръжната прокуратура. 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. Въпреки, завършения проект за нова съдебна палата и 

наличието на терен, срещаме упоритото и постоянно нежелание от 

отговорните институции и отхвърляне на възможността да се осъществи 

този проект.  

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 2012г. 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 2012г. 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 
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работната среда и общата заболеваемост, въз основа, на което даде 

препоръки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Както и друга година, усилията на ръководството, бяха насочени 

към създаване на добра организация на работните места и осигуряване 

удобство за работа. В рамките на утвърдената бюджетна сметка беше 

извършен ремонт на три работни помещения. Подменени бяха работни 

столове в канцеларии и закупен метален шкаф за архив. Текущо са 

извършвани профилактика и наложителни дребни ремонти по 

оборудването, ВиК, електрическата и отоплителни инсталации.  

ІV.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. 

През 2012 година бяха закупени 20 броя персонални компютри и 

11 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства, с които бяха 

подменени стари, с изтекъл експлоатационен срок., както и два броя 

лазерни  многофункционални устройства  и един лазарен принтер. 

Ползваният 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. Въпреки това, е 

необходимо закупуването на още един сървър, който ще изпълнява 

ролята на репликационен домейн контролер. 
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Всички персонални компютри са свързани в локална компютърна 

мрежа и са членове на домейна, което позволява централизирано 

управление на работните станции.  

Наличната техника към настоящия момент, задоволява нуждите на 

съда, но е необходимо нейното непрекъснато усъвършенстване и 

обновяване. За да отговаря на съвременните изисквания на софтуера, 

използваната от съда компютърна техника, се нуждае от периодична 

подмяна. 

В съдебната зала, се използва звукозаписна система за  

аудиозапис на разглежданите дела, която  улеснява в голяма степен 

съдиите и съдебните секретари, при изготвяне на протоколите от 

съдебни заседания и свежда до минимум вероятността за пропуски в 

тях. 

Многофункционалното устройство с функции копиране, сканиране 

и принтиране, свързано в локалната компютърна мрежа на съда, с 

възможност за ползване от всички работни места, доказа своята 

практическа и икономическа полза. 

Въпреки многократните ни искания за закупуване на техника за 

осъществяване на видеоконферентни връзки, такава не ни е осигурена 

до сега. Липсата на такава техника, осуети изпълнението на 

видеоконферентна връзка, със съда в град Валенсия, Испания. 

Апелативният съд във Варна, първи в страната осъществи 

ведоконферентна връзка и от тогава до сега сме осъществявали връзки 

със съдилища в Швеция, след предоставянето на такава техника от тях. 
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За успешно осъществена връзка имаме и благодарствено писмо от 

Шведския съд. 

От 2000г. в Апелативния съд Варна е въведена  деловодната 

програма на ИО 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 2012 година в САС «Съдебно деловодство», бяха включени 

нови функционалности, с оглед електронен трансфер на данни за 

производствата по несъстоятелност към «Информационната система за 

производство по несъстоятелност». Бяха направени допълнения, 

относно прилагане измененията в нормативната уредба – ГПК и НПК, и 

подобрения, свързани с експлоатацията на системата. 

Във връзка, с изискванията за разпределение на постъпващите за 

образуване дела, на принципа на случайния избор се ползва 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 
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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 Kaspersky Anti – 

Virus 6.0. 

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 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.  
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Общо за 2012 г. съдиите от АС са участвали в девет семинара, 

организирани от горепосочените институции, в които са участвали 16 

магистрати, някои от които по няколко пъти. Пет от съдиите, не са 

участвали в нито една квалификационна форма, въпреки 

организираните семинари във Варна.  

За периода от 03.06 - 08.06.2012г., българска делегация от съдии 

от Апелативните съдилища - Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив, 

по инициатива на председателя на Апелативен съд Варна осъществи 

учебно пътуване в рамките на двустранното сътрудничество между 

Германската Фондация за Международно Правно Сътрудничество (IRZ) 

и Апелативния съд - Варна. 

Работната среща премина по предварително уточнена програма 

за дните от престоя, която включваше посещение на Областните 

съдилища в Кьолн и Бон, както и на Международния Наказателен съд и 

Европейската мрежа „Евроджъст" в гр. Хага, Холандия. 

Делегацията беше приветствана лично от Хелмут Цербес - 

Председател на Областния съд Кьолн и Маргарете графиня фон 

Шверин - Председател на Областния съд Бон. 

В областните институции, бяха изнесени лекции от 

професионални съдии, свързани, със структурата и организацията на 

съдилищата, управлението на персонала, работа с обществеността и 

иновативните технологии, които се прилагат в правораздаването. 

Интерес от страна на участниците в обучението, предизвика 

прилагането на механизмите за „Интервизия" и „Супервизия", свързани, 

с възможността на доброволни начала, специално обучени за това 
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съдии или психолог, да присъстват в съдебни заседания и след края на 

последните, да се обсъди, как съответният съдия е изпълнил своите 

задължения. Тези два метода, имат за задача, да констатират 

особеностите на отделните процеси и акцентират върху слабостите, за 

да се подобри работата на съдията, който е под наблюдение, при 

спазване на принципа за конфиденциалност. 

Интерес предизвика въпросът, относно назначаването на съдии в 

структурите на съдилищата, по принципа на децентрализацията. 

Българската делегация се запозна и с използването на 

иновативните методи в правораздаването, като второ електронно дело 

и софтуерния продукт „Dragon". Предимствата на електронното дело са, 

че последното е в „pdf" формат, в него може да се работи и да се търси 

по ключово зададени думи, както и да се обработват цели пасажи от 

текстове и да се преработва в „World doc." За действителната работа с 

електронното дело, всички съдебни зали се оборудват със специална 

техника и монитори, вградени в деска на съдиите. Файловете от 

съответното дело се криптират, т.е. има системи за защита, за да не 

могат те да бъдат употребени от лица, които не са страни по делото, а 

защитниците на подсъдимите получават специални пароли за достъп 

до информацията. 

Някои от съдилищата ползват софтуерния продукт „Dragon" за 

цифрово диктуване и разпознаване на глас. Чрез него се разпознава 

текст, който се обективира в „World doc." Очаква се този продукт да 

бъде въведен за цялата съдебна система във ФРГ до 2013година, като 

за тази цел има обучени мултипликатори. 
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По време на визитата си, българската делегация имаше 

изключителната възможност да посети и Международния Наказателен 

съд в гр. Хага, където бе приветстван лично от професор Д-р Екатерина 

Трендафилова, която изнесе лекция, за дейността на съда. 

Посетена бе и Централата на Европейската мрежа „Евроджъст" в 

гр. Хага. Начините и формите на сътрудничество, между страните 

членки на Европейския съюз, бяха представени от Д-р Ханс Холгер 

Хернфелд и Марияна Лилова, национални представители на ФРГ и 

РБългария. Задачите на тази Европейска институция са, да се 

сътрудничи между наказателните служби на отделните страни, да се 

осигури координация и подкрепа, както и да се извлекат конкретни поуки 

за европейския законодател. В хода на работа се дават мнения за 

европейски проектозакони, с цел да се улесни трансграничното 

наказателно преследване. Делата, по които се работи са свързани с 

„трафик на хора", „тероризъм", „измама", „пране на пари", „кибер 

престъпления", „измами с капиталови вложения" и „организирани 

престъпни групи". Начин за осигуряване на такава координация е 

създаването на общи разследващи екипи. До момента България е била 

страна в общо 15 екипа, а към настоящия момент, заедно с Германия 

участва в два такива екипа. 

Непосредствените впечатления от визитата на българската 

делегация са, че в Областните съдилища Кьолн и Бон, Международния 

Наказателен съд и „Евроджъст" в гр.Хага, съществува много добра 

организация и дисциплина. Посещенията, в рамките на партньорството 

на Апелативния съд Варна с Германската Фондация за Международно 
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Правно Сътрудничество (IRZ), бяха изключително полезни и без 

съмнение доказаха устремът за задълбочаване на сътрудничеството и 

обмяната на опит, както в областта на двустранните ни 

взаимоотношения, така и в институциите на Европейския съюз. 

Посещението беше изключително полезно, с оглед непосредственото 

наблюдение и запознаване, с положителната европейска практика, 

която би могла да се внедри и да се използва и в работата на 

българските съдилища. Осъществени бяха и редица полезни контакти, 

както с немските съдии от Кьолн и Бон, така и между 

административните ръководители на съдилища от цялата страна.  

В периода от 20-21.09.2012г., по инициатива на Председателя на 

ВАС, се проведе семинар на тема „Организация и управление на съда”, 

организиран, в рамките на двустранното сътрудничество между 

Германската Фондация за Международно Правно Сътрудничество 

(„IRZ”) и ВАС. Представители на немските партньори, бяха лекторите 

Кристиян Шмиц-Юстен, вице - президент на Областния съд Кьолн и Герд 

Нолден, ръководещ Правителствен Директор във Върховния 

Провинциален съд - Кьолн. 

Участие от българска страна взеха председателите и заместник 

председателите на Апелативните съдилища –Варна, София, Пловдив, 

Велико Търново и Бургас, както и административни ръководители от 

района на Апелативен съд – Варна. 

Лекциите на гостите, предизвикаха изключителен интерес сред 

участниците и бяха съпроводени от оживени дискусии по въпросите, 

свързани с правосъдието в Германия, структурата и организацията на 
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съдилищата, управлението на персонала, работа с обществеността и 

медиите. 

Разяснявайки въпроси, свързани с провеждането на гражданският 

процес във Федерална Република Германия, впечатление направи 

подхода на водещия процеса съдия, да представи от самото начало 

оценката си за делото и да дискутира вероятния резултат със страните. 

Неговата роля не е пасивна, а той напътства страните. Вследствие на 

тези разяснения обикновено се стига до оттегляне на жалбата, или до 

признаване на иска. Според статистиката за решени граждански 

производства в Областния съд Кьолн за 2010г.,  25% от гражданските 

дела са приключили със споразумения и само 30% с решения. 

Наказателните дела от друга страна са завършили със следните 

наказания: 81% - „глоба”, 13% с „условни присъди” и само 6% с 

наказание „лишаване от свобода”.  

Анализирайки резултатите от дейността си, особено по 

наказателните производства, професионалните съдии са достигнали до 

извода, че очевидно ефективните наказания не водят до превъзпитаване 

на осъдените лица и именно при тях, процентът на рецидива е по – 

висок, след изтърпяване на наказанието. В същото време наказаните с 

„глоба” повече не вършат престъпления. 

Интерес от страна на участниците в обучението предизвика 

прилагането на механизмите за „Интервизия” и „Супервизия”, свързани с 

възможността на доброволни начала, специално обучени за това съдии 

или експерт - психолог да присъстват в съдебни заседания и след края 

на последните, да се обсъди, как съответният съдия е изпълнил своите 
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задължения. Тези два метода имат за задача да констатират 

особеностите на отделните процеси и акцентират, върху слабостите на 

съответния съдия, с цел подобряване ефективността на неговата 

работа. 

Разгледан бе и въпросът, относно подбора и назначаването на 

съдийски кадри, в структурите на съдилищата. Задължителните условия 

са немско гражданство, вярност към Конституцията, правоспособност и 

социална  компетентност. Съдиите се назначават, след успешното 

полагане на два държавни изпита, от Върховния Областен съд. 

Характерно за тези избори е, че се прилага принципа на 

децентрализацията - всяка област сама избира своите кадри, които са се 

доказали с успешно положените държавни изпити. При професионалния 

подбор особено внимание се отделя на личните качества на съответния 

кандидат – способност за работа в екип, социална пригодност, 

възможност да ръководи заседанията и да има активна функция в 

процеса.  

Немските колеги са изключително улеснени в своята работа, 

ползвайки възможността да боравят с продукта „интранет” – на практика,  

могат да се видят решения по определени дела в други съдебни райони, 

колко хора работят в съответния съд и колко са в законен отпуск. Тази 

възможност е свързана, с осигуряване на  прозрачност в работата на 

съда, за да се установи като цяло, на какво ниво е правораздаването в 

съответната Провинция и да се почерпи от положителния опит на по – 

добре справящите се съдилища. 
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Един от важните въпроси, разгледани на този форум бе работата 

на съда, с обществеността и медиите. Всеки съд в тази дейност се 

представлява от Децернент - говорител за пресата. Той е съдия, или 

прокурор и е специално обучен за тази цел. От своя страна, съдиите не 

могат да правят каквито и да било изявления, по техните дела пред 

обществото, тъй като същите могат да бъдат подведени под 

отговорност, за пристрастност. По повод на своите изявления, 

обикновено давани един път годишно, говорителят на съответния съд се 

среща, с представители на пресата, като изходна точка в тях е 

независимостта на съдията и тя не може да бъде нарушавана, а от друга 

страна той не може да дава собствена оценка за коментирания случай.  

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 ВАС, 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. 

В тази връзка през месец септември на настоящата 2013 година е 

предвиден нов семинар, съвместно с Германската агенция за 

международно правно сътрудничество, с гражданско правна тематика в 

който ще участват граждански и търговски съдии от апелативния район. 
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Особено полезни за съдиите, са местните семинари, каквито са 

тези, организирани от окръжните съдилища в Добрич и Силистра по 

интересуващи ги въпроси от съдебната практика, тъй като в тях могат да 

участват по голям брой съдии, без да се отделят за дълго време от 

работата си. 

Беше проведена среща със зам.министъра на правосъдието по 

повод измененията в ЗСВ и проблемите на електронното правосъдие. 

Председателят на съда участва и в конференция, организирана от 

немската фондация Ханс Зайдел – „Актуални аспекти на 

противодействието на корупцията”. Във връзка с противодействието на 

корупцията бяха публикувани данни на института за пазарна икономика, 

съгласно които за област Варна има най висока оценка на гражданите за 

съдебната власт и най-ниско възприятие за корупция в системата. 

Във връзка, с повишаване доверието на гражданите в 

правосъдната система, положителна е оценката и на Проекта 

„Правосъдие близо до хората” на център на НПО в Разград, който 

извършва наблюдение на съдилищата във Варненска област през 

последните години. 

Във връзка с продължаване на сътрудничеството ни и обмяната на 

опит с Върховния областен съд в Нюрнберг – Бавария получихме писмо 

от новия председател на съда г-н Каспер.  

7. КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ - 

ОРГАНИЗАЦИОННИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ. 

Най - големи затруднения в работата предизвика процедурата по 

назначаването на магистрати на свободните бройки, тъй като тя е много 



АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 

 
137 

тромава и до назначаването на магистратите, съдилищата в района 

работят с намален състав и при липса на възможности за 

командироване.  

В съдилищата от района се констатира намаляване на броя на 

съдиите, при увеличаване броя на някои видове дела и липсата на нови 

назначения на свободните бройки. 

Особено големи затруднения се създава с отводите на съдиите, 

които са участвали в делата за мерки по неотклонение, тъй като се 

възпрепятства участието на наказателните съдии, при разглеждане на 

делата по същество. Има случаи, в които се изчерпва целият списък на 

съдиите и то заради отводите, поради постоянното разглеждане на 

делата по мерките за неотклонение. При решаването на делото по 

същество остава един наказателен съдия, който заседава с двама 

граждански или търговски съдии, поради отводите, което се отразява на 

качеството на съдебните актове. В някои случаи се изчерпва целият 

състав на съда и е невъзможно да се формира състав. 

8.РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ. 

През 2012 г. бяха ревизирани всички окръжни съдилища в района. 

Ревизиите бяха извършени, след заповед на Председателя на 

Апелативния съд 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. 

Председателят на АС лично участва в извършването на всички проверки 

и Общите събрания на окръжните съдилища за отчитане на работата им 

за 2012 г. При обобщаване на резултатите от ревизиите, бяха 
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констатирани слабости, в работата на съдилищата, на които да се 

обърне внимание от ръководствата им и да се набележат мерки за 

подобряване на работата. 

Най-общите констатации бяха свързани с подготовката на делата, 

която е по-слаба в някои съдилища. В резултат на това се отлагат и 

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 дела препоръките са свързани също с отлагане на 

делата и прецизиране на вписванията в срочните книги на причините за 

отлагането им.  

Окръжните съдилища са взели съответни мерки за отстраняване 

на констатираните в предходната 2012г. пропуски. 

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. 

 

9.ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВКС И 

ЗА УЕДНАКВЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА. 

През 2012 г. бяха изготвени проекто предложения за 21 

тълкувателни решения, от които 3 за наказателно отделение, 11 на 

гражданско,  5 на търговско отделение и 2 по които са дали становища 

гражданско и търговско отделения на Варненския апелативен съд. 
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Дейността по издаване на тълкувателни решения е особено 

полезна за практикуващите съдии, тъй като способства за уеднаквяване 

практиката на съдилищата, въпреки, че някои от въпросите са твърде 

далеч от ежедневната практика.  

В заключение, искам да благодаря на всички съдии и служители, 

които със своя упорит труд постигнаха резултатите отразени в 

настоящия доклад. Тези добри резултати в цялостната дейност на съда 

укрепват доверието, както на гражданите, така и на европейските 

институции в съдебната система. 
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