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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

1.Брой на работещите съдии в Апелативния съд. 

През 2006 година във Варненския апелативен съд работиха 

петнадесет съдии, с административен ръководител съдията Виолета 

Бояджиева. 

В наказателното отделение, ръководено от заместника на 

административния ръководител Илия Пачолов, работиха седем съдии. 

Това отделение заседава три пъти седмично, вторник, четвъртък /през 

седмица/ и петък. 

В гражданското отделение, ръководено от заместника на 

административния ръководител съдията Северина Илиева, работиха 

четирима  съдии. Отделението заседава във вторник сутрин. 

В търговското отделение, ръководено от заместника на 

административния ръководител Мара Христова, работиха четирима 

съдии. Това отделение заседава във вторник след обяд, а между 

заседанията на гражданското и търговското отделения от 11 до 14 часа 

във вторник заседава наказателно отделение, което разглежда делата 

по мерките за неотклонение. Този напрегнат график се налага да бъде 

спазван, поради липсата на съдебни зали. 

Всички съдии са участвали в работата и на трите отделения с 

оглед на попълвания на съставите при отводи и отменяне на съдебни 

актове. 
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Съдиите от Апелативния съд са с дълъг стаж и са високо 

квалифицирани, като двама от съдиите са с ранг “съдия във ВКС” и един 

с ранг “съдия в АС”. Останалите са с ранг “Председател на отделение 

във ВКС”. 

2. В работата си съдиите са били подпомагани от деветнадесет 

съдебни служители, които са с голям професионален опит. На мястото 

на напусналия системен администратор беше назначен нов, след 

проведен конкурс. В края на годината се пенсионираха три 

дългогодишни съдебни секретари Снежанка Дучева, Пенка Иванова и 

Цветанка Иванова и административния секретар на съда г-жа Балчева, 

също с голям професионален опит и стаж. На тяхно място, след конкурс 

бяха назначени нови през настоящата 2007 година служители – всички 

от съдебната система. За административен секретар беше назначена   

г-жа Анжела Нерсезова – дългогодишен служител от системата. 

Поради продължително заболяване на служителя Димитър 

Димитров, който понастоящем е домакин – снабдител, бе назначен 

Кирил Грудев. 

След проведен конкурс бяха назначени системните 

администратори, съдебните секретари, както и съдебен администратор 

г-жа Чавдарова. 

3. Увеличаването на делата поради динамичното изменение в 

законодателството и други причини, обусловя нуждата от съдии, която 

ще мотивираме допълнително. 
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВНИЯ СЪД 

            

1.Брой на постъпилите дела. Средно месечно постъпление на 

един съдия. 

През отчетния период във Варненския апелативен съд са 

постъпили общо 1380 дела граждански, наказателни и търговски. 

През последните три години броят на постъпилите дела е 

нараствал както следва: 

2004 година – 1273 бр. 

2005 година – 1328 бр. 

2006 година – 1380 бр. 

 

Нараствал е броят както на гражданските дела ; 

 Въззивни 

граждански 

Частни 

граждански 

2004 год. 482 393 

2005 год. 490 415 

2006 год. 506 399 

 

 

 

 

        така и на наказателните дела: 
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 Въззивни 

наказателни 

Частни 

наказателни 

2004 год. 140 241 

2005 год. 181 212 

2006 год. 226 234 

 

Прави впечатление увеличението на въззивните дела от общ 

характер, което е значително – с 86 бр. повече дела през настоящата 

2006 година в сравнение с 2004 г. и с 45 повече от 2005 година. 

За търговските дела не можем да дадем тенденция, тъй като няма 

такава от преди три години, а и те продължават да се отчитат заедно с 

гражданските. 

Средномесечно на един съдия са постъпвали по щат 8.45 дела, а 

действителната натовареност е 9.94 дела. 

          Броят на висящите дела в края на отчетния период възлиза на: 

 

 Въззивни 

граждански 

Частни 

граждански 

Въззивни 

наказателни 

Частни 

наказателни 

2004 год. 89 8 13 4 

2005 год. 81 24 25 11 

2006 год. 76 7 30 4 

 

Броят на постъпилите и свършени дела по жалби за бавност е 

както следва : 
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 Постъпили и 

Свършени 

2004 год. 27 

2005 год. 30 

2006 год. 15 

 

Броят на жалбите за бавност е намалял, който факт е 

положителен и сочи на подобряване работата на окръжните съдилища в 

апелативния район. 

2.Броят на всичко свършените дела през 2006 г. е 1404. Броят на 

свършените граждански дела в които са включени и търговските се е 

увеличил, както и броят на постъпилите. Това се вижда, като се 

проследят делата през годините: 

 

 Въззивни 

граждански 

Частни 

граждански 

2004 год. 459 392 

2005 год. 498 399 

2006 год. 511 416 

 

Увеличавал се е през трите последователни години и броят на 

свършените наказателни дела, както следва: 
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 Въззивни 

наказателни 

Частни 

наказателни 

2004 год. 155 241 

2005 год. 169 205 

2006 год. 221 241 

 

Средно на месец всеки съдия е свършвал по 7.8 дела по щат 

през отчетната година. Действителната натовареност е 9.18. По този 

показател също се забелязва тенденция на увеличение, както по 

отношение на натовареността по щат, така и за свършените дела. 

Средната продължителност на разглежданите дела, решени в 

срок до три месеца също е подобрена през отчетната година. 

Общо за Варненския апелативен съд този показател е с високи 

стойности и през 2004 и 2005 година е бил 92 %, а през отчетната 

година 93 %. 

За въззивните граждански дела този процент възлиза на 86 %, а 

за въззивните наказателни 85 %. Частните наказателни дела, както и 

гражданските дела са решени всички в срок от три месеца. 

Общият извод, който може да се направи от горе цитираните 

данни е, че въпреки увеличението на работата по обем и в трите 

отделения на Варненския апелативен съд, голяма част от делата са 

решавани в срок до три месеца /93%/. 

По отношение отлаганията на делата: 
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От общо насрочени 529 въззивни граждански и търговски дела са 

отложени 77 дела, което представлява 14.55 %. 

От общо насрочените 415 въззивни наказателни дела са 

отложени 17 дела, което представлява 4.09 %. 

В края на първото шестмесечие беше успешно въведен 

принципът за случайно разпределение на делата, който беше 

посрещнат първоначално скептично. След прилагането на този принцип, 

в продължение на повече от половин година бяха констатирани 

положителните му страни, въпреки, че софтуерният продукт има 

възможности да бъде подобрен и оптимизиран. 

По брой на постъпили средно месечно дела на един съдия, 

Варненски апелативен съд с 5.79 е на второ място в страната след 

Софийския апелативен съд /6.88/, при средно месечно постъпление за 

страната 5.62. 

По средно месечно постъпление на дела и жалби на един съдия 

10.03, Варненския апелативен съд също е на второ място в страната, 

след Софийски апелативен съд /10.30/ при средномесечно постъпление 

от 8.71 за страната. 

При тази натовареност, която е над средната за страната, 

качеството на работата не се е понижило, а напротив се е повишило. 

Процентът на отложените към насрочените наказателни дела е 4.10 при 

среден за страната 21.86, а за гражданските и търговски дела е 14.56 

при среден за страната 42.34. 

Процентът на изцяло отменените съдебни актове спрямо 

разгледаните дела е също по-нисък от средния за страната. 
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При наказателните дела процентът е с шест пункта по-нисък от 

средния за страната. 

Процентът на изцяло отменените само граждански дела е много 

нисък 4.78 общо 9 дела от обжалваните 188. 

Процентът на отменените само търговски дела 12 бр. от 153 

обжалвани е 7.84. 

Процентът на отложените само граждански дела е 10.43 почти 4 

пъти по нисък от средния за страната 42.76. 

Процентът на отложените само търговски дела е 17.93  - повече 

от два пъти по нисък от средния за страната 42.76 /който обаче е общ за 

граждански и търговски дела/. 

 

 

ІІІ . НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1.КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ : 
 
През отчетния период в наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД, ръководено от съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ – Заместник 

на административния ръководител, са работили седем съдии. В 

отделението през целия период е работил Председателят на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД - съдия ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА, както 

и съдиите: ИЛИЯ ПАЧОЛОВ, ИСКРА ЖЕЛЯЗКОВА, РОСИЦА ЛОЛОВА, 

ЖИВКА ДЕНЕВА и ДИМИТЪР ДИМИТРОВ. Съдия БОЖИДАР МАНЕВ 

през месец Май 2006 година е бил командирован във ВКС на РБ, като 
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през останалия период е работил в наказателното отделение на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. 

Съдиите от наказателното отделение в АПЕЛАТИВЕН СЪД - 

Варна са високо квалифицирани, с дългогодишен професионален и 

житейски опит. Шест от общо седемте съдии са с възможно най-високия 

ранг ”Председател на отделение във ВКС на РБ”. 

Съдиите от отделението през отчетния период са заседавали три 

пъти седмично: преди обяд във вторниците/когато са разглеждани и 

решавани въззивни частни наказателни дела по член 152а и член 152б 

от НПК /стар/ и съответно след това - по член 64 и член 65 от НПК; след 

обяд  - в четвъртъците /когато са разглеждани и решавани въззивни 

дела от общ и частен характер/, както и преди обяд - в петъците /когато 

са разглеждани и решавани въззивни дела от общ и частен характер/. 

Този начин на провеждане на съдебните заседания е традиционен /от 

създаването на въззивната апелативна инстанция през 1998 година/ и е 

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 целия отчетен период са работили двама 

служители: деловодител ИВАНКА ЕДРЕВА и секретар-протоколист 

МАРИЯ ВАСИЛЕВА. Двете служителки са с дългогодишен стаж и 

професионален опит, като са се справяли успешно със служебните си 

задължения, като при необходимост взаимно са се заменяли в работата 
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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 показател за добрата им работа са липсата на 

оплаквания от адвокати или граждани пред ръководството на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. 

 

2.ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА : 

БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА. 

През отчетната 2006 година в наказателното отделение на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД са постъпили общо 460 броя 

наказателни дела. 

От общо постъпилите 460 броя наказателни дела въззивните 

НДОХ са 226 и 234 са въззивните ЧНД. Висящите  въззивни наказателни 

дела към 01.01.2007 година са били общо 36 дела, от които: въззивни 

НДОХ – 25 броя и въззивни ЧНД – 11 броя.  

Общо насрочените за разглеждане наказателни дела през 2006 

година са били 496, от които: въззивни НДОХ 251 броя и въззивни НДЧХ 

245 броя.  

Средно годишно са постъпвали по 66 броя наказателни дела на 

един съдия или средно месечно – по 7 броя дела. При изчисляване 

средно месечното постъпление на един съдия е изключено времето, 

когато е била съдебната ваканция през лятото. 

Налага се изводът за трайна тенденция относно увеличаване 

броя на делата през всяка следваща отчетна година. Увеличаването на 
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броя на делата трайно и традиционно касае както въззивните НДОХ, 

така и въззивните НДЧХ. Броят на постъпилите през отчетния период 

дела е с 67 броя дела в повече в сравнение с предходния отчетен 

период: 2005 година и което увеличение е най-голямо в сравнение с 

всички предходни години от съществуването на ВАРНЕНСКИ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД. 

 

3.НАСРОЧВАНЕ НА ДЕЛАТА. 

Всички въззивни общ и частен характер наказателни дела са 

били разпределяни от ръководителя на наказателното отделение – 

съдия ИЛИЯ ПАЧОЛОВ по равно между съдиите и на случаен признак 

след месец Ноември 2004 година - съгласно член 26 от Правилника за 

съдебната администрация. 

От месец Юни 2006 година разпределението на всички видове 

наказателни 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.  

Неравномерно е било натоварването на съдиите при 

разглеждане на ВНДЧХ по член 152а и член 152б от НПК /стар/ и 

съответно сега действуващите разпоредби на член 64 и на член 65 от 

НПК. Това се дължи на две обективни причини: Едната е свързана с 

липсата на заседателна зала на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и 

разглеждането на този вид дела само във вторниците преди обяд. 
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Другата причина е случайността, свързана с неравномерното 

постъпване и насрочване на този вид дела пред въззивната апелативна 

инстанция от съответните окръжни съдилища от района. Имало е 

случаи,когато за едно съдебно заседание не е имало постъпили дела от 

окръжните съдилища от апелативния район; имало е случаи когато е 

имало постъпило за разглеждане само едно дело; имало е и случаи на 

постъпили голям брой дела за едно съдебно заседание, което е 

налагало два съдебни състава да разглеждат и решават делата. 

 

4.ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 

Както и в предходните отчетни периоди и през 2006 година 

делата са били насрочвани за разглеждане в съдебно заседание от 

ръководителя на наказателното отделение. Това се е налагало и се 

налага по едно единствено и обективно обстоятелство, а именно:липса 

на заседателна зала на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. 

При общо насрочени 415 дела само 17 дела са били отложени, 

което представлява 4,10% отложени дела спрямо общо насрочените 

такива. Следва да се отбележи отличната работа на съдебните състави 

по предварителната подготовка на делата за разглеждане в съдебно 

заседание, което е довело до един много нисък процент на отложени 

дела,имащ едноцифрено измерение при положение,че процентите на 

отложените дела в останалите апелативни съдилища в страната са в 

двуцифрено измерение. Процентът на отложени дела в РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ – 21,86 %, като разликатаза Варненски апелативен съд е с 

повече от 17 пункта. Следва да се отбележи и много добрата работа в 
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деловодството на наказателното отделение с оглед своевременното 

уведомяване на страните да не се явяват в насрочено съдебно 

заседание при постъпване на молби с искания за отлагане или 

отсрочване на делата. 

 

5.БРОЙ И СРОЧНОСТ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА. 

От общо насрочените за разглеждане въззивни ВНДОХ 251 броя 

са били свършени 221 броя. От тези 221 броя дела 188 са били 

свършени в срок до 3 месеца,което представлява 85% от всичко 

свършените дела. От всичко свършените 221 броя ВНДОХ: 210 са били 

решени със съдебен акт по съществото на делото, а по 11 броя 

наказателното производство е било прекратено. Делата са били 

разгледани в 281 заседания, като висящите дела към 31.12.2006 година 

са 30 броя. 

Пред ВКС на РБ са били обжалвани или протестирани 138 

въззивни дела от общ характер и 2 дела от частен характер.  

От общо насрочените за разглеждане въззивни ВНДЧХ 245 броя 

са били свършени 241 броя, като всички тези дела са били свършени в 

срок до 3 месеца, което представлява 100% от всичко свършените дела. 

От всичко свършените 241 броя ВНДЧХ: 240 са били решени със 

съдебен акт по съществото на делото, а по 1 дело наказателното 

производство е било прекратено. Делата са били разгледани в 219 

заседания, като висящите дела към 31.12.2006 година са 4 броя. Пред 

ВКС на РБ са били обжалвани или протестирани 2 броя дела.  
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Общо свършени 442 броя дела /от които ВНДОХ – 221 и ВНДЧХ 

241/ в срок до 3 месеца са били решени 429 броя дела, което 

представлява 97 % от общо свършените дела. 

Освен служебната си ангажираност като Председател на 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и член на ВСС на РБ,съдия 

БОЯДЖИЕВА е решила освен въззивни наказателни дела, така също и 

16 частни граждански дела, както и 4 дисциплинарни дела във ВСС на 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

Съдия БОЖИДАР МАНЕВ през отчетния период е бил 

командирован един месец във ВКС на РБ, където е решил общо 17 броя 

касационни наказателни дела. 

Общият брой на свършените от съдиите,работили в 

наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, е 499 

дела,от които: ВНДОХ – 221; ВНДЧХ – 241; 16 граждански дела и 4 

дисциплинарни дела – от съдия БОЯДЖИЕВА, както и 17 наказателни 

дела във ВКС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – от съдия МАНЕВ. 

При общ брой от 7 съдии, работили през 2006 година в 

наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и при 

решени в отделението 462 само наказателни дела, годишно всеки съдия 

е решавал по 66 броя наказателни дела или средно месечно: по 6,6 

дела.  

При общ брой от 7 съдии, работили през 2006 година в 

наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД и при 

решени в отделението общо 499 дела: 462 наказателни дела; 16 

граждански дела и 4 дисциплинарни дела - от съдия БОЯДЖИЕВА и 17 
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наказателни дела - от съдия МАНЕВ, годишно всеки съдия е решавал по 

71 броя наказателни дела или средно месечно: по 7 дела.  

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. А това от своя страна налага и изводът за 

обоснованото и навременно увеличаване щата на съдиите в 

наказателното отделение с един съдия.  

Структуроопределящите дела във ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН 

СЪД са за: квалифицирани убийства; грабежи /включително и 

въоръжени такива/, извършени самостоятелно или в различна форма на 

съучастие; изнасилвания; блудства; транспортни престъпления; 

икономически престъпления и такива по член 354”а” и следващите от 

НК.  

По структура на престъпността Варненски апелативен регион 

може да се сравни само със съответните съдилища в градовете СОФИЯ 

и ПЛОВДИВ. 

 

6.КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТНЕ АКТОВЕ 

От всичко насрочените въззивни НДОХ 168 дела от Пред ВКС на 

РБ са били обжалвани или протестирани 138 ВНДОХ и 2 ВНДЧХ. В 

таблицата за работата на съдиите от наказателното отделение към 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД са отчетени отменени съдебни актове 

по общо 19 броя дела. Процентът на делата с отменени съдебни актове 

спрямо общо разглежданите е 12,14 %. Този процент е с около 6 пункта 
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по-нисък от средния за РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, който е 18,02%. 

Качеството на постановените съдебни актове от съдиите от 

наказателното отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД е 

традиционно много добро. 

 

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА В АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН. 

През отчетната 2006 година от всички съдии на наказателното 

отделение на ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД бяха извършени ревизии 

на работата на наказателните отделения на окръжните съдилища 

/изключая ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД/. След ревизиите съдиите 

изготвиха доклади,в които бяха направени констатации и изводи 

относно постигнатите резултати и препоръки за подобряване на 

работата. С резултатите от тези ревизии са били запознати 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 2006 година съдиите от 

наказателното отделение участвуваха активно в провеждани семинари и 

обучения по правни проблеми,организирани от Националния институт 

по правосъдието, Министерството на правосъдието и други 
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правителствени и неправителствени организации,както и вече в 

традиционните срещи на магистратите от цялата страна през месец 

Ноември 2006 година. 

 

 

ІV . ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

В гражданско отделение, което се ръководи от зам.председателя 

Северина Илиева работят още трима съдии – Диана Джамбазова, 

Магдалена Недева и Радослав Славов. Отделението заседава един път 

седмично. Въпреки установената специализация всички съдии от 

гражданско отделение, които са с продължителен юридически и 

съдийски стаж и висока квалификация, участват в работата на всички 

отделения и състави – наказателни и търговски. 

В работата си съдиите от гражданско отделение се подпомагат от 

един деловодител и един секретар-протоколист със значителен стаж и 

опит. 

1. Брой постъпили дела: 

През отчетната 2006 г. са постъпили общо 463 граждански дела, от 

които въззивните са 225 /при 224 за предходната 2005 г/, а образуваните 

частни производства са 238 /при 258 за 2005 г./, в това число и 9 жалби 

за бавност /които са били 20 през 2005 г/. Средно месечното 

постъпление на съдия през периода е 11.75 дела /при 11.04 за 2005 г./ С 

останалите общо 66 несвършени от 2005 г. граждански дела, са 

разгледани общо 529 дела /при 530 за 2005 г./, като към 31.12.2006 г. са 

останали несвършени общо 45 граждански дела, от които 44 въззивни и 
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1 частно производство. Тези данни сочат на запазване постъплението 

на граждански дела като обща бройка, но трябва да се отчете като 

положителен факт намаляването на броя на жалбите за бавност /от 20 

за 2005г. на 9 през отчетния период/. Делата се образуват в деня на 

постъпването им, като определянето на докладчик е на принципа на 

случайния подбор по въведения програмен продукт. До приключването 

на делата докладът по тях се извършва единствено от съответния 

докладчик в съответствие с разпоредбата на чл.26 ал.1 от ПСАРОВААС. 

 

2.Броят на общо свършените дела в гражданско отделение за 

2006г. е 484 / които са с 20 повече от предходната 2005г./, или по 10.08 

дела на съдия средномесечно за цялата година, а за периода, 

изключващ съдебната ваканция и отпуските – по 12.10 дела. В 

процентно отношение от подлежащите на разглеждане граждански дела 

свършените такива са 91.49 %. 

 

3.Средна продължителност на разглеждане на делата: 

Свършените до 3 месеца граждански дела през 2006 г. са 445 и 

представляват 92 % от всички свършени дела. 

4.Отлагане на делата: Насрочените през 2006 г. граждански дела 

са 211, от които отложени са 22, т.е. 10.43 % по традиционни причини, 

преобладаващи от които са направените в съдебно заседание от 

процесуалните представители на страните нови доказателствени 

искания или молби за отлагане на делата с приложени доказателства за 

наличието на обективни причини /чл.107 ал.2 ГПК/. Традиция е този 
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процент на отлагане на делата за гражданското правораздаване във 

Варненския апелативен съд да е нисък – най нисък възможен за 

страната, и най-нисък от всички апелативни съдилища в страната, който 

е 42.76 %. 

Свършването на гражданските дела в кратки срокове и малкият 

брой на отложените производства се дължат на своевременното 

образуване и докладване на делата на определените докладчици, 

произнасянето по направените доказателствени искания по реда на 

чл.205, ал.1 от ГПК в разпоредително заседание, прецизната им 

подготовка за съдебно заседание и липсата на дела, по които е отменен 

хода по същество. 

 

 

КАЧЕСТВО НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ.  

Общият брой на обжалваните съдебни актове през отчетния 

период за гражданско отделение е 188, от които изцяло отменени или 

обезсилени решения по граждански дела са 9 т.е. 4.78 %, което сочи на 

отлично качество на правораздаването и трайна тенденция на 

повишаването му. По съдии, чиито въззивни решения са изцяло 

отменени или обезсилени, горе упоменатата бройка се разпределя както 

следва: С.Илиева – 2, Д.Джамбазова – 4, М.Недева – 2 и Р.Славов – 1. 

Срочното и в съответствие със законовите изисквания изготвяне 

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

всички съдии без изключение. 
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Цялостната дейност на гражданските съдии през отчетната 2006 г. 

включва още: 

- участие на съдии от гражданско отделение при разглеждането на 

наказателни и търговски дела, както следва: 

С.Илиева – в 30 наказателни производства /2 от общ характер и 

28 частни/ и 3 търговски дела; 

Д.Джамбазова – в 36 наказателни дела /2 от общ характер и 34 

частни/ и 11 търговски дела; 

М.Недева – в 56 наказателни дела /3 от общ характер и 55 частни/ 

и 18 търговски дела; 

Р.Славов – в 58 наказателни дела /20 от общ характер и 38 

частни/ и 23 търговски дела; 

- ежемесечни анализи на отложените и върнатите от ВКС на РБ 

граждански дела; 

- проверки на съдилищата от съдебния район и срещи със 

съответните ръководители; 

- изпращане на сигнали до окръжните съдилища във връзка с 

подобряване организацията на работата им; 

- провеждане на организационни съвещания на съдиите от 

отделението; 

- анализиране и обобщаване на съдебната практика – на ВКС на 

РБ, на гр.отделение на ВАС и на окръжните съдилища от съдебния 

район; 

- провеждане на периодични съвещания с административния 

персонал за подобряване на работата; 
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- участия на съдии в провежданите обучения, семинари, 

конференции и други форуми от Института за обучение на магистрати; 

В заключение следва да се обобщи, че през отчетната 2006 година 

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 натовареност на съдиите както в своето, така 

и в другите две отделения на съда. 

Анализ за работата на окръжните съдилища от съдебния 

район. 

Качеството на работещите в съдебния район шест окръжни 

съдилища следва да се прецени както на базата на разгледаните от 

апелативния съд въззивни граждански дела и постановените по тях 

съдебни актове, така и въз основа на извършените ревизии. 

 

През 2006г. резултатите са както следва: 
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Тези данни в сравнение с предходната 2005 г. сочат на 

повишаване на качеството на правораздаването от всички окръжни 

съдилища в района с изключение на Добричкия окръжен съд, на който 

не бе извършена и ревизия съгласно разпоредбата на чл.75 ал.1 т.2 от 

ЗСВ. 

Най-често повтарящите се слабости в организацията на работа на 

окръжните съдилища в съдебния район са тези, които бяха 

констатирани и през предходната 2005 г., а така също и при 

извършените проверки – ревизии от определените със заповед на 

председателя на Апелативен съд – Варна съдии. За подобряване 

работата в окръжните съдилища са направени конкретни препоръки в 

изготвените доклади за извършените ревизии. 

 

 Разгледа

ни от АС 

Оставени 

в сила 

Отменени 

изцяло 

Обез-

силени 

% на 

отм./обезс 

ОС-Варна 139 56 16 1 12.23 

ОС-Добрич 37 18 3 1 10.81 

ОС-Разград 17 6 1 - 5.88 

ОС-

Силистра 

15 6 1 - 6.66 

ОС-

Търговище 

18 6 - - - 

ОС-Шумен 42 20 2 - 4.76 
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V.ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

След обособяването на търговско отделение във Варненски 

апелативен съд от 1.07.2004г., изминалата 2006 г. се явява ВТОРА 

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 предходната 2005 година. 

През 2006 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. 

Положително върху бързината на правораздаването и качеството на 

изготвените съдебни актове се отрази обстоятелството, че на практика в 

АС-Варна Търговско отделение, като състав, възпроизведе състава на 

бившето ТО от ОС-Варна.  

През 2006 г. не бяха направени промени в броя на служителите в 

ТО, поради което деловодителят Снежанка Василева, както и секретар 

протоколистите Пенка Иванова и Снежанка Дучева на практика с 

професионалния си опит и желание за работа спомогнаха за 

постигането на много добра организация на движението на делата и 

взаимодействие със съдиите от отделението.   

И четиримата съдии в ТО са с голям професионален опит, 

дългогодишен съдийски стаж и познания именно в областта на 

правораздаването по търговски дела, което ведно с взаимната нагласа 

на всеки към останалите съдии, безспорно повлия на високото качество 

на работата в отделението. Въпреки това и през 2006 г. съдиите от ТО 
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показаха стремеж към задълбочаване на своите познания в тази област 

и усъвършенстване, за да бъдат готови да отговорят на високите 

критерии, които поставя присъединяването на Република България към 

ЕС. 

Към 01.01.2006 г. висящи са били 37 бр. въззивни търговски дела 

и 2 бр. въззивни частни търговски дела, което е в по-малко в сравнение 

с предходната 2005 г. с 9 бр. въззивни търговски и 1 бр. въззивни частни 

търговски дела.  

Постъпилите за разглеждане през 2006 г. в ТО са общо 457 бр. 

дела, от които 281 бр. са въззивни търговски, 170 бр. – частни въззивни 

търговски дела и 6 бр.ч.т.д. , образувани по жалби за бавност. Сравнени 

с предходния период, тези данни сочат на увеличение на въззивните 

търговски дела с 15 бр. и намаление на частните въззивни търговски 

дела със 7 бр., както и на образуваните търговски дела по жалби за 

бавност с 4 броя., което като обща статистика показва задържане на 

общия брой на постъпилите дела през 2006 г. /457 бр./ в сравнение с 

2005 г. /453 бр./. 

Съобразно изложеното по-горе /висящи и постъпили/ за 

разглеждане през отчетния период в ТО са били общо 496 бр. дела. 

Средномесечното постъпление на един съдия от търговско отделение 

без жалбите за бавност на база 12 месеца е била 10,21 бр. търговски 

дела при средномесечно постъпление за 2005 г. – 10,25 бр.. 

Свършени са общо 458 бр. търговски дела – въззивни и частни. 

Свършените въззивни търговски дела са 286 бр., от които 51 бр. във 
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връзка с производство по несъстоятелност. Броят на свършените частни 

въззивни търговски дела е 172бр., от които 23бр., свързани с 

производство по несъстоятелност и 6бр. - по образувани в ТО жалби за 

бавност.  

Отделно от това съдия В. Петров от търговско отделение е 

свършил и 2бр. граждански дела. Председателят на АС-Варна В. 

Бояджиева е свършила 5бр. ч.т.д. по жалби за бавност.  

Общо свършени са 33бр. фирмени търговски дела, от които 3бр. 

са по жалби за бавност.  

На база общия брой свършени дела през 2006г. без жалбите за 

бавност в ТО средномесечната натовареност на съдиите от 

отделението на база 12 месеца е 37,67 бр. свършени дела, а на един 

съдия – 9,42 бр. Запазва се тенденцията, с леко увеличение, акцент в 

работата на съдиите от ТО да е свършването на делата с 

постановяване на акт по съществото на спора. От общо 453 бр. 

свършени търговски дела, 421 бр. са свършени с постановяване на 

съдебен акт по същество. Прави впечатление, че от тях 254 бр. са 

въззивни търговски дела, разгледани в открито съдебно заседание и 

приключили с решение по същество. Само общо по 32 бр. въззивни 

търговски и въззивни частни търговски дела производствата са 

прекратени, като до прекратяване на производството се е стигнало в 

резултат на постигната между страните спогодба, оттегляне или отказ от 

иска, оттегляне на въззивната жалба или поради нейното просрочие. 

Изразено в процентно съотношение това означава, че 92,92% от 
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свършените търговски дела са приключили с произнасяне по 

съществото на спора при 89,63% за предходната 2005г. В тази връзка 

по-голям е и броят на проведените съдебни заседания – 358 бр. през 

2006г. 

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

в ТО още на 16.06.2006г. бе инсталиран софтуера за случайното 

разпределение на делата /последна версия/ и на същата дата преди 

определения краен срок 23.06.2006 г. ТО първо от всички отделения в 

АС-Варна пристъпи към разпределяне на новопостъпилите дела 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 като брой свършени от тях дела. Свършените дела 

от съдиите, работили в търговско отделение, за 2006 г. са както следва:  

М. Христова - 106 бр., В. Петров - 117 бр., Зл. Златилова - 117 бр. 

и М. Дончева -  15бр. 

Свършените дела от съдиите в търговско отделение за 2006г., 

обжалваните съдебни актове и резултатите от обжалването им пред 

ВКС на РБ са дадени в Приложение №2 към настоящия отчетен доклад.  

Обжалвани пред ВКС на РБ са общо 153 бр. търговски дела.  

През 2006 г. отменени изцяло са само 12 бр. решения по въззивни 

търговски дела, а 109 бр. – са оставени в сила.  
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При анализ на Приложение №2 относно броя на отменените 

изцяло решения, като се съобрази и понякога противоречивата практика 

на съставите от Търговска колегия на ВКС, се налага изводът, че 

качеството на работата на съдиите от ТО и през отчетната 2006 г. 

продължава да е много високо.  

С оглед на това, че 2006г. е втора година от самостоятелното 

съществуване на Търговско отделение на АС-Варна, не е възможно да 

се извърши сравнителен анализ на постъпленията търговски дела през 

последните 3 години. Такъв анализ за двете години - 2005г. и 2006г. бе 

направен по-горе в настоящия доклад. 

Висящите към края на отчетния период търговски дела са както 

следва: 32 бр. въззивни и 6 бр. въззивни частни търговски дела, която 

висящност с оглед постъплението е незначителна и е в резултат на 

постъпилите в края на 2006 г. и насрочени за разглеждане през 2007г. 

дела.  

На фона на така установената натовареност на съдиите от 

търговско отделение е постигната много добра срочност на търговското 

правораздаване. От свършените общо 286 бр. въззивни търговски дела 

в тримесечен срок са решени 254 бр., представляващи 89%, а 

свършените 166 бр. частни - 100% са решени в тримесечен срок. 

Свършените 6 бр. жалби за бавност също 100% са решени в този срок. 

Общият процент на свършените в тримесечен срок дела е 93%, който е 

много над средния за страната. 
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Процентът на отложените въззивни търговски дела спрямо 

насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание 318 бр. дела 

е 17,92% и бележи тенденция към намаление в сравнение с 

предходната 2005г. /19,44%/. Причините за отлагане се свеждат 

преобладаващо до необходимостта за събиране на нови доказателства 

от значение за правилното решаване на спора и то в повечето случаи 

при процесуално бездействие на страните, с приложение на чл.65 ГПК, 

както и по реда на чл.107 ал.2 ГПК. По две дела е отменен хода по 

същество, което е било наложително с оглед събирането на 

доказателства за изясняване на спора от фактическа страна. 

Съдебните актове са изготвяни в законоустановените срокове без 

изключение. 

При отчитане дейността на съдиите от търговско отделение 

следва да се има предвид и работата им по постановяване на други 

съдебни актове, извън тези по същество, общо 1022 на брой, от които 

решения в ОЗ - 1 бр., разпореждания - 881 бр. и определения - 140 бр., 

от които 52 бр. са постановени в разпоредително заседание по чл.205 

ал.1 ГПК по направени от страните искания за събиране на нови 

доказателства във въззивната инстанция. И през 2006 г. продължи 

практиката по приложението на чл.205 ал.1 ГПК за произнасяне в 

закрито разпоредително заседание по допускане на посочените от 

страните нови доказателства. В единични случаи разрешаването на 

този въпрос е ставало в първото по делото заседание, тъй като 

съдебният състав е намерил за необходимо да изслуша устните 
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обяснения на страните по посочените от тях нови доказателства. Тази 

процесуална възможност безспорно улеснява много работата на 

съдиите и има за последица намаляване броя на отложените дела и 

срочното им приключване. 

Обобщаването на съдебната практика в ТО се извършва текущо с 

оглед върнатите от ВКС дела и във връзка с казуси, които понякога 

намират противоречивото си решение в практиката на ВКС и тези, по 

които няма създадена практика. В тази връзка и по повод полученото от 

зам. председателя на ВКС и председател на търговска колегия на ВКС 

писмо от 24.09.2006 г. за уеднаквяване на противоречивата и спорна 

практика на ВКС по търговски дела, бяха подложени на обсъждане от 

съдиите в ТО на АС-Варна такива решения на касационната инстанция 

и предстои изготвянето на обобщен сигнал до ВКС – ТК. 

Цялостната дейност на съдиите от търговско отделение през 2006 

г. включва още и участието им в заседанията на Наказателно отделение 

на АС-Варна по мерки за неотклонение - общо 159 заседания. Отделно 

съдиите от ТО са участвали и по ВНОХД: Зл. Златилова по две и М. 

Христова, В. Петров и М. Дончева по едно ВНОХД. Участието на 

съдиите от ТО в заседанията на ГО е както следва: В. Петров и М. 

Дончева по две в.гр.д. и Зл. Златилова по едно в.гр. дело. 

Всички съдии от ТО активно участваха в организирани от различни 

институции семинари: от НИП - “Съдебна практика на Съда на 

Европейските общности” и “Съответствие на българското 

законодателство и практика с чл.чл. 5, 6 /наказателни и граждански 
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аспекти/ и чл.13 от Европейската конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи”, от Българска стопанска камара – 

“Обществена инициатива за реформа в гражданския процес”, от ВСС – 

“Правният статут на магистратите и неговото усъвършенстване” и от 

Центъра за икономическо развитие – “Привличане на малкия и средния 

бизнес за активно противодействие на корупцията”.  

В отговор на писмо от Националния институт на правосъдието до 

ТО на АС-Варна, съдиите от отделението изготвиха становище по 

предложените за обсъждане теми от областта на търговското и 

банковото право във връзка с инициативата на проект “Финансова 

стабилност” на Американската агенция за международно развитие, за 

което в ТО се получи нарочно благодарствено писмо от зам. директора 

на НИП. 

Изготвено бе и становище във връзка с подготвяния проект на 

“Наредба за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър”. 

Въпреки изключително краткия срок, съдиите от ТО успяха да 

подготвят и изпратят във ВСС своето становище по предложения проект 

за нов Граждански процесуален кодекс. 

Съдиите от ТО участваха и в националната конференция на 

магистратите в България, а зам. председателят М. Христова и в 

Партньорската проверка в областта на съдебната реформа. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ считам, че с всеотдайната си работа и висок 

професионализъм в областта на търговското правораздаване, съдиите 

от ТО доказаха необходимостта от специализация, а оттам и 
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самостоятелното съществуване на търговско отделение в АС-Варна. 

Ето защо и оценката за тяхната работата през 2006 г. е отлична.  

 

ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АС-ВАРНА.  

По окръжни съдилища постъпилите през отчетния период 281 бр. 

въззивни търговски дела, без въззивните частни, се разпределят по 

следния начин: 

Варненски окръжен съд – 159 бр. търговски дела. От висящите в 

началото на 2006 г. и постъпилите през същия период дела са 

свършени общо 154 бр. 

Добрички окръжен съд - 48 бр. търговски дела. Свършени са общо 
53 бр. 

Разградски окръжен съд – 18 бр. търговски дела. Свършени са 
общо 17 бр. 

Силистренски окръжен съд – 11 бр. търговски дела. Свършени са 
общо 14 бр.  

Търговищки окръжен съд – 16 бр. търговски дела. Свършени са 
общо 17 бр.  

Шуменски окръжен съд – 28 бр. търговски дела. Свършени са 
общо 30 бр. 

Постъпило е едно търговско дело и от Великотърновски окръжен 

съд. 

От общо постъпилите през 2006 г. 170 бр. частни жалби, по които 

са образувани въззивни частни търговски дела, разпределението им по 

окръжни съдилища е следното: 
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Варненски окръжен съд – 89 бр. 

Добрички окръжен съд   - 39 бр. 

Разградски окръжен съд -  12 бр. 

Силистренски окр. съд   -   7 бр. 

Търговищки окр. съд      -   7 бр. 

Шуменски окръжен съд -  15 бр. 

Окръжен съд-Благоевград- 1бр. 

На база свършените въззивни търговски дела по съдилища 

процентът на изцяло отменените и обезсилените от ВАС-ТО решения по 

тях е както следва: 

Варненски окръжен съд  - 13,64 % 

Добрички окръжен съд   - 15,09 % 

Разградски окръжен съд - 11,76 % 

Силистренски окръжен съд- 21,43 % 

Търговищки окръжен съд – 5,88 % 

Шуменски окръжен съд -   13,33 %. 

Горепосочените данни, сравнени с тези за предходната 2005г., 

сочат на чувствително намаление, което е показател за значително 

подобряване на работата на окръжните съдилища по търговските дела. 

В резултат на по-доброто качество на работата на тези съдилища за 

2006г. процентът на изцяло отменените решения по търговски дела за 

шесттте съдилища от апелативния район е 13,64%, при 19,19% за 

предходната 2005 година. 

През 2006 г. бяха извършени проверки на дейността на окръжните 

съдилища във Варна, Разград, Силистра, Търговище и Шумен по 

търговските дела, като в Окръжен съд-Варна проверката бе извършена 
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от всички съдии от ТО, а в останалите съдилища от зам. председателя 

М. Христова. За резултатите от ревизиите бяха изготвени обобщени 

обстойни доклади до председателя на АС-Варна. 

В три от съдилищата РОС, СОС и ШОС по съществените пропуски 

в работата по търговските дела се свеждат отново 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 

неизготвяне 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 търговски дела и във ВОС. 

Единствено в Окръжен съд-Разград и през 2006 г. продължава 

практиката първоинстанционните търговски дела да не се образуват 

отделно от гражданските. 

 

VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. 

 

1. СГРАДА, ОБОРУДВАНЕ, ПРОБЛЕМИ. 

Напрежението в работата на Апелативния съд идва от липсата на 

съдебна зала и достатъчно кабинети за съдиите и служителите, които са 

по двама и трима в една стая. 
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Напрегнат е графикът на заседанията особено във вторник, когато 

заседават всички отделения. 

През изминалата година беше пуснат в експлоатация асансьорът, 

който улеснява работата на всички институции в сградата, тъй като 

залите за заседания са на първия етаж. 

Бяха извършени частични аварийни ремонти, поради появяване на 

течове от покрива и водопроводната система. 

За настоящата година са планирани ремонтите на останалите  

съдийски кабинета, а що се отнася до залите, те се поддържат от 

Окръжния съд. Поставили сме два по-нови компютъра в две от залите. 

Проектирането на съдебната палата е в стадий „Изменение на 

ПУП”, тъй като е необходимо разрешение за високо строителство. 

Продължава ремонта на съдебната палата в Шумен, където се 

извърши надстрояване на сградата. В Добричкия окръжен съд беше 

изграден Информационен център с помощта на Американската агенция 

за международно развитие. 

Проблеми ще възникнат за цялата страна, поради рестриктивния 

бюджет на съдебната система и поради преминаването на средствата 

за капиталови разходи към МП, което още няма изградени структури, 

които да ги управляват след изменението на ЗСВ през май 2006 година. 

Проблеми възникват и в Окръжните съдилища, в някои от 

сградите на които ще работят новосъздадените административни 

съдилища, поради липсата на сгради за тях. 
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2.Техническо оборудване. 

Всички работни места в Апелативен съд Варна са оборудвани с 

компютърна техника и периферни устройства отговарящи на 

съвременните изисквания. Започналата през 2004 г. поетапна подмяна 

на старата компютърна техника с нова продължи и през 2006 година. 

Със средства, одобрени по бюджетната сметка на съда бяха закупени 5 

броя компютри, 12 броя LCD монитори и 11 броя лазерни принтери. Към 

всички компютри са включени 21 непрекъсваеми токозахранващи 

устройства, осигуряващи защита на данните при токови удари и спиране 

на ел.захранването. 

От подменената стара компютърна техника бяха предоставени на 

Окръжен съд три броя компютри и шест броя монитори, които са в много 

добро техническо състояние. Предоставената компютърна техника беше 

инсталирана в съдебните зали, които се ползват и от Апелативен съд 

Варна. 

Всички работни места са свързани в локална компютърна мрежа. 

Апелативен съд - Варна ползва за своята работа деловодната 

програма на "ИО"АД АИС“Съдебно деловодство”. Програмата е 

инсталирана на сървъра и е достъпна от всички работни места. Работи 

се по пълното оформяне на създадената електронна папка на всяко 

съдебно дело. За целта е необходимо обучение на съдебните 

служители за сканиране на документи по делата. Подържането на 

електронна папка на всяко дело ще доведе до лесен достъп и 

подобряване обслужването на гражданите. 
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Съдът използва правно-информационен програмен продукт “Апис” 

– “Апис право”, “Апис процедури”, “Апис практика”, “Апис Финанси”, “Апис 

регистър плюс”, а от тази година и новия продукт “Апис – Евро право”. 

Използва се и правно-информационен продукт “Сиела”, предоставен от 

Висшия съдебен съвет. И двата продукта се актуализират по електронен 

път след всяко излизане на Държавен вестник. Достъп до тях има от 

всички работни места. 

За счетоводната дейност на съда се използват счетоводен 

програмен продукт “Ажур”, програмен продукт за работните заплати 

“Терез” и програмен продукт за платежни документи. 

На всички компютри и сървърите на съда има инсталиран 

антивирусен софтуер. 

По програма ФАР през 2005 година беше извършено следното: 

-Лот 1 „Инсталиране на информационна система СУСД” е 

инсталирана система за управление на съдебните дела, но не е 

завършена; 

-Лот 2 „Внедряване на система за управление и архивиране на 

документите в структурите на министерството на правосъдието и 

съдилищата” е инсталирана система за управление на работния поток 

от документи; 

-Лот 5 „Доставка на стандартна система за управление на база 

данни, анализ и дизайн на единно хранилище на данни за нуждите на 

съдебната система в България” е доставен инсталиран и конфигуриран 

софтуер;  
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-Лот 8 „Доставка на 32-битови сървъри и работни станции” са 

доставени 1 бр. сървър и 3 бр. настолни компютъра; 

-Лот 9 „Доставка и внедряване на комуникационна 

инфраструктура” е изградена локална компютърна мрежа и 

предоставена техника за временно ползване. 

Беше внедрена специална програма за разпределение на делата 

по случаен признак, която подлежи на усъвършенстване и подобрение, 

съобразно практическите нужди. 

За да могат да се възпроизвеждат за нуждите на съставите 

видеокасети и дискове със СРС беше закупен телевизор и DVD 

устройство. 

 

 

VІІ. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ 

СЪДИЛИЩА ОТ ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН  ПО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: 

През отчетната 2006 година в АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА от 

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са постъпили общо 113 дела от общ 

характер. Свършени са били 98 дела,като в края на периода са 

останали несвършени 15 дела. По 62 дела присъдите са били 

потвърдени изцяло,по 25 дела присъдите са били изменени. По 5 дела 

присъдите са били отменени изцяло,като 4 дела са били върнати за 

ново разглеждане от друг състав на съда и по 1 дело е била 

постановена нова присъда. По 6 дела производството е било 
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прекратено. Процентът на изцяло отменените присъди спрямо общо 

свършените дела се равнява на 5,10%. 

През отчетната 2006 година в АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА от 

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД са постъпили общо 35 дела от общ 

характер. Свършени са били 30 дела,като в края на периода са 

останали несвършени 5 дела. По 17 дела присъдите са били 

потвърдени изцяло, по 9 дела присъдите са били изменени. По 2 дела 

присъдите са били отменени изцяло,като делата са били върнати за 

ново разглеждане от друг състав на съда. По 1 дело производството е 

било прекратено. Процентът на изцяло отменените присъди спрямо 

общо свършените дела се равнява на 6,67%. 

През отчетната 2006 година в АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА от 

РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са постъпили общо 30 дела от общ 

характер. Свършени са били 27 дела,като в края на периода са 

останали несвършени 3 дела. По 17 дела присъдите са били 

потвърдени изцяло,а по 6 дела присъдите са били изменени. По 2 дела 

присъдите са били отменени изцяло, като делата са били върнати за 

ново разглеждане от друг състав на съда. По 2 дела производството е 

било прекратено. Процентът на изцяло отменените присъди спрямо 

общо свършените дела се равнява на 7,41%. 

През отчетната 2006 година в АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА от 

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са постъпили общо 15 дела от общ 

характер. Свършени са били 14 дела, като в края на периода е останало 

несвършено 1 дело. По 8 дела присъдите са били потвърдени изцяло, а 

по 3 дела присъдите са били изменени. По 2 дела присъдите са били 
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отменени изцяло,като делата са били върнати за ново разглеждане от 

друг състав на съда. По 1 дело производството е било прекратено. 

Процентът на изцяло отменените присъди спрямо общо свършените 

дела се равнява на 14,29%. 

През отчетната 2006 година в АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА от 

ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД са постъпили общо 20 дела от общ 

характер. Свършени са били 18 дела,като в края на периода са 

останали несвършени 2 дела. По 10 дела присъдите са били 

потвърдени изцяло, а по 6 дела присъдите са били изменени. По 2 дела 

присъдите са били отменени изцяло, като 1 дело е  било върнато за 

ново разглеждане от друг състав на съда и по 1 дело е била 

постановена нова присъда. Няма дело, по което производството да е 

било прекратено. Процентът на изцяло отменените присъди спрямо 

общо свършените дела се равнява на 11,11%. 

През отчетната 2006 година в АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА 

ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД са постъпили общо 38 дела от общ 

характер. Свършени са били 34 дела,като в края на периода са 

останали несвършени 4 дела. По 15 дела присъдите са били 

потвърдени изцяло,а по 11 дела присъдите са били изменени. По 2 дела 

присъдите са били отменени отчасти и делата върнати за ново 

разглеждане от друг състав на съда. По 5 дела присъдите са били 

отменени изцяло,като 3 дела са били върнати за ново разглеждане от 

друг състав на съда и по 2 дела е била постановена нова присъда. По 1 

дело производството е било прекратено. Процентът на изцяло 
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отменените присъди спрямо общо свършените дела се равнява на 

14,71%. 

За целия апелативен район през отчетната 2006 година 

резултатите са както следва: От общо 251 дела от общ характер са били 

решени 221 дела и са останали несвършени 30 дела. По 129 дела 

присъдите са били потвърдени изцяло,а по 61 дела присъдите са били 

изменени. По 2 дела присъдите са били отменени отчасти и делата 

върнати за ново разглеждане от друг състав на съда. По общо 18 дела 

присъдите са били отменени изцяло,като 14 дела са били върнати за 

ново разглеждане от друг състав на съда и по 4 дела е била 

постановена нова присъда. По 11 дела производствата са били 

прекратени. Процентът на изцяло отменените присъди спрямо общо 

свършените дела се равнява на 8,14%. 

От посочените по-горе данни могат да се направят следните 

изводи : 

1.Значително е увеличен както броя на постъпилите, така и броя 

на свършените дела от общ характер в апелативния район. Най-голямо 

е постъплението на дела от общ характер от ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН 

СЪД, както и най-голям е броят на свършените дела от този 

съд.Значително е  и както постъплението на делата,така и броят на 

свършените дела от ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, а така също и от 

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД. Тенденция на устойчивост на броя на 

постъпилите и на свършените дела се наблюдава от РАЗГРАДСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД и от ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД. Само от 

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД се забелязва намаляване както на 
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броя на постъпилите, така и на броя на свършените дела през 2006 

година в сравнение с 2005 година, но това намаление е 

незначително:съответно 1 постъпило дело  и 2 свършени дела . 

В отделните окръжни съдилища постъпилите и свършени дела от 

общ характер са както следва : 

От ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД: през 2005 година – постъпили 

73 дела и свършени 68 дела, докато през 2006 година – постъпили 113 

дела и свършени 98 дела. Увеличението на постъпилите дела е с 40 

дела в повече,а на свършените такива - с 30 дела в повече.  

От ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД: през 2005 година – постъпили 28 

дела и свършени 25 дела, докато през 2006 година – са постъпили 35 

дела и свършени 30 дела. Увеличението на постъпилите дела е със 7 

дела, а на свършените е с 5 дела в повече. 

От РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД: през 2005 година – постъпили 

30 дела и свършени 24 дела. През 2006 година са постъпили 30 дела и 

са били свършени 27 дела. Няма увеличение на постъпилите дела, а 

има паритет: по 30 дела. Свършените дела са с 3 дела в повече от 

предходната година. 

От СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД: през 2005 година – 

постъпили 17 дела и свършени 16 дела. През 2006 година – са 

постъпили 15 дела и свършени 14 дела. Само от този съд са постъпили 

както по-малко дела /1 дело/ и са свършени по-малко дела /2 дела/. 

От ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД: през 2005 година – постъпили 

23 дела и свършени 17 дела, докато през 2006 година – са постъпили 22 
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дела и свършени 18 дела. Броят на постъпилите дела е със 1 дело по-

малко,а на свършените е с 1 дело в повече. 

От ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД: през 2005 година – постъпили 

23 дела и свършени 19 дела, докато през 2006 година – са постъпили 38 

дела и свършени 34 дела. Увеличението на постъпилите дела е с 15 

дела в повече. Свършените е дела са също с 15 дела в повече. 

2.Качеството на правораздаването по делата от общ характер в 

наказателните отделения на окръжните съдилища в апелативния район 

е много добро. Средният процент на изцяло отменените съдебни актове 

по наказателни дела в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ е 18,02%, докато 

средния процент на изцяло отменените съдебни актове е 8,14%-т.е.: с 

10 пункта по-добри показатели от тези на съдилищата в страната. 

Показателите относно изцяло отменените съдебни актове за всички 

окръжни съдилища в апелативния район са с по няколко пункта по-

добри от средния показател за РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

Най-добри резултати по този показател е постигнал ВАРНЕНСКИ 

ОКРЪЖЕН СЪД – 5,10%- през 2006 година, докато през 2005 година 

процентът на изцяло отменените присъди е бил 13,24 %, и съдът по 

този показател е бил на трето място. 

По този показател през 2006 година ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД 

е след ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД с 6,67%. Традиционно добро е 

било качеството на работа на съдиите от ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД и 

през 2006 година, като през 2005 година този съд е бил на първо място с 

0% изцяло отменени съдебни актове. 
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По този показател много добри резултати е постигнал 

РАЗГРАДСКИ ОКРЪЖЕН СЪД: 7,41% - през 2006 година, като 

значително е подобрил качеството на работата в сравнение с 2005 

година - 29,17%. 

За 2006 година ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД е постигнал 

11,11% изцяло отменени съдебни актове,като също е постигнал 

значителен напредък по този показател в сравнение с 2005 година – 

17,65%. 

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД също значително е подобрил 

качеството си на работа по този показател. За 2006 година изцяло 

отменените съдебни актове са 14,29%, при 31,25% за 2005 година. 

Отменените изцяло съдебни актове на ШУМЕНСКИ ОКРЪЖЕН 

СЪД през 2006 година са 14,71%, който процент е по-нисък от средния 

за страната. 

 

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ 

СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪД ПО 

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА. 

От Варненския апелативен район са разгледани 510 граждански и 

търговски дела. 

От общо постъпилите от ОС Варна 270 дела, по 150 решението е 

оставено в сила, по 40 дела решението е изменено отчасти, по 31 дела 

решението е отменено изцяло с постановено ново решение и по 8 дела 

решението е обезсилено. Има 41 прекратени дела и 42 останали 

несвършени в края на периода. 
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Качеството на работата е много добро. При среден процент на 

изцяло отменени спрямо разгледаните дела 17.47 – за Варненския 

окръжен съд, процентът е 14.44. 

От Добричкия окръжен са постъпили общо 84 дела и по 46 дела 

решението е останало в сила, по 19 дела решението е изменено 

отчасти, по 10 дела решението е отменено изцяло, с постановяване на 

ново решение, по две дела решението е обезсилено, 7 дела са 

прекратени и 10 са останали несвършени в края на периода. Процентът 

на отменените изяло решения, спрямо разгледаните дела е 14.29 – под 

средния за страната /17.47/. 

От Разградския окръжен съд са постъпили общо 32 дела, по 17 от 

които решението е оставено в сила, по 6 решението е изменено отчасти, 

по 3 дела решението е отменено изцяло, с постановяване на ново 

решение, 6 дела са прекратени и 5 са останали несвършени. 

Процентът на отменените изцяло решения, спрямо разгледаните 

дела е 9.38 под средния за страната 17.47 и под средния за 

апелативния район 13.53 %. 

В това отношение има значителен напредък в този съд. 

От Силистренския окръжен съд са разгледани 26 дела и по 14 от 

тях решението е потвърдено, по 3 дела решението е изменено 

частично, по 2 е изцяло отменено с постановено ново решение и по 2 

решението е обезсилено, 5 дела са прекратени и 4 са останали 

несвършени. 

Процентът на отменените изцяло решения е 15.38, под средния 

за страната 17.47. 
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От Търговищкия окръжен съд са постъпили 31 дела и решението 

е оставено в сила по 17 дела. По 7 дела решението е изменено 

частично, по 2 е изцяло отменено, 5 са прекратени и 7 са останали 

несвършени. 

 В този съд има най-малко отменени дела 6.45, под средния за 

апелативния район, който е 13.53 и за страната 17.47 /три пъти по нисък 

от средния за страната/, което сочи на значително подобряване на 

работата по граждански и търговски дела в Търговищки  окръжен съд. 

От Шуменския окръжен съд са постъпили 67 дела, като по 30 

решението е оставено в сила, по 18 дела решението е изменено 

отчасти, по 6 е изцяло отменено с постановяване на ново решение, по 3 

дела е обезсилено, 10 са прекратени и 7 са останали несвършени. 

Процентът на отменените изцяло дела е 13.43, под средния за 

апелативния район /13.53/ и под средния за страната 17.47. 

Търговищкия, Разградския и Шуменския съд са с по-ниски 

проценти на отменени дела, както от средния за апелативния район, 

така и от средния за страната. 

Добричкия, Варненския и Силистренския окръжни съдилища са с 

по-нисък процент отменени дела от средния за страната. 

 

VІІІ. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА. 

 

През отчетния период поради пенсионирането на трите съдебни 

секретари се наложи провеждането на конкурс и попълването на 

местата им с нови служителки. 
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Деловодствата на трите отделения са отделени и в тях работят и 

съдебните секретари, които са постоянни за всяко отделение. 

Положителният опит в наказателното отделение беше внедрен и в 

останалите две – гражданско и търговско. По този начин при 

необходимост секретарите могат да заменят деловодителите, а те да им 

оказват помощ при подготовката на делата за съдебно заседание. 

Бяха изградени счетоводен отдел със счетоводител и статистик, 

който е и касиер. 

Най важната промяна е назначаването след конкурс на съдебен 

администратор и това е г-жа Йорданка Чавдарова. 

Беше назначен и нов административен секретар – Анжела 

Нерсезова. 

Разкри се длъжност и за домакин снабдител. 

След конкурс бяха назначени и двамата системни 

администратори. 

Всичко това доведе до една положителна промяна и се отрази 

благоприятно на организацията на работата. 

В доклада на гражданско отделение се препоръчва да се 

провеждат периодично съвещания на ръководството на съда, да се 

разделят формите за отчитане на гражданските и търговските 

отделения, с оглед обособяването на търговски отделения, както и да се 

отчитат всички видове дейности на съдиите не само като докладчици по 

делата, а и участието им в съдебни заседания във всички отделения, 

които предложения са конструктивни и полезни. 
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През изминалата година продължихме нашата положителна и 

наложила се практика да извършваме периодично ревизии на 

Окръжните съдилища в Апелативния район по организацията и 

движението на делата. 

Всички съдилища бяха ревизирани от комисии от ВАРНЕНСКИ 

АПЕЛАТИВЕН СЪД под ръководството на Зам.председателя Мара 

Христова, с изключение на Окръжен съд - Добрич, където имаше 

ревизия от МП. За констатациите от ревизиите съответните 

административни ръководители и съдиите бяха запознати на място и 

писмено със съответни заповеди. 

Проверката в Окръжен съд – Добрич, наказателно 

отделение,извършена от Министерството на правосъдието,е 

положителна и с резултатите от нея беше запозната Комисията по 

правна политика и съответно: ВСС на РБ. 

Изминалата година беше много напрегната в месеците преди 

присъединяването ни в ЕС. Бяхме подложени на партньорска проверка 

от специална комисия на ЕС за оценка на напредъка на Република 

България по глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и 

вътрешните работи” с ръководител г-н Мюлер. Тази проверка завърши с 

положителен резултат. 

По мониторинг и приложение на новия НПК направихме срещи 

съвместно с прокуратурата, ОСС и експерти по програма ФАР. 

Направихме съвместно с Апелативна прокуратура и съвещание по 

приложението на НПК. 
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Също във връзка с присъединяването ни проведохме среща с 

Председателя на Върховния съд на Румъния, както и с членове на 

Висшия съдебен съвет на Румъния. 

Продължихме съвместната си успешна дейност по обучението по 

право на ЕС, която осъществяваме с помощта на Германската агенция 

за международно правно развитие, като проведохме във Варна 

семинари за съдиите от целия Апелативен район. 

Съдиите от всички отделения участвуват активно в различните 

форми на обучение на НИП. 

Служителите също успешно и с готовност се включиха във 

формите на обучение на НИП. 

Председателят на съда участвува в групата за мониторинг на 

новия НПК, създадена към Министерството на правосъдието. 

Динамичните промени в законодателството създават голямо 

напрежение у действуващите съдии, които го усвояват успоредно с 

пряката си работа. 

В заключение отново подчертавам, че работата на апелативния 

съд в цялото й разнообразие и сложност през изминалата 2006 г. е 

добра и положителна, на необходимото ниво е, с добри показатели за 

качество и бързина. 

Сега предстои да се справим с голямата отговорност, която носим 

като европейски съдии в страна член на ЕС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА:  

/В.БОЯДЖИЕВА/ 


