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І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

 

1.Брой дела за разглеждане към 01.01.2007 г., 

новообразувани, останали несвършени от предходен период. 

През 2007 година, във Варненския апелативен съд са 

разгледани общо 1932 бр. дела – наказателни, граждански, търговски 

и касационни. 

През последните три години броят на всичко дела за 

разглеждане е нараствал както следва: 

2005 година – 1442 бр. 

2006 година – 1521 бр. 

2007 година – 1932 бр. 

Броят на наказателните дела е нараствал през последните три 

години до 588 бр. както следва: 

 Въззивни 

наказателни 

Частни 

наказателни 

Общо 

наказателни 

2005 год. 194 216 410 

2006 год. 251 245 496 

2007 год. 198 390 588 

 

В гражданското отделение са постъпили общо 726 дела, от 

които въззивни 347 бр., ч.гр. – 255 и 113 касационни трудови дела. 

В търговското отделение са постъпили 618 бр. дела от които 273 

въззивни, 223 частни търговски дела и 112 касационни трудови дела. 
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Чувствително е увеличението на делата в наказателното 

отделение, а също и в гражданско и търговско, които разглеждат и 

понастоящем касационни трудови дела. 

Новообразувани през 2007 г. са общо 1815 дела, от които: 

Наказателни 554 дела общо – въззивни 168 и ЧНД 386 бр.  

Гражданските дела са 681, от които въззивни 303 бр., ч.гр.д. 254 

и 113 касационни дела. 

Търговските дела са общо 580, от които въззивни 241 и ч.т.дела 

217 и 112 бр. касационни трудови дела. 

През 2007 г. са образувани общо 21 дела по жалби за бавност, 

като 10 от тях са в търговското отделение и 11 в гражданското 

отделение. Осем от жалбите за бавност са уважени, останалите са 

оставени без уважение. 

От предходния период, висящи към 01.01.2007 г. са били общо 

117 дела от които: 34 бр. наказателни дела – 30 въззивни и 4 бр. нак. 

частни, 45 бр. граждански дела – въззивни 44 бр. и 1 частно гр.д. и 38 

бр. търговски дела – въззивни 32 бр. и частни т.д. 6 броя. Броят на 

висящите дела от предходния период не е висок и се дължи на 

постъпването им в последните дни на годината. 

 

2. Брой свършени дела в края на годината. 

Общия брой на свършените дела в края на годината е 1784 

броя, от които наказателните са 546 бр. общо – въззивни 173 и 

ч.н.дела 373 бр. 
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В края на годината са свършени 687 бр. граждански дела – 

въззивни 322, частни гр.д. 248 бр. и 106 касационни дела и 11 жалби 

за бавност. 

В търговското отделение са свършени 551 бр. търговски дела, от 

които въззивни 236, частни т.д. 214 бр., касационни 91 дела и 10 

жалби за бавност. 

От общо свършени 1784 броя дела, в срок до три месеца са 

решени 1723 броя дела или 97 %, като: 

- 544 наказателни дела или 99 % са решени в 3-месечен срок, 

въззивни 171 – 99 % и частни н.д. 373 бр. – 100 %. 

- 652 бр. граждански дела или 95 % са решени в 3-месечен срок, 

от тях въззивни 290 бр. 90.06 %, частни гр.д. 245 бр.– 99 % и 106 бр. 

касационни – 100 %. 

- 527 бр. търговски дела или 96 % са решени в 3-месечен срок, 

от които въззивни 212 бр. – 89.83 %, частни т.д. 224 бр. – 100 % и 91 

бр. касационни дела – 100 %. 

През 2005 г.  процентът на отложените дела възлиза на 9.01, а 

през 2007 год. този процент е намалял на 6.46 или с три пункта. 

Тези резултати са много високи и сочат на добрата организация 

на работа във всички колегии и целия апелативен съд. 

 

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

Броят на решените по същество дела възлиза на 1613 бр. от 

които наказателните дела са 538, въззивните 170 и частните н.дела 

368 бр. 
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Гражданските дела, решени по същество са 579, от които 

въззивните са 253, частните гр.дела 227 бр. и касационните 99 бр. 

Търговските дела, решени по същество са 496 бр., от които 

въззивните са 213 бр., частните са 200 бр. и касационните 83 броя. 

 

4.Брой на върнатите дела от Апелативен съд Варна – общо 29 

броя /от всичките разгледани 1587 дела/. От тези 29 дела, 

наказателните са 15, гражданските са 6 бр. и търговските са 8 броя. 

От общо свършените 1587 дела 1.8 % са върнати за ново 

разглеждане. От 546 бр. наказателни дела са върнати 15 дела или   

2.7 %. Само за свършените наказателни дела от общ характер този 

процент е 8.6 %. 

Причините за отменяването на наказателните дела могат да се 

обособят в три категории: нарушаване правата на подсъдимия в пет 

случая, нарушаване правата на страните в четири случая и в 

останалите случаи липса на мотиви. 

Гражданските и търговски дела са върнати за: допуснати 

съществени процесуални нарушения, а именно разглеждането на 

непредявени искове от окръжните съдилища. След обезсилването на 

първоинстанционното решение, делата са били връщани на първата 

инстанция за произнасяне по същество. 

 

5. Брой и вид на отменените, изменени и потвърдени дела. 

Анализ по видове – предложения. 
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Броят на отменените от апелативния съд дела възлиза общо на 

91 дела, от които 27 са наказателни, 36 са търговски и 28 са 

граждански. 

От общо решените по същество 1613 бр. – 91 дела са отменени 

или 5.64 %. 

От тях 579 са граждански и броят на отменените възлиза на 28 

или 4.83 %. Само за решените въззивни граждански 253 дела, този 

процент възлиза на 11.06 %. 

От  общо решените по същество търговски дела 496 са 

отменени 36 бр. или 7.2 %. Само за решените по същество въззивни 

търговски дела 213, този процент е 16.9 %. 

От общо решените по същество наказателни 538 дела са 

отменени 27 бр. или 5 %. Само за въззивните наказателни 170 бр. – 

този процент възлиза на 15.88 %. 

Изменените граждански дела са 37 бр., търговските дела са 55 

бр. и наказателните са 39 броя.  

От решените по същество 1613 бр. са изменени общо  131 дела 

или 8.12 %. 

Само за гражданските 37 изменени дела от общо 579 решени по 

същество този процент е 6.39 %. За въззивните 253, процентът 

възлиза на 14.62 %. 

За търговските 496 бр. и въззивни 213 изменените 55 бр. 

процентите са съответно 11.08 и 25.83 % за частните търговски дела. 

За наказателните 538 бр., въззивни 170 бр., процентите на 

изменените съдебни актове са 7.24 и 22.94 % за частните наказателни 

дела 
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Останалите дела са потвърдени – за гражданските 179, за 

търговските 110 и за наказателните 109 броя. 

 

6. Брой на обжалваните и протестирани производства, 

резултати от касационната проверка, изводи. 

Обжалвани са 174 въззивни и 42 бр. частни граждански дела или 

общо 216 броя, като са отменени 24 бр. дела или 11.11 %. 

Обжалвани са въззивни 88 бр. и 41 бр. частни търговски дела 

или общо 129, като са отменени 10 дела или 7.75 %. 

Обжалвани са наказателни въззивни 100 дела и частни 

наказателни дела 4 бр. или общо 104 дела. Отменени и върнати за 

ново разглеждане са 14 дела. Реално, част от върнатите от ВКС дела 

през 2007 година са решени през предходни години.  

Разликата между посочените в таблицата 19 бр. отменени дела, 

с посочените в доклада 14 дела, се дължи на обстоятелството, че 

след отменяването  им от  ВКС на РБ, останалите 5 дела са  решени 

по същество. Формата за отчитане е на МП и е много стара и главата 

за отчитане е озаглавена „отменени съдебни актове”, а не върнати за 

ново разглеждане. 

Потвърдените съдебни актове възлизат на 116 бр. граждански, 

75 бр. търговските и 108 бр. наказателни. 

За търговски дела причината за връщането за ново разглеждане 

на делата е изясняване предмета на спора от фактическа страна и 

събирането на нови доказателства. 

За наказателните дела причините за отмяна и връщане са 

различни, например последвал по благоприятен материален закон, 
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съществени нарушения на процесуални правила, водещи до 

ограничаване процесуалните права на обвиняемия или другите страни 

по делото, липса на мотиви и незаконен състав.  

 

7.Средна натовареност на съдебния район по видове дела 

/спрямо общия брой и спрямо свършени дела/. Сравнителен 

анализ. 

Средната натовареност по щат в АС е както следва: 

                             Постъпили дела          Свършени дела 

2005 г.                           8.01                                7.23 

2006 г.                           8.45                                7.80 

2007 г.                         10.73                                9.91 

 

Действителната натовареност: 

                            Постъпили дела          Свършени дела 

2005 г.                           9.74                                8.79 

2006 г.                           9.94                                9.18 

2007 г.                         12.97                              11.97 

От горните данни е видно, че за последните три години се е 

увеличила средната натовареност както по щат, така и 

действителната, с близо 2 пункта. 

През 2005 г в Окръжните съдилища на Апелативния район са 

постъпили общо 24721 дела, които са разгледани от 116 съдии. 

Средната натовареност на съдиите по постъпили дела е 213. От тези 

дела 5382 са наказателни, които са били разгледани от общо 40 

съдии. Средната натовареност по постъпили наказателни дела е 135 



 8 

дела. Постъпилите гражданските дела през тази година са 19339, 

които са разгледани от 83 съдии и средната натовареност е 233 дела 

годишно. 

През 2006 г. са увеличил както броя на постъпилите дела 26259 

така и броя на съдиите на 138 и средната натовареност е била 190 

дела. От тях наказателните дела са 5877, разгледани от 50 съдии и 

средната натовареност е била 118 дела годишно. Постъпилите 

граждански дела са 20382 дела, разгледани от 94 съдии или средната 

натовареност е била 217 дела. 

През отчетната 2007 г. броят на делата е 25046 които са били 

разгледани от 143 съдии и средната натовареност е 175 дела на 

съдия. От тях 4959 са наказателни дела, разгледани от 49 съдии или 

по 101 дела годишно. Гражданските дела възлизат на 20087 

разгледани от 98 съдии или по 205 дела средна натовареност 

годишно. 

През 2005 г броя на свършените дела в съдебния район от 

окръжните съдилища възлиза общо на 24130, които са били 

разгледани от 112 съдии и средната натовареност е 215 дела. От тях 

наказателните дела са 5079, разгледани от 40 съдии или по 127 дела 

годишно. Гражданските дела са 19051, разгледани са от 79 и средната 

натовареност е 240 дела. 

През 2006 г. са свършени общо 27311 от 133 съдии и средната 

натовареност е била 205 дела. Броя на наказателните дела възлиза 

на 6164 разгледани от 49 съдии и средната натовареност е 124 дела. 

Свършените граждански дела са 21147 от 89 съдии и средната 

натовареност е 236 дела. 
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За отчетната 2007 г от окръжните съдилища са свършени общо 

26499 дела от 139 съдии и средната натовареност е 190 дела. От тях 

наказателните дела са 5165 свършени от 48 съдии и средната 

натовареност е 106 дела. Гражданските дела са 21334 свършени от 94 

съдии и средната натовареност е 226 дела. 

Средно за изследваните три години са постъпили по 25342 дела  

от които 5406 наказателни и 19936 граждански дела, като средната 

натовареност е 193 дела, само за наказателните 118 дела и само за 

гражданските 218 дела на съдия, годишно. 

За трите изследвани години свършените дела са средно 25980 

или по 203 дела на съдия. От тези дела 5469 са наказателни или 

средно са свършвани по 119 наказателни дела, а 20511 са граждански 

дела или средно са свършвани по 234 граждански дела. 

В срок до три месеца ВОС е свършил 85 % от делата си, ДОС е 

свършил 75 % от делата си, ШОС 83 %, РОС – 90 %, СОС – 84 % и 

ТОС – 96 % . Средния процент на свършени дела в тримесечен срок 

от окръжните съдилища в района е 85.5 %. 

Относителния дял на постъпилите наказателни дела спрямо 

общия брой постъпили дела е 21 % и съответно 79 % са гражданските 

и търговски дела, тъй като за търговски дела нямаме отделни отчетни 

форми. 

Относителния дял на свършените наказателни дела спрямо 

общо свършените дела е също 21 %, а относителния дял на 

свършените граждански дела спрямо общия брой свършени е 79 %. 

През отчетната 2007  г в районните съдилища от Апелативния 

район са разгледани общо 56446 дела и са свършени 47123 дела. 
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Тези дела са били разгледани от 154 съдии или средно годишно всеки 

съдия е разгледал по 365 дела. Средно годишно всеки районен съдия 

е свършил по 305 дела. От общо разгледаните 47123 дела са решени 

в 3-месечен срок 35911 дела, което представлява 76.20 %.  

През изследвания три годишен период 2005 – 2007 г. са 

постъпвали за разглеждане 176824 дела и са свършени 143419 дела. 

Средната натовареност годишно на един съдия е 396 дела за 

разглеждане. Всеки районен съдия от Апелативния район Варна е 

свършвал средно годишно по 321 дела. Процентът на средно 

свършените в 3-месечен срок дела възлиза на 76.43 %. Средния 

процент на отменените дела за районните съдилища от общо 

свършените дела през изследвания 3-годишен период възлиза на 

14%. Относителния дял на наказателните дела спрямо общо 

свършените дела е 41.7 %. 

От тези данни може да се направи извода, че процентът на 

средно решените в тримесечен срок дела през 2007 г. е колкото 

средния процент на решените дела в тримесечен срок за последните 

три години, или по този показател има устойчивост. Същият извод 

може да се направи и за процента на отменените дела през 2007 г., 

който е равен на средния за последните три години – 14 %. 

8. Брой, конкретизация и причини за оправдателни присъди. 

През отчетния период в целия апелативен район са произнесени 

оправдателни присъди по 4.04 % от всички постъпили за разглеждане 

дела. Най общия извод, който може да се направи за причината за 

оправдателните присъди са необоснованите и незаконосъобразни 
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прокурорски актове /съгласно доклада на Апелативна прокуратура 

Варна – стр.88/. 

Тъй като не разполагаме с архив на делата не можем да 

направим подробен анализ за причините за оправдателните присъди в 

първоинстанционните съдилища. Това може да бъде предмет на 

отделно изследване, а не на годишния доклад. Още по малко можем 

да се произнесем за работата на органите на прокуратурата и 

досъдебното производство в рамките на този годишен отчет. 

 

ІІ. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ : 

През отчетния период в наказателното отделение на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ръководено от съдия ИЛИЯ 

ПАЧОЛОВ – Заместник на административния ръководител,са 

работили шестима съдии. В отделението през целия период е 

работили съдиите: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ, ИСКРА ЖЕЛЯЗКОВА, РОСИЦА 

ЛОЛОВА, ЖИВКА ДЕНЕВА и ДИМИТЪР ДИМИТРОВ. Съдия 

БОЖИДАР МАНЕВ през месеците Март и Април 2007 година е бил 

командирован във ВКС на РБ, където е решил 18 КНДОХ дела. През 

останалия период е работил в наказателното отделение на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. 

В отделението през отчетния период е работил Председателят 

на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД - съдия ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА, 

която е работила и в другите отделения на съда и е решила 23 дела, 

поради заетост и ангажименти във ВСС като ней член до месец 

октомври 2007 г. 
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Съдиите от наказателното отделение в АПЕЛАТИВЕН СЪД - 

Варна са високо квалифицирани, с дългогодишен професионален и 

житейски опит. С изключение на един съдия, всички останали съдии от 

наказателното отделение на съда, до месец Август 2007 година са 

били с възможно най-високия ранг: ”Председател на отделение във 

ВКС на РБ”-/по отменения ЗСВ -Д.В.бр.64/07.08.2007 година. С оглед 

разпоредбите на новия Закон за съдебната власт/ 

Д.В.бр.64/07.08.2007 година/ всички съдии са с възможно най-високия 

ранг: ”Съдия във ВКС на РБ”-член 233 алинея 1 от ЗСВ. 

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 

разглеждани и решавани въззивни дела от общ  характер и частни 

наказателни дела. В петъците преди обяд са разглеждани и решавани 

въззивни дела от общ характер и частни наказателни дела. Този начин 

на провеждане на съдебните заседания във ВАРНЕНСКИ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД - наказателно отделение е от създаването на 

въззивната апелативна инстанция през 1998 година. Продиктуван от 

едно обективно обстоятелство: ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и в 

частност-наказателното му отделение, не разполагат със собствена 

заседателна зала, а ползуват зали на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, 

свободни по график от съдебни заседания. 

 В отделението през отчетния период са работили трима 

служители: деловодител ИВАНКА ЕДРЕВА и секретар-протоколисти: 

ГЕНОВЕВА НЕНЧЕВА – от 03.01.2007 година и СОНЯ ДИЧЕВА – от 
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15.01.2007 година. Секретар-протоколистът МАРИЯ ВАСИЛЕВА от 

11.01.2007 година премина на работа като касиер в съда. Всички 

служителки са с дългогодишен стаж и професионален опит, като са се 

справяли 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 на оплаквания от работата им от 

адвокати или граждани пред ръководството на ВАРНЕНСКИ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД. 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА : 

1. Брой на делата за разглеждане към 01.01.2008 година. 

През отчетната 2007 година в наказателното отделение на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД са постъпили общо 554 броя 

наказателни дела. 

 От общо постъпилите 554 броя наказателни дела въззивните 

НДОХ са 186 и 368 са въззивните ЧНД. 

Делата са постъпвали от Окръжните съдилища в района на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД както следва : 

-От ВАРНЕНСКИ ОКР.СЪД: 83 въззивни НДОХ и 227  ЧНД, 

-От ДОБРИЧКИ ОКР.СЪД: 24 въззивни НДОХ и 51  ЧНД, 

-От ШУМЕНСКИ ОКР.СЪД: 25 въззивни НДОХ и 38  ЧНД, 

-От РАЗГРАДСКИ ОКР.СЪД: 22 въззивни НДОХ и 13  ЧНД, 

-От СИЛИСТРЕНСКИ ОКР.СЪД:15 въззивни НДОХ и 12 ЧНД и 

-От ТЪРГОВИЩКИ ОКР.СЪД:17 въззивни НДОХ и 13 ЧНД. 
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От анализа на постъпилите въззивни НДОХ и ЧНД от окръжните 

съдилища в района на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД могат да се 

направят следните изводи : 

От ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са постъпили близо 

половината от всичко постъпилите въззивни НДОХ /83 дела от общо 

постъпилите 186 дела/ и близо две-трети от всичко постъпилите 

въззивни ЧНД /227 дела от общо постъпилите 368 дела/ 

Сравнително еднакъв е приносът на постъпления на въззивни 

НДОХ от:ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД /24 дела/, ШУМЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД /25 дела/ и РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД /22 дела/, 

като най-малко са постъпили въззивни НДОХ от СИЛИСТРЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД /15 дела/ и ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД /17 дела/. 

Сравнително еднакъв е приносът на постъпления на въззивни 

ЧНД от: ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД /51 дела/ и ШУМЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД/ 38 дела/, като най-малко са постъпили въззивни ЧНД 

от: РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД /13 дела/, СИЛИСТРЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД /12 дела/ и ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД /13 дела/. 

Висящите въззивни наказателни дела от предходни отчетни 

години към 01.01.2007 година са били общо 34 дела, от които: 

въззивни НДОХ – 30 броя и ЧНД – 4 броя.  

Общо насрочените за разглеждане наказателни дела през 2007 

година са били 588, от които: въззивни НДОХ 216 броя и ЧНД 372 

броя.  

Всички въззивни общ и частни наказателни дела са били 

разпределяни от ръководителя на наказателното отделение – съдия 

ИЛИЯ ПАЧОЛОВ. Разпределението на всички видове наказателни 
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дела се извършва чрез софтуерен продукт на ВСС на РБ по така 

наречения”случаен принцип”. Ръководителят на отделението–съдия 

ПАЧОЛОВ, при това разпределение на делата работи, с 70% 

натоварване при първоначалното разпределение на делата в 

сравнение с останалите съдии.  

Във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД през предходните две 

години /2005 и 2006 години/,както и през отчетния период за 2007 

година броят на постъпилите дела за разглеждане е бил както следва: 

През 2005 година са постъпили общо 410 броя наказателни 

дела,от които въззивни НДОХ 194 дела и въззивни ЧНД 216 дела. 

През 2006 година са постъпили общо 460 броя наказателни 

дела,от които въззивни НДОХ 226 дела и въззивни ЧНДХ234 дела. 

През 2007 година са постъпили общо 554 броя наказателни 

дела.,от които въззивни НДОХ 186 и въззивни ЧНД 368 дела.  

Налага се изводът за трайна тенденция на увеличаване броя на 

делата през всяка следваща отчетна година:с 50 броя наказателни 

дела през 2006 година в сравнение с 2005 година и с 94 броя 

наказателни дела през 2007 година в сравнение с 2006 

година.Увеличението на делата за тригодишния период-от 2005 

година до 2007 година е със 134 въззивни наказателни дела. 

Въззивните ЧНД дела през тригодишния период/2005-2007 

година/ трайно са се увеличавали:с 18 дела в повече през 2006 година 

в сравнение с 2005 година и със 134 дела в повече през 2007 година в 

сравнение с 2006 година. 

При въззивните НДОХ дела през тригодишния период/2005-2007 

година/се забелязва скок на увеличение на делата с 32 дела през 
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2006 година в сравнение с 2005 година и също така скок на 

намаляване на този вид дела с 40 дела през 2007 година в сравнение 

с 2006 година. 

Увеличаването на въззивните ЧНД се дължи най-вече на 

увеличаване на броя на делата по член 64 и член 65 от НПК,както и на 

предвидената в член 343 алинея 6 от новия НПК/Д.В. брой 

86828.09.2005 година,влязъл в сила на 29.04.2006 година/възможност 

за въззивно обжалване на определенията на първоинстанционния 

съд, постановени по реда на член 243 алинея 4 от НПК. 

От друга страна: с въвеждането на новите институти по член 370 

и следващите, както и по член 381 и следващите от НПК /Д.В.брой 

86/28.09.2005 година, влязъл в сила на 29.04.2006 година/, една 

значителна част от НДОХ не стигат до въззивната апелативна 

инстанция. 

2. БРОЙ НА СВЪРШЕНИ ДЕЛА. 

От общо насрочените за отчетния период за разглеждане на 588 

броя въззивни наказателни дела /216 въззивни НДОХ и 372 въззивни 

ЧНД /са били свършени /решени/ общо 546 въззивни дела. От общия 

брой въззивни дела, НДОХ са 191 броя, а ЧНД са 355 броя. 

През 2007 година са били решени /свършени/ 191 въззивни 

НДОХ, като броят им надвишава с 5 дела постъпилите през тази 

година 186 въззивни НДОХ. Сумата от решени /свършени/ дела е 

сборът на 186 решени /свършени/ въззивни НДОХ и 5 прекратени 

НДОХ. Останалите несвършени в края на отчетния период са 25 

въззивни НДОХ. По този начин са намалели несвършените дела в 

края на отчетния период от 30 на 25 въззивни НДОХ. 
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Свършените дела във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД - 

наказателно отделение, постъпили от окръжните съдилища в района 

са както следва : 

- От ВАРНЕНСКИ ОКР.СЪД: 83 въззивни НДОХ и 227  ЧНД, 

- От ДОБРИЧКИ ОКР.СЪД:28 въззивни НДОХ и 51 ЧНД, 

- От ШУМЕНСКИ ОКР.СЪД:28 въззивни НДОХ и 36 ЧНД, 

- От РАЗГРАДСКИ ОКР.СЪД:23 въззивни НДОХ и 12 ЧНД, 

- От СИЛИСТРЕНСКИ ОКР.СЪД:12 въззивни НДОХ и  13 ЧНД  

- От ТЪРГОВИЩКИ ОКР.СЪД:17 въззивни НДОХ и 14 НДЧХ. 

От анализа на свършените въззивни НДОХ и ЧНД от окръжните 

съдилища в района на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД могат да се 

направят следните изводи: 

От постъпилите от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са били 

решени близо половината от всичко постъпилите въззивни НДОХ /83 

дела от общо постъпилите 191 дела/ и близо две-трети от всичко 

постъпилите въззивни ЧНД  /222 дела от общо постъпилите 355 дела/ 

Сравнително еднакъв е приносът на решените постъпили 

въззивни НДОХ от: ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД/28 дела/, ШУМЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД /28 дела/ и РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД /23 дела/, 

като най-малко са били решените постъпили въззивни НДОХ от 

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД /12 дела/ и ТЪРГОВИЩКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД /17 дела/. 

Сравнително еднакъв е приносът на решените постъпили 

въззивни ЧНД от: ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД /51 дела/ и ШУМЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД /36 дела/, като най-малко са решените постъпили 

въззивни НДЧХ от: РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД /12 дела/, 
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СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД /13 дела/ и ТЪРГОВИЩКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД /14 дела/. 

През 2007 година са били решени /свършени/ 355 въззивни ЧНД, 

като броят им е със 13 дела по-малко от постъпилите през тази година 

368 въззивни ЧНД. А като към този брой се прибавят и 4 въззивни 

ЧНД, останали от предходния период, то останалите несвършени в 

края на отчетния период са 17 въззивни ЧНД. 

От всичко за разглеждане въззивни НДОХ 216 броя са били 

свършени 191 броя. 

От общо въззивни НДОХ 173 са били свършени в срок до 3 

месеца 171 въззивни НДОХ, което представлява 99% от всичко 

свършените дела. 

Разликата между 191 въззивни НДОХ и 173 въззивни НДОХ се 

явява от приключилите с решения дела по ЗЕЕЗА, тъй като тази 

категория дела в деловодната програма се отчитат като въззивни 

НДОХ. 

От общо насрочените за разглеждане 372 въззивни ЧНД са били 

свършени 355 въззивни ЧНД. Всичките 355 въззивни ЧНД са били 

свършени в срок до 3 месеца, което представлява 100% от 

свършените дела. 

Следва да бъде отчетена и традиционно много добрата работа 

по предотвратяване на причините за отлагане на делата: 

За 2005 година: От всичко насрочените за разглеждане 410 

въззивни наказателни дела са били отложени 14 дела, което 

представлява 3,41 % от всичко насрочените дела. 
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За 2006 година: От всичко насрочените за разглеждане 496 

въззивни наказателни дела са били отложени 17 дела, което 

представлява 3,42 % от всичко насрочените дела. 

За 2007 година:От всичко насрочените за разглеждане 588 

въззивни наказателни дела са били отложени 22 дела, което 

представлява 3,74 % от всичко насрочените дела. 

 

3. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО - АНАЛИЗ ПО 

ВИДОВЕ. 

- От общо свършени /решени/ 186 въззивни НДОХ :  

По 110 въззивни НДОХ присъдата е била потвърдена. 

По 49 въззивни НДОХ присъдите са били изменени както 

следва: по 1 дело е приложено условното осъждане; по 2 дела е било 

отменено условното осъждане; по 15 дела са били намалени 

наказанията; по 21 дела са били увеличени наказанията; по 7 дела са 

били постановени други промени в наказателната част на присъдите; 

по 3 дела са били постановени промени в гражданската част на 

присъдите. 

По 1 дело присъдата е била отменена отчасти и делото върнато 

за ново разглеждане. 

По общо 26 дела присъдата е била отменена изцяло,както 

следва: по 15 въззивни НДОХ присъдата е била отменена изцяло и 

делото е било върнато за ново разглеждане и по 11 дела присъдата е 

била отменена и е била постановена нова присъда от въззивната 

апелативна инстанция. 
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- От общо постъпилите 368 въззивни ЧНД през 2007 година и от 

останалите несвършени в началото на отчетния период 4 въззивни 

ЧНД са били свършени по същество 355 въззивни ЧНД.  

БРОЙ НА ПРЕКРАТЕНИТЕ ДЕЛА. 

През отчетната 2007 година са били прекратени общо 5 броя 

въззивни НДОХ,от които: по 3 въззивни НДОХ на ВАРНЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД, по 1 въззивно НДОХ на РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН 

СЪД и по 1 въззивно НДОХ на СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД. 

Всичките 5 въззивни НДОХ са били прекратени поради 

оттегляне на жалбите-при условията на член 324 от НПК. 

Както беше посочено по-горе от общо постъпилите 368 въззивни 

ЧНД през 2007 година и от останалите несвършени в началото на 

отчетния период 4 ЧНД са били свършени по същество 355 ЧНД и 

няма прекратено ЧНД. 

4.БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО,АНАЛИЗ ПО 

ВИДОВЕ И СТРУКТУРА.  

Както беше посочено по-горе през отчетната 2007 година 

решените /свършените/ дела по същество са : 

А/.186 въззивни НДОХ и 

Б/.355 въззивни ЧНД.  

От решените 186 въззивни НДОХ най-характерните групи дела, 

решени по същество от съдиите на наказателното отделение на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД са : 

1.по член 115 от Наказателния кодекс – общо 10 ВНДОХ, 

2.по член 116 от Наказателния кодекс – общо 21 ВНДОХ, 

3.по член 199 от Наказателния кодекс – общо 21 ВНДОХ, 
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4.по член 354 от Наказателния кодекс – общо 16 ВНДОХ. 

Общо по тези 4 групи дела по текстове от Наказателния кодекс 

въззивните НДОХ са 68, което в процентно отношение представлява 

36,56 %. 

Сравнително голям е и делът на делата по член 343 от НК, по 

член 321 от НК, по член 242 от НК, а така също и по член 253 и 

следващите от НК. 

Следва да бъде отчетена структурата на делата,решавани в 

наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, а 

именно: че преобладават дела с голяма фактическа и правна 

сложност. 

 

5.БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА. РЕЗУЛТАТИ 

ОТ ВЪЗЗИВНАТА И КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА.ИЗВОДИ. 

Както беше посочено по-горе: от общо свършени/решени/186 

въззивни НДОХ: по 110 въззивни НДОХ присъдата е била потвърдена 

и по 49 въззивни НДОХ присъдите са били изменени и по 1 въззивно 

НДОХ присъдата е била отменена отчасти и делото върнато за ново 

разглеждане. 

По 26 въззивни НДОХ присъдата е била отменена изцяло. От 

тях  по 15 въззивни НДОХ присъдата е била отменена изцяло и 

делото е било върнато за ново разглеждане и по 11 въззивни НДОХ 

присъдата е била отменена и е била постановена нова присъда от 

въззивната апелативна инстанция. 

Тъй като с Протокол № 6 от заседание на 06.02.2008 година ВСС 

на РБ е приел проект на Обхват и структура на Доклада за 
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прилагането на закона и за дейността на съдилищата/без 

административните съдилища/, в който Обхват и структура се набляга 

най-вече на отменените присъди и върнатите дела за ново 

разглеждане, за отчетния период през 2007 година отменените 

присъди от съдиите от наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД и върнатите дела за ново разглеждане са както 

следва: 

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – по 4 въззивни НДОХ, 

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД – по 1 въззивно НДОХ, 

ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – по 3 въззивни НДОХ, 

РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – по 5 въззивни НДОХ, 

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – по 1 въззивно НДОХ, 

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД – по 1 въззивно НДОХ. 

Три са основните групи причини, които са дали основание на 

съдиите от наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН 

СЪД да отменят присъдите по въззивните НДОХ и да ги върнат за 

ново разглеждане, а именно: 

1.Нарушаване правото на защита на подсъдими-по 5 ВНДОХ. 

2.Нарушаване правото на защита на останалите страни в 

наказателния процес-по 4 въззивни НДОХ.  

3.За практическа липса на мотиви-по 6 въззивни НДОХ. 

През отчетната година в АС Варна са постъпили общо 216 

въззивни дела от общ характер и 368 бр. частни наказателни дела. 

Най голямо постъпление има от ОС Варна а именно 98 бр. въззивни 

наказателни дела и 227 частни наказателни дела. От ОС Добрич и 
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Шумен са постъпили по 29 дела от общ характер и 51 от ОС Добрич и 

38 от ОС Шумен частни наказателни дела.  

От ОС Разград са постъпили 29 дела от общ характер и 

съответно 13 частни наказателни дела.  

От ОС Търговище са постъпили 19 дела от общ характер и 13 

частни наказателни дела. 

Най малко са постъпили от ОС Силистра а именно 16 от общ 

характер и 13 частни наказателни дела. 

От общо свършените 83 дела от общ характер на ОС Варна 

присъдата е потвърдена по 50 дела, по 2 дела е отменено условното 

осъждане, по 4 наказанието е намалено и по 10 дела наказанието е 

увеличено. По 4 дела присъдата е отменена и Апелативния съд се е 

произнесъл с нова присъда и само 4 дела са върнати за ново 

разглеждане, или 4.81 % от общо свършените дела. 

От общо свършените 28 дела от общ характер на ОС Добрич, 

присъдата е потвърдена по 22 дела, по 1 дело е приложено условно 

осъждане, по 2 дела наказанието е намалено, по 2 дела наказанието е 

увеличено. Само по 1 дело присъдата е отменена и делото върнато за 

ново разглеждане, което представлява 3.57 %. 

От общо свършените 28 дела от общ характер на ОС Шумен, 

присъдата е потвърдена по 15 дела, по 4 дела наказанието е 

намалено, по 4 дела наказанието е увеличено. По 3 дела присъдата е 

отменена и делата върнати за ново разглеждане, което представлява 

10.71 %. 

От общо свършените 23 дела от общ характер на ОС Разград, 

присъдата е потвърдена по 8 дела, по 2 дела наказанието е намалено, 
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по 3 дела наказанието е увеличено. Едно дело е върнато отчасти  и по 

5 дела  присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане, 

което представлява 21.73 %. 

От общо свършените 12 дела от общ характер на ОС Силистра, 

присъдата е потвърдена по 5 дела, по 2 дела наказанието е намалено, 

по 1 дела наказанието е увеличено. Само по 1 дело присъдата е 

отменена и делото върнато за ново разглеждане, което представлява 

8.33 %. 

От общо свършените 17 дела от общ характер на ОС 

Търговище, присъдата е потвърдена по 10 дела, по 1 дело 

наказанието е намалено, по 1 дела наказанието е увеличено. Само по 

1 дело присъдата е отменена и делото върнато за ново разглеждане, 

което представлява 5.887 %. 

Средния процент на отменените от въззивната инстанция дела 

на окръжните съдилища от Апелативния район възлиза на 9.17 , като 

четири от съдилищата са под този процент и един съд е около него и 

един съд го надвишава два пъти. 

Пред ВКС на РБ са били обжалвани или протестирани съдебни 

актове по 104 въззивни НДОХ. 

Реално са отменени и върнати за ново разглеждане съдебни 

актове по общо 14 броя дела. В таблицата са отчетени 19 дела, тъй 

като 5 дела са отменени от ВКС, но те са решени по същество. В 

таблицата на МП, която е на Инспектората към Министерството няма 

разграничения между отменени и върнати съдебни актове. 

 Причините за  отмяната на съдебните  актове по делата са : 

нарушаване на процесуалните права на подсъдимия и тези на 
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страните, нарушаване на материалния закон , решаване на дела от 

незаконен състав и  липса на мотиви. 

Някои съдебни актове,постановени по въззивни наказателни 

общ характер дела от съдебни състави от наказателното отделение 

на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД са били отменени от ВКС на РБ, 

поради последвал по благоприятен закон. 

Например ВНДОХ 127/2006 година. Било е отменено решението 

на въззивната апелативна инстанция и делото върнато за ново 

разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание пред 

въззивната инстанция.Мотиви:До влизане на присъдата в сила е 

влязъл в сила нов закон:по член 354а от НК в редакцията 

му/Д.В.бр.76/2006 година/,даващ възможна нова квалификация за 

извършено престъпление като маловажен случай или възможно 

приложение на член 78а от НК., 

ВНДОХ 266/2006 година. Било е отменено решението на 

въззивната апелативна инстанция и делото върнато за ново 

разглеждане от друг състав на ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД от стадия 

на съдебното заседание. Мотиви: във състава на съда, решил делото 

във ВОС, е участвувал съдия и съдебен заседател,които са били в 

състава, отказал да одобри споразумение. Доста разширително е 

тълкуването на член 29 алинея 1 точка 1 буква”б”от НПК. 

  

6.СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ. ТЕЖЕСТ НА 

ВИДОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИ И РЕШЕНИ ДЕЛА И КАЧЕСТВО НА 

СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ. 
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При общ брой от 6 съдии,работили през 2007 година в 

наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД са били 

решени общо  546  въззивни НДОХ и ЧНД. 

Общо насрочените дела за 2007 г. са 588 броя. 

При насрочени 588 въззивни НДОХ и ЧНД в  наказателното 

отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и при решени 18  

КНДОХ от съдия МАНЕВ във ВКС на РБ,общият брой на делата  е 606. 

Средно годишно са постъпвали на един съдия 101 броя дела по 

или средно месечно – приблизително по 10.1 дела. При изчисляване 

средно месечното постъпление на един съдия е изключено 

времето,когато е била съдебната ваканция от два месеца. 

Броят на свършените дела  за 2007 г. е 546  и 18 дела на съдия 

Манев  във ВКС или общо 564. Средно годишно  на съдия от  

наказателното отделение  се падат по 94 дела, а средномесечно  9,4 , 

без  съдебната ваканция. 

Налага се и изводът за трайна тенденция на стабилност относно 

броят на решените дела от един съдия в отделението през 

годините,независимо от увеличаване броят на съдиите в отделението 

с един от 17.03.2005 година. Това от своя страна налага и изводът за 

обоснованото и навременно увеличаване щата на съдиите в 

наказателното отделение с един съдия,както и евентуалната 

необходимост за увеличаване щата на съдиите в наказателното 

отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД.  

Съдия Пачолов има решени 19 въззивни общ характер дела и 54 

частни наказателни, едно прекратено или общо 74 бр. Същият работи 

със  70 %  натовареност. 
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Божидар Манев има решени 27 въззивни общ характер, частни 

59 или общо 86 дела; 

Искра Желязкова има решени 28 въззивни общ характер, 67 

частни наказателни и 2 прекратени – общо 97 дела; 

Росица Лолова има решени 31 въззивни общ характер, 48 

частни наказателни или общо 79 дела; 

Живка Денева има решени 25 въззивни общ характер, 69 частни 

наказателни и 3 прекратени, има и едно решено гражданско дело, или 

общо 97 броя дела; 

Димитър Димитров има решени 33 въззивни общ характер, 70 

частни наказателни и 2 прекратени или общо 105 дела. 

Въззивните дела от общ характер варират от 25 бр. на съдия 

Ж.Денева, 27 бр. Б.Манев, 28 бр. И.Желязкова, 31 бр. Р.Лолова, до 33 

бр. на Д.Димитров. Броят на частните наказателни дела не може да се 

регулира точно, поради неравномерното им постъпване от окръжните 

съдилища. Частните наказателни дела варират от 48 бр. на Р.Лолова, 

54 бр. на И.Пачолов, 59 бр. на Б.Манев, 67 бр. на И.Желязкова, 69 бр. 

на Ж.Денева и 70 бр. на Д.Димитров. 

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. 

Качеството на работа на съдиите в наказателно отделение е 

отлично като се има предвид процента на решените в тримесечен срок 

дела 99 %, както и процента на отложените дела – 3.74 %. 
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7. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА В АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН. 

През отчетната 2007 година от всички съдии на наказателното 

отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД бяха извършени 

ревизии на работата на наказателните отделения на всички окръжни 

съдилища в апелативния район. След ревизиите съдиите изготвиха 

доклади,в които бяха направени констатации и изводи относно 

постигнатите резултати и препоръки за подобряване на работата. С 

резултатите от тези ревизии са били запознати съдиите от окръжните 

съдилища на място,а впоследствие и писмено: със съответните 

заповеди на Председателя на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД до 

административните ръководители на окръжните съдилища. 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ. 

И през изминалата отчетна 2007 година съдиите от 

наказателното отделение участвуваха активно в провеждани 

семинари и обучения по правни проблеми,организирани от 

Националния институт по правосъдието-София, Министерството на 

правосъдието и други правителствени и неправителствени 

организации. 

Предложения за тълкувателно решение и за законодателни 

изменения. 

Затруднения в работата на наказателната колегия предизвика 

приложението на глава ХХVІІ, поради противоречивата практика на 

ВКС. В решение № 779 от 02.01.2008 г. на ВКС, ІІ-ро нак.отделение се 

сочи, че приложението на съкратената процедура „не може да се 
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препятства служебно от съда”. Практиката по този въпрос е 

противоречиви поради което смятаме, че ВКС трябва да се произнесе 

с тълкувателно решение относно приложението на  чл.370 и 

следващите от НПК. 

Големи затруднения в работата особено на съдилищата с по-

малък щат предизвикват отводите на съдиите, които гледат мерки за 

неотклонения по чл.64 и следващите от НПК. В резултат на 

многократното разглеждане на молби за промяна на мерките за 

неотклонение и въпреки участието в тези производства на граждански 

съдии, състава на съда се изчерпва и за решаването на делото по 

същество не може да се формира състав от наказателни съдии, 

поради което предлагаме да отпадне участието на съдиите в 

производство по чл.64 и следващите като основание за отвод. 

 

ІІІ. ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

През отчетната 2007 г. в гражданско отделение към Апелативен 

съд – Варна, което се ръководи от зам. председателя Северина 

Илиева, работиха още трима съдии – Диана Джамбазова, Магдалена 

Недева и Радослав Славов. 

Във връзка с увеличаване на постъплението на граждански дела 

и приемането на новия Гражданско-процесуален кодекс /обн. ДВ бр. 

59 от 20.07.2007 г./ и създадената с § 2, ал. 4 от ПЗР от него 

компетентност на апелативните съдилища да се произнасят по 

касационните жалби по трудови дела, със Заповед № 401/29.10.2007 г. 

на Председателя на ВАС в отделението считано от 01.11.2007 г. бяха 
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командировани съдиите от Варненския окръжен съд Деспина 

Георгиева, Кристияна Генковска и Пенка Христова. 

По въззивните граждански дела отделението заседаваше един 

път седмично, а от 01.11.2007 г. въпреки липсата на съдебни зали, бе 

предвидено и второ заседание за разглеждането на касационните 

трудови дела. 

Въпреки установената специализация, всички съдии от 

гражданско отделение участваха в работата на всички отделения и 

състави – наказателни и търговски. 

В работата си съдиите от гражданско отделение бяха 

подпомогнати от един деловодител и един секретар-протоколист със 

значителен стаж и опит. От 01 октомври и 01 ноември 2007 г. след 

отпускането на нови щатни бройки, бяха назначени съответно нов 

деловодител и секретар-протоколист. 

1. Брой дела за разглеждане през 2007 г.: 

Общият брой граждански дела за разглеждане е 726, от 

които: 347 бр. въззивни; 255 бр. частни гр. производства; 11 бр. жалби 

за бавност и 113 бр. касационни дела. 

Новообразуваните гр. дела са общо 681 бр., от които: 303 бр. 

въззивни; 254 бр. частни; 11 бр. жалби за бавност и 113 бр. 

касационни производства.  

Несвършените дела от предходната 2006 г. са общо 45 бр., от 

които 44 бр. въззивни и 1 бр. частни гр. дела. 

В процентно съотношение несвършените от предходната 2006 г. 

граждански дела /общо 45 бр./ към новообразуваните такива през 

2007 г. /681 бр./  са 6,60 %.  
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За предходните 2006 г. и 2005 г. общшят брой на постъпилите 

граждански дела е бил съответно  - 463 бр. и 482 бр. Тези данни сочат 

на увеличаване на постъплението на граждански дела през 2007 г. със 

105 бр. повече от 2006 г. и с 86 бр. повече от 2005 г., като в тези 

бройки не са включени новообразуваните през 2007 г. касационни 

дела. 

2. Брой свършени дела /решени/ в края на годината; От тях в 

срок до 3 месеца:  

Броят на общо свършените дела в гражданско отделение през 

2007 г. е 687, от които: 322 бр. въззивни; 248 бр. частни жалби; 11 бр. 

жалби за бавност и 106 бр. касационни дела. 

През предходните 2006 г. и 2005 г. общият брой на свършените 

граждански дела е съответно 495 бр. и 464 бр., което сочи на 

значително повишаване броя на свършените дела през 2007 г., а 

именно с 86 бр. повече от 2006 г. и със 117 бр. повече от 2005 г., като 

в тези бройки не са включени свършените касационни дела /106 бр./. 

През отчетната 2007 г. свършени в срок до 3 месеца са общо 

652 бр., които представляват 95 % от всички свършени дела. От тях 

въззивните гр. дела са 290 бр. – 90,06 % ; 245 бр. частни дела – 99 % ; 

106 бр. касационни дела – 100% и 11 бр. жалби за бавност – 100%. 

Тези данни, съпоставени с показателите от предходните две години, 

сочат на подобряване бързината на гражданското правораздаване. /За 

предходните 2006 г. и 2005 г. общо свършените в 3-месечен срок 

граждански дела са съответно 445 бр. и 433 бр., които представляват 

92 % от всички свършени дела за 2006 г. и 93 % - за 2005 г. /. 
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Останалите несвършени към 31.12.2007 г. дела са общо 39 

бр., от които: 25 бр. въззивни; 7 бр. частни производства и 7 бр. 

касационни дела. Процентното съотношение на несвършените 

граждански дела /39 бр./ към общо постъпилите такива / 681 бр. / е  

5,72 %. 

Отлагане на делата: Насрочените през 2007 г. граждански дела 

са 387 бр., от които: 280 бр. въззивни и 107 бр. касационни дела. 

Общият брой на отложените дела е 22, от които 20 бр. въззивни и 2 

бр. касационни дела. В процентно отношение броят на отложените 

дела към насрочените дела е 5,68 %   при   10,43 %   за  2006 г. и   

21,11 %   за  2005 г. За подобряване бързината на гражданското 

правораздаване в отделението ежемесечно са извършвани анализи 

на причините за отлагане на делата, а те са традиционните, като 

преобладаващи са: направени в съдебно заседание от процесуалните 

представители на страните нови доказателствени искания с прилагане 

разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ГПК; постъпили молби за отлагане на 

делата с приложени доказателства за наличието на обективни 

причини /чл. 107, ал. 2 ГПК/. Традиция е процентът на отложените 

дела за гражданското правораздаване във Варненския апелативен 

съд да е нисък – много по-нисък от средния за страната и е най-

нисък от всички апелативни съдилища в страната. 

Свършването на гражданските дела в кратки срокове и малкият 

брой на отложените производства се дължат на своевременното 

образуване и докладване на делата на определените по случаен 

принцип докладчици, произнасянето по направените доказателствени 

искания по реда на чл. 205, ал. 1 от ГПК в разпоредително заседание, 
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прецизната им подготовка за съдебно заседание и липсата на дела, по 

които е отменен хода по същество. 

 

3. Брой на решените дела по същество: 

През отчетния период в гражданско отделение са решени по 

същество общо 579 бр. дела, от които: 253 бр. въззивни; 227 бр. 

частни; 11 бр. жалби за бавност и 99 бр. касационни дела.  

Срочното и в съответствие със законовите изисквания изготвяне 

на съдебните актове през отчетния период е традиция – спазвано е от 

всички съдии без изключение. 

Прекратените производства са общо 108 бр., от които: 69 бр. 

въззивни; 32 бр. по частни жалби и 7 бр. касационни дела. 

Като видове разгледаните и решени в гражданско отделение 

дела са многообразни - искове по ЗС, ЗЗД, гл. ХХVІІ и ХХХІ от ГПК, 

ЗОДОВ, ЗВСОНИ, гл. ІV и VІ от СК, КТ,ЗОС, ЗДС и др. 

 

4. Брой върнати дела, причини: 

Общият брой на обезсилените от апелативния съд 

първоинстанционни съдебни актове по граждански дела е 9, от които 4 

бр. на Варненския окръжен съд, 2 бр. на Шуменския окръжен съд и по 

1 бр. на ОС –Добрич, Разград и Силистра. От тези 9 бр. обезсилени 

първоинстанционни решение са върнати на окръжните съдилища за 

ново разглеждане 6 бр. по причина, че са се произнесли по 

непредявени искове. По останалите 3 бр. дела първоинстанционните 

решения са били обезсилени и производствата – прекратени поради 

отказ от предявения иск. Съотношението между решените дела по 
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същество /253 бр. възз. д./ и върнатите на окръжните съдилища за 

ново разглеждане дела /6 бр./ е  2,37 %. 

5. Брой и вид отменителни, брой изменителни и брой 

потвърдителни – анализ по видове, предложения: 

През 2007 г. от общо постановените по същество 253 решения 

по въззивни граждански дела: 

- изцяло отменени са 28 бр. първоинстанционни съдебни 

акта; 

- изменените първоинстанционни решения са 37 бр.; 

- потвърдени са 179 бр. решения на окръжните съдилища; 

- 9 бр. първоинстанционни решения са обезсилени /спр. т.4 

по-горе/.  

    Разпределени по окръжни съдилища те са както следва: 

Съд:   изцяло отменени  изменени  потвърдени  обезсилени 

ВОС            16 бр.                          19                    111                     4 

ДОС              4                                 2                      17                      1 

ШОС             3                                6                       17                      2 

РОС              3                                 2                        6                       1 

СОС              1                                1                       13                      1  

ТОС              1                                 7                      14                       -  

В. Търново   -                                 -                         1                      -        

Изцяло отменените и обезсилени от апелативния съд 

първоинстанционни съдебни актове представляват 14,62 % от всички 

решени по същество въззивни граждански дела. Тези данни сочат на 

много високо качество на правораздаването по граждански дела от 

всички окръжни съдилища в района. 
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Качеството на работещите в съдебния район шест окръжни 

съдилища следва да се прецени както на базата на разгледаните от 

апелативния съд граждански дела и постановените по тях съдебни 

актове, така и въз основа на извършените през отчетния период на 

основание чл. 106, ал. 1, т. 6, вр. т. 1 и 8 от ЗСВ ревизии. В тези 

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.  

6. Брой обжалвани въззивни производства, резултати от 

касационна проверка, изводи:  

От общо постановените през 2007г. от гражданско отделение 

при апелативния съд 253 въззивни решения по същество и 227 

определения по частни жалби са обжалвани пред ВКС на РБ общо 216 

броя, от които съответно 174 броя решения и 42 броя определения. 

Резултатите от +касационната проверка на обжалваните 

въззивни решения пред ВКС на РБ от предходни на отчетната 2007г. 

периоди са както следва: 1/изцяло отменени – 19 бр.; 2/изменени 

общо – 25 бр. и 3/потвърдени – 116 бр. Те се разпределят по съдии 

така: 

Съдия Изцяло 

отменени 

Изменени Потвърдени 

С. Илиева 1 2 18 

Д.Джамбазова 7 6 36 

М.Недева 6 6 33 

Р.Славов 5 11 29 
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В края на всяко тримесечие в гражданско отделение са 

извършвани анализи на върнатите от ВКС на РБ граждански дела, а 

така същи е обобщавана и съдебната практика на ВКС на РБ, на 

гр.отделение на ВАС и на окръжните съдилища от съдебния район. 

 

7. Средна натовареност за съдебния район по видове 

въззивни дела /наказателни, граждански/, както и спрямо общия 

брой дела и спрямо свършените дела. 

Броят САМО на гражданските дела за разглеждане е 726 и те 

представляват 38 % от общия брой на делата за разглеждане в 

Апелативен съд – Варна / 1932 бр./.  

Спрямо общият брой дела за разглеждане /в т. ч. и 

касационните/ средната месечна натовареност по граждански дела е 

60,50 дела месечно, а изключвайки периода на съдебната ваканция – 

72,60 гр. дела месечно.  

Спрямо свършените въззивни граждански дела /322 бр./ 

средната месечна натовареност на отделението е 27 дела месечно, а 

изключвайки периода на съдебната ваканция – 32,20 възз. дела 

месечно.  

Спрямо свършените граждански дела в т. ч. и касационните 

средната месечна натовареност на отделението е 35,66 дела 

месечно, а изключвайки периода на съдебната ваканция – 42,80 дела 

месечно.  

В горепосочените показатели НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ частните 

въззивни дела и жалбите за бавност./ 
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7.1. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видове дела 

и качество на съдебните актове по въззивните дела:  

 

А/ Средната натовареност на съдиите от гражданско отделение 

по щат / 4 бр./ за 2007 г. / за 12 месеца, за всички дела за разглеждане 

/без касационните дела/ е 12,77 дела месечно. Спрямо свършените 

дела /без касационните дела/ тази натовареност е 12,10 дела 

месечно.  

Б/ Средната натовареност на съдиите от гражданско отделение, 

изключвайки периода на съдебната ваканция е съответно 15,33 дела 

месечно, изчислена към броя на всички дела за разглеждане /без 

касационните/, и 14,50 дела месечно спрямо свършените дела. 

В/ Средната натовареност по касационни дела спрямо общия 

брой за разглеждане и за период от 2 месеца е 18,83 дела месечно. 

Спрямо свършените дела тази натовареност е 17,66 дела месечно. 

Тук следва да бъде отчетена работата и на тримата 

командировани окръжни съдии, които са свършили общо 106 бр. 

касационни дела, както и 2 бр. въззивни и  10 бр. частни гр. дела. 

Цялостната дейност на съдиите от гражданско отделение през 

отчетната 2007 г. включва още: 

- Постановяване на други съдебни актове, извън тези, които се 

отчитат в справките /извън постановените решения по въззивните 

дела и определенията по образуваните частни производства/, а 

именно: постановените общо 1244  други съдебни актове – 

разпореждания по преписки, жалби, определения, постановени в з.з. 

По чл. Чл.63, ал.1, б.„б”, 182, 183, 192, ал.4, 205, ал.1, 244 и 308 от 
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ГПК, които /без тези по чл. 205, ал.1 от ГПК/ подлежат на касационен 

контрол. 

- Участие на съдии от гражданско отделение при разглеждането 

на наказателни и търговски дела, както следва: 

С. Илиева – в 37 наказателни производства / 1 от ОХ и 36 

частни/; 

Д. Джамбазова – в 55 наказателни производства / 2 от ОХ и 53 

частни/ и в 3 бр. търговски дела;  

М. Недева – в 47 наказателни производства / 4 от ОХ и 43 

частни/ и в 7 бр. търговски дела; 

Р. Славов – в 92 наказателни производства/ 25 от ОХ и 67 

частни/ и в 10 бр. търговски дела . 

Д. Георгиева – в 4 частни наказателни производства; 

К. Генковска – в 12 частни наказателни производства 

П. Христова – в 12 наказателни производства  /1 от ОХ и 11 

частни/ 

- Проверки на съдилищата от съдебния район и срещи със 

съответните ръководители. 

- Провеждане на организационни съвещания на съдиите и 

служителите от отделението. 

- Участия на съдии и служители в провежданите обучения, 

семинари, конференции и други форуми от Института за обучение на 

магистрати.  

 

Оценка за работата на гражданско отделение при ВАС: 
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В заключение следва да се направи извод, че през отчетната 

2007 г. работата на гражданско отделение при Варненския апелативен 

съд е отлична, в пълно съответствие с нормативните изисквания, като 

са постигнати изключителни резултати по всички показатели на 

съдебната дейност въпреки голямата и увеличила се натовареност на 

съдиите както в своето, така и в другите две отделения на съда. 

 

Препоръки към МП, ВСС: 

1. Предвид обособените във всички инстанционни съдилища 

самостоятелни граждански и търговски отделения, е необходимо 

отчетните форми и таблици за отчитане дейността на тези отделения 

да бъдат променени. Понастоящем дейността на гражданското и 

търговското отделения се отчита в МП и ВСС общо, което не е удачно 

и не дава възможност да се видят допуснатите слабости и взетите 

конкретни мерки за преодоляването им в различните отделения. 

2. Следва да се усъвършенстват формите за отчитане 

натовареността и работата на всеки съдия, като се вземе предвид 

цялостната разнообразна дейност на съдиите, всички свършени от тях 

дела, а не само въззивните и то със съдебен акт по същество, другите 

постановени от тях съдебни актове извън въззивните решения и 

определения по частните дела, а така също да се отчита и участието 

на съдиите в тройния състав при разглеждането и решаването на 

всички видове дела. 

3. Необходимо е усъвършенстване на програмния продукт, 

използван за разпределяне на делата на принципа на случайния 

избор, тъй като в използваната понастоящем програма има редица 



 40 

недостатъци, подробно упоменати в докладите на системните 

администратори.   

4. За подобряване качеството на гражданското правораздаване 

е необходимо уеднаквяване на практиката по граждански дела на 

различните отделения на ВКС на РБ, като при противоречива такава 

следва да се приемат ТР, които да бъдат издавани и препращани 

своевременно на долустоящите в инстанционно отношение съдилища.  

5. Предвид динамичното ни законодателство, необходимо е за 

съдиите от окръжните и апелативните съдилища на регионален 

принцип да бъдат организирани от НИП правни семинари с актуална 

тематика и участие на специалисти, запознати както с теорията, така и 

с последната практика на ВКС на РБ. 

6. През отчетната 2007 г. бе приет новият Гражданско-

процесуален кодекс. Една от главните причини за приемането му бе 

ускоряването на гражданското правораздаване с цел преодоляване на 

наслоеното в обществото мнение, че същото е бавно и не отговаря на 

интересите на страните. Съдиите от гражданско отделение при 

Варненския апелативен съд определено считат, че тази главна цел на 

новия ГПК не би могла да бъде изпълнена и дори с приложението му 

би се постигнал обратен ефект от: а/ въвеждането на задължително 

предварително съдебно производство /чл. 131 ГПК/, което е ненужно 

предвид дадените възможности в чл. 140, ал. 2 и чл. 146, ал. 2 ГПК за 

посочване на нови доказателства; б/ от тромавото, а в някои от 

предвидените възможности - неудачно призоваване /чрез залепване 

на уведомлението/ и въведената задължителна поредност за 

връчване на съобщения /чл. 38 ГПК/; в/ от големите срокове преди 
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насрочване на делото /в най-добрия случай след около 5 месеца от 

образуване на делото/;  г/ от прекалено засиленото служебно начало 

/чл. 7, ал. 1 ГПК/, което е в противоречие със запазените в кодекса 

диспозитивно начало и състезателност на процеса. Тези негативи 

налагат спешни законодателни промени, тъй като новият ГПК влезе в 

сила на 01.03.2008 г.  

 

ІV. ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

След обособяването на търговско отделение във Варненски 

апелативен съд , изминалата 2007 г. се явява  трета цялостна година 

от неговото самостоятелно съществуване, което дава основание да се 

направи пълен анализ на дейността му за отчетния период, 

включително и чрез съпоставка с предходните 2005 и 2006 години, 

съобразно изискването за съдържанието на отчетните доклади на 

съдилищата /решение по протокол №6/06.02.2008 г. на ВСС/. 

През 2007 г. Търговско отделение работи в пълен състав от 

четирима съдии : Мара Христова, Вилиян Петров, Златка Златилова и 

Маринела Дончева, съдии с дългогодишен юридически и съдийски 

стаж и квалификация в областта на търговското правораздаване. 

всички с придобит ранг “Съдия във ВКС”. Независимо от това и през 

2007 г. съдиите от ТО показаха стремеж към задълбочаване на своите 

познания в тази област и усъвършенстване, за да са готови да 

отговорят на високите критерии, които поставя присъединяването на 

Република България към ЕС и необходимостта от прилагане правото 

на ЕС. Съдия Вилиян Петров бе определен и за координатор за 
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Североизточна България в националната мрежа по международно 

сътрудничество по граждански и търговски дела.  

През периода 01.11.2007 г. до 31.12.2007 г. във връзка с 

влизането в сила на §2 ал.4 от ПЗР на ГПК /ДВ бр.59/20.07.2007 г./, 

съгласно която разпоредба касационните жалби срещу въззивните 

решения на окръжните съдилища по искове за защита срещу 

незаконно уволнение по чл.344 ал.1 т.1-3 от КТ и по искове за трудово 

възнаграждение и обезщетение по трудово правоотношение, 

подлежат на разглеждане от съответния апелативен съд по реда на 

касационното производство, бяха командировани в АпС-Варна 

съдиите от Варненски окръжен съд Николина Дамянова, Анета 

Братанова и Петя Хорозова, които разглеждаха само касационни 

трудови дела, образувани в ТО. 

1. Брой дела за разглеждане през 2007 г.: 

Постъпилите за разглеждане през 2007 г. в ТО са общо 468 бр.  

търговски дела, от които 241 бр. са въззивни търговски, 217 бр. – 

частни въззивни търговски дела и 10 бр.ч.т.д. , образувани по жалби 

за бавност. Сравнени с предходните 2006 г. и 2005 г., тези данни сочат 

на  известно намаление на въззивните търговски дела, но 

същевременно на чувствително увеличение на частните въззивни 

търговски дела /с 44 бр./, както и на увеличение на образуваните 

търговски дела по жалби за бавност с 4 броя., което като обща 

статистика показва увеличение на общия брой на постъпилите за 

разглеждане през 2007 г. в сравнение с 2006 г. - 457 бр. и 2005 г. - 453 

бр. въззивни търговски дела. Ведно с това през 2007 г. се забелязва 

тенденция на усложняване на търговските спорове откъм фактическа 
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и правна страна включително и в резултат на обективно и субективно 

съединяване на множество искови претенции в рамките на едно 

производство. 

Към 01.01.2007 г. висящи са били общо 38 бр. въззивни 

търговски дела, от които 6 бр. въззивни частни търговски дела, 

образувани в края на 2006 г.. Тази обща бройка дела е по-малка в 

сравнение с предходните 2006 г. и 2005 г. / съответно - 37 бр. в.т.д. и 

46 в.т.д./. В процентно съотношение несвършените въззивни 

търговски и въззивни частни търговски дела от предходната 2006 г.- 

общо 38 бр. към образуваните през 2007 г. и подлежащи на 

разглеждане дела общо 458 бр. е 8,30%, при 8,9% за 2006 г. и 10,15% 

за 2005 г. т.е. налице подобряване на този показател. Налага се 

извода за тенденция за намаляване висящността на делата и бързина 

в търговското правораздаване. 

Общият брой на търговските дела за разглеждане през отчетния 

период /несвършени от предходния период и новообразувани вкл. и с 

жалбите за бавност/ е 506 броя при 496 бр. за 2006 г. и 502 бр. за 2005 

година. 

Отделно от вззивните търговски дела в Търговско отделение 

през 2007 г. са образувани и 112 бр. касационни трудови дела. 

Общият брой на всички подлежащи на разглеждане през 

отчетния период дела /въззивни търговски, касационни трудови и 

жалби за бавност/ е 618 броя дела, при 461 бр. дела за 2006 г. и 502 

бр. дела за 2005 година. 

2. Брой свършени /решени/ дела в края на годината: 
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Общият брой на всички свършени към 31.12.2007 г. дела 

/въззивни търговски вкл. с жалби за бавност и касационни трудови/ е 

551 броя дела. 

Свършените дела по видове се разпределят, както следва: 

Въззивни търговски – 236 бр., въззивни частни търговски дела – 

214 бр., касационни трудови – 91 бр. и по жалби за бавност -  10 бр. 

или общо 551 броя дела при свършени през 2006 г. – общо 461 бр. 

дела и през 2005 г. – 463 бр. дела. Анализът на тези цифри сочи на 

увеличение на броя на свършените през 2007 г. в ТО бройки дела в 

сравнение с предходните две години. 

С решение по съществото на спора са свършени 213 бр. 

въззивни търговски дела, от които 212 бр. дела или 90% са свършени 

в рамките на инструктивния 3 месечен срок при 89% за 2006 г. и 88% 

за 2005 г.  

С решение по същество и то в рамките на 3 месечния срок са 

свършени и 83 бр. касационни трудови дела или 100%.  

Изложените по-горе сравнителни статистически данни отчитат 

увеличение процентът на свършените с решение по същество 

въззивни търговски дела в рамките на 3 месечния срок т.е. 

подобряване срочността в търговското правораздаване в ТО. 

Свършени с определение за прекратяване на производството, 

поради постигната спогодба, оттегляне на въззивната жалба, отказ 

или оттегляне на иска, както и поради не изправяне в срок 

нередовности на исковата молба или въззивната жалба, са 23 бр. 

въззивни търговски дела. 



 45 

Свършени с определение за прекратяване на производството са 

8 бр. касационни трудови дела. 

Свършени общо в рамките на 3 месечния срок са 214 бр. частни 

въззивни производства по търговски дела или 100%, от които с акт по 

същество са свършени 190 бр., а по 24 броя дела производствата са 

прекратени. За 2006 г. свършените частни въззивни производства по 

търговски дела са 166 бр., а за 2005 г. – 178 броя. 

Свършени са в ТО и 10 бр. производства по жалби за бавност 

при 6 бр. за 2006 г. и 8 бр. през 2005 година. 

Относителният дял на несвършените към 31.12.2007 г. въззивни 

търговски дела /37 бр./ към същия вид дела за разглеждане през 2007 

г. /273 бр./ е 13,5%, която бройка и процентно съотношение са по 

причина, че въззивната инстанция е инстанция също по същество, 

което обстоятелство при някои от търговските дела с оглед 

съществуващата към настоящия момент процесуална възможност да 

се събират нови доказателства от въззивната инстанция, неминуемо 

води до отлагане на производството. 

Относителният дял на несвършените към 31.12.2007 г. въззивни 

частни търговски дела /9бр./ към същия вид дела за разглеждане през 

2007 г. /223 бр./ е 4,03%, като следва да се отчете факта, че тези дела 

са образувани в края на 2007 година. 

Относителният дял на несвършените към 31.12.2007 г. 

касационни трудови дела /21 бр./ към същия вид дела за разглеждане 

през 2007 г. /112бр./ е 18,75%, като следва да се има предвид, че тези 

дела са образувани и насрочени за разглеждане в рамките само на 
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два месеца – ноември и декември 2007 г. т.е. налице е изключителна 

бързина в правораздаването по този вид дела. 

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

структура. 

С решение по съществото на спора са 213 бр. въззивни 

търговски дела, които по видове и структура се разпределят както 

следва: 

184 бр. въззивни търговски дела, с предмет на спора, 

произтичащ от: облигационни търговски отношения /търговска 

продажба, договори за лизинг, договори за обществена поръчка, 

приватизационни договори, договори за изработка, застрахователни 

сделки, търговско представителство и посредничество, банкови 

сделки, менителници и записи на заповед и др/, членствени 

правоотношения в търговски дружества, установителни искове по 

чл.431 ГПК вр. с чл.498 ГПК и чл.97 ГПК и др.. 

5 бр. въззивни търговски дела, свързани с производство по 

несъстоятелност по искове: по чл.694 ТЗ за установяване 

съществуването на неприето вземане или несъществуването на 

прието вземане в производство по несъстоятелност, искове по чл.646 

ТЗ за прогласяване нищожност на действия и сделки и отменителните 

искове по чл. 647 ТЗ. 

24 бр. фирмени дела по въззивни жалби срещу откази от 

вписване на регистърния съд с правно основание чл.500 ГПК. 

С акт по същество са решени 190 бр. въззивни частни търговски 

дела, свързани основно с прекратяване или спиране на 
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първоинстанционното производство, първоинстанционни 

производства по обезпечение на искове, обжалване действията на 

съдебен изпълнител и др.  

С акт по същество са решени и 10 бр. дела, образувани по 

жалби за бавност. 

С решение по същество са и 83 бр. касационни трудови дела. 

Общият брой на решените по същество производства за 2007 г. 

е 496 бр. при 426 бр. за 2006 г. и 423 бр. за 2005 година. 

 

4. Брой върнати дела, причини: 

Общият брой на върнатите на окръжните съдилища от ВАпС ТО 

дела за ново разглеждане е само 8 дела. 

Върнати са 3 дела на Добрички окръжен съд, 2 дела на 

Варненски окръжен съд, 2 дела на Шуменски окръжен съд и 1 дело на 

Разградски окръжен съд. 

Причини за връщане: въззивната инстанция е обезсилила 

всички тези 8 броя първоинстанционни решения в хипотезата на 

чл.209 изр. трето от ГПК т.е. били са разгледани от окръжните 

съдилища непредявени искове, съставляващо допуснато съществено 

процесуално нарушение, поради което след обезсилване на 

първоинстанционното решение делото подлежи задължително на 

връщане на първата инстанция за произнасяне по същество по 

предявения иск. 

5. Брой и вид отменителни, брой изменителни и брой 

потвърдителни – анализ по видове, предложения: 
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От общия брой 213 свършени с акт по същество през 2007 г. в 

ТО въззивни търговски дела - по 110 бр. дела решението на 

първоинстанционния съд е оставено в сила, по 55 бр. дела решението 

е изменено отчасти и по 36 бр. дела първоинстанционното решение е 

отменено изцяло и вместо него е постановено друго решение от 

въззивния съд по съществото на спора. По 8 бр. дела решенията на 

първоинстанционния съд са обезсилени и делото върнато за ново 

разглеждане от първоинстанционния съд, което хипотеза, бе 

разгледана по-горе в т.4 от доклада /чл.209 изр. трето ГПК/. По 4 бр. 

дела след обезсилване на първоинстанционните решения 

производствата по тях са изцяло прекратени поради недопустимост, 

което е в резултат на оттегляне или отказ от иска, както и от постигане 

на спогодба между страните пред въззивната инстанция. 

С оглед на това, че във ВАпС липсва архив, тъй като всички 

въззивни дела, подлежащи или не на касационно обжалване, се 

връщат на окръжните съдилища, практически е невъзможно в 

настоящия доклад да бъде направен анализ по видове дела. В тази 

връзка не могат да се посочат и съответни предложения. Но веднага 

следва да се отбележи, че при извършените в края на 2007 г. от съдии 

от Варненски апелативен съд проверки във всички окръжни съдилища 

от съдебния район са коментирани отменените първоинстанционни 

съдебни актове, както с оглед практиката на ВКС, така и с оглед 

практиката на ТО при ВАпС. Следва да се отчете и обстоятелството, 

че въззивната инстанция е също инстанция по същество, поради което 

в голяма част от случаите отменянето и изменението отчасти на 
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първоинстанционното решение е в резултат на събраните от 

въззивния съд нови доказателства. 

6. Брой обжалвани и протестирани въззивни производства, 

резултати от касационната проверка, изводи. 

През 2007 г. общият брой на обжалваните пред ВКС въззивни 

производства е 129 броя, от които 89 бр. по въззивни търговски дела и 

40 бр. по въззивни частни търговски дела, при съответно обжалвани 

пред ВКС през 2006 г. общо 153 бр. въззивни производства, от които 

107 бр. въззивни и 46 бр. въззивни частни и през 2005 г. общо 213 бр., 

от които 137 бр. въззивни и 76 бр. въззивни частни. Налице е 

тенденция за намаляване броя на обжалваните пред ВКС въззивни 

производства при констатирано същевременно увеличение на броя на 

делата, разглеждани от въззивната инстанция /ТО/, за който факт 

отчасти допринася и качеството на работата на съдиите от ТО по този 

вид дела. В потвърждение на казаното са и резултатите от 

касационната проверка, посочени по-долу. 

Резултатите от касационната проверка са следните: 

Върнати от ВКС за ново разглеждане от въззивния съд /ВАпС 

ТО/ търговски дела през 2007 г. са само 4 на брой. 

От тях при новото разглеждане на едно от делата се е получил 

първоначалния резултат, вече потвърден от ВКС. 

В преобладаващият брой случаи на върнати за ново 

разглеждане дела касационната инстанция е приела, че за изясняване 

предмета на спора от фактическа страна, следва да се съберат нови 

доказателства. 
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Отменените изцяло решения с постановен от ВКС акт по 

същество са също само 4 броя и всички са постановени по въззивни 

търговски дела. 

По съдии-докладчици те се разпределят, както следва: В. 

Петров – 3 бр. и М. Дончева – 1 бр.  

Отмяната от ВКС на посочените по-горе решения е в резултат на 

различното от ВАпС тълкуване на материално-правните норми. 

Обезсилени са 2 бр. решения по въззивни търговски дела, като 

обезсилването е в резултат на допуснати процесуални нарушения. 

По съдии-докладчици те се разпределят, както следва: М. 

Христова – 1 бр. и М. Дончева – 1 бр. 

Изменените отчасти решения на въззивната инстанция с 

постановен от ВКС акт по същество са 16 броя.  

По съдии-докладчици те се разпределят, както следва: М. 

Христова – 1 брой, В. Петров – 8 бр., Зл. Златилова – 5 бр. и М. 

Дончева – 2 бр. 

В преобладаващия брой от случаите на изменените отчасти 

решения на ВАпС се касае до противоречива практика на различните 

състави на ВКС – ТК /нищожността на клаузата за неустойка без краен 

предел/, различното тълкуване на понятието инвестиции досежно 

труда, като овеществен резултат, както и до преценката на съда при 

определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди. 

Общият брой на потвърдените от ВКС изцяло актове по 

въззивни търговски дела е 75 броя. 

По съдии тези бройки се разпределят, както следва: 
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М. Христова – 13 бр. дела., В. Петров – 24 броя дела, Зл. 

Златилова – 23 броя дела и М. Дончева – 15 броя дела. 

Следва да се отбележи, че през 2007 г. съдия Зл. Златилова 

няма нито едно изцяло отменено или обезсилено въззивно решение. 

 ОБЩИ ИЗВОДИ: 

Малкият брой на отменените от ВКС изцяло /4 бр./ и върнати за 

ново разглеждане от въззивния съд търговски дела и също /4бр./ на 

отменените изцяло въззивни решения и постановени вместо тях от 

ВКС нови по съществото на спора, както и обезсилените /2 бр./ на 

фона на общо обжалваните през 2007 г. 129 бр. дела и през 2006 г. – 

153 бр. дела, тъй като отменените от ВКС през 2007 г. актове касаят 

постановените съдебни актове през 2006 г., както и на фона на 

потвърдените през 2007 г. актове по 75 бр.въззивни търговски дела, 

сочи на несъмнено много добрата работа на съдиите от ТО на ВАпС. 

Тя е резултат от подготовката от съдиите на делата за съдебно 

заседание, провеждането на самите съдебни заседания, пълното 

изясняване на спора от фактическа и правна страна, а оттам и 

постановяването на правилни съдебни актове по въззивните 

търговски дела. 

Всички отменени изцяло или частично решения са анализирани 

детайлно от съдиите в търговска колегия на ВАпС, като при новото 

разглеждане от друг състав на въззивния съд, съставът се е 

съобразявал със задължителните указания на касационната 

инстанция, както и с преобладаващата практика на ВКС при 

установено противоречиво решаване на аналогични казуси. 
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Предложения:  

Налице е необходимост от уеднаквяване практиката на 

различните състави на ВКС – ТК относно приложението на 

материалния закон - чл.26 ал.1 предл. трето ЗЗД досежно 

нищожността или не на договорните клаузи за неустойка без краен 

предел, като за целта се постанови от ОСТК на ВКС и тълкувателно 

решение. 

Съгласно разпоредбата на чл.292 ГПК /нов/ в правомощията на 

съответния състав на ВКС при противоречиво разрешавани въпроси 

от самия ВКС е да предложи на ОС да постанови такова тълкувателно 

решение, при спиране на производството по конкретното дело.  

Уеднаквяването на практиката на ВКС чрез такива тълкувателни 

решения, постановени без каквото е да забавяне във времето, ще 

допринесе и за подобряване качеството на работата на по-долните 

съдилища, тъй като противоречивата практика на отделните състави в 

едно отделение на ВКС понастоящем, съобразно изложеното по-горе 

в доклада, не е изолирано явление.  

7. Средна натовареност на съдиите. Тежест на видовете дела 

и качество на съдебните актове по въззивни дела. Незаети места, 

причини. 

Средната натовареност по щат на съдиите от ТО за 2007 г. е 

12,88% от всички дела за разглеждане и 11,48% от общо свършените 

дела. За 2006 г. съотношението е било 10,33% от всички дела за 

разглеждане и 9,60% от свършените дела. За 2005 г. съотношението е 

10,46% от всички дела за разглеждане и 9,65% от свършените. 
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Средната действителна натовареност на същите съдии за 2007 

г. е 15,45% от всички дела за разглеждане и 13,78% от свършените 

дела, при съответно 12,10% и 11,24% за 2006 г. и 11,41% и 10,52% за 

2005 година. 

Изнесените по-горе статистически данни сочат увеличение на 

средномесечната натовареност на съдиите от ТО, като се има 

предвид, че през последните два месеца на отчетния период в ТО 

работиха и трима командировани от ОС-Варна съдии, разглеждащи 

само касационни трудови дела, образуването на които и насрочването 

им за открито съдебно заседание бе извършено единствено от зам. 

председателя на ТО съдия М. Христова.  

Тежестта на делата по видове е във връзка с предмета на спора. 

Безспорно най-тежки са въззивните търговски производства, 

произтичащи от усложнени откъм фактическа и правна страна 

облигационни правоотношения по различните видове търговски 

сделки вкл. и по приватизационни договори. /продажба, строителство, 

записи на заповед, договори за лизинг и др., както и правоотношения, 

намиращи основанието си по Закона за авторското право и сродните 

му права, Закона за обществените поръчки, Закона за арендата в 

земеделието, Търговския закон в частта му “Дружествено право”, 

Закона за особените залози и др./. Тези въззивни производства се 

усложняват допълнително и в резултат на събирането на нови 

доказателства от въззивната инстанция, възможността за възражение 

за прихващане, като процесуално средство за защита, предявени 

насрещни и обратни искове, а не в редки случаи и от липсата на 

съдебна практика. Последното налага много добре познаване на 
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материалния закон, неговото правилно тълкуване и прилагане от 

въззивния съд вкл. и като коректив в някои от случаите на практиката 

на окръжните съдилища. 

Качеството на съдебните актове по въззивни търговски дела бе 

отразено по-горе в т.6 от доклада. Същото е много високо, за което 

красноречиво говори изключително малкият брой изцяло отменени и 

обезсилени от касационната инстанция въззивни решения. 

8. Административно ръководна дейност 

Квалификация на магистратите от ТО: 

И четиримата съдии от ТО са с най-високия възможен ранг 

“Съдия във ВКС”. По отношение на квалификацията им като съдии, 

осъществяващи търговско правораздаване следва да се отбележи, че 

тя е много висока. Независимо от това и през 2007 г. съдиите от ТО 

показаха стремеж към задълбочаване на своите познания в тази 

област и усъвършенстване, за да са готови да отговорят на високите 

критерии, които поставя присъединяването на Република България 

към ЕС и необходимостта от прилагане правото на ЕС. Съдия Вилиян 

Петров бе определен и за координатор за Североизточна България в 

националната мрежа по международно сътрудничество по граждански 

и търговски дела.  

Всички съдии от ТО активно участваха в организираните от 

различни институции семинари: от НИП – “Роля на националния съдия 

в ЕС”, “Търговски дружества на капитала”, “Ролята на съда в 

охранителното производство по ЗТР и съдебно обжалване на актовете 

по вписване на търговци по ЗТР”, “Проблеми на особените залози”, 
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“Корпоративно управление и ценни книжа”, “Счетоводство и 

практическото му приложение в съдопроизводството”; от “СИЕЛА” – 

“Гражданският процес според новия ГПК”. По молба на НИП “Текущо 

обучение” бе изготвено предложение за теми от областта на 

гражданското право и процес и правото на ЕС, които да бъдат 

включени в програмата за обучение на съдиите. 

Ревизионна дейност през годината, резултати:  

През 2007 г. бяха извършени проверки на дейността на 

окръжните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, 

Търговище и Шумен по търговските дела, като в Окръжен съд-Варна 

проверката бе извършена от всички съдии от ТО, а в останалите 

съдилища от зам. председателя М. Христова и съдиите В. Петров и М. 

Дончева. За резултатите от ревизиите бяха изготвени обобщени 

обстойни доклади до председателя на АС-Варна. 

В РОС, ШОС и ДОС по съществените пропуски в работата по 

търговските дела се свеждат до не дотам голямата прецизност при 

подготовката им за съдебно заседание, включваща проверка 

редовността на подадените искови молби и  въззивни жалби, 

своевременното събиране на доказателства по делото, като при 

въззивните дела не винаги се прилага чл.205 ГПК, до отлагане на 

производството поради нередовно призоваване на страните или не 

изготвяне в срок на заключенията на вещите лица, отмяна на хода по 

същество, в някои случаи необосновано, както и до несвоевременното 

изготвяне на съдебните актове. Констатирано бе несвоевременно 

изготвяне на решенията по търговските дела от някои съдии във ВОС, 

РОС и ШОС. С оглед липсата на обособен състав на съда, 
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разглеждащ търговски дела в РОС и влизането в сила на новия ГПК, 

предвиждащ особено исково производство по тези дела, бе направена 

препоръка за незабавно обособяване на търговско отделение в този 

съд, каквато бе направена още през 2006 година.  

Информационно осигуряване – техника, програмни продукти, 

унифицирана деловодна система – състояние. 

В изпълнение на решението на ВСС по Протокол №27/7.06.2006 

г. в ТО още през 2006 г. бе инсталиран софтуера за случайното 

разпределение на делата /последна версия/ и оттогава в ТО на ВАПС 

разпределянето на новопостъпилите дела по докладчици се 

извършава на този принцип чрез използване на продукта.  

В резултат на въвеждането на софтуера за случайното 

разпределение на делата се постигна равномерна натовареност на 

всички съдии от ТО. При използването на продукта в ТО през отчетния 

период не се констатираха несъвършенства, тъй като предварително 

бяха обособени групи дела по видове и тежест, за да се избегне 

неравномерното им разпределяне между съдиите, което се оказа 

много сполучливо. 

Следва да се отбележи, че добре се отрази на цялостната 

работа на съдиите при въвеждане на съвременните информационни 

технологии участието им в обучението по програма ФАР – Компонент 

1 “Техническа помощ за съдебните ИТ системи и техническо 

обучение” във Варненски свободен университет. И четиримата съдии 

от ТО положиха успешно изпита за сертификат. 
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Необходимост от уеднаквяване на съдебната практика, 

предложения за тълкувателна дейност на ВКС. Необходимост от 

законодателни промени. 

Такава необходимост и предложение за ТР бе посочено вече по-

горе в т.6 на настоящия доклад. 

Необходимостта от законодателни промени ще касае новия ГПК, 

но тя конкретно ще възникне и ще се наложи от прилагането на 

основния процесуален закон /ГПК/ във времето, макар, че и към 

настоящия момент съдиите от ТО имат виждане по този въпрос, 

намерило отражение в становището им до МП и отнасящо се най-

общо казано до твърде засиленото служебно начало и съдебното 

изпълнение. 

 

9.АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ 

А/ Кадрово обезпечение - съдии 

През 2007 г. във Варненския апелативен съд работиха 15 съдии 

с административен ръководител съдията В.Бояджиева. 

В наказателно отделение с ръководител Илия Пачолов – 

заместник на адм.ръководител работиха шест съдии Божидар Манев, 

Искра Желязкова, Росица Лолова, Живка Денева и Димитър 

Димитров. Съдиите заседаваха три пъти седмично – вторник, 

четвъртък и петък. 

В гражданско отделение, ръководено от зам.на адм.ръководител 

Северина Илиева работиха съдиите Диана Джамбазова, Магдалена 

Недева и Радослав Славов – заседава във вторник. 
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В търговско отделение, ръководено от зам.на адм.ръководител 

Мара Христова работиха съдиите Вилиян Петров, Златка Златилова, 

Маринела Дончева. Заседанията се провеждаха във вторник. Вторник 

е напрегнат за заседания ден, тъй като заседават всички отделения – 

от 09 ч. - гражданско, от 11 – 14 ч. наказателно и от 14 ч. търговско 

отделение. Това напрежение се получава поради липсата на зали и 

използуването им по график. 

Всички съдии включително и председателя са участвували в 

работата и на трите отделения и с оглед попълване на съставите при 

отводи и отмяна на съдебни актове. 

От месец ноември в Апелативния съд са командировани 6 съдии 

от Окръжен съд Варна, по трима в гражданско и търговско отделение, 

които работят и до сега, предимно по касационни трудови дела. Пет от 

шестте свободни места са обявени за конкурс, който се провежда в 

момента. Едното място е определено за конкурс, който не е обявен до 

сега за съдия, извън рамките на съдебната система. 

Съдиите от Апелативен съд са с дълъг стаж и са високо 

квалифицирани. Всички са с ранг „съдия във ВКС” и един с ранг „съдия 

в АС”, който е предложен към настоящия момент за най високия ранг. 

Б/ Кадрово обезпечение - служители 

В Апелативен съд Варна през 2007 година са работили 24 

съдебни служители, които са с дългогодишен опит и добра 

квалификация. В началото на 2007г. се пенсионираха три от 

съдебните секретарки и на тяхно място, след провеждане на конкурс, 

съгласно изискванията на действащите тогава ЗСВ и Правилник за 

съдебната администрация в районните, окръжните, военните и 
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апелативните съдилища, бяха назначени нови, които също са с 

дългогодишен стаж в съдебната система и с много добри 

характеристики от съдилищата , в които са работили. През отчетната 

година бяха отпуснати нови бройки за домакин, две за съдебен 

деловодител и две за съдебен секретар. До края на годината при 

спазване на изискванията на ЗСВ и Правилника за съдебната 

администрация на вакантните щатни бройки бяха назначени съдебни 

служители, като отново водещо при подбора им бяха стаж в 

съдебната система и добри производствени характеристики. Добре 

подбрания състав от съдебни служители е неоценим помощник на 

магистратите при осъществяването на правораздавателната дейност. 

През 2007 година съотношението магистрати съдебни 

служители беше 1/ 1.6 по отношение на общия брой служители и 1/ 

1.26 – съотношение магистрати съдебни служители от 

специализираната администрация.  

Приблизително същото съотношение е при останалите 

съдилища в района и повечето от тях са направили искания за 

служители, поради недостига на съдебни служители от 

специализираната администрация. 

Разпределението на служителите по отделения е оптимално. В 

Гражданско и Търговско отделение работят по двама деловодители и 

по две съдебни секретарки. Само в Наказателно отделение работят 

една деловодителка и две съдебни секретарки. Имайки предвид 

увеличаване броя на наказателните дела и отчитайки натовареността 

на работа в деловодството е необходима още една деловодителка в 

Наказателно отделение. Становището относно щата на съдебните 
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служители е с оглед сега действащото законодателство. При промяна, 

което би довело до увеличаване обема на работа би могло да се 

наложи и увеличаване на щата. 

Резултатите от проведената през 2007 година атестация на 

съдебните служители, съгласно изискванията на Правилника за 

съдебната администрация в районните, окръжните, военните и 

апелативните съдилища са много добри. Отчетено беше високото 

равнище на професионална квалификация, подобряване на 

служебните взаимоотношения и работата в екип. За получени отлични 

оценки от атестирането бяха повишени в ранг трима съдебни 

служители. 

2.Квалификация на магистрати и служители – състояние, 

необходимост от повишаване 

Всички съдии участвуват в семинарите организирани от НИП по 

материи. Поради изключително динамичното законодателство – нов 

НПК, нов ГПК и други закони и след влизането на България в ЕС, 

изискванията към съдиите са изключително завишени. 

С оглед повишаването на професионалната им квалификация, 

по инициатива на Председателя на АС Варна, съвместно с 

Германската агенция за международно правно сътрудничество беше 

организиран в гр.Варна семинар за съдиите от целия апелативен 

район. Успешното сътрудничество с тази агенция продължава вече 3 

години и през 2007 г бяха проведени два семинара „Влияние на 

Общностното право върху националното наказателно право, 

практическо приложение”, „Преюдициално производство пред съда на 

ЕО” и кръгла маса по въпросите на „Европейската заповед за арест”. 
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Тези семинари, провеждани от немски специалисти, с голям опит в 

материята са изключително полезни за съдиите от Апелативния 

район, които могат да ги посещават, без да се откъсват за дълго от 

текущата си работа.  

Освен това те имат и практическо приложение. В новия ГПК 

чл.628, 633 е транспонирана процедурата за преюдициални 

запитвания, както и в Закона за екстрадиция и Европейската заповед 

за арест е транспонирано рамковото решение на Съвета на Европа от 

13.06.2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурите по 

предаване на лица между държавите-членки (2002/584/JHA). 

През 2007 година подготвихме още един семинар на тема 

„Компютърна престъпност, пране на пари, отнемане на незаконно 

придобити печалби и имущество”, които теми са изключително 

актуални. 

Предлагаме да се провеждат по апелативни райони повече 

семинари, които да имат практическа насоченост – например по 

проблемите, които ще възникнат от приложението на новия ГПК. 

 

Квалификация на служители 

През 2007 година съдебните служители взеха участие в 

обучения организирани от НИП, Министерство на правосъдието и ВСС 

за повишаване на професионалната  квалификация. 

По –голямата част от магистратите и съдебните служители 

преминаха успешно обучение за повишаване на компютърната си 

квалификация, съгласувано с изискванията на Европейски сертификат 
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за компютърни умения –ECDL. Курсът беше организиран от 

Министерство на правосъдието по програма ФАР.  

Системните администратори участваха в обучение част от 

официалната програма за обучение на Майкрософт. След отлично 

представяне на изпита Веселка Недялкова и Красимир Лазаров 

придобиха сертификат Microsoft Certified Professional (MCP). 

 

В.Конкретни предложения по проблеми /организационни, 

законодателни/ 

Процедурата по назначаването на магистрати е много тромава 

и се губи много време за обявяването и провеждането на конкурсите, 

а съдилищата през това време работят с намален състав, което се 

отразява и на срочността и качеството на работа. Затруднение 

представлява и процедурата по командироване на съдии, тъй като 

съгласно новия текст в ЗСВ съдиите могат да се командироват 

еднократно най-много за шест месеца в рамките на три години. 

Конкретен пример за това са командированите съдии в Апелативния 

съд за решаването на касационните трудови дела, чийто срок за 

командироване изтича, а конкурсите не са приключили. При 

евентуално обжалване на конкурсите местата няма да могат да бъдат 

попълнени в близко време. Това се отнася и за останалите съдилища 

от апелативния район, които имат затруднения при назначаването на 

съдии и попълването на свободните места, особено в случаите, когато 

се ползва отпуск по майчинство. 

Особено неудачно е отвеждането на съдиите, които са 

участвували в делата по мерки за неотклонение, тъй като се 
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възпрепятствува по-нататъшното участие на съдиите при 

разглеждането на делата по същество. При 15 съдии е особено 

трудно да се състави график за участието им в заседанията по 

наказателни дела. Има случаи, в които се изчерпва целият списък на 

съдиите и то заради отводите от постоянното разглеждане на дела по 

мерки за неотклонение. Въпреки, че се оформят състави от двама 

граждански съдии и един наказателен, при решаването на делото по 

същество наказателния съдия заседава с двама граждански, поради 

отводите. 

Удачно е да се издаде тълкувателно решение по приложението 

на глава ХХVІІ от НПК, аргументи за което посочихме по-горе. 

 

4.Финансови и материални проблеми 

Апелативен съд Варна ползва петия последен етаж от сградата 

на Съдебната палата, в която се помещават и Окръжен съд , 

Апелативна и Окръжна прокуратура. Всички помещения са добре 

оборудвани, но с увеличаване на числения състав на съда, в 

следствие   нарастване броя на делата  и настъпили законови 

промени, проблемът с недостига на работни места е все по – голям. 

Ограниченият ресурс от помещения налага постоянно намаляване на 

пространството за работа на един съдия или съдебен служител. 

Налага се в някой от кабинетите на магистратите да работят по двама, 

а в съдебните канцеларии по четири човека.  

Липсата на съдебна зала е проблем който съществува още от 

създаването на съда. За провеждане на съдебните си заседания 

Апелативния съд ползва залите на Окръжен съд, което затруднява 
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работата и на двата съда. 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. 

Недостигът на помещения създава трудност и за изграждане на 

секретно деловодство, отговарящо на изискванията за работа с 

класифицирана информация. Това ще бъде пречка за издаване от 

ДКСИ на уникален идентификационен номер на регистратурата за 

класифицирана информация.  

 Надяваме се ,че тези проблеми ще бъдат решени с 

изграждането на новата съдебна палата, която ще създаде нормални 

условия за работа на съдии и съдебни служители. В момента е 

извършено заданието за проектиране, за което са осигурени и 

средствата. 

При наличието на тези проблеми през 2007 година усилията на 

ръководството бяха насочени към създаване на добра организация на 

работните места, осигуряване удобство и комфорт. Всички работни 

помещения бяха боядисани. Подменено беше подовото покритие и на 

останалите три кабинета. В съдийските кабинети и част от съдебните 

канцеларии бяха подменени осветителните тела с нови отговарящи на 

противопожарните и санитарни норми. Остарелите и повредени 

работни столове бяха подменени с нови, отговарящи на 

ергономичните изисквания. 

И през 2007г. 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. 
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Във връзка с направените препоръки бяха предприети мерки за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Отчитайки 

компютъризацията на всички процеси и това,че по –голямата част от 

работното време на магистрати и съдебни служители преминава пред 

компютъра ръководството на съда взе решение за закупуване на 

лични предпазни средства – очила за работа с компютър. Всички 

работни места бяха снабдени с LCD – монитори. 

По решение на общите събрания на магистрати и съдебни 

служители средствата за социално – битово и културно обслужване / 

СБКО/ бяха използвани за закупуване на хранителни продукти от 

веригата магазини „Пикадили”.  

В съдебния район проблеми със съдебните палати 

съществуват и в Девня, където РС е под наем и в Провадия, където е 

недостатъчна площта заемана от РС. 

В Добричкия район съществуващите сгради за съдебни палати 

са също недостатъчни. В окръжния съд Добрич проблемите се 

усложниха с настаняването на Административния съд в същата 

сграда. В гр.Балчик е започнат строеж на съдебна палата, който обаче 

е в застой. В гр.Каварна има отстъпено право за строеж за съдебна 

палата и в гр.Тервел е належаща нуждата от ремонт на сградата.  

Шуменската съдебна палата е реконструирана към настоящия 

момент, но РС изпитва недостиг на стаи и след реконструкцията. Във 

Велики Преслав е извършено ново строителство на палата, но то е 

изключително некачествено и недовършено към настоящия момент.  
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В Разград сградата не е достатъчна за всичките инстанции на 

съдилищата. Има възможност за разширяването й с още един етаж, 

предоставянето на който зависи от Общината. 

В Силистренския район има нужда от ремонт в някои районни 

съдилища например в Тутракан. 

В Търговищкия район РС също изпитва недостиг на площ и най 

тревожно е положението в Омуртаг, където е наложително да се 

построи нова сграда. 

5.Ревизионна дейност през годините. 

През 2007 година, бяха ревизирани всички окръжни съдилища в 

района. Ревизиите бяха извършени от групи съдии от АС по материи. 

С резултатите от проверката бяха запознати съответните съдилища. 

Бяха издадени и заповеди на Председателя на АС Варна, който лично 

участвува във всичките ревизии в Апелативния район и във всички 

общи събрания на окръжните съдилища за отчитане на работата през 

2007 година. 

В заповедите бяха отразени констатациите по докладите, 

констатирани от ревизиращите и съответно мерките, които да се 

вземат от ръководствата на съдилищата за подобряване на работата. 

Беше даден и срок на председателите, в който да отговорят за взетите 

мерки. 

Общо беше констатирано, че трябва да се обърне внимание 

най-вече на подготовката на делата за съдебно заседание, за да не се 

отлагат делата. 

 

6.Дисциплинарна отговорност, поощрения 
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През отчетната година магистратите и съдебните служители на 

Апелативен съд Варна получиха материални стимули под формата на 

парични награди и допълнително материално стимулиране. След като 

бяха отчетени постигнатите много добри резултати в работата на съда 

и беше отчетен конкретния принос на всеки магистрат и съдебен 

служител, неговите професионални, делови и квалификационни 

качества бяха изплатени парични награди  в края на второто и третото 

тримесечие, а в края на годината - суми за допълнително материално 

стимулиране. Средствата за материалните поощрения бяха от 

икономии по бюджетната сметка на съда за 2007 година. 

 

7.Информационно осигуряване. 

Всички работни места в Апелативен съд Варна са оборудвани с 

компютърна техника като към всяка компютърна конфигурация е 

включено UPS устройство осигуряващо защита на данните при токови 

удари и спиране на тока. 

Компютрите са в добро техническо състояние и отговарящи на 

съвременните изисквания. През 2007г. за нуждите на съда бяха 

закупени 6 броя компютри, 7 броя LCD монитора, 6 броя лазерни 

принтери и 8 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства. 

Към настоящия момент сме получили още 10 нови компютърни 

конфигурации от Министерството на държавната администрация. 

Наличната периферна техника е достатъчна. За нуждите на 

деловодствата бяха закупени  лазерни принтери с двустранен печат, 

което ги улеснява при разпечатването на призовки и други бланки от 

деловодния програмен продукт. 
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Всички работни места са свързани в локална компютърна 

мрежа. Разполагаме и с два сървъра, на единия от които е 

инсталирана използваната деловодна програма. Вторият сървър е 

доставен по ЛОТ 8 на програма ФАР и е предназначен за новите 

програмни продукти разработвани по програма ФАР във връзка със 

създаване на единна информационна система.   

Проблемът, който възникна последните дни на 2007г. е 

повредата на многофункционалната копирна машина „Ксерокс”, чиито 

функции копиране, принтиране и сканиране се използват ежедневно 

от всички и наличната периферна техника не би могла да ги замени. 

Това затрудни работата в деловодствата, която най-много е зависима 

от нормалното функциониране на машината. Ремонтирането на 

повредата се оказа трудно постижимо и икономически неизгодно, 

поради което сме направили искане от ВСС за закупуване на ново 

многофункционално устройство.  

От 2000г. е в експлоатация деловодната програма на ИО АД 

САС „Съдебно деловодство”. Програмата се използва от 

специализираната администрация на съда за 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. 

Във връзка с изискванията за разпределение на постъпващите 

за образуване дела на принципа на случайния избор ръководителите 



 69 

на отделения ползват утвърдения от ВСС програмен продукт 

LawChoice. 

Съдът използва правно-информационен програмен продукт 

“Апис”  - “Апис право”, „Апис практика”, “Апис процедури”, “Апис 

време”, “Апис финанси”, “Апис регистър плюс”. Във връзка с 

адаптиране на българското законодателство към европейското и 

съгласуването на нормативните актове е закупен и модула 

„Европейско право”, чрез който магистратите имат възможност да 

следят взаимосвързаните актове и да ги вземат предвид при 

решаване на делата.От тази година се ползва и  новия продукт Епи 

4.0 на издателство „Труд и право”, който е ориентиран към 

търговското и гражданско законодателство. През 2007г. се използваше 

и ПП „Сиела” предоставен безплатно от ВСС. Правно – 

информационните продукти са мрежови вариант и са достъпни от 

всички работни места. Обновяват своевременно по електронен път от 

системните администратори на съда. 

За счетоводната дейност на съда се използват счетоводен 

програмен продукт “Ажур”, ПП за работните заплати “Терез”, и ПП за 

платежни документи. 

Сигурността на информацията на сървъра и отделните 

компютри, от зачестилите атаки на компютърни вируси, се осигурява с 

използването на антивирусен ПП „Касперски”. 

Удачно е и закупуването на ПП за личен състав, който дава 

възможност за водене на електронни лични досиета на магистратите и 

служителите на съда. 
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През отчетната година беше разработен web – сайт на 

Апелативен съд Варна. Сайтът съдържа исторически данни и 

справочна информация. Съгласно изискванията на Закона за 

съдебната власт в него се публикуват отчетните доклади за работата 

на съда и влезлите в сила съдебни актове.  

8.Предложенията за тълкувателна дейност на ВКС и за 

уеднаквяване на съдебната практика и за законодателни промени са 

направени в съответните раздели по материи. 

През отчетния период България стана член на Европейския 

съюз и съдиите бяха изправени пред нови предизвикателства, освен 

приложението на новия НПК и Закон за екстрадицията и европейската 

заповед за арест по която в района има разгледани повече от 60 

производства, подготовката за въвеждането на новия ГПК, 

приложението на Общностното право, транспонирано в новите закони 

и отделно прякото приложение на някои разпоредби. Освен това 

Апелативния съд започна да действа като касационна инстанция по 

трудовите дела. Беше приет и нов Закон за съдебната власт. 

Отчитайки това динамично законодателство и изброените 

предизвикателства, с които се справиха съдиите и служителите, искам 

да им благодаря за самоотвержената и упорита работа през 2007 

година. 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ: 

/ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА/ 


