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Окръжен съд – Варна осъществява своята юрисдикция над област Варна, 

като в съдебния му район са обхванати 12 общини, разпределени в три 

районни съдилища: Районен съд – Варна, Районен съд – Девня и Районен съд 

– Провадия. 

 

 

Отчетният доклад на Окръжен съд – Варна е изготвен на основание чл. 

86, ал. 1,т. 15 от Закона за съдебната власт и в съответствие с указанията на 

Висшия съдебен съвет за структурата и обхвата на годишните доклади за 

прилагането на закона и дейността на съдилищата. 

Настоящият годишен доклад отразява основните показатели за работата 

на Окръжен съд – Варна за 2020 година. Правораздавателната дейност през 

отчетната година е обусловена от географските, демографските, 

икономическите и епидемичните характеристики и условия на съдебния район, 

който съвпада с административно-териториалните граници на Варненска 

област.  

Годишният доклад за 2020 година представя в аналитичен вид данни за 

работата, изводи за тенденциите в правораздаването, констатирани проблеми 

и конкретни предложения за подобряване дейността на Окръжен съд – Варна. 

Статистическите показатели са изложени, при съпоставка с данните от 2019 и 

2018 години. 
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І .КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
  В началото на 2020 година щатната численост на Окръжен съд – Варна 
включва 68 щатни бройки за съдии и 108.5 щатни бройки съдебни служители 
или общо 176.5 щатни бройки. Действително заети са били 166.5 щатни 
бройки, от които 60 съдийски и 106.5 съдебни служители. 
 
 1. Съдии 

През отчетната 2020 година Окръжен съд – Варна разполага с 68 щатни 
бройки за магистрати, със следното разпределение по длъжности:  

 административен ръководител – председател - 1; 
 заместник-председатели – 3; 
 съдии – 56; 
 младши съдии – 8; 

Щатната численост, както и съставът на действително работилите в 
институцията съдии, се характеризира с динамика през отчетния период 
поради: командироване на съдии от Окръжен съд – Варна, незаети щатни 
бройки, командировани младши съдии, и други (1 щатна бройка освободена, 
поради смърт на магистрат, 2 щатни бройки освободени по реда на чл. 165, 
ал. 1, т. 1 от ЗСВ и 1 щатна бройка освободена по реда на чл. 160 и чл. 193, 
ал. 6 от ЗСВ/  
  Заетият щат към края на месец декември 2020 г. е 60 щатни бройки, от 
които: 1 административен ръководител – председател, 3-ма заместник-
председатели, 50 съдии и 6 младши съдии. Свободните щатни бройки са за 6 
окръжни съдии и 2-ма младши съдии. Отработените човекомесеци през 2020 г. 
са 639 общо, разпределени както следва: за Наказателно отделение – 190.50, 
за Гражданско отделение – 254 и за Търговско отделение – 194.5. 
 
  Командировани съдии в Апелативен съд – Варна: 

- съдия Росица Станчева – ГО – цялата 2020 г.; 
- съдия Мария Христова – ТО – цялата 2020 г.; 
- съдия Даниела Писарова – ТО – в периода от 01.10.2020 г. до 

15.11.2020 г. включително; 
- съдия Светослава Колева-Ангелова – НО – в периода от 01.01.2020 

г. до 03.06.2020 г., включително, след което е назначена в 
Апелативен съд – Варна по реда на чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ; 

- съдия Светла Даскалова-Василева – НО – от 10.02.2020 г. до 
момента; 

- съдия Яна Панева – НО – от 17.03.2020 г. – 22.06.2020 г., 
включително. 

Съдия Женя Димитрова – ТО – командирована във Висш съдебен съвет, 
като избран член на КАК до 14.09.2020 г., включително, след което е 
командирована в Апелативен съд – София и до настоящия момент. 

 
Командировани младши съдии в Районен съд – Варна: 
- младши съдия Таня Кунева – от началото на година до 28.09.2020 г., 

включително, след което е назначена в длъжност „районен съдия“; 
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- младши съдия Никола Дойчев – от началото на годината до 
30.06.2020 г., включително, след което е назначен в длъжност 
„районен съдия“; 

- младши съдия Иван Стойнов – в периода от 01.07.2020 г. до 
настоящия момент; 

- младши съдия Насуф Исмал – в периода от 01.09.2020 г. до 
настоящия момент; 

- младши съдия Филип Радинов – в периода от 01.09.2020 г. до 
настоящия момент. 

 
Командировани от Районен съд – Варна: 
- съдия Десислава Манасиева-Жекова – в периода от 02.03.2020 г. до 

момента; 
- съдия Николай Стоянов – в периода от 01.09.2020 г. до момента. 
 
Продължителен отпуск за раждане и отглеждане на малко дете през 

цялата 2020 г. са ползвали съдия Диана Стоянова и съдия Мила Колева. 
 
На 01.07.2020 г. като „младши съдии“ в Окръжен съд – Варна са 

встъпили Ивалена Димитрова, Ивелина Чавдарова и Лазар Василев. 
През 2020 г. няма встъпили нови окръжни съдии в Окръжен съд – Варна.  

  През 2020 г. са освободени от длъжност следните съдии: 
- съдия Николай Петков – НО, считано от 19.02.2020 г., поради смърт; 
- съдия Димо Димов – НО, считано от 30.04.2020 г., на основание чл. 

165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ; 
- съдия Светослава Колева-Ангелова – НО, считано от 04.06.2020 г., 

след което на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е назначена в 
Апелативен съд – Варна; 

- съдия Татяна Макариева – ГО, считано от 01.07.2020 г., на основание 
чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ; 

- младши съдия Никола Дойчев – считано от 01.07.2020 г., поради 
назначаване като „районен съдия“ в Районен съд – Провадия; 

- младши съдия Таня Кунева – считано от 29.09.2020 г., назначена 
като „районен съдия“ в Районен съд – Варна. 

 
  В обобщение следва да се отбележи, че в рамките на отчетната година 
щатът на съдиите в Окръжен съд – Варна се е запазил спрямо предходната 
година. Бройката на действително заетите щатове към 31.12.2020 г. е намалял 
спрямо 31.12.2019 г. с 3-ма съдии и 2 младши съдии. Броят на 
командированите от Окръжен съд - Варна съдии е величина със стабилитет. 
През годината, макар и не за целия период, са командировани 2-ма съдии в 
Окръжен съд – Варна.  
  Така съществуващата щатна обезпеченост дава възможност за 
нормална средна натовареност на съдиите, но разпределението на щатовете 
между отделенията създава известни предпоставки за наравномерно 
натоварване между съдиите от различните отделения. 
 

2. Служители 

Утвърдената щатната численост на съдебните служители в Окръжен съд 
– Варна в началото на 2020 г. е бил 108.5. Щатните бройки са били заети 
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напълно. Към 31.12.2020 г. щатът на съдебните служители е 110.5, т.е. е 
увеличен с две щатни бройки, за длъжността „системен администратор“ по 
решение на Съдийската колегия на ВСС с Протокол № 44/15.12.2020 г. В края 
на отчетния период има следните свободни бройки: 2 бр. за длъжност „съдебен 
помощник“ и 2 бр. за длъжност „системен администратор“.  

Годината беше белязана от усложнена епидемична обстановка на 
територията на цялата страна, която не подмина и Окръжен съд – Варна. 
Заболяването от COVID-19 на съдебни служители и поставянето им по 
задължителна карантина доведе до кризисни ситуации относно обезпечеността 
на работата на съдебните секретари. Добре обучените съдебни служители и 
ефективната комуникация между екипите допринесе за удовлетворяващо 
изпълнение на служебните задължение и не се допусна отлагане на дела, 
поради невъзможност да бъде обезпечена работата по тях.  

От страна на ръководството бяха предприети по превенция на 
разпространението на COVID-19, включително и посредством въвеждане на 
работа на съдебните служители по графици, утвърдени от Административния 
ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна. В работните помещения 
се допускаха да работят толкова на брой съдебни служители, които да могат да 
обезпечат работата по делата, без да се създават рискове за здравето им. 
Персоналният състав бе изключително редуциран и работи на предела на 
възможностите си, но това не се отрази на качеството и срочността да 
изпълнение на задълженията им. 
 Съотношението на съдебни служители спрямо магистрати за 
отчетни период е 1:1.63, което е по-голямо спрямо последните две години, но 
по-малко по отношение средното за страната на окръжно ниво - 1:2.07. 
 Съотношението съдебни служители от специализираната 
администрация спрямо магистрати през 2020 г. е 1:1.26, като запазва 
тенденцията си от 2019 г., като е леко завишено спрямо 2018 г. Съотношението 
е много под средното за окръжните съдилища в страната от 1:1.56. Тази 
тенденция е традиционна за Окръжен съд – Варна и се дължи на усилията на 
ръководството да не залага на екстензивния подход за увеличаване кадровия 
капацитет на съда, а на повишаване на професионалните умения и 
квалификация на съдебните служители. 
 
 3. Структура и управление на съда   

Ръководството на съда се осъществява от Административен 
ръководител – Председател – Марин Маринов и трима заместник-
председатели, които ръководят:  

Гражданско отделение – Ирена Петкова. 
Търговско отделение – Мария Терзийска  
Наказателно отделение – Иваничка Славкова  
Председателят осъществява общо организационното и 

административно ръководство на Окръжен съд – Варна и съответните 
районни съдилища в съдебния район. Той представлява и съдебната 
институция. 

Съдебната администрация се ръководи от съдебен администратор 
Анелия Бъчварова – до 01.03.2020 г., включително, Мирослава Славчева – от 
03.08.2020 г., главен счетоводител Дарина Иванова, административен 
секретар Красимир Чернев и началник отдел „Технически дейност“ 
Радостина Костова. 
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ІI. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА  
ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА 

 
 

1. Постъпили разгледани и свършени дела за периода 2018 г. – 2020 г. 
 

Година 
Постъпи

ли 

Дела за 
разглежда

не 

Свършени 

Всичко 

Със 
съдебен акт 

по 
същество 

Прекратени 
В 3-

месече
н срок 

%  

2018 6333 7575 6429 5403 1026 5313 83% 

2019 6131 7277 6010 5014 996 4957 82% 

2020 6699 7966 6419 5537 882 4810 75% 

 
Анализът на данните сочи повишение на постъпилите, разгледаните и 

свършени дела през 2020 г., спрямо 2019 г. и 2018 г. Постъпилите дела са с 568 
бр., разгледаните с 689 бр. и свършените с 409 бр. повече спрямо 2019 г. 
Спрямо 2018 г. повишението на постъпилите дела е с 366 бр., на разгледаните 
дела с 391 бр., а свършените дела са с 10 бр. по-малко.  

Въпреки въведеното на територията на Република България извънредно 
положение и обявената извънредна епидемична обстановка се забелязва 
сериозно повишаване на обема на разгледаните и на приключилите дела, 
спрямо предходната година. Следва да се отбележи, че и много голяма част от 
делата (75%) са приключили в тримесечен срок.  

 
 
2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-

месечен срок дела за периода 2018 г. – 2020 г. 
 

Година 

Свършени 

Всичко 

Със 
съдебен акт 

по 
същество 

Прекратени В 3-месечен срок 

% на 
приключилите 
в 3-мес. срок от 

общия брой 
свършени 

2018 6429 5403 1026 5313 83% 

2019 6010 5014 996 4957 82% 

2020 6419 5537 882 4810 75% 

 
Наблюдава се процентното намаление на приключилите в тримесечен 

срок дела, което не е съществено както спрямо 2019 г., така и спрямо 2018 г. 
Прави впечатление промяната на съотношението между всичко свършените 
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дела и тези със съдебен акт по същество – през 2020 г. броят на свършените 
с акт по същество дела бележи значителен ръст спрямо 2019 г. 

 
 
3. Постановени в 1-месечен срок съдебни актове. 
 

Година 
със съд.акт 

по същество 
до 1 месец 

над 1 
месец 

% на актовете в 1-мес. 
срок 

2018 5403 5340 63 99% 

2019 5014 4909 105 98% 

2020 5537 5405 132 98% 

 
Процентът на решените в едномесечен срок дела се запазва стабилен за 

тригодишния период, видно от справката. Високият процент по този показател е 
белег за бързината на правораздаване в Окръжен съд – Варна, като 
положителното е, че не се повлиява от кадровата динамика. 

Постановените 132 съдебни акта над 1 месец са разпределени както 
следва: наказателни дела – 4 бр.; търговски дела – 50 бр. и граждански дела – 
78 бр.  

 
 
4. Качеството на съдебните актове - потвърдени, изменени, отменени и 

върнати (включително и като %), за периода 2018 г. – 2020 г. е следното : 
 

Година 
Върнати от 
обжалва-не 

Потвърде
-ни 

Процентно 
съотноше-

ние на 
потвърдени 

спрямо 
върнати от 
обжалване 

Отмене-
ни 

/ГО и ТО 
само 

индекс 
3/ 

Процентно 
съотноше-

ние на 
отменени 
спрямо 

върнати от 
обжалване 

Измене-
ни 

/ГО и ТО 
само 

индекс 
5/ 

Процентно 
съотноше-

ние на 
изменени 
спрямо 

върнати от 
обжалване 

Недопус
нати до 
касац. 
обжал-

ване 

 
2018 
 

1241 646 52% 210 17% 140 11% 212 

 
2019 

885 409 46% 153 17% 98 11% 196 

 
2020 

888 381 43% 154 17% 109 12% 197 

 
За анализирания период процентното съотношение на потвърдените 

решения спрямо върнатите от обжалване е най-нисък. Запазило се е 
процентното съотношение на отменените спрямо върнатите от обжалване 
съдебни актове. Незначително се е увеличило процентното съотношение на 
изменените спрямо върнатите от обжалване актове. Изнесените данни, 
сравнени с процента за срочност показват, че срочността не е за сметка на 
качеството на правораздавателната дейност в Окръжен съд – Варна. 
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5. Натовареност  - по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 
разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2018 г. – 2020 г. 

 

Година 
Брой 

съдии 
по щат 

Натовареност по щат 
Отрабо

тени 
човеко
месеци 

Действителна натовареност 

спрямо 
делата за 

разглеждан
е 

спрямо 
свършенит

е дела 

спрямо 
делата за 

разглеждане 

спрямо 
свършените 

дела 

2018 70 9.02 7.65 678.5 11.16 9.48 

2019 68 8.92 7.37 662.6 10.98 9.07 

2020 68 9.76 7.87 639 12.47 10.05 

 
Натовареността на съдиите от Окръжен съд – Варна по щат и 

действителна през 2020 г. е значително по-висока спрямо 2019 г. и 2018 г. До 
известна степен това се дължи на попълването на щата му през последните 
две години, а от друга страна - на запазване на тенденцията за стабилност и 
дори нарастване на постъпленията. 

 
6. Справка за дадените разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС ) от 

Окръжен съд – Варна  
 

Година 

Брой дадени 
разрешения за 
използване на 

СРС 

Брой изготвени и 
получени ВДС 

екзп. № 1 

Приложение на 
чл.18, ал.1-3 от 

ЗСРС 
Ефективност 

2018 70 36 0 51.43% 

2019 95 57 0 60% 

2020 103 56 0 54.36% 

 

През 2020 г. са постановени 32 броя отказа. 
Наблюдава се трайна тенденция на нарастване на броя на внесените 

искания и дадените разрешения за използване на СРС. Процентът на 
ефективност е стабилен - над 50 %, което се дължи на подобряване на 
преценката за внасяне на искания и организацията на работата на органите 
по чл. 13 от ЗСРС.  

 

7. Справка за Центъра по медиация за 2020 г. 
 
В Центъра за медиация по дела, висящи пред Окръжен съд – Варна за 

2020 г. са подадени 14 заявления – 5 по граждански и 9 по търговски дела. По 1 
от подадените заявления за медиация няма проведени срещи, а 9 са 
приключили, като 5 от тях със споразумение. Изчислено в проценти, 
приключилите със споразумение са 36 % (на база подадени заявления) или      
56 % (на база приключили медиации). При сравнение с 2019 г. и 2018 г. се 
наблюдава устойчивост на броя на подадените заявления, както и на броя на 
проведени и приключили със споразумение медиации.  
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III. ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ  
 
 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
През 2020 г. в Гражданско отделение реално са работили общо 25 съдии, 

в това число 20 окръжни съдии, 4 младши съдии, и 1 командирован съдия от 
ВРС. Работата на отделението е била обезпечена, доколкото към момента на 
освобождаването от длъжност на съдия Татяна Макариева съдия Мирела 
Кацарска се е завърнала от ползвания продължителен отпуск. Същото може да 
се каже и по отношение на обезпечаването работата в първоинстанционните 
състави, тъй като при преминаването на съдия Ралица Костадинова /01.09.2020 
г./ от гражданско в търговско отделение работата в състава е била поета от 
командирования съдия Николай Стоянов. През летния период в отделението от 
01.07. / всъпването на Лазар Василев и Ивалена Димитрова/ до 31.08.2020 г. е 
имало реално работещи трима младши съдии, което е продължило до 
командироването на съдия Насуф Исмал във ВРС. Мл. съдия Иван Стойнов е 
бил командирован още на 01.07.2020 г. във ВРС, а мл. с-я Кунева 
/командирована във ВРС до 29.09.2020 г./ е освободена на 29.09.2020 г. 

Действителният брой реално работещи съдия в отделението е 21 съдии, 
от които 16 във въззивен състав и 5 първоинстанционни. 

По отношение на съдебните служители отделението е било добре 
обезпечено през цялата година. Всеки състав е имал съдебен секретар, като от 
24.08.2020г. дори съдебните секретари са били 11 броя, като Атанаска Иванова 
предвид предстоящото й пенсиониране е изпълнявала функции по заместване 
на отсъстващи колеги /отпуск, карантина, заболяване/, както и е отговаряла за 
изготвяне на кореспондеция. През целия период отделението е било 
обезпечено с 12 деловодителя, от които 4-ма на Фронт офис.  

Изводът за добрата обезпеченост обаче не може да бъде направен по 
отношение на съдебните помощници. Същите са били 2 бр. до 03.08.2020 г., 
когато Мирослава Славчева е била назначена за съдебен администратор. От 
тази дата съдебен помощник в Гражданско отделение е Габриела Димитрова, 
което определено е наложило промяна в работата на съдиите. На съдебния 
помощник е възлагано само проверка по редовността и допустимостта на 
касационните жалби, респ. въззивни жалби по първоинстанционни дела и 
частните жалби, осъществяване преценката относно срока на съхранение на 
съдебните актове по граждански дела, чието унищожаване предстои, 
съобразно критериите по ПАС; проверка на всички непотърсени в срок по чл. 82 
от ГПК гаранции, разноски и депозити за вещи лица, внесени по сметка на ВОС. 
Останалата специфична на съдебните помощници дейност, възложена със  
Заповеди №№ РД-1122/11.11.10 г., РД-1274/15.12.10 г. и РД-0505/29.05.12 г. на 
Председателя на ВОС и обобщени с утвърдени на 18.12.2017 г. Вътрешни 
правила за организацията на работата на съдебните помощници, е 
изпълнявана от съдиите, което се е отразила на тяхната натовареност.  

 
 

2. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛА В ОТДЕЛЕНИЕТО  
 
Постъпилите през 2020 г. в гражданско отделение дела са общо 3 288 

дела при 2 507 бр. за предходната година. Увеличението на постъпленията е с 
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31 %. Увеличението касае въззивните дела, тъй като се наблюдава намаление 
на броя на постъпилите и върнати за ново разглеждане първоинстанционни 
дела – 499 бр. за отчетния период при 579 първоинстанционни дела за 2019 г. 
Същевременно второинстанционните дела /въззивни и въззивни частни/ са се 
увеличили на  2789 бр. при 1 928 второинстанционни дела за 2019 г.  Този ръст 
на постъпленията при въззивните дела е значителен и в сравнение с 
постъпленията от последните три отчетни периода /2017- 2019 г./ Причината за 
увеличените на въззивните дела отчасти се дължи на кампанийните 
производства по делата на служители срещу ОД на МВР, Гранична полиция, 
Жандармерия и т.н.  

 
Средно месечно в отделението са образувани 274 дела, което е доста 

повече от предходни години- напр. за 2019г. са били образувани по 209 
дела месечно.  

 

Инстанция 
Година 

2018 2019 2020 

I 490 579 499 

II 2353 1 928 2 789 

Общо 2843 2507 3 288 

 
2.1 Постъпления на първоинстанционните дела по видове 
При първоинстанционните дела отново най-голям е делът на образуваните 

дела по искове по облигационни спорове и искове по СК / в това число искове 
за произход, осиновяване, прекратяване на осиновяване и т.н./ На второ място 
са делата, образувани по молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск, 
като по отношение на тази група дела е налице намаление в сравнение с 
предходния период. На трето място е дела на постъпилите искове по вещни 
спорове. Същите са намалели в сравнение с 2019 г. Или затвърждава се 
тенденцията за трайно увеличение броя облигационните спорове, както и тези 
по СК и намаляване на броя на вещните дела. 

 
2.2 Въззивни дела 
Анализът на постъпилите въззивни производства с оглед предмета на 

материално-правния спор, без тези по частни жалби и тук показва, че най-голям 
дял заемат делата по облигационни спорове – 42% /1166 бр. дела/. За разлика 
от предходни години обаче следващите като брой постъпления са делата по 
трудови правоотношения- 708 бр. дела, следвани от делата, образувани по 
жалби срещу действията на съдебните изпълнители – 228 дела, делата по СК – 
141 броя , вещните спорове – 104 дела, измежду които 45 бр. делби.  

От постъпилите въззивни жалби срещу решения по облигационни 
спорове около 1100 са дела със страна „Енерго-про Продажби“ АД или 
„Електроразпределение Север“ АД и касаят преимуществено спорове по 
корекции и за непогасени задължения по редовен отчет на ел.енергия. В 
сравнение с предходната 2019 г. броят на делата от тази категория е 
значително увеличен. За сравнение през 2019 г. те са били само 480  дела, или 
увеличението е драстично, доколкото възлиза на повече от 100 %.  

Друго голямо увеличение се наблюдава при делата, образувани по 
трудови спорове. В сравнение с 2019 г. увеличението е значително, тъй като 
постъпилите трудови дела са възлизали на 87 бр., а през настоящия отчетен 



13 
 

период бройката е 708. Или наблюдаваното увеличение възлиза на  около 800 
%. Най-голям дял по трудовите дела са делата, образувани по искови молби за 
заплащане на възнаграждение за положен труд по трудово правоотношение, в 
това число и извънреден – 644 бр. Големият брой такива делата се дължи на 
множеството подадени искови молби кампанийно от служители на ОД на МВР, 
Гранична полиция, Жандармерия и т.н.  

Вещните дела през 2020 г. са 104 броя, като 45 от тях са дела за делба. За 
сравнение с 2019 г. вещните дела са били 179 броя. Налице е намаляване на 
този вид дела. 

Такова намаление се наблюдава и при делата, образувани по жалби 
срещу действия на ЧСИ – 228 бр. срещу 403 бр. за 2019 г. Това намаление 
безспорно може да се обоснове със спирането на изпълнителните действия по 
изпълнителните дела през периода на епидемиологичната обстановка, който 
обхваща около 1/6 от отчетния период.  

Съществено намаление се наблюдава в постъпленията на делата по 
Семейния кодекс и Закона за защита от домашно насилие /за отчетната 
година делата по СК, както и по ЗЗДН са 141 броя при 239 бр. за 2019 г. 
Логично, същото се дължи отново на лимитираните видове производства, които 
можеха да се разглеждат пред периода на извънредното положение от 13.03. 
до 13.05.2020 г. Този извод се потвърждава от наблюдаваното увеличение с 
около 50% на жалбите  срещу постановени актове по ЗЗДН през второто 
шестмесечие на 2020 г. в сравнение с първото шестмесечие.  

Следва да се отбележи, че намалението в процентно отношение на делата 
по СК не компенсира правната и фактическа сложност на тези производства. 
Следва да се отбележи, че всички дела, по които страна е дете, се разглеждат 
само от шестима въззивни съдии или средно на съдия се падат по 23 дела за 
отчетния период. 

От образуваните през 2019 г. въззивни производства 81 бр. са по реда на 
гл.ХХV ГПК /»Бързо производство»/ и по ЗЗДН, които също се разглеждат в 
кратки срокове.  

 
 
3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА  
 
И през 2020 г., в съответствие със Заповед № РД-0648/29.05.2015 г. на 

Административния ръководител в отделението продължи образуването и 
разглеждането на второинстанционни дела по спорове между „Енерго-про 
продажби“ АД / "Енерго-про Мрежи" АД , както и „Електроразпределение Север“ 
АД и крайните потребители на ел.енергия, касаещи корекционни процедури, 
неизпълнение на задължения по договор за доставка на ел.енергия, частни 
жалби по заповедни производства, свързани с такива спорове. Запазена е и 
създадената от предходни години организация за вътрешна специализация – 
съдии, разглеждащи само въззивни дела и съдии, разглеждащи 
първоинстанционни дела. Всеки съдия участва в разпределението на всички 
дела от съответния вид /първоинстанционно, респ. второинстанционно/, 
съобразно тази специализация.  

Изключение е налице по отношение на въззивни дела с участие на деца, 
които са изчерпателно посочени в Заповед № РД-1222/29.09.2015 г., допълнена 
със заповед № РД-1282/20.10.2015 г. и Заповед № РД-1110/26.09.2016 г. на 
Административния ръководител вр. участие на ВОС в проект „Укрепване на 
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правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на 
правосъдието на деца“. През 2020 г. тази категория дела са се разпределяли 
на докладчици измежду съдиите Светла Пенева, Юлия Бажлекова, Ирена 
Петкова, Ивелина Събева, Златина Кавърджикова и Деспина Георгиева.  

На младшите съдии в отделението се разпределят въззивни и въззивни 
частни дела, както и дела по жалби срещу действия на съдебните изпълнители.  

Разпределението на делата се извършва чрез Централизираната система 
за разпределение на дела до 01.07.2020 г. и чрез ЕИСС от 01.07.2020 г. до края 
на отчетния период. 

 
 

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
 
Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са 597 бр., 

от които 236 бр. са граждански дела – І инстанция, в това число 1 бр. 
производства от частен характер, 342 бр. са въззивни дела и 19 бр. частни 
въззивни. Прибавени към новообразуваните дела и върнатите за разглеждане 
под същия номер общият брой на подлежащите за разглеждане дела е 3885 
бр., разпределени както следва: 642 първоинстанционни дела /искови 
производства/, 83 бр. частни първоинстанционни дела и 10 бр. дела по 
молби с правно основание чл. 255 ГПК, 412 бр. частни въззивни дела и 2 
735 бр. въззивни дела. 

През отчетния период делата са насрочвани за разглеждане в открито 
заседание средно в срок за след около един месец до месец и половина от 
образуването им /за първоинстанционните дела – след постъпване на отговора 
на исковата молба/, а когато се иска разпит на свидетели или провеждането на 
съдебна експертиза, делата се насрочват в рамките до два месеца. По- дълъг 
период в насрочването се наблюдава около обявеното извънредно положение 
и в периода на летните месеци, традиционни за съдебната ваканция. 

По отношение на делата, образувани по реда на гл.ХХV от ГПК и ЗЗДН, 
както и делата за осиновявания се спазват установените в закона срокове за 
тяхното разглеждане. 

През отчетния период няма как да не се отбележи и една изключително 
важна статистика, а именно на отсрочените през периода на извънредното 
положение дела. От общо 405 пренасрочени дела през периода 13.03.-
13.05.2020 г. всички са били насрочени още през периода на извънредното 
положение за най-близките възможни дати след края му. Така, въззивните дела 
са били разгледани преимуществено още през периода на летните месеци – 
юни до август 2020 г. Всеки въззивен състав е провеждал поне три редовни 
съдебни заседания месечно през периодите юни и юли и поне две през 
периода август и септември 2020 г. Като резултат от отложените поради 
извънредното положение 405 броя дела към края на отчетния период има 
висящи 8 бр. въззивни дела /5 броя са решени към настоящия момент/ и 10 бр. 
първоинстанционни дела. Горното е показател за създадена добра организация 
за разглеждане на делата и приключването им в разумен срок въпреки 
извънредната ситуация.  
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5. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЯВАНЕ 
НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 

 
През отчетния период в гражданско отделение са свършени общо 3 045 

дела, от които 375 първоинстанционни граждански и 83 частни жалби, както и 
2 192 въззивни дела и 385 частни въззивни. Или увеличението на свършените 
дела в сравнение с предходния отчетен период е с 27 %. И докато по 
отношение на първоинстанционните дела е налице известен спад в бройката 
на свършените дела, то увеличеното като цяло се дължи на въззивните дела - с 
38 % е увеличението на свършените въззивни граждански дела в сравнение с 
предходния период. Горното, съпоставено с констатацията, че разликата между 
броя на свършените и постъпилите дела е 245 е показател за добра работа по 
насрочването, разглеждането на делата и постановяване на съдебните актове.  

 
Средно месечно в отделението са свършени по около 254 дела, което 

представлява значително увеличение с предходния период- 200 дела за 
2019г.  

 
СПРАВКА 

за свършените дела 2018 – 2020 година 
 

Година Инстанция 
Дела за 

разглеждане 
Свършени 

Свършени в 
3-месечен 

срок 

% на 
свършените 
в 3-месечен 

срок 

2018 

I 746 557 372 67% 

II 2749 2454 2003 82% 

Общо 3495 3011 2375 79% 

2019 

I 768 532 385 72% 

II 2223 1862 1525 82% 

Общо 2991 2394 1910 80% 

2020 

I 735 468 322 80% 

II 3150 2577 1715 80% 

Общо 3885 3045 1910 80% 

 
Видно от сравнителната таблица е, че 80% от общо свършените дела са 

приключени в 3-месечен срок /колкото приблизително е било съотношението и 
за предходни отчетни периоди.  

Несвършените дела в края на 2020 г. са общо 840 бр., което е повече от 
предходния период - 597 бр. за 2019 г. Следва да се отбележи, че горното 
намира логичното си обяснение с увеличението от 31 % на постъпилите дела, 
както и с провеждане на работата на съда в условията на епидемична 
обстановка при спазване на строги правила за провеждане на о.с.з. /по-малко 
насрочени дела, през по-голям интервал от време и т.н./  

Досежно срочността на изготвяне на съдебните актове:  
Изрично в т. Х 5 от Правилата ВСС прие, че за настоящата отчетна 

година няма да се отчита като верен показателят за срочност на 
правораздаването.  
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Въпреки изложеното, намирам като положителен показател 
обстоятелството, че през времето на извънредното положение колегите 
активно продължиха да изписват съдебни актове, макар и работейки 
дистанционно, като към 13.05.2020 г. бяха постановени актове по всички дела, 
обявени за решаване преди извънредното положение, постъпилите частни 
жалби преди и след 13.03.2020 г. Към 13.03.2020 г. имаше неприключени само 4 
бр. дела по обективни причини- чакащи изискана преписка или частни жалби, 
които следваше да бъдат разгледани в о.с.з.  

 
 

6. НЕПРИКЛЮЧИЛИ В РАЗУМЕН СРОК ДЕЛА – БРОЙ И ПРИЧИНИ 
 
Броят на неприключилите към края на 2020 г. дела, с продължителност на 

разглеждането им над една година, считано от датата на образуването е 26 бр., 
при 19 бр. за предходния период и 50 бр. за 2018 г. От този брой въззивните 
дела са 2 бр., а останалите 24 бр. са първоинстанционни. Следва да се 
отбележи, че само 4 бр. от описаните дела са насрочени за събиране на 
доказателства – изготвяне на експертизи, допълнителни задачи, 
несвоевременно изготвени, поради отводи на вещи лица и т.н. Останалите 
дела са спрени до приключване на преюдициални спорове, включая и 
преюдициално запитване.  

 
 

7. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 
През 2020 г. общият брой на делата, по които е постановено определение 

за отмяна «ход по същество на спора» е 4 при 10 бр. за 2019 г. Горното е 
показател, че колегите са успели да извършат адекватна преценка по 
редовността на исковите молби и жалбите, независимо от големия обем на 
постъпленията и екстремните условия на работа. /през извънредното 
положение – възможността на колегите да се запознаят с новообразуваните им 
дела беше веднъж седмично за по два-три часа по график/, а след 13.05.2020г. 
– насрочените заседания бяха твърде компресирани. Затова и считам, че този 
показател е важен съобразно извънредните условия, при които са работили 
колегите през отчетния период. 

 
 
8. НАТОВАРЕНОСТ 
 
В следващите таблици са дадени показателите за средна натовареност на 

съдия в гражданско отделение съобразно съотношението на общия брой 
постъпили дела, дела за разглеждане и свършени дела към действително 
отработените човекомесеци от всички съдии в отделението.  

 

Средна месечна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 10,47 9,85 13,05 

Дела за разглеждане 12,87 11,75 15,42 

Свършени дела 11,09 9,41 12,08 
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Средна годишна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 125.66 118.21 156,57 

Дела за разглеждане 154.48 141.03 185 

Свършени дела 133.08 112.88 145 

 
Отчитайки съществуващата в отделението специализация 

/първоинстанционни и въззивни съдии/ тази статистика е следната: 
 
 
Натовареност на съдии, разглеждащи първоинстанционни дела  

Първа инстанция 
   

Средна месечна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 6.81 9.63 8,32 

Дела за разглеждане 10.36 12.78 12,25 

Свършени дела 7.74 8.85 7,80 

    

Средна годишна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 81.67 115.61 99,80 

Дела за разглеждане 124.33 153.34 147 

Свършени дела 92.83 106.22 93,60 

 
 

Натовареност съдии, разглеждащи въззивни дела  

Въззивна инстанция 
   

Средна месечна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 11.79 9.92 14,53 

Дела за разглеждане 13.78 11.44 16,41 

Свършени дела 12.30 9.58 13,42 

    

Средна годишна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 141.53 119.01 174,13 

Дела за разглеждане 165.35 137.22 196,88 

Свършени дела 147.61 114.94 161,06 

 
Налице е лек спад в натовареността на първоинстанционните съдии в 

сравнение с предходния отчетен период, в който период обаче е имало 
значително пък увеличение в сравнение с 2018 и 2017г. 

Съпоставките с предходните две години сочат, че е налице значително 
увеличаване натовареността на съдиите, разглеждащи въззивни дела – около 
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45 % осреднена стойност. Тази стойност е такава и съобразно броя на 
постъпилите, и съобразно броя на разгледаните и на свършените дела.  

По критерий „натовареност“ анализ не може да бъде направен предвид 
обстоятелството, че в нововъведената ЕИСС не дава възможност да бъде 
направена справка за натовареността. Затова и данните само от СИНС, 
действаща до 01.07.2020г. ще бъдат непълни, респективно необективни. 

 
 
9. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 
През 2020г. са били върнати обжалвани актове по общо 285 дела.  
Резултатите от върналите се през отчетната 2020г. обжалвани 

граждански дела, сравнени с предходните две години са дадени в следната 
таблица: 

 

 
В броя на изцяло отменените/обезсилени, респ. частично 

отменените/обезсилени са включени само тези, за които основанието за 
отмяната е поради пропуск на съда – неправилно приложение на материалния 
или процесуалния закон /индекси 3 и 5/. Не са включени отменените актове, 
изцяло или частично по обективни причини /индекси 4 и 6/. 

Година 

Върнати от 
обжалване 

Резултат 

Изцяло 
потвърдени 

Изцяло 
отменени/ 

обезсилени 

Частично 
отменени/ 

обезсилени 

Недопуснати до 
касационно 
обжалване 

Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо 

2018 г. 314 292 

606 

62 179 241 44 57 101 36 9 45 163 41 204 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

52% 48% 20% 61% 40% 14% 20% 17% 11% 3% 7% 52% 14% 34% 

2019 г. 326 134 

460 

68 71 139 61 26 87 34 5 39 157 26 183 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

71% 29% 21% 53% 30% 19% 19% 19% 10% 4% 8% 48% 19% 40% 

2020 г. 285 136 

421 

61 41 102 41 61 102 25 4 29 151 29 180 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

  21% 30% 24% 30% 21% 24% 9% 3% 7% 53% 21% 43% 
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Дадените в таблицата процентни съотношения са спрямо броя на 
върнатите дела, включващи и изпратени по обжалване дела от предни години, 
поради което не отразяват качеството на работата само за отчетната 2020 г. 

Отчитайки същите критерии и показатели и за предходните две години, 
могат да се направят изводи за повишаване дела на недопуснатите до 
касационно обжалване съдебни актове, както и запазване броя на изцяло 
потвърдените решения. Тревожно е обаче нарастването на броя на изцяло 
отменените определения, който показател следва да се анализира между 
колегите в отделението. 

Делът на изцяло и частично отменените решения е почти като 
предходната година. 

При анализа на отменените съдебни актове като показател за качеството 
на работата на съдиите следва да се държи сметка и на посочените в доклада 
от миналата година несъвършенства и проблеми във връзка с определянето на 
индексите - Индекс 3 /изцяло отменено/ се поставя и при частично обжалване 
на решението, независимо, че в останалата част резултатът е възприет и от 
двете страни по спора като правилен. Този индекс, респ. 5 се поставя и при 
отмяна на съдебен акт в хипотеза на прието от ВКС тълкувателно решение в 
хода на касационното производство. И докато касационната инстанция в тези 
случаи спира производството по делото, то за по-долните инстанции такова 
основание за спиране на делото не е предвидено. 

 
 
10. ПРЕПОРЪКИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ 

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД И ТЕНДЕНЦИИ В РАБОТАТА НА ГРАЖДАНСКО 
ОТДЕЛЕНИЕ 

 
След извършена проверка от АС –Варна на дейността на Окръжен съд 

Варна за предходния отчетен период бяха дадени препоръки за подобряване 
дейността и работата на ГО.  

По т.1 бяха дадени препоръки за предприемане на мерки срещу допускане 
просрочия на инструктивните срокове за произнасяне, с които препоръки 
колегите бяха запознати. Конкретни мерки не са набелязани, но и считам, че за 
жалост не биха могли да бъдат взети такива. В прерогатива на 
административния ръководител е единствено да следи дали при излизане на 
колегата в отпуск същият е изписал възложените му актове и прецени дали да 
разреши или не отпуска. Отклонение от това правило не е допускано, изключая 
случаите на отпуск, ползван поради наложителна карантина или заболяване от 
Ковид-19, при което колегата не желае да ползва отпуск по болест. 

Следва да се отбележи и факта, че поради карантинирането на колеги или 
поради заболяването им останалите колеги бяха натоварени да заместват 
отсъстващите в открито съдебно заседание, както и в закрити такива. С оглед 
спазване на инструктивните срокове колегите положиха максимални усилия и 
изготвяха съдебните актове по възложените им дела дистанционно, като в 
отделението беше създадена организация да се осъществи фактическото 
предаване на делата на заболелите или карантинираните колеги, както и за 
вписването на актове в новата ЕИСС въпреки отсъствието на докладчика. 
Независимо от горното, голяма част от допуснатата забава при изготвяне на 
актовете от открити и разпоредителни заседания се дължи именно на 
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отсъствието на докладчиците и обективната невъзможност да разглеждат 
възложените им дела.  

Именно с оглед спазването на разумните срокове за насрочване и 
разглеждане на делата, както и съобразно решението на ВСС, че делата ще 
бъдат разгледани и през летните месеци, когато по принцип е така нар. 
съдебна ваканция, през лятото бяха насрочвани открити съдебни заседания в 
нормален график. Възможността за ползване на летен отпуск беше съобразена 
с насрочените дела и за не повече от две-три седмици, с прекъсване между 
тях.  

Положителен показател е обстоятелството, че през времето на 
извънредното положение колегите активно продължиха да изписват съдебни 
актове, макар и работейки дистанционно, като към 13.05.2020 г. бяха 
постановени актове по всички дела, обявени за решаване преди извънредното 
положение, постъпилите частни жалби преди и след 13.03.2020 г. Към 
13.03.2020 г. имаше неприключени само 4 бр. дела по обективни причини. 

Следва да се отбележи и че след възстановяване на откритите съдебни 
заседания не се допусна забава при насрочване на делата- откритите съдебни 
заседания във всички състави бяха насрочени предварително и откритите 
заседания започнаха още от 18.05.2020 г.  

2. По дадената по т. 2 препоръка е налице изцяло изпълнение на същата, 
доколкото разпоредителни заседания се провеждат по всички въззивни дела, 
като съставът се произнася с определение в закрито съдебно заседание, в 
което се извършва доклад на жалбата, проверява се нейната допустимост и 
редовност, както и се произнася по направените доказателствени искания.  

3. По т.3 от препоръките също е налице изпълнение, доколкото е видно, че 
броят на делата с отменен ход по същество е намалял- от 10 бр. за предходния 
период на 4 бр. за 2020 г. Горното е показател, че колегите са успели да 
извършат адекватна преценка по редовността на исковите молби и жалбите, 
независимо от големия обем на постъпленията и екстремните условия на 
работа. /през извънредното положение – възможността на колегите да се 
запознаят с новообразуваните им дела беше веднъж седмично за по два-три 
часа по график/, а след 13.05.2020 г. – насрочените заседания бяха твърде 
компресирани. Затова и считам, че изпълнението на тази препоръка особено в 
извънредните условия, при които са работили колегите през отчетния период, е 
особено важна. 

По т.4 от препоръките също намирам, че е налице подобрение на 
комуникацията между съдебния помощник и съдията, но с по-конкретни данни 
разполага АС Варна. 

По т. 5 от препоръките е обърнато внимание на съдебните служители за 
воденето на Регистъра на решенията с оглед спазване изискванията за защита 
на личните данни.  

 
През 2019 г. в Окръжен съд Варна беше извършена комплексна планова 

проверка от Инспектората при ВСС, като Актът, с който приключи проверката, 
беше изпратен на проверявания съд през месец февруари 2020 г. Бяха дадени 
няколко препоръки, като част от тях, касаещи срочността на произнасяне и 
спазването на инструктивните срокове се припокриват с дадените от АС Варна 
препоръки. Дистанционно, посредством създадена виртуална стая, колегите в 
Гражданско отделение са разгледали всички дадени препоръки като досежно 
т.3, 4 и 5 е обърнато внимание за спазване на законоустановените срокове. По 
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т.2 в Акта на Инспектората при ВСС беше дадена препоръка за изработване на 
вътрешни времеви стандарти за произнасяне по делата. След обсъждане 
отново в дистанционен режим съдиите при ОС Варна са се запознали с 
препоръката и са изразили становище, че към настоящия момент 
изработването на единни времеви стандарти е неприложимо, доколкото 
предвид спецификата на различните производства, които са предмет на 
разглеждане пред съдиите в Окръжен съд Варна- първоинстанционни и 
въззивни такива, е невъзможно въвеждане на общи стандарти.  

Следва да се има предвид, че пречка за въвеждане на такива времеви 
стандарти е и обстоятелството, че считано от 01.07.2020 г. Окръжен съд Варна 
работи с новата ЕИСС като е едно от пилотните съдилища. Несъвършенствата 
на системата към момента затрудняват в значителна степен спазването на 
срокове при отсъствие на член от състава или докладчика, тъй като 
отсъстващия не може да бъде заместван ефективно без да се налага 
преразпределяне на делото на нов докладчик или без да бъде определен нов 
член на въззивен състав, различен от дефинирания.  

При отстраняване на тези технически проблеми съдиите в двете 
отделения отново ще подложат на анализ необходимостта от очертаване на 
времеви рамки за изпълнение на задължения по чл.140, чл. 374 ГПК и чл. 267 
ГПК. 

И не на последно място, следва да се отбележи, че работата на колегите в 
Гражданско отделение беше особено затруднена през изминалия отчетен 
период предвид въвеждането на новата ЕИСС, като Окръжен съд Варна беше 
пилотен съд. Въвеждането, обучението, усъвършенстването на системата, за 
което бяха дадени множество препоръки към разработчиците от страна на 
колегите чрез системния администратор, допълнително отнемаха време и 
усилия, непривични за специфичната съдийска дейност. Въпреки това, горното 
не се отрази в високите резултати, показани от колегите в отделението на фона 
на извънредните условия, които ни предложи отчетната 2020г. 
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IV. ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ  
 
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ за отчетния период 2020 г. 
 
Съдии, работили в Търговско и фирмено отделение през 2020 г. 
 

№ имена на съдията длъжност Год. отработени 

месеци 

1 Марин Георгиев Маринов  председател 2020 12 

2 Мария Кирилова Терзийска зам.-председател 2020 12 

3 Галина Чавдарова Неделчева съдия 2020 12 

4 Даниела Димова Томова съдия 2020 12 

5 Даниела Илиева Писарова* съдия 2020 10.5 

6 Диана Димитрова Митева съдия 2020 12 

7 Диана Колева Стоянова* съдия 2020 0 

8 Елина Пламенова Карагьозова съдия 2020 12 

9 Жана Иванова Маркова-Колева съдия 2020 12 

10 Женя Радкова Димитрова*  съдия 2020 0 

11 Мария Иванова Христова* съдия 2020 0 

12 Мила Йорданова Колева* съдия 2020 0 

13 Пламен Атанасов Атанасов съдия 2020 12 

14 Радостин Георгиев Петров съдия 2020 12 

15 Ралица Цанкова Костадинова* съдия 2020 4 

16 Светлана Тодорова Димитрова съдия 2020 12 

17 Тони Кръстев Георгиев съдия 2020 12 

18 Цвета Павлова Желязкова съдия 2020 12 

19 Цветелина Георгиева 

Хекимова 

съдия 2020 12 

20 Николай Дойчинов Дойчев* мл.съдия 2020 0 

21 Филип Стоянов Радинов* мл.съдия 2020 8 

22 Ивелина Диянова Чавдарова мл.съдия 2020 6 

23 Десислава Георгиева 

Манасиева – Жекова  

съдия, 

командирован от 

РС - Варна 

2020 10 

 
Общо човекомесеца за отделението – 100.5 
 
 * Съдия Женя Димитрова е командирована във ВСС, член на КАК до 
14.09.2020 г., от 15.09.2020 г. до 31.12.2020 г. е командирована в Апелативен 
съд – София. 
 * Съдия Мария Христова е командирована в Апелативен съд – Варна 
през цялата 2020 г. 
 * Съдия Даниела Писарова е командирована в Апелативен съд – Варна 
за периода от 01.10.2020 г. до 15.11.2020 г. 
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 * Съдия Дияна Стоянова е в отпуск за отглеждане на малко дете през 
цялата 2020г. 
 * Съдия Мила Колева е в отпуск за отглеждане на малко дете през 
цялата 2020г. 
 * съдия Ралица Костадинова – преминала от Гражданско отделение в 
Търговско отделение, считано от 01.09.2020 г. 
 * Младши съдия Никола Дойчинов Дойчев е командирован в Районен 
съд – Варна за периода от 01.01.2020 г. до 01.07.2020 г., след която дата е 
назначен за районен съдия в Районен съд – Провадия. 
 * Младши съдия Филип Стоянов Радинов е разглеждал дела в 
Търговско отделение от 01.01.2020 г. до 01.09.2020 г., когато е командирован в 
Районен съд – Варна.  
 * Младши съдия Ивелина Диянова Чавдарова е назначена от 
01.07.2020 г. и е разглеждала дела в Търговско отделение от тази дата до края 
на отчетния период. 
 * Съдия Десислава Жекова е командирована от Районен съд – Варна и 
разглежда дела в Търговско отделение от 02.03.2020 г. 
 

Общият брой съдии по щат към 31.12.2020 г. е 23, от които заети 20/21 
броя, а реално работилите през годината съдии са 18. Към края на отчетния 
период фактически правораздават петнадесет титулярни съдии, един 
командирован от Районен съд - Варна и един младши съдия. 

Със заповеди на Председателя на ВОС в отделението са формирани пет 
постоянни въззивни състава, чийто персонален състав търпи промяна през 
годината предвид овакантяване, респективно заемане на свободни щатни 
бройки в отделението. 

Актуален персонален състав към края на отчетния период: 
Първи състав - М. Маринов, М. Терзийска, Е. Карагьозова, Р. Костадинова. 
Втори състав – Д. Митева, Цв. Павлова, Пл. Атанасов, мл.съдия.  
Трети състав – Д.Писарова, Св. Тодорова, Цв. Хекимова 
Четвърти състав – Ж.Маркова, Т. Кръстев, Д. Жекова. 
Пети състав – Д.Томова, Г. Чавдарова, Р. Петров. 
 Броят на титулярните съдии и текучеството им /командироване/, не 
предполага създаване на шести въззивен състав. В изрични заповеди, в 
съставите, където правораздава и четвърти съдия, е посочено с кой от другите 
двама членове на отделението се произнася. 
В работата си съдиите се подпомагат от двама съдебни помощника – Дияна 
Димитрова и Александър Цветков (до 30.11.2020 г.) и 21 служители, от които 14 
деловодители, /трима служители на Фронт-офис в ТО/ и 7 съдебни секретари. 
Завеждащ служба „Деловодство” е Жулиета Желева, а Завеждащ служба 
„Секретари” е Христина Атанасова.  
 
 

2. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПОСТЪПЛЕНИЕ И 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА НАТОВАРЕНОСТТА НА 
СЪДИИТЕ. СИСТЕМА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НАТОВАРЕНОСТТА НА СЪДИИТЕ 

 
В Търговско отделение отсъства обособеност на първоинстанционни и 

въззивни състави. От заместник-председателите на ГО и ТО съгласувано са 
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изготвени принципни правила за разпределение на делата между двете 
отделения. 

Разглежданият отчетен период се характеризира със специфики в 
разпределението на делата с оглед въвеждане на ЕИСС от 01.07.2020 г. в ОС 
Варна като пилотен съд. Поради това и до 30.06.2020 г. освен 
първоинстанционните търговски дела /в това число частни производства/ 
въззивните дела, разглеждани в отделението са образувани като търговски, а 
считано от 01.07.2020 г. като въззивни и въззивни частни граждански дела с 
оглед спазване номенклатурата на видовете дела по чл. 80 от ПАС. 

Разглеждани от съдиите в търговско отделение видове дела: 
първоинстанционни търговски, въззивни граждански, дела по несъстоятелност, 
частни жалби, жалби срещу откази на длъжностите лица при Агенция по 
вписванията за вписване, заличаване и обявяване в търговския регистър, 
молби за допускане на обезпечение на бъдещи искове, искания по чл. 19 ал.6 
от ЗТРРЮЛНЦ, молби по чл. 405 ал.3 от ГПК и други.  

Продължава работата на съдиите и по фирмени дела - по искания за 
вписване и промени на обстоятелства, подлежащи на вписване на ЮЛНЦ, 
чиято регистрация се извършва от Окръжния съд. 

Няма промяна спрямо предходните години и в начина на разпределение 
на делата, която дейност чрез ЦСРД /за образуваните дела до 30.06.2020 г./ и в 
модул „Разпределение“ в ЕИСС /за делата, постъпили от 01.07.2020 г./ се 
извършва от ръководителя на отделението, а при отсъствието му от съдия, 
определен с нарочна заповед на Председателя на съда. 

Всички постъпили дела се разпределят от Заместник-председателя на 
случаен принцип чрез ЦСРД и ЕИСС, а при отсъствието му с нарочна заповед 
на Председателя се определя съдия от отделението за разпределение на 
делата измежду съдиите с издаден електронен подпис – Диана Митева, Цвета 
Павлова и Пламен Атанасов. При разпределение се спазват утвърдените 
вътрешни правила за случайно разпределение в ОС Варна, правилата за 
разпределение на дела в ТО, които в пълна степен гарантират спазване на 
принципа по чл. 9 ал.2 от ЗСВ. За отделението са в сила и правила за 
заместване при отсъствие на съдия в ТО. 

През периода на извънредното положение от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 
г. в изпълнение на заповедите на Министъра на здравеопазването, указанията 
на ВСС и заповедите на Административния ръководител на съда, съдиите 
правораздаваха по график с оглед обезпечаване произнасянето по бързи 
производства. По график бе организирана и работата на съдебните служители. 

Графици за работа и дежурни състави за 2020 г. традиционно бяха в 
сила в периода на ползване на годишен отпуск както и по отношение 
произнасяне по фирмени дела. През годината няма период на съдебна 
ваканция по смисъла на чл. 329 ал.1 от ЗСВ. 

Всички съдии са със заложен процент на натовареност по всички групи 
100%. По-нисък процент натовареност имат съдиите-наставници, Заместник- 
председателя и Председателя като същата е определена на осн. чл. 12 ал.9 от 
ПОНС и съответните приложения към Правилата. 

За 2020 г. не могат да се изведат обективни данни за натовареност на 
съдиите. В СИНС продължават да се въвеждат данни при приключване, 
единствено за дела, образувани до 30.06.2020 г. В същото време модула за 
изчисляване натовареността в ЕИСС продължава да не функционира 
съобразно заложеното задание от ВСС и изработените от работните групи към 
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КСКНСС на СК на ВСС „мапинги“, които би следвало да отчитат натовареността 
по делата по съответните етапи. Към края на 2020 г. не се отчита в пълна 
степен и допълнителната дейност на съдиите съгласно приложение 3.3. и 3.4. 
за граждански и търговски дела. 

Въпреки всичко, само данните в СИНС сочат средна натовареност на 
съдия в отделението 106.62. което е в рамките на нормалната натовареност по 
чл. 16 ал.1 от ПОНС. Към тази следва да се прибави и натовареността, макар 
отчетена не в пълен обем от ЕИСС, която средно за титулярен съдия в ТО е 
38.79, респективно общата натовареност е над нормалната по ПОНС. 
 

3. ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ДЕЛА ПО ВИДОВЕ : 
 

Таблица 1 

СПРАВКА  
за постъпилите дела 

2018-2020 

 

Инстанция 
Година 

2018 2019 2020 

I 1163 985 957 

II 854 1149 985 

Общо 2017 2134 1942 

    

 
Данните сочат намаляване на постъпленията по въззивни граждански 

дела, разглеждани в ТО през отчетната година и връщане около нивата за 2018 
година. 

При първоинстанционните дела не се наблюдава промяна във 
фактическата и правна сложност на делата, която традиционно е висока. 

Не е налице спад в тежестта на разглежданите първоинстанционни дела, 
поради вида на образуваните, а именно: 

Облигационни искове общо 401 броя /в това число шифър 2100, 604, 
21130/, близък до този от 2019 г. – 399 броя и този за 2018 г. – 416 броя. Тези 
производства се характеризират и с най-много процесуално и материално 
правни усложнения.  

Продължава да спада броят на първоинстанционни дела с шифър 2800 – 
искове за прекратяване на юридически лица – от 143 броя през 2019 г. и при 
220 броя за предходната, през тази отчетна новообразуваните дела са 102 
броя. Тази категория дела не се характеризира с фактическа и правна 
сложност. 

Исковете за недействителност на ТД, защита на членствени права, 
отмяна решения на ОС на ТД, заплащане на дивиденти и дружествени дялове, 
и искове по чл. 29 от ЗТР – общо 29 броя, близък до този от предходния 
отчетен период общо 26 броя, идентичен на този за 2018 г. Запазва се 
тенденцията по голяма част от делата с предмет дружествени спорове 
исковете да се предявяват в условията на обективно съединяване - за защита 
на членствени права по чл. 71 от ТЗ и по чл. 74 от ТЗ, или са съединени с 
искове по чл. 29 от ЗТР. 
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Броят дела, образувани по молби по глава 7-ма от ГПК – процедури по 
Регламенти на ЕС се запазва спрямо предходната година – 5 броя при 6 броя 
за 2018 г. През 2019 г. основно производствата са по Регламент 1896/2006 г. за 
издаване на европейска заповед за плащане.  

Продължава спада в броя на образуваните дела с шифър 21300 – жалби 
срещу откази на длъжностни лица по ЗТРРЮЛНЦ – новообразувани 130 броя 
при 181 броя за 2019 г. и 202 броя образувани за 2018 г. При тази категория 
дела не се наблюдава еднотипност на отказите и жалбите, поради което и 
броят от този вид пряко рефлектира върху натовареността на съдиите в 
отделението. 

Съществена разлика се наблюдава в броя на образуваните дела по 
молби за откриване производство по несъстоятелност като постъпилите нови 
са 82 броя което е близо 100% повече от предходния отчетен период с 44 дела 
и тези за 2018 г. - 52 броя. Следствие обявеното извънредно положение в 
страната в резултат на СОVID 19, имащо за последица затваряне на търговски 
обекти, дружества, осъществяващи дейност в туризма и спад на заетостта в 
сферата на транспорта се открои като функция увеличението на делата за 
несъстоятелност като в повечето случаи при новообразуваните дела 
неплатежоспособността се твърди да е следствие световната грипна пандемия 
и отражението й върху икономиката. 

При въззивните производства се наблюдава значително намаляване на 
процента новообразувани като за разлика от предходния отчетен период 
наблюдаваната кампанийност на определена категория дела не е така 
сериозно застъпена. 
 
 

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДЕЛА. 
Таблица 2 

СПРАВКА  
за общо дела за разглеждане в отделението 

2018 – 2020 
 

Инстанция 
Година 

2018 2019 2020 

I 1535 1452 1396 

II 950 1226 1103 

Общо 2485 2678 2499 

 
 

Таблица 3 

СПРАВКА 
за проведени открити съдебни заседания и закрити съдебни заседания 

2018 – 2020 

 

Инстанция 
Година 

2018 2019 2020 

I 14041 13999 12384 

II 1993 2507 2192 

Общо 16034 16506 14576 
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Таблица 4 

СПРАВКА 
за проведени открити съдебни заседания 

2018-2020 
 

Инстанция 
Година 

2018 2019 2020 

I 9871 1131 869 

II 371 510 418 

Общо 1358 1641 1287 

 
 
 4.1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ И ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА 
 

За отчетния период трудно може да се направи съпоставка с 
предходните предвид времевите отрязъци на обявено извънредно положение в 
страната и продължилата през цялата година епидемиологична обстановка.  

Само за 2020 г. броят на отсрочените дела в периода 13.03.2020 г. – 
13.05.2020 г. е общо 239, което безспорно се отразява върху намаления брой 
на проведените открити съдебни заседания, а и на тези от закрито заседание, 
тъй като в процесния период и броят на постъпленията на дела в съда и 
образуваните е значително по-малък спрямо предходните периоди. При все 
това общият брой на проведените ОСЗ и закрити такива сочи на стриктно 
изпълняване работата от съдиите, въпреки възникналата ситуация и особено 
като се има предвид предизвикателството с работата в ЕИСС, внедрена от 
01.07.2020 г. 
 

4.3. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА: 
Таблица 5 

СПРАВКА  
за отложени заседания 

2018-2020 

 
инстанция 2018 2019 2020 

I 426 528 418 
II 42 45 40 

Общо 465 573 458 

 
 
Трите най-често срещани причини за отлагане на делата: 
    1. Назначаване на съдебна експертиза 
    2. За събиране на други доказателства  
    3. Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел, непредставяне 
на заключение в срока по чл. 199 от ГПК. 
 
 През 2020 г. основната причина за отлагане на делата е поради 
непредставяне на заключение на експерта в срока по ГПК – 121 броя или за 
изготвяне на експертиза – 136 броя дела. Отлаганията са следствие 
заболявания на експертите от COVID 19, заболявания на страни и процесуални 
представители, разбира се и поради това, че много често броят на 
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експертизите по някои видове дела е повече от една /исковете по чл. 432 от КЗ, 
искове, произтичащи от правоотношения по договори за строителство и други/. 
По делата на банкови институции и други финансови такива срещу 
потребители, предвид и задължението на съда да следи за неравноправни 
договорни клаузи, често се налага и служебно назначаване на експертизи за 
преизчисляване размера на вземанията. Своевременното внасяне на депозит 
от страната също оказва влияние върху показателя „отлагане“. 

 
 

5. СВЪРШЕНИ ДЕЛА, СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА 
СЪДЕБНИ АКТОВЕ. 

 
Таблица 6 

СПРАВКА  
за свършените дела 

 

Година Инстанция 
Дела за 

разглеждане 
Свършени 

Свършени 
в 3-

месечен 
срок 

% на 
свършените 
в 3-месечен 

срок 

2018 

I 1535 1068 811 76% 

II 950 873 770 88% 

Общо 2485 1941 1581 81% 

2019 

I 1452 1013 720 71% 

II 1226 1108 929 84% 

Общо 2678 2121 1649 78% 

2020 

I 1396 940 625 66% 

II 1103 961 777 81% 

Общо 2499 1901 1402 74% 

 
 

5.1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА: 
 

5.1.1. Приключените първоинстанционни дела са 940 броя, от които в 
тримесечен срок 66% като се отчита лек спад по този показател спрямо 
предходния период. Бързото приключване е функция и на отлагането на 
делата, което във фазата по доказателствата в повечето случаи зависи от 
процесуалното поведение на страните и на другите участници в 
производството, а не на съда. Следва да се отчете и обстоятелството, че 
всички дела без изключение в периода на извънредното положение, а и след 
това поради заболяване на съдии от отделението или карантиниране, бяха 
отсрочени, което оказва влияние върху показателите по този раздел, без да са 
значително влошени. 

Броят на прекратените производства е 214, от които по спогодба 15 броя 
и 199 по други причини. 

Традиционно процентът на приключилите частни търговски дела в 
тримесечен срок е много висок – за 2020 г. показателят е 99%. 

5.1.2. Свършени дела по видове:: 
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–  375 броя по облигационни спорове, при 401 за 2019 г. и 304 броя за 
2018 г., включващи  дела със статистически шифър 2100 и 604.  

- 18 броя броя по искове с правно основание чл. 694 и чл. 646 и сл. от ТЗ 
при 27 за 2019 г. и 35 броя за 2018 г.  

- 73 броя дела по молби за несъстоятелност при 43 броя за 2019 г. и 67 
броя за 2018 г.  

- 18 броя искове по чл. 74 и чл. 71 от ТЗ при 17 за предходната година и 
18 броя за 2018 г.  

- 98 броя дела за прекратяване дейността на търговци при 173 от тази 
категория за 2019 г. и 217 броя за 2018 г.  

- 128 броя жалби по ЗТРРЮЛНЦ при 179 за 2019 г. и 201 броя през 2018г. 
- 141 броя молби за допускане на обезпечение на бъдещи искове /спрямо 

129 за 2019 г. и 139 за 2018 г./.   
Със съдебен акт по същество са приключени 726 броя. 
Броят на приключените дела е и функция на постъпилите, поради което и 

резонно е наблюдаваното намаление на свършени дела.  
Относно причините за прекратяване, могат да се посочат: оттегляне и 

отказ от иска, сключване на съдебна спогодба и неизпълнение на указанията 
при оставяне без движение на нередовните искови молби, а също и 
завеждането на дела пред Окръжен съд, родово или местно подсъдни на други 
съдилища.  

 
5.2. ВЪЗЗИВНИ ПРОИЗВОДСТВА: 
 
5.2.1. Общият брой на свършените въззивни и въззивни частни дела е 

961 броя, от които приключени в тримесечен срок   - 777 броя или 81%. 
За предходната година показателите са съответно приключени 1108 

броя, от които в тримесечен срок 929 броя, равняващи се на 84%. 
За 2018 г. са приключени 873 броя, от които в тримесечен срок 770 броя, 

равни на 88%. 
И през този отчетен период, въпреки наложилото се отсрочване на дела 

в периода на извънредно положение, се запазва висок процента на приключени 
в тримесечен срок дела - показател за срочност в работата на съдиите в 
отделението. По правило процентът на дела, по които се допускат и събират 
доказателства е незначителен, което предопределя и възможността за бързо 
приключване на въззивното производство. 

Приключването на дела след тримесечния срок се дължи на насрочване 
за периоди след 13.05.2020 година, както и на причини, посочени в таблица № 
5, относно отлагането на делата, което обичайно е много нисък процент при 
въззивните дела.  

5.2.2. Решените със съдебен акт дела са 798, а прекратени 162 броя 
дела. 

За 2019 г. от общо приключилите дела, със съдебен акт по същество са 
решени 948 броя, а прекратени са 160 броя дела. 

За 2018 г. по същество са приключили 699 броя, а броят на 
прекратените е 174 броя, при показатели за 2017 г. по същество решени 765 
броя, и 175 броя прекратени.  

5.2.3. През настоящия отчетен период както и през предходните в 
огромната си част решенията на районните съдии са потвърдени. 
Относителният дял на обезсилените решения през отчетния период е 2.8% при 
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2.30% за предходната година и 1.9% за 2018 година. Делът на изцяло 
отменените решения е 12.2% при 10.7%, за 2019 г. и 10% за 2018 г. Като цяло 
може да се отчете, че в огромната си част съдиите от районните съдилища 
подготвят задълбочено делото и спазват процесуалните правила и норми. 

 
5.3. СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: 
 

Таблица 7 

СПРАВКА 
за срочност на съдебните актове 

 

Инстанция 

Година  

2018 2019 2020  

Общо 
до 1 

месец 
над 1 
месец 

% на 
актовете 
в 1-мес. 

срок 

Общо 
до 1 

месец 
над 1 
месец 

% на 
актовете 
в 1-мес. 

срок 

Общо 
до 1 

месец 
над 1 
месец 

% на 
актовете 
в 1-мес. 

срок 

 

I 829 824 5 99% 810 797 13 98% 726 700 26 96%  

II 699 699 0 100% 948 945 3 100% 798 774 24 97%  

Общо 1528 1523 5 100% 1758 1742 16 99% 1524 1474 50 97%  

              
 

Съдебните актове по първоинстанционни и въззивни дела са 
постановявани изключително в срока по чл. 235 от ГПК.  

Справката по-горе отразява запазване през последните три години на 
високия процент срочност спрямо незначителен брой дела. Една от причините 
за невъзможност съдиите да постановят решения в срок е и заболяване или 
карантиниране или съобразяване с изготвени графици за достъп до сградата на 
съда в периода на извънредно положение. 

През годината няма подадени молби по чл. 255 от ГПК, което също е 
атестат за своевременното и адекватно процесуално поведение по делата от 
страна на колегите от отделението. 

 
 

6. НЕПРИКЛЮЧИЛИ В РАЗУМЕН СРОК ДЕЛА – БРОЙ И ПРИЧИНИ 

 
В отделението има 35 броя дела, които са образувани през периоди 2018 

година и предходни. Основна причина за неприключване на делата е спиране 
на производството по чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК – 29 броя. По голяма част от 
делата производствата са възобновени. 

По другата част от делата причините са: изготвена съдебна поръчка за 
снабдяване с удостоверение за наследници или съдебна поръчка за връчване 
на документи, продължителна процедура по уточняване на предявените искове, 
частично прекратяване, предизвикало инстанционна проверка, необходимост от 
продължителен срок за изготвяне на СТЕ и други. 
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7. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
 
През отчетния период делата с отменен ход по същество са общо 5 броя 

– 4 първоинстанционни и 1 въззивно, който е незначителен спрямо всички 
решени дела. За 2019 г. този брой е 6, докато през 2018 г. броят е бил 9 
първоинстанционни дела.  

Като причини за отмяна хода по същество може да се посочат отказ от 
иска, необходимост от събиране на доказателства, необходимост за връщане 
на дело на ВРС за отстраняване на ОФГ. 

Традиционно, спрямо общия брой решени дела считам, че броят на 
делата от тази категория се запазва в минимум и сочи на прецизна и 
задълбочена работа на колегите съдии по делата. 

 
 
8. НАТОВАРЕНОСТ 

Таблица 8 

СПРАВКА  
средна месечна и средна годишна натовареност на един съдия 

2018-2020 г. 
 

Средна месечна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 9.96 11.18 9.98 

Дела за разглеждане 12.27 14.03 12.85 

Свършени дела 9.59 11.11 9.77 

    

Средна годишна натовареност на един 
съдия 

Година 

2018 2019 2020 

Постъпили дела 119.53 134.14 119.81 

Дела за разглеждане 147.26 168.34 154.18 

Свършени дела 115.02 133.33 117.29 

 
Натовареността в търговско отделение се определя на база отработени 

човекомесеци и отразява действителната натовареност на съдиите според 
броя на фактическите работещи в отделението съдии за отчетния период. За 
2020 г. човекомесеците са 194.5 при 190.9 за предходната година и 202.5 
човекомесеца за 2018 г.   

Всяка от таблиците отразява средната месечна и годишна натовареност 
на един съдия по критерии постъпили дела, дела за разглеждане и свършени. 

За 2020 г. е налице спад в показателите на натовареност до тези от 2018 
г., което е функция на по-малко постъпилите дела в отделението.  

В отделението работят двама съдии с по-малък процент натовареност – 
Председателят и Заместник-председателят, поради което и натовареността на 
останалите съдии, разглеждащи дела при 100% натовареност е малко по-
висока. 

Вън от горните цифри /касателно натовареност при свършените дела/ са 
и постановените от съдиите актове в закрито и разпоредително заседание. 
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9. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
Таблица 9 

СПРАВКА  
 

за резултати от обжалване на съдебните актове 

 
 

Таблицата по-горе показва броя на върнати от обжалване съдебни 
актове, в това число Решения и Определения. В отменени актове са 
посочени единствено тези с индекс от инстанционна проверка 3, а в изменени с 
индекс 5, доколкото това са индекси, при които решенията или определенията 
са отменени поради причини стоящи у съда от процесуално и материално 
правно естество. 

 
През отчетния период броят на общо обжалваните актове е 356, от които 

301 първоинстанционни и 55 въззивни. Върнати от инстанционна проверка са 
263 броя. 

Изцяло потвърдени и недопуснати до касация са 65% от актовете, което 
е малко по-нисък процент от този през предходната година. Изцяло отменени 
решения са 7% /поради процесуални нарушения и неправилно приложен 
материален закон от съда/, броят на частично отменените е 19%.  

Частичната отмяна на актове в много от случаите е само касателно 
размера на претенцията, което особено важи за производствата по искове на 

Година 

Върнати от 
обжалване 

Резултат 

Изцяло 
потвърдени 

Изцяло 
отменени/ 

обезсилени 

Частично 
отменени/ 

обезсилени 

Недопуснати до 
касационно 
обжалване 

Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо Реш. Опр. Общо 

2018 г. 179 213 

392 

106 139 245 23 52 75 32 14 46 6 2 8 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

46% 54% 59% 65% 63% 13% 24% 19% 18% 7% 12% 3% 1% 2% 

2019 г. 151 64 

215 

85 50 135 17 8 25 19 2 21 10 4 14 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

70% 30% 56% 78% 63% 11% 13% 12% 13% 3% 10% 7% 6% 7% 

2020 г. 187 76 

263 

105 49 154 14 13 27 36 4 40 14 3 17 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

71% 29% 56% 64% 59% 7% 17% 10% 19% 5% 15% 7% 4% 6% 
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трети лица срещу застрахователи за присъждане на обезщетения за 
претърпени неимуществени вреди. Следва да се има предвид, че предстои 
приемане на изменение в правилата за прилагане на индексите от 
инстанционна проверка. Новите индекси в по-голяма степен ще отчетат 
прецизно работата на съдията и качеството на постановените актове. 

Съпоставката в отчетните периоди сочи на запазване тенденцията за 
много добро качество на работа на колегите в отделението.  

 
 

10. ФИРМЕНИ ДЕЛА 
 

Работата във фирменото отделение през отчетния период се ръководи 
от Заместник-председателя на ТО, която осъществява и разпределението на 
постъпващите дела и контрол върху деловодната работа. През последните 
години и в това число отчетния период, работата на съдиите в отделението се 
състои основно в произнасянето по фирмени дела – по новообразувани за 
регистрация на адвокатски дружества по ЗАдв, ЖСК, клонове на религиозни 
вероизповедания, синдикални организации по КТ и други; по искания за 
вписване и промени на обстоятелства, подлежащи на вписване.  

През годината съдиите в отделението дават дежурства на ротационен 
принцип за обработка на постъпващия доклад по издаване на удостоверения 
/вкл. и за пререгистрация/, както и на постъпващата кореспонденция. 

Структурата на постъпилите фирмени дела е следната: 
Постъпили дела за първоначална регистрация са 5 броя при 6 броя за 

2019 г. и 9 броя за 2018 г. като четири дела са за регистрация на адвокатски 
дружества.  

За сметка на очевидно малкия брой постъпления на дела, именно 
предвид процеса по пререгистрация се наблюдава многократно увеличение на 
издадените удостоверения. 

През периода са издадени 266 броя удостоверения за пререгистрация на 
ЮЛНЦ и 3 броя за служебна пререгистрация на ЮЛ по §5г ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ.  

Броят на издадените удостоверения за несъстоятелност през годината е 
582. 

Навременното и качествено осъществяване на работата се дължи и на 
прецизната работа на деловодителите във фирмено отделение и „Фронт офис” 
на Търговско отделение. 

 
 
11. ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Отчетната година е белязана както от извънредното положение и 

епидемиологичната обстановка в страната следствие COVID, така и от 
въвеждането на ЕИСС от 01.07.2020 г. в ОС Варна, свързана с 
предизвикателства в работата със системата и множеството несъвършенства, 
някои от тях и до момента неотстранени. 

Горните фактори рефлектираха както върху постъпленията на делата, 
така и върху натовареността на съдиите и служителите, предвид 
необходимостта от повече време за изграждане на навици за работа с ЕИСС от 
една страна, а от друга намаленият числен състав на присъстващите 
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служители в сградата на съда поради спазване на създадената организация за 
ограничаване разпространението на вируса. 

Що се отнася до делата, първоинстанционните търговски дела 
продължават да се характеризират с фактическа и правна сложност. Пряко 
отражение на проблемите в икономиката на страната е и два пъти увеличение 
броя на делата за несъстоятелност, което безспорно следва да се отчете в 
негативен аспект, но към момента не може да се говори за тенденция.  

Кадровата обезпеченост в отделението по щат през ревизирания период 
отговаря на нуждите за бързина, ефективност и качество на правораздаването. 
Затруднението в обработката на делата от служителите по причини посочени 
по-горе не оказа влияние върху коментираните показатели. Единствено 
недостатъчен е броят на съдебните помощници в отделението, които са високо 
квалифицирани и нуждата от такива кадри е безспорна. 

През 2019 г. бе извършена планова проверка от ИВСС за работата на 
Търговско отделение като докладът постъпи на 26.02.2020 г. Анализ на същия 
бе направен на ОС на съдиите от отделението на 10.03.2020 г. като се 
разискваха препоръките от проверяващите и взети съответни решения. Следва 
да се отчете изключително положителното като цяло становище на 
инспекторите за работата на Търговско отделение при Окръжен съд Варна. По 
поставените от Варненски апелативен съд в Акта за проверка за 2019 г. 
препоръки също бяха взети съответни решения. 
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V. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1.1. Съдии 
През 2020 година в Наказателно отделение на Окръжен съд Варна 

съществуваше кадрова стабилност, основно по  отношение на съдийския 
състав, а също до голяма степен в служба деловодство и секретари. През 
месец март съдия Светослава Колева встъпи като съдия в  АС – Варна, а още 
един съдия от месец февруари до края на годината беше командирован в АС 
Варна- съдия Св.Даскалова, както и съдия Панева за кратък период от време. В 
отделението е работил младши съдия Ивелина Чавдарова от месец юли в 5 
състав, като също е участвала и в останалите въззивни състави по заместване 
като член на  състава. Съдия Димо Димов се пенсионира на 29.04.2020 г., като 
от началото на периода не са му  се разпределяни дела от ОХ и по глава 21 от 
НПК, а от края на март- изцяло освободен от разпределение/. От общо 19 заети 
щата за съдии в отделението, поради решение на решение на ОС на ВОС една 
от тях беше разпределена  в Търговско отделение на съда.  В началото на 
годината се разделихме завинаги със съдията Николай Петков, който почина 
внезапно. През годината по щат са работили съдиите - Асен Попов, Деян 
Денев, Димо Димов /до 29.04.2020 г./, Жулиета Шопова, Иваничка Славкова, 
Красимир Гайдаров, Марин Атанасов, Мая Нанкинска, Николай Петков /до 
19.02.2020 г./, Петър Митев, Румяна Петрова, Светла Даскалова 
/командирована в АпС от средата на февруари 2020 г./, Светлозар Георгиев, 
Станчо Савов, Стоян Попов, Трайчо Атанасов, Уляна Савакова, Яна Панева. 
Заместник председател на отделението през годината е съдия Ив.Славкова. 
Съдиите са работили в шест постоянни въззивни състава, които заседават по 
предварително утвърден график. 

Със съдиите е работил съдебния помощник Елена Геренска, която е в 
отделението от декември 2015 г. Тя е професионалист с много практически 
опит, отлична теоретична подготовка, както и административни умения. За 
поредна година тя вършеше възложената й работа качествено и в поставените 
срокове, особено що се отнася до въпроси, които изискват задълбочено 
проучване, включително и по отношение на правото на ЕС, а също и 
обобщение на съдебна практика.  През месец декември, след успешно участие 
в конкурс, е назначена за съдия в РС.  

1.2. Секретари, деловодство и фронт офис 
В наказателно отделение са работили девет секретар-протоколисти - 

Десислава Вълчева -  завеждащ служба, Катя Апостолова, Родина Петкова, 
Теодора Иванова, Галя Иванова, Елка Колева, Нели Йовчева, Нели Ковачева / 
в отпуск за отглеждане на дете от средата на годината/, Николета Николова. 
Текущите графици се изготвят от завеждащия служба „Секретари”, а 
задължение на секретарите е  разпределението на случаен принцип на 
съдебните заседатели. Секретарите, в по-голямата част с много голям опит, се 
справят с ежедневните си задължения, както и с непрекъснато променящи се 
графици, понякога в движение. Последното се предопределя от непрекъснато 
увеличаващия се брой дела за разглеждане в открито съдебно заседание, 
които се разглеждат в 7 дневен или по кратък срок, считано от образуването 
им.  
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Деловодната работа се е обезпечавала постоянно от шестима служители 
- Ивелина Симеонова–завеждащ служба, Ирина Енчева, Надя Иванова, Ценка 
Нейкова, Гинка Иванова, Галина Иванова. Деловодителите са разпределени 
равномерно да работят по дела на определени съдии – първа, въззивна 
инстанция, както и архивни дела. На служители в деловодството на НО, със 
съответните заповеди на  Председателя на съда, е възложено да разпределят 
някои категории дела – тези на  дежурен съдия и по точно определени 
предмети, както и попълване на данните по приключили дела в Системата за 
изчисляване на натовареността на съдиите, по посочените в работните карти 
показатели/ за дела, образувани до 30.06.20г./. 

Фронт офисът на отделението се осигурява от Дечка Петрова и 
Неделина Банушева. Във фронт офиса се обработват постъпващите в 
отделението дела и книжа, както и се правят всички справки по тях. Те  
извършват и други дейности, свързани с дневен и текущ доклад на заместник-
председател на отделението, като по този начин се спестява много 
административен капацитет и време, за да се обработят книжата. Неделина 
Банушева изпълнява и заявките за машинни преводи, които се извършват през 
портала на ЕК – Е-translating.   

 
 
2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА, ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ 

ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Образуването и разпределението на делата се извършва  от заместник-
председателя или в условията на заместване от друг разпределящ съдия чрез 
Централизирана система за разпределение на делата /ЦСРД/, а след 
30.06.2020 г. чрез ЕИСС. Разпределение на дела по дежурство се извършва и 
от съдебни служители.  Групите за разпределение са съобразени както с 
действителната очаквана тежест, предполагаема сложност и продължителност 
за разглеждане. Обособени са пет групи първоинстанционни и три въззивни, 
както и групи за дела по дежурство- първа и втора инстанция и дела по ЗСРС, 
които обаче винаги се разпределят ръчно, с оглед графика на дежурствата или 
вътрешните правила за разпределяне на дела по дежурство. Това се налага, за 
да не може при  ръчното разпределение на дела по дежурство или ЗСРС, което 
би се извършвало в съответната група да влияе на автоматичния избор и да 
рефлектира на общата натовареност на съдиите. 

Всяко новообразувано наказателно дело се разпределя на случаен 
принцип, изключение от правилото е въведено с Вътрешни правила за 
случайно разпределение, както и ВП за разпределение на делата в НО. Такива 
са например дела за групиране,  дела за контрол от досъдебната фаза, които 
се разглеждат и решават от дежурния съдия от отделението или от съдия, 
който при предходно дежурство се е произнасял по същото производство по 
искане за вземане на мярка за неотклонение, като кръгът от дела е  
предварително определен със заповеди на Председателя на ВОС, както и 
предвидените в ПАС хипотези - при  повторно внасяне на дело, прекратено  и 
върнато за доразследване, както и при повторно внасяне на въззивно дело, 
върнато от докладчика за администриране, при връщане от ВКС след 
определяне на подсъдност. 

На дежурен съдия са възложени делата, свързани с контрол по 
досъдебната фаза на разследването. Той се определя за една седмица, по 
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предварително изготвени графици, утвърдени със заповед на Председателя на 
съда. При прекомерна ангажираност за текущата седмица, следващият по 
график съдия - т.нар. резервен дежурен, е поемал част от ангажиментите на 
съответния колега. При необходимост от замяна на един дежурен съдия с друг 
/служебни или лични ангажименти/, промяната в графика се извършва със 
заповед на Председателя на съда.  

На случаен принцип, чрез ЦСРД и в ЕИСС, се определят и член-съдиите 
в разширени първоинстанционни състави, както и членовете на въззивните 
състави за открити съдебни заседания – само тези, които се разглеждат по 
гл.ХХІ от НПК, при необходимост от попълване на въззивен състав. Детайлни 
правила са приети и утвърдени с Вътрешни правила за случайно 
разпределение и формиране на съдебни състави в НО. Те включват хипотезите 
на заместване на съдиите при продължително отсъствие поради отпуск, 
командировка и болнични, обработване на текущ доклад на отсъстващи или 
напуснали съдии, обработване на архивен доклад и пр.  

Вече от пет години работят специализирани състави- първа и втора 
инстанция за разглеждане на дела с участници – деца. В наказателно 
отделение делата, по които подсъдими са непълнолетни лица или  пострадали 
са деца / лица до 18 години/ се разпределят на случаен принцип между  
четирима съдии от отделението, съгласно заповед № 1222/15 г. на 
Председателя на съда, като със Заповед № РД-0566/2016 г. е създадена 
организация на тези съдии да се разпределят и делата по чл. 222 и чл. 223 от 
НПК - в случаите, когато по досъдебни производства обвиняеми са 
непълнолетни или ще се провежда разпит като свидетел на лице до 18 години, 
делата се разпределят  измежду четиримата съдии, на случаен принцип и 
според присъствието им и останалите ангажименти. 

 
 
3. ОБРАЗУВАНИ И СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ПЕРИОДА  

2018 – 2020 г. 
 
Постъпили, свършени и дела за разглеждане, общо за 2020 г. са 

следните: 
- постъпили – 1469 дела 
- свършени – 1473 дела 
Като цяло има известно, но незначително намаление на общия брой 

постъпления /15 дела по-малко/, като разликата в постъплението на дела, 
според инстанцията е видно от долната таблица 

 
Постъпили дела 

 

Инстанция 
Година 

2018 2019 2020 

I 1011 1033 1053 

II 453 451 416 

Общо 1464 1484 1469 
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По отделни видове дела от съответната инстанция и тяхната динамика е 
видно от следната таблица 

 
Образувани и свършени  І инстанция по видове 
 

Година Видове дела Образувани Свършени 

2018 Обвинителен акт 99 93 

 Споразумение 31 30 

 АНД - общо 7 10 

 в.т.ч. по чл.78а НК 0 1 

 ЧНД - общо 874 870 

 в.т.ч. дела по чл.222 и чл.223 НПК  50 50 

 Общо 1011 1003 

2019 Обвинителен акт 101 107 

 Споразумение 53 53 

 АНД - общо 9 8 

 в.т.ч. по чл.78а НК 1 1 

 ЧНД - общо 870 864 

 в.т.ч. дела по чл.222 и чл.223 НПК  59 57 

 Общо 1033 1032 

2020 Обвинителен акт 114 106 

 Споразумение 50 51 

 АНД - общо 6 7 

 в.т.ч. по чл.78а НК 0 0 

 ЧНД - общо 883 890 

 в.т.ч. дела по чл.222 и чл.223 НПК  47 46 

 Общо 1053 1054 

 

Увеличават се леко дела по внесен обвинителен акт, като се 
затвърждава тенденцията от предходни години числото на актовете да се в 
границите около и малко над 100 за една година.  За поредна година намалява 
сериозно  броят на делата по чл. 222 и чл. 223 от НПК. По-голям е броят 
свършени НОХД, като са приключени дела и от предходни години. Намаляват и 
другите частни дела, като от тях съществено намалява всяка година делът на 
делата с предмет контрол от досъдебната фаза. През годината намаляват 
делата с предмет чл. 70 ал.1 от НК и други по изпълнение на наказанията – 
общо 120 бр./ код 2300/. Така, за  2018г. – 157 бр., за 2019- 120бр. дела, а за 
2020г.- 77 бр. дела.   

Запазва се делът постъпления от дела с предмет ЗЕЕЗА и 
ЗПИИКОРНФС, има немалък брой дела по ЗПИНЛСв. Извънредната 
обстановка в рамките на ЕС създаде значителни проблеми при изпълнението 
на съдебните решения и предаването /физически/ на лицата на съответните 
власти, което наложи и приложението на разпоредбата на чл. 49 от ЗЕЕЗА. 
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Проведени са и по реда на чл. 149, ал. 8 от НПК,  видеоконференции на 
вещи лица и на свидетели, по искане на български съдилища, най-често на 
СпНС. Отделно от делата с този предмет, значително се увеличиха 
видеоконференциите по дела на ВОС, като в рамките на извънредното 
положение, както и след това по време на извънредната епидемиологична 
обстановка, обявена със ЗАКОН за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. Те се провеждаха по дела с искания за вземане на мерки за 
неотклонение “Задържане под стража“, за контрол на определени такива мерки 
от първостепенните съдилища, по дела за условно предсрочно освобождаване 
и някои други категории дела. В рамките на годината 166 наказателни дела са 
били разгледани посредством видеоконферентни връзки. 

За поредна година въззивните дела бележат значителен спад, което вече 
е ясно открояваща се тенденция.  

 

Образувани и свършени  ІІ инстанция по видове   
 

Година Вид дело Образувани Свършени 

2018 ВНОХД 158 172 

 ВНЧХД 46 44 

 ВЧНД 220 220 

 ВАНД 29 27 

 Общо 453 463 

2019 ВНОХД 124 123 

 ВНЧХД 34 42 

 ВЧНД 264 265 

 ВАНД 29 26 

 Общо 451 456 

2020 ВНОХД 102 108 

 ВНЧХД 29 26 

 ВЧНД 258 261 

 ВАНД 27 24 

 Общо 416 419 

 
Намалението е рефлексия от броя разгледани дела от РС, първо, на 

тези, които подлежат на  обжалване, второ, дела приключили процедура по чл. 
371, т. 2 от НПК и се откроява като тенденция.  

 
 
4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
 
4.1. Насрочване 
Съдиите-докладчици са насрочвали делата при спазване на срока чл. 

247а, ал. 2, т. 1 от НПК. Този подход се прилага и при въззивните дела, 
приложим по препращане от чл. 317 от НПК. При определянето на дата извън 
законовия двумесечен срок, причините се заключават в ползването на платен 
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годишен отпуск, в голям обем на конкретното дело, изискващо призоваването 
на голям брой участници по него - подсъдими, защитници, свидетели и вещи 
лица, както и липсата на свободна съдебна зала. Извън двумесечния срок, с 
изрично разрешение на заместник-председателя /съобразно възложени 
правомощия по заповед № РД № 0243/17 г. на Председателя на ВОС/, на 
основание чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК, са насрочени много малък брой дела, 
дори и с оглед обявеното извънредно положение и последвано от извънредна 
обстановка, която продължава и към 2021 г. В рамките на този период бяха 
разгледани всички дела, по които съответните процесуални закони изискват 
насрочване и разглеждане в кратки срокове и това значително се отрази на 
резултатите в отделението, като не се стигна до прекомерен брой дела, 
останали ненасрочени и разгледани. Работата в Наказателно отделение 
въпреки обстоятелствата продължи да се движи сравнително ритмично, като 
основни затруднения имаше при разглеждането и приключване на дела от общ 
характер, отлагани поради заболяване на страни. Съдиите от отделението, 
които с добрата организация на деловодство и координация на секретарите, 
успяват да насрочват и разпределят помежду си залите по начин, напълно 
съобразен с вида, сложността и прогнозната продължителност на делото, така 
че това да не доведе до организационни затруднения и при оптимално 
използване на датите и всички зали за открити съдебни заседания.  

 
4.2. Отложени дела  
Съдите от отделението са положили усилия по обезпечаване на 

участниците в откритите съдебни заседания и като резултата отложените дела 
като процент представляват устойчив показател, дори намаляват с един 
процент за отчетната година  

 

Година Инстанция Насрочени Отложени 
Процентно 

съотношение 

2018 I 815 205 25% 

 II 403 69 17% 

 Общо 1218 274 22% 

2019 I 839 228 27% 

 II 362 51 14% 

 Общо 1201 279 23% 

2020 I 756 181 24% 

 II 317 51 16% 

 Общо 1073 232 22% 

 
Отлагането на първоинстанционни дела се дължи най-вече на 

продължителните съдебни следствие по дела от общ характер, непрекъснато 
нарастващите нужди от събиране и проверка на доказателства, а с оглед 
законодателна промяна от края на 2019 и забрана за провеждане на съкратено 
съдебно следствие при дела, с обвинение за убийство, като резултат вероятно 
този показател ще бележи все по-негативна тенденция.  

Статистически има следното изражение: през 2018 г. са отложени общо 
22%, при 23 % за 2019г. и 22% за 2020г. Увеличението на отложени дела е 
основно при дела първа инстанция.   
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Повтарящи се през годините са основните причини за отлагане - за 
събиране на нови доказателства, назначаване на експертизи. Те са свързани с 
усложняването на делата от фактическа и правна страна, от друга страна - 
преценката за недостатъчност на събраните доказателства от досъдебната 
фаза, с оглед спазване на принципите, прогласени в чл. 13 и чл. 14 от НПК за 
обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото и за 
вземане на всички мерки, по силата на служебното начало за разкриване на 
обективната истина. Характеристиките на делата се предопределя до голяма 
степен и от техния предмет по материален закон, тъй като значителен брой от 
разглежданите дела са за данъчни престъпления, транспортни престъпления и 
др., които изискват прецизно  и изчерпателно попълване на доказателствената 
маса по тях. За отчетната година важен фактор беше и епидемиологичната 
обстановка, като известен брой дела основно от първа инстанция са отложени 
поради заболяване на страни.  

В рамките на извънредното положение бяха отсрочени – до 13.05.2020г. 
76 дела, а от останали несвършени в края на годината- само 10 дела / но 
образувани преди този период/. За времето от 13 март до 13 май 2020 г. са 
образувани 148 бр.дела, като  всички са приключили. За периода от 13.05.2020 
до края на година са отсрочени 21 бр. дела и така общия брой на отсрочени 
дела в отделението е 97 дела.  

 
 
5. СРОЧНОСТ  
 
5.1. При изготвяне на съдебните актове  
Срочността за изготвяне на съдебни актове е със стабилна показатели- 

отново 98 % от актовете са постановени в месечния срок,  видно от следната 
таблица: 

 

Инстанц
ия 

Година 

2018 2019 2020 

Общ
о 

до 1 
месе

ц 

над 1 
месе

ц 

% на 
актовет
е в 1-
мес. 
срок 

Общ
о 

до 1 
месе

ц 

над 1 
месе

ц 

% на 
актовет
е в 1-
мес. 
срок 

Общ
о 

до 1 
месе

ц 

над 1 
месе

ц 

% на 
актовет
е в 1-
мес. 
срок 

I 897 895 2 100% 895 890 5 99% 913 911 2 100% 

II 418 414 4 99% 417 413 4 99% 382 380 2 99% 

Общо 1315 1309 6 100% 1312 1303 9 99% 1295 1291 4 100% 

 

Изготвянето на актовете по четири дела е просрочено, а по време на 
извънредно положение сне са вписани в срок актовете по 10 дела, като 
причините за това са обективни. 

 
5.2. Срочност при приключване на делата 
Долната таблица е обобщаваща и показва броя дела – постъпили, за 

разглеждане, от тях -  свършени и колко от тях за в тримесечен срок от 
постъпването на делото до приключването му със съдебен акт. Затвърдилата 
се от предходни години тенденция  за запазване на броя  делата, приключващи 
в кратки срокове и до  три месеца вече трудно може да се запази, с оглед 
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законодателната промяна по въвеждане на разпоредително заседание, което 
увеличи срока за разглеждане на дела от общ характер, закономерно даващ и 
отражение в долната статистика.  
 

Година 
Инстанци

я 
Постъпил

и 

Дела за 
разглеждан

е 

Свършени 

Всичко 
В 3 -

месече
н срок 

Процент на 
свършените в 3 
м. срок спрямо 

всички 
свършени 

2018 

I 1011 1068 1003 968 97% 

II 453 515 463 378 82% 

Общо 1464 1583 1466 1346 92% 

2019 

I 1033 1098 1032 1002 97% 

II 451 503 456 389 85% 

Общо 1484 1601 1488 1391 93% 

2020 

I 1053 1119 1054 1016 96% 

II 416 463 419 355 85% 

Общо 1469 1582 1473 1371 93% 
 

Необходимо е тук да се отбележи изрично, че показателят от три месеца 
за приключване на делата, не е инструктивен, не е посочен в процесуален 
закон / за разлика от сроковете по чл. 247 а ал.2 т.1 от НПК, както и чл. 271 
ал.10 от НПК/, не е съответен на стандартите на ЕСПЧ за разглеждане на 
делата в разумен срок. С оглед именно на посочената по-горе промяна и 
въвеждане на разпоредително заседание, срокът от три месеца за 
приключване на дела от общ характер става непостижим в повечето случаи, 
като се вземат предвид инструктивните срокове за насрочване за 
разпоредително заседание- два, по изключение три месеца, евентуално 
отлагане в едномесечен срок за разглеждане на делото извън диференцирани 
процедури. В отличие от граждански и търговски дела- първа инстанция, 
началната дата за изчисляване на продължителността на разглеждане на 
наказателни дела е  датата на образуването на делото, като по този начин по 
дела от общ характер, с изключение на тези по гл. ХХІХ от НПК този възприет 
критерий от три месеца не съответства на инструктивните срокове на НПК за 
насрочване,  отлагане  на делото след  разпоредително заседание и 
постановяване на съдебен акт. Един от утвърдените стандарти за резултатност 
на съдебната система по отношение на наказателни дела е продължителността 
на производството или време, необходимо за приключване на едно дело, освен 
показатели за качеството на процедурата за разглеждане на делото. При това 
положение 93 % дела, свършени в тримесечен срок от образуването им е много 
добър показател. Наред с това за поредна година броя на постъпилите дела е 
почти изравнен с този на приключените дела, което също сочи на почти 100% 
резултатност при първоинстанционните, и повече от 100% при въззивните. 
Само по отношение на дела от общ характер, които като правило отнемат 
повече заседателно време, следва да се отбележи, че общата 
продължителност на тези, които се разглеждат по общия ред е по-дълга и това 
е свързано отново с продължителността на съдебното следствие за повече от 
едно съдебно заседание.  
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6. СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТИ ОТ НК. 
 
6.1. СТРУКТУРА НА ПРЕСТЪПНОСТТА СПОРЕД БРОЯ НА 

ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ  
При увеличаващ се брой присъди и брой осъдени лица, този на 

оправданите е стабилно число.  
 

Присъди 
Година 

2018 2019 2020 

ОБЩО 
произнесени 

присъди и 
сключени 

споразумения 

114 148 144 

Лица за съдене 153 193 225 

Осъдени 129 169 156 

Оправдани 8 10 7 

 
6.2. СТРУКТУРА НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПО ГЛАВИ ОТ НК, ПОДСЪДНИ 

НА ОКРЪЖЕН СЪД 
 

 

Глава от НК 

Година 

2018 2019 2020 

Свършен
и дела 

Брой 
осъд
ени 

лица 

Свършен
и дела 

Брой 
осъде

ни 
лица 

Свършени 
дела 

Брой 
осъде

ни 
лица 

Глава втора - общо 10 14 13 10 16 15 
в т.ч. дела по чл.115, чл.116, 
чл.118, чл.119, чл.123, чл.124, 
чл.131 ал.2 т.1 и 2 и чл.142 НК 

9 13 12 9 13 13 

в.т.ч. дела по чл.149 ал.5 и чл.152 
ал.4 НК 

1 1 0 0 0 0 

Глава пета 16 20 24 25 13 18 

Глава шеста 16 15 14 14 17 31 

Глава седма - общо 17 15 12 10 19 7 

в т.ч. дела по чл.253 НК 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. дела по чл. 255 НК 15 13 12 10 9 7 

в т.ч. дела по чл.257 НК /отм./ 0 0 1 1 0 0 

Глава осма 6 5 3 2 5 5 

в т.ч. дела по чл.301-307а НК 6 5 3 2 5 5 

Глава девета "а" 0 0 0 0 0 0 

Глава десета 0 0 0 0 0 0 

Глава единадесета 58 59 94 107 87 80 

в т.ч. престъпления в транспорта 23 20 18 16 22 17 

наркотици 35 38 75 90 59 60 

Глава дванадесета 0 0 0 0 0 0 

Общо 123 128 160 168 157 156 
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В сравнителен табличен вид данните за делата от общ характер по глави 
от НК, подсъдни на Окръжен съд като първа инстанция, са следните / Заб. В 
таблицата са посочени само делата от общ характер и не включват делата 
от административно наказателен характер, по които лицата са освободени от 
наказателна отговорност с налагане на административно наказание, както и 
или делата за налагане на имуществени санкции на ЮЛ, по реда на чл. 83 Б 
от ЗАНН./:  

 

Като структура на постановените осъдителни присъди отново най-
голям е броят на осъдените лица за дела по гл.ХІ от НК - Общоопасни 
престъпления - основно дела за държане с цел разпространение на 
наркотични вещества, като тенденцията от последните години, бележеща 
увеличение, не се наблюдава през изминалата година. Намаление  има при 
делата и лицата, осъдени по  гл.V от НК - Престъпления против 
собствеността. Тези по гл.VІ от НК- престъпления против стопанството / 
чл.219 - 252 НК/ са сходни  с предходната година, но следва да се отбележи, 
че това са основно дела по чл. 249 от НК, които като  характеристика не са с 
дълга продължителност на разглеждане. По гл.VІІ от НК /чл.253-268 НК/- 
против финансовата и данъчна система се забелязва намаление на броя и 
осъдените лица, като общата тенденция е към намаляване на осъдени лица 
за престъпления против данъчната система  /чл.255 и сл. от НК. Няма 
постъпили дела за пране на пари.  Отново остава незначителен  броят на 
делата по гл. VІІІ от НК, раздел ІV - Подкуп – само 5 бр. внесени и свършени 
дела, като това са дела за активен подкуп. За поредна година няма нито 
едно внесено, разгледано и приключено дело по гл. ІХ А от НК- Компютърни 
престъпления. Броят на осъдените лица обаче се е увеличил значително, 
като тази тенденция  е резултат от увеличения брой дела и осъдени лица / 
почти двойно/ за разпространение на наркотични вещества .  

 
 
 

7. НЕПРИКЛЮЧИЛИ В РАЗУМЕН СРОК ДЕЛА – БРОЙ И ПРИЧИНИ 
 

През 2020 г. има четири висящи дела от 2018 г. и още пет дела от 2019 г. 
Тези дела са  пренебрежимо малък процент спрямо общия брой решени дела, 
както и сравнен с тези от  общ характер, но все още има възможности, така че 
делата като цяло да приключват в по-кратки срокове- чрез дисциплиниращи 
мерки за страните, както и по възможност кратки периоди, по-малки от три 
месеца при отлагане на делата.  

 
 
 

8. НАТОВАРЕНОСТ 
 

Реалистичния показател за натовареността на съдиите е действителната 
натовареност, а не тази по щат. Това се визуализира в следната таблица, която 
показва статистиката за натовареност и сравнение с  предходни години, с 
изричното уточнение, че в отделението работят 15 съдии, / макар посочените 
по щат да са 19/  като на младши съдия са разпределяни дела от втората 
половина на 2020г. и с динамика в кадрово отношение, отразена в т.1.1  
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Годи
на 

Брой 
съдии 
по щат 

Натовареност по щат 
Отработе

ни 
човекоме

сеци 

Действителна 
натовареност 

спрямо 
делата за 

разглеждан
е 

спрямо 
свършенит

е дела 

спрямо 
делата за 
разглежда

не 

спрямо 
свършените 

дела 

2018 21 6.28 5.82 211 7.5 6.95 

2019 20 6.67 6.2 217.2 7.37 6.85 

2020 19 6.94 6.46 190.5 8.3 7.73 

 

Отчетната година бележи леко увеличение на натовареността, предвид 
намалелия брой на съдиите в отделението, които действително са работили 
през годината. Все пак, и при тази натовареност има възможност за спокойно и 
детайлно проучване, подготовка, организиране и разглеждане на делата. Тези 
данни са статистика, основана на отработените човекомесеци, броя на съдиите 
и делата за разглеждане, респ. свършени дела и тя дава идеалните числа за 
всеки месец. Действителността обаче не е такава. Тези данни  не сочат реално 
натовареността на съдиите, според постъпленията на делата за месец. 
Софтуерът, чрез който те се разпределят, осигурява случайност, но съвсем не 
и  равномерност. Като резултат - в рамките на една година постъпленията за 
всеки съдия са неравномерни и за известни периоди съдиите са извънредно 
натоварени с различни по характер и срокове дела, а в други – не. Това 
затруднява  нормалното планиране на работата по делата и води до 
напрежение и субективно усещане за прекомерна натовареност.  При 
значителна част от делата съдът дължи произнасяне в кратки срокове- от 
седем дни до незабавно, макар и бързината да не е относима към сложността 
им- понякога това са дела с  фактическа сложност и немалък обем. Без да е 
изчерпателна статистика, над 50% от делата са с такива характеристики. 
Същевременно, поради значително промени в процесуалните закони и 
прилагане на такива, по които са транспонирани различни Директиви и Рамкови 
решения на ЕС, по делата се извършва много допълнителна дейност и 
произнасяне на съдиите в открити и закрити заседания, кореспонденция с 
издаващи/изпълняващи органи на други държави членки и пр.  
 
 
 

9. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 

Резултатите по отношение на проверените от горни инстанции актове по-
долу са преценени статистически отделно за присъди/решения и отделно за 
определения, по които горната инстанция в повечето случаи дължи 
произнасяне на въпросите по същество и в много редки случаи се стига до 
отмяна и връщане за ново разглеждане от друг състав на съда /индекс 2б/  

В колона Потвърдени - индекс 1 
В колона Отменени - индекс 2 и 3 
В колона Изменени - индекс 4 и 5 
Индекс 6 – дела за възобновяване 
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Година 

Върнати от 
обжалване 

Резултат 

Потвърдени Отменени Изменени Индекс 6 

Реш
. 

Опр
. 

Общ
о 

Реш
. 

Опр
. 

Общ
о 

Реш
. 

Опр
. 

Общ
о 

Реш
. 

Опр
. 

Общ
о 

Реш
. 

Опр. Общо 

2018 г. 86 173 

259 

31 127 158 10 23 33 28 21 49 17 2 19 

% 
съотношен
ие спрямо 
върнатите 

от 
обжалване 

33
% 

67
% 

36
% 

73
% 

61% 
12
% 

13
% 

13% 
33
% 

12
% 

19% 
20
% 

1% 7% 

2019 г. 67 153 

220 

25 109 134 13 25 38 21 17 38 8 2 10 

% 
съотношен
ие спрямо 
върнатите 

от 
обжалване 

30
% 

70
% 

37
% 

71
% 

61% 
19
% 

16
% 

17% 
31
% 

11
% 

17% 
12
% 

1% 5% 

2020 г. 47 157 

204 

19 106 125 7 18 25 11 29 40 10 4 14 

% 
съотношен
ие спрямо 
върнатите 

от 
обжалване 

23
% 

77
% 

40
% 

68
% 

61% 
15
% 

11
% 

12% 
23
% 

18
% 

20% 
21
% 

3% 7% 

 

 
Тенденция в качеството на работа на съдиите от наказателно отделение 

е очертана в годините като трайно с добри показатели, без да се отчитат 
аномалии или значителен спад в качеството на работа, такъв, какъвто е 
показан последните години, още повече че статистиката   се основава на 
критерий, изчислен спрямо върнати от обжалване  дела. За персонална 
преценка за работата на всеки съдия е предвидената в ЗСВ възможност за 
периодично и извънредно атестиране, затова и по този показател работата на 
отделението следва да се прецени като много добра.  

Критерият за добри практики на съда при разглеждане на наказателни 
дела, не се отнася само до времевите стандарти, но и до критерии за качество, 
що се касае до справедливост, съобразно приложимото законодателство, 
съобразяване на практиката на ЕСПЧ, законосъобразност на присъдата, 
осигуряване на справедлив процес, независим съд, прозрачност и разумен срок 
на разглеждане на делото. Всичко изброено дотук, като се съблюдава при 
работата на всеки съдия, получава израз в горните числа за качество на 
проверените съдебни актове, както и на големия брой дела, по които страните 
са избрали да не атакуват съдебното решение, като са преценили наличие на 
удовлетворителен резултат.   
 

 
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Продължава за поредна година да намалява броя на постъпилите 
въззивни дела, незначително е увеличен  броят на първоинстанционни дела, 



47 
 

остава сравнително стабилен броя на разгледани и свършени дела, както и на 
делата, приключени в тримесечен срок /от постъпване на делото в съда до 
крайния съдебен акт/. Броят на отложените дела е съответен на 
съществуващите обективни фактори, извън волята или доброто 
администриране на делата. 
 Тенденцията за намаляване на броя на въззивните дела и то тези, които 
се разглеждат по реда на гл. 21 от НПК е видимо очертаваща се. Статистиката 
за постъпленията на делата и данните за натовареността на съдиите в 
отделението дава основание да приемем, че има достатъчно времеви и 
интелектуални ресурси, които позволяват своевременна, спокойна и 
задълбочена подготовка по делата, планирането на разглеждането им, 
значително съкращаване на сроковете за разглеждане, както и изготвяне на 
съдебните актове, последното значително облекчено чрез предвидения 
двумесечен срок за изготвянето им по повечето категории дела.   

При всяка възможност се намалява и се свежда до минимум хартиения 
обмен между съда, други институции, основно прокуратура, както и други  
страни по делата, чрез електронен обмен на данни. След продължителна 
кореспонденция с Министерство на правосъдието, от 2019 г. започна 
снабдяване с електронни справки за съдимост, генерирани от 
информационната система, обслужваща бюрата съдимост в цялата страна,  по 
реда на чл. 36 а от Наредба № 8 /2008 г. за дейността на Бюра Съдимост.  
Облекчи се и хартиения обмен с ВОП, като голяма част от книжата по 
обжалвани/протестирани актове се изпращат по електронна поща. Обичайна 
практика е да се предоставят на електронен носител копия на документи, като 
се избягва необмисленото и често не нужното прахосване на хартия. 
Намаляват сумите, похарчени за преводи на документи, като активно се 
използва машинния превод чрез eTranslation Connecting Europe, чрез 
електронния портал на Европейската комисия.   

За поредна година и по традиция следва да се отбележи като особено 
положително и отличаващо работата в наказателно отделение високият 
професионализъм на съдиите, а в още по-голяма степен - тяхното отговорно 
отношение към пряката им работа. Съответно високо и отговорно е и 
професионалното ниво и старание на деловодители, фронт офис, секретари, 
завеждащ служба деловодител РКИ. 

Извънредната и необичайна ситуация, в която следваше да се работи, 
инфлексира от обичайният ритъм на работа, на въпреки затрудненията от 
организационно и логистично естество, не се стигна до нарушаване на ритъма, 
срочността и качеството на работа.    
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XII. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС  
И АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ЗА 2020 ГОДИНА. 

 
Дейността на Окръжен съд – Варна през 2020 година е била предмет на 

проверка от страна на Апелативен съд – Варна. Резултатите от проверките в 
отделенията са доведени до знанието на съдиите, като са съобразени 
дадените препоръки в текущата работа на съда. Общото за проверките в трите 
отделения е, че проверяващите са дали висока оценка за качеството и 
ефективността на правораздаването в Окръжен съд – Варна за 2020 година, 
въпреки трудностите от епидемичен характер.  

През 2019 г. бе извършена планова проверка от ИВСС за работата на 
Гражданско и Търговско отделение, като докладът постъпи на 26.02.2020 г. 
Анализ на същия бе направен на ОС на съдиите от двете отделения. Следва 
да се отбележи, че цялостното впечатление от доклада след проверката е за 
изключително добра организация на работата в отделенията и за високо 
качество на правораздавателната дейност по граждански и търговски дела. 

 
 
 

VII. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

През 2020 г. организацията на съдебната администрация се ръководи от 
съдебните администратори Анелия Бъчварова до 02.03.2020 г. и Мирослава 
Славчева, считано от 02.08.2020 г., административен секретар Красимир 
Чернев, главен счетоводител Дарина Иванова и началник отдел „Технически 
дейности“ Радостина Костова, считано от 01.04.2020 г. 

Утвърдената щатната численост на съдебните служители до м. ноември 
2020 г. е 108.5 щатни бройки. С решение на Съдийската колегия на ВСС, 
Протокол № 44/15.12.2020 г. в Окръжен съд – Варна са разкрити две щатни 
бройки за длъжността „системен администратор“. По този начин в края на 
отчетната година щатната численост на администрацията в Окръжен съд – 
Варна е 110.5 щатни бройки, разпределени както следва: 

 Ръководни длъжности – 4 щ.бр. 
- съдебен администратор, главен счетоводител, административен 

секретар, началник отдел „Технически дейности“. 
 Специализирана администрация – 85.5 щ.бр. 

- съдебни помощници – 5, служител по сигурността на информацията - 0.5, 
завеждащ служба – 7 (той и съдебен секретар - 3, той и съдебен деловодител - 3, 
призовки той и информация - 1); съдебен секретар – 26, съдебен деловодител - 
32, архивар - 2, призовкар – 13. 

 Обща администрация – 20 щ.бр. 
- Експертни длъжности – 6, както следва: системен администратор – 

5, връзки с обществеността – 1; 
- Обща администрация – 6, както следва: счетоводител – 2, човешки 

ресурси - 1, специалист събиране, обработка, анализ и архивиране на данни и 
координатор центъра по медиация - 1, управител сгради - 1, СОЗ регистратура 
КИ - 1; 

- Технически длъжности – 9, както следва: шофьор - 1, призовкар-
чистач - 7, работник поддръжа сгради - 1; 
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Специализираната администрация е разпределена по отделения - 
наказателно, гражданско и търговско. Към тях са обособени фронт-офиси, като 
този на гражданско е и регистратура на съда. 

През 2020 година не е променена структурата на съдебната 
администрация. Периода се характеризира с динамика, по отношение на 
освобождаване и назначаване на съдебни служители.  

1. Освободени през 2020 г. са 7 съдебни служители, както следва:  
 1 съдебен администратор – преместване в Апелативен съд – Варна; 
 4 съдебни деловодители – 1 бр. преместен в Апелативен съд – 
Варна, 2 бр. напуснали по собствено желание, 1 бр. напуснал поради 
пенсиониране; 
 1 съдебен помощник – напуснал, поради спечелен конкурс за 
длъжност „съдебен администратор“ в Окръжен съд – Варна; 
 1 съдебен помощник – напуснал, поради спечелен конкурс за 
длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Варна; 
 1 призовкар – по заместване, на мястото на 1 с продължителен 
отпуск по болест. 
2. Назначените през 2020 г. са 5 съдебни служители, както следва: 
 1 съдебен администратор; 
 1 съдебен секретар – по заместване; 
 2-ма съдебни деловодители; 
 1 призовкар; 
 1 шофьор – по заместване. 
3. Преминал на друга длъжност един съдебен служител през 2020 г., 
поради трансформация на длъжността „специалист – секретар на 
Председателя“ в длъжност „началник отдел „Технически дейности““. 
 
През цялата година в отпуск по майчинство са били 3-ма съдебни 

секретари. Друг един е излязъл в отпуск по бременност и раждане през 
годината. Двама съдебни секретари са се върнали на работа от отпуск по 
майчинство. В продължителен неплатен отпуск е бил един служител на 
длъжност „шофьор“. 

Съдебните служители в Окръжен съд – Варна изпълняваха трудовите си 
задължения професионално и съвестно, въпреки голямото натоварване 
полагаха усилия за подобряване административното обслужването на 
граждани, адвокати и вещи лица, чрез предоставяне на точна и срочна 
информация. Отделните звена от общата и специализирана администрация 
работиха ефективно и си взаимодействаха пълноценно.  

В периода от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г. бе проведено периодичното 
годишното атестиране на съдебните служители, съобразно разпоредбите на 
ПАС. След приключване на процедурите са повишени в ранг 15 съдебни 
служители. На пет е повишено основното трудово възнаграждение. 

През 2020 година, поради влошена епидемична обстановка и наличието 
на забрана за събиране на хора, респективно за провеждане на семинари, 
беше препятствана възможността за организирането и провеждането на 
присъствени обучения, а планираните такива бяха отменени. Това не попречи 
на съдебните служители да повишават своята квалификация посредством 
участието в дистанционни (онлайн) обучения, организирани от Национален 
институт на правосъдието.  
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VIII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА  
 
Изминалата година беше изключително предизвикателна по отношение 

осигуряването на публичност на съдебните заседания. Това бе обусловено 
както от издадената забрана в съдебните зали да бъдат допускани само 
лицата, които участват като страни в делата със Заповед РД №126/13.05.2020 
г. на Председателя на Окръжен съд – Варна, така и от обективните ограничения 
на наличната материална база.  

За да бъде спазен балансът между Привилата и мерките за работа на 
съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската 
колегия на ВСС, при дела със значителен обществен или медиен интерес в 
съдебните зали се допускаха журналисти по предварителна заявка до 
запълване капацитета на залата. В случаите, когато присъствието на медиите 
бе невъзможно, така че да бъдат спазени указанията на здравните органи за 
ограничаване на COVID-19, специалистът Връзки с обществеността оказваше 
съдействие на медиите, с цел да ги улесни максимално в отразяването на 
съответното дело.  

Във връзка с разглеждани дела, теми и проекти свързани със съда и 
администрацията, през годината са били разпространени до медиите 237 
прессъобщения, като увеличението в сравнение с предходната година е близо 
27%. По-големият брой на съобщенията бе продиктуван от необходимостта от 
провеждането на по-активна комуникация от страна на съда, предвид 
ограниченията въведени във връзка с присъствието на медии в съдебните 
зали. През 2020 г. са били изготвени 17 справки за отделни български издания 
по конкретни теми от журналистически интерес. 

В Окръжен съд – Варна е създадена организация и са дадени различни 
права на достъп за публикуване на информация в институционалните сайтове 
на съда. Информацията, особено в частта Пресцентър се актуализира 
ежедневно от служителя „Връзки с обществеността“, което позволява бързина 
на качване на прессъобщенията и предоставянето им освен по имейл и чрез 
сайта на съда. Всеки ден се публикуват постановените съдебните актове. 
Автоматично се актуализира графикът за съдебни заседания.   

В периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в Окръжен съд – Варна са 
постъпили общо 7 заявления по ЗДОИ. При 4 от тях е предоставен пълен 
достъп, в сроковете и по реда регламентиран от закона. При 2 заявления е 
отказан достъп (поставените въпроси не са представлявали обществена 
информация по смисъла на чл. 2, ал. 2 на ЗДОИ). 

И през изминалата година се наблюдава устойчива тенденцията за 
значителен ръст на броя на последователите на Окръжен съд – Варна в 
социалната мрежа Facebook. През 2020 г. страницата на съда има нови 280 
последователи (към декември общия брой на последователите е 685 души), 
което е ръст с над 62% в сравнение с предходната година. Този брой 
представлява нов рекорд от създаването на профила на институцията през 
2015 г., като инициативата отново е била предимно на хората. Това показва, че 
социално активните лица, предпочитат този канал за комуникация, особено в 
създалата се ситуация.  
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Предвид появата на случаи с положителни проби за коронавирус сред 

магистрати и служители в Окръжен съд – Варна съществено внимание бе 
отделено на външната и вътрешната комуникация по темата. Всички 
предприетите мерки за ограничаване на заразата от страна на Окръжен съд – 
Варна, който стопанисва Съдебната палата в града, в която се помещават още 
три институции, бяха незабавно оповестявани чрез външния и вътрешен сайт и 
чрез социалните мрежи. Във вътрешната интранет страница на съда беше 
създадена специална рубрика „COVID-19“, в която тематично се поместваше 
както актуална информация свързана с вътрешната организация на работа, 
така и полезни съвети, свързани със заболяването и начините за неговото 
ограничаване. Тази отделна секция целеше да представи информацията по 
прегледен и удобен начин, организирана така, че да улесни максимално 
потребителите в намирането на всичко необходимо по актуалната тема и да им 
спести време. През есента, с бурното нарастване на заразените с коронавирус, 
провеждането на открита и активна вътрешна комуникация беше от 
съществено значение за осъзнаване на опасностите и необходимостта от 
проява на отговорно отношение и спазване на създадените нови вътрешни 
правила, за бъде ограничен броя на заболелите в институцията. Предвид 
пандемията приоритетно бяха използвани дистанционни канали за вътрешна 
комуникация. През миналата година публикациите през вътрешния сайт 
нараснаха до 329 публикации. Активно беше използван и вътрешния чат в 
съда, за да бъдат ограничени личните контакти. Този канал за комуникация бе 
подходящ, когато бе необходимо голям брой потребители да бъдат известени 
своевременно за публикувани нови вътрешни правила или за случаи на 
заразени колеги и предприети превантивни мерки.  

До въвеждането на извънредно положение в страната през март 2020 г., 
Окръжен съд – Варна продължи да работи по образователните програми с 
ученици „Час по правосъдие“ и ОП „Отворени съдилища и прокуратури“ на 
ВСС, с цел създаване и надграждане на тяхната правна култура. До 
преминаването към дистанционно обучение, магистрати от съда успяха да 
проведат 19 информационни срещи с ученици в техните класове и да се 
срещнат с над 511 деца от различни учебни заведения в града. Заради 
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ограниченията въведени през март с извънредното положение, не бяха 
проведени традиционните посещения в съда и срещи със студенти от 
Икономически университет – Варна в рамките на образователния проект 
„Младите и правосъдието“. Предоставени им бяха видеоматериали, чрез които 
младите хора да се запознаят със структурата на съдебната власт, както и 
онлайн материали представящи работата на Окръжен съд – Варна.  

Заради ситуацията беше отложена и инициативата „Ден на отворените 
врати“. Вместо това през април беше организиран и проведен конкурс за 
ученическо есе на тема  „ПРАВ(ил)А и СВОБОД(н)И“. Целта беше в 
безпрецедентната обстановка подрастващите да бъдат провокирани и 
мотивирани да разсъждават по темата, както и да се популяризира дейността 
на институцията. Конкурсът беше популяризиран чрез имейл покана до всички 
училища партньори, както и чрез двете страници в социалната мрежа - на съда 
и „Младите и правосъдието“. Отличените за своите творби ученици бяха 
наградени от ръководството с предметни награди и грамоти. 

През изминалата година 27 ученици от ХI клас на Варненската търговска 
гимназия „Георги Ст. Раковски“, специалност „Бизнесадминистрация“ 
преминаха производствена практика в Окръжен съд – Варна, като част от нея, 
заради ситуацията с COVID-19 се наложи да бъде дистанционно. Всички те 
положиха финален изпит с въпроси, показващи знанията им за съдебната 
система и ролята на администрацията. Учениците получиха сертификати за 
успешно проведената практика, екземпляр от действащата Конституция на 
България и информационни материали за съдебната система.  

През 2020 година Окръжен съд – Варна продължи участието си в проекта 
„Студентски практики – фаза 2“ на МОН, целящ предоставяне на възможности 
за придобиване на практически опит и усъвършенстване на уменията на 
студентите от висшите училища. Петима съдии поеха ангажимент като ментори 
за провеждането на стажовете на 24 студента специалност „Право“ от 
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър, Софийски университет 
„Свети Климент Охридски“. Практическите стажове в съда проведоха и 
студенти от специалност „Съдебна администрация“ на Икономически 
университет – Варна.   

През месец април Окръжен съд – Варна се включи в дистанционното 
издание на „Седмицата на правото“, организирана от Икономически 
университет – Варна. През ноември, Председателят на Окръжен съд – Варна – 
Марин Маринов участва чрез видеоконферентна връзка в кръгла маса на тема 
„Медиацията в различните обществени сфери“. Съдия Маринов представи 
приложението на медиацията в съдебната система, като сподели своя опит в 
изграждането на мрежа от съдебни центрове. Организаторите – Икономически 
университет – Варна, Университетският център по медиация, Камарата на 
медиаторите в България и институт „Итера“, споделиха, че разчитат този форум 
да се превърне и занапред в генератор на добри идеи, научни дебати и обмяна 
на практически опит в областта на медиацията. 
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IX. МАТЕРИАЛНА И ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

1. Материална обезпеченост: През отчетната година сградният фонд и 
организацията по неговото поддържане се осъществяваше от управителя 
сгради Венелин Владимиров и началника на отдел „Технически дейности“ 
Радостина Костова. 

Дейността по поддръжка на сградата и подобряване на условията на 
работа през 2020 година беше осъществявана в две направления – 
поддържане и ремонт на трите етажа и сутерена на сградата, ползвани от 
Окръжен съд – Варна, и поддържане и ремонти на общите системи и части на 
сградата – отоплителна инсталация, пожароизвестителна система, покрив, 
асансьор, паркинг и достъп до сградата. 

1.1. По помещенията на Окръжен съд – Варна: 
През 2020 година поради въведеното извънредно положение и 

влошената епидемична обстановка беше силно редуцирано финансирането на 
всички ремонтни дейности, които не са от извънреден и неотложен характер. 
Това наложи отлагане на всички планирани ремонтни дейности, включително 
поставянето на противопожарни врати и основен ремонт на коридора на първия 
етаж – дясно крило. Успешно се поддържаше работата на климатиците в 
сградата, въпреки амортизираността на голяма част от тях. Беше извършено 
надграждане на пожароизвестителната система, като в потенциално по-опасни 
точки допълнително бяха монтирани 12 противопожарни датчика и една 
известителна сирена. Беше оказано съдействие на ГД „Охрана“ за извършено 
значително надграждане на охранителната система на сградата. 

1.2. По общите части:  
Осигурена беше текущата поддръжка, ремонти и експлоатация на 

отоплителната система, асансьора в сградата, противопожарната система и 
общите части на сградата. Осигурена беше поддръжката на покрива, като през 
2020 г. особено внимание беше отделено на отводнителната система и 
дърветата около сградата. 

 
2. Финансова обезпеченост:  
Счетоводната дейност на Окръжен съд Варна през 2020 година се 

осъществяваше от главен счетоводител Дарина Иванова и служителите от отдел 
"Счетоводство и ЧР" – Надежда Стратиева, Златка Попова и Христина Христова. 
Към 31.12.2020 г. утвърдената бюджетна сметка на Окръжен съд Варна е в 
размер на 8 753 894 лева, като реално разходваните средства са 8 661 263 
лева. 

Процентното съотношение на отделните елементи на разходната част на 
бюджета към всички разходи е както следва: 

 Заплати и възнаграждения за персонала               69.77 % 
 Др.възнаграждения и плащания за персонала      10.09 % 
 Осигурителни вноски                                                16.34 % 
 Издръжка, платени данъци и такси                           3.61 % 
 Капиталови разходи                                                   0.19 % 

       100,00 % 
Отчетените приходи през 2020 г. възлизат на 2 075 546 лева, което е със 

110 048 лева повече спрямо отчетените приходи през предходната година. 
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През 2020 г. новообразуваните дела са нараснали с 5,40 % спрямо 
предходната година, а отчетените приходи са нараснали с 5,60 %. 

Приходите от такси са определящи за формирането на общия обем на 
приходите. През 2020 г. отчетените приходи от съдебни такси са в размер на    
1 958 200 лева и те представляват 94,35 % от всички приходи. Приходите от 
съдебни такси са нараснали спрямо предходната година със 161 816 лева. 

Приходите от лихви по банковите сметки са 248 лева, което е 0,01 % от 
общата величина на приходите. Драстичното намаление на тези приходи се 
дължи на предоговорени ниски лихвени нива с обслужващата банка, поради 
настъпили промени в пазарните условия на банковия сектор и прилаганите 
отрицателни лихви от БНБ и ЕЦБ. 

Приходите от конфискувани депозити и гаранции с изтекъл давностен 
срок са в размер на 42 477 лева. Представляват 2,05 % от общите приходи и 
бележат значителен ръст спрямо предходната година от 42 202 лева. 

Приходите от събраните глоби са в размер на 50 890 лева – 2,45 % от 
всички приходи и бележат спад спрямо предходната година с 47,69 %. 

Приходите от възстановените от страните разноски по дела са съответно 
23 731 лева, което прави 1,14 % от всички приходи. И тези приходи бележат 
спад спрямо същия период на предходната година от 46 392 лева. 

 
 
 

X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  
И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.  

УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ  
ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ 

 
През отчетната 2020 година продължи оптимизацията на виртуалната, 

комуникационна инфраструктура както и на информационната среда във ВОС. 
Осъществяваше се от системните администратори – Радослав Петков, Теодора 
Козарева и Борис Енев. 

Локалната мрежа е със 187 работни станции и 6 сървъра. Извършена 
беше оптимизация на мрежовата инфраструктура. Продължаваме да 
внедряваме и използваме добрите практики в областта на мрежовата 
сигурност. 

В Окръжен съд – Варна бяха получени 49 компютърни конфигурации с 
които подменихме всички работни станции доставени преди 2008г.  

През изминалата година бяха закупени 5 бр. високопроизводителни 
документни скенера, които замениха съществуващите амортизирани. 

Бяха закупени 40 бр. персонални UPS устройства за обезпечаване 
непрекъваемото захранване на работните станции. 

Оптимизирахме услугата за разпечатване на Окръжен съд – Варна и 
подменихме едно от четирите високоскоростни мултифункционални устройства 
с ново. 

Екипът участва активно в поддръжката по проект „Синя стая”. Съдейства 
за техническата обезпеченост при провеждане на разпити, не само по дела на 
Окръжен съд – Варна. Продължава използването на мрежата от 
информационни мултимедийни табла в помощ на посетителите на Съдебната 
палата, като се наложи да се подменят повредените дисплеи.  
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Продължава активното използване на ИС „РОСТО“ за генериране на 
удостоверения за актуално състояние на фирмите подлежащи на 
пререгистрация в АВ на основание § 25, ал.2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ. 

През 2020 година бяха осъществени стотици видеоконферентни връзки. 
Във връзка с извънредното положение в страната и недопускане 
разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) и ограниченията 
за струпване на хора, възникна необходимостта от използване на такъв вид 
връзки, беше инсталирана уеб базирана платформа на сървър на Окръжен съд 
– Варна. Във връзка с необходимостта от техническо обезпечаване 
провеждането на видеоконферентни връзки по открити заседания, Окръжен 
съд – Варна закупи 5 бр. преносими компютри. 

Собственият сървър и skype (в редки случаи) се използваха за 
провеждане на заседания с видео и аудио връзка със страни и 
представляващи. За улеснение на адвокати и юрисконсулти при участието им в 
дела, в Адвокатска колегия – Варна се обособиха две работни места от където 
същите имаха възможност да участват във видео срещи по откритите 
заседания провеждани във ВОС. По наказателни дела бяха осъществени 
видеоконферентни връзки със Затвора Варна, Затвора Ловеч, Затвора София, 
Затвора Белене, Следствен арест Варна, Следствен арест София, 
Специализиран наказателен съд, Окръжен съд – Бургас, Апелативен съд – 
София, съда в Лариса Гърция, страна по дело пребиваваща в Германия и др. 
По гражданските дела предимно се използваха работните места в Адвокатска 
колегия Варна.  

Във връзка с извънредното положение в страната общото събрание на 
съдиите от Окръжен съд – Варна беше проведено чрез сървъра за 
видеоконферентна връзка. Нашият сървър беше използван и от други 
съдилища за провеждане на техни заседания, като Апелативен съд – Варна, 
Районен съд – Варна, Административен съд – Варна, Районен съд – Петрич и 
др. 

Системните администратори съдействаха през 2020 година за 
провеждане на обучения и срещи на работни групи на магистрати и съдебни 
служители. Представянето на Единната информационна система на 
съдилищата, както и обучението на магистрати и съдебни служители от 
разработчика на програмата „Информационно обслужване“ АД, бяха проведени 
онлайн и присъствено, съобразно ограниченията въведени във връзка с 
коронавируса. 

През месец юли 2020 година в Окръжен съд – Варна беше внедрена 
централизирана уеб-базирана Единната информационна система на 
съдилищата /ЕИСС/. ВОС е сред петте окръжни съдилища в България и 
единственият във Варненския апелативен район, в които пилотно се внедри 
деловодната система. Въвеждането  е изключително важна част от цялостната 
дигитална трансформация на българското правосъдие. 

Достъпът до ЕИСС е защитен, като достъпването от потребителите е 
чрез валиден електронен подпис. Това наложи издаване на квалифицирани 
електронни подписи на всички служители и магистрати работещи със 
системата. 

Осигурена е възможност през ЕИСС да се извършват справки от външни 
системи. Реализирана е интеграция с: 

 Единна информационна система за противодействие на престъпността 
(ЕИСПП) 
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 Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) 

 Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове 
(ЦУБИПСА) 

 Информационна система за производства по несъстоятелност (ИСПН) 

 НБД „Население“ 

 Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ (юридическите лица с 
нестопанска цел) 

 Регистър БУЛСТАТ 

 Информационна система на НАП 

 Информационна система на НОИ 

 АИС „Български документи за самоличност“ 
В ЕИСС продължават да се отстраняват неточности, дефекти и 

несъответствия. Същите се докладват в предоставената от Разработчика среда 
IS ProjectSpace. Системните администратори участваха активно в 
идентифицирането и описанието на несъответствия и пропуски, както и даваха 
предложения за усъвършенстване на системата. В ProjectSpace са описани 209 
броя предложения и възникнали проблеми в Окръжен съд – Варна. 

От месец март 2020г. бяха създадени нови и-мейл адреси на съда и на 
всяко от отделенията търговско, гражданско и наказателно.  

През 2020 година в Окръжен съд – Варна беше създадена и внедрена 
уеб-базирана система за управление на документооборота „Дневници за 
кореспонденция“. Тя предоставя възможност за рекурсивно проследяване на 
връзките между входящи и изходящи документи. В нея се съхранява и 
електронно копие на хартиените документи. В системата са регистрирани 
повече от 2000 документа. 

През изминалата година беше създадено и внедрено уеб базирано 
приложение за управление на паркоместата на Окръжен съд – Варна с цел 
оптимално им използване. 

През 2020 година започна използването на програма за избор на членове 
на помощна атестационна комисия (ПАК). 

През изминалата година продължава използването на електронните 
услуги на: 

 НАП за получаване на информация необходима във връзка с изпълнение 
на разпоредбите на чл.47, ал.3 от Граждански процесуален кодекс. 
Получаване на информация за актуално състояние на трудовите договори 
за конкретни физически лица на база на подадените уведомления в НАП, 
съгласно чл.62 и чл.123 от Кодекса на труда и справка за осигуряването. 

 Министерство на правосъдието за заявяване и изготвяне на електронни 
справки за съдимост. 

 Министерство на правосъдието за издаване на Електронно свидетелство за 
съдимост Получени бяха над 67 служебно издадени Електронни 
свидетелства за съдимост на служители и съдебни заседатели. 

 Министерство на правосъдието за въвеждане на данни в Информационната 
система за управление на ресурсите (ИСУР) за наличната техника в 
Окръжен съд – Варна. 

 Министерство на регионалното развитие и благоустройство за извършване 
на справки по дела от Национална база данни „Население“. 

 Нотариална камара на Република България за извършване на справки в 
електронен регистър „Единство 2“. 
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 Прокуратурата на Република България за извършване на справки в 
Единната информационна системата за противодействие на престъпността 
(ЕИСПП) по наказателните дела. 

 Европейската комисия за машинен превод (eTranslation) на текстове и 
документи. От всички 24 официални езика на EC бяха използвани – 
английски, немски, румънски, полски, датски, френски, гръцки, естонски, 
латвийски, нидерландски и словенски и др. Преведени бяха над 40 
документа чрез eTranslation.  

 Агенция по вписванията за изготвяне на справки от Търговски регистър, 
регистър на ЮЛНЦ и на Имотен регистър от Единния портал за заявяване 
на електронни административни услуги. 

През 2020 година продължава изпращането и извличането на данни от 
ядрото на ЕИСПП по наказателни дела, както през старата деловодна система 
САС „Съдебно деловодство“, така и през внедрената Единна информационна 
система на съдилищата. 

Продължава поддържането на актуална информация на вътрешния и 
външния сайт на Окръжен съд – Варна. 

Продължава безхартиеният обмен на информация с ОД на МВР Варна 
във връзка с наказателни дела. 

За приключилите и образуваните преди месец юли 2020 година дела, 
продължава използването на САС „Съдебно деловодство“. Деловодната 
система бе актуализирана с нови 3 версии, в които са включени много 
предложения направени от ВОС, както и промени свързани с промени на 
нормативната уредба. Реализирани са доста нови възможности: 

 Добавен нов подрежим, „Справка за достъп до дело/електронно 
призоваване“ за изготвяне на справка за лица, заявили достъп до 
дела/електронно призоваване и получили разрешение за това. 

 Във връзка с Решение на Съдийската колегия на ВСС, публикувано в 
Протокол № 41/10.12.2019 г., са допълнени справките за дейността на 
окръжен съд, както следва: 
o за гражданските и търговски дела – първа и втора инстанция – справка 

за отчитане на броя на постановените решения по чл. 235, ал. 5 от 
ГПК, след проведено открито съдебно заседание; 

o за наказателни дела първа и втора инстанция – справка за отчитане на 
броя на постановените присъди, както и броя на постановените 
решения по НАХД. 

 Във връзка с Решение на Съдийската колегия на ВСС, публикувано в 
Протокол № 5/11.02.2020 г., в номенклатурата на статистическите кодове 
(шифри) по наказателни са добавени следните нови предмети: 
o За ЧНД 2600 Производство по ЗПИИСАННЛСМВЛС 
o ВНОХД 51214 непопречване на извършването на очевидно тежко 

престъпление 
С внедряването на новата деловодна система ЕИСС в САС „Съдебно 

деловодство“ са заложени и реализирани по указания от Комисия 
„Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на 
Висшия съдебен съвет (вж. т. 1.3. от Протокол от заседание на Комисията, 
проведено на 18.06.2020 г.) промени. А именно: 

 ограничен достъпа до режим РЕГИСТРИРАНЕ НА ВХОДЯЩИ 
ДОКУМЕНТИ (за образуване на дела) и режим ОБРАЗУВАНЕ НА 
ДЕЛО 
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 променен алгоритъмът за автоматично генериране на поредни 
номера и е добавено ограничение за ръчно въведените номера. 

За улеснение на съдебните служители е реализиран: 

 нов режим, който осигурява възможност файлове по дела, 
изпратени от други съдилища чрез т. нар. „безхартиен“ обмен, да 
бъдат съхранени в мрежова директория или на локалния твърд 
диск за последващо присъединяване в ЕИСС.  

 нов режим за извеждане на 14-цифрен номер на дело по посочени 
от потребителя съд, основен вид, номер и година на делото и 
инстанция 

Извършва се непрекъснат електронен трансфер на данни за съдебни 
дела от САС и ЕИСС към: 

 Единния портал за електронно правосъдие. Увеличи се в пъти броя на 
постъпилите заявления за регистрация и достъп до дела от страни и 
адвокати. 

 Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) 

 Сайта на Окръжен съд – Варна 

 Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове 
(ЦУБИПСА) 

 Информационна система за производства по несъстоятелност (ИСПН) 
През 2020 година продължи практиката за сканиране на всички 

постъпващи документи в съда и попълване на ел.папка на делата. Адвокати, 
вещи лица, синдици и страните по делата, за наша радост се възползват от 
услугата за получаване на информацията по делата на електронен носител, 
като по този начин намаляваме използваната хартия и в същото време 
съхраняваме ресурса на печатащата техника. 

През годината продължи и използването на електронната система за 
изпращане на заявки за консумативи и компютърни проблеми, като са 
обслужени над 415 заявки. 

В края на отчетната година бе подновен абонамента за правно-
информационен програмен продукт Апис – модули Право, Практика, 
Процедури, Време, Финанси, Европейско право и Апис регистър плюс.  

 
 
 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 
 
Изминалата година няма аналог като професионални предизвикателства 

и трудности от личен характер от близките десетилетия. Събитията от 
здравословен характер наложиха нови изисквания към съдебната институция, 
давайки ни възможност да преосмислим мирогледа си и да подобрим 
стандартите на работа, както и отношенията в професионалната общност. 

Отправяйки своите благодарности към всички, които работиха в съда 
през отчетния период, следва да отбележим, че работният екип запази своята 
функционалност, въпреки кадровите промени и ежедневните 
предизвикателства от обективен характер. Добрата новина е, че съдът 
продължи да бъде новатор при въвеждането на техническите подобрения в 
типичната ни работа - правораздаването, като се обръщаше особено внимание 
на гарантирането на право на здравословни трудови условия за всички.  
Въпреки безпрецедентните ограничения и липсата на адекватно техническо 
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оборудване се гарантира провеждането на стотици съдебни производства. 
 Здравословните предизвикателства не подминаха и нашия екип, което не 
се отрази на ритъма в работата, основно благодарение на адекватните 
организационни мерки и всеотдайните (понякога денонощни) усилия на съдиите 
и служителите. В средата на м. февруари загубихме обичания и уважаван 
колега Николай Петков, който ни остави много спомени с усмивки и доброта. 
Разделихме се с придобилите право на заслужен отдих съдии и служители, на 
които пожелаваме да се радват на здравето и живота си! 

През изминалата година се попълни изцяло щатът в трите районни съда 
в Област Варна. Подобно кадрово състояние не помним от много години. И 
трите съда работиха професионално, без административни и имиджови 
сътресения, за което благодарим на колегите! Нови ръководители бяха избрани 
в Районен съд - Варна и Районен съд - Девня, които бързо навлязоха в 
интензитета на работата. Наред с  несъвършенствата на новата ЕИСС съдиите 
и служителите от Окръжен съд положиха безрезервни усилия за подобряването 
на системата и получихме не само признанието на професионалната общност в 
страната, но и реално развитие във фунционалността на ЕИСС.  

Наред с всеотдайните усилия на всички за нормална работа в 
епидемична обстановка, за поредна година стана ясно че сградата, в която се 
помещава Окръжен съд Варна е изчерпала своите възможности да предложи 
база за модерно правораздаване. И за най-големите оптимисти стана ясна 
невъзможността не само за гъвкавост и подобряване на бързината в 
съдопроизводствените процедури, но и за спазване на нещо повече от 
елементарни здравословни и хигиенни изисквания на труд. Усилията на 
местната професионална общност за решаване на този институционален 
проблем дотук дават отзвук във ВСС, но не и конкретни резултати. Същите 
проблеми бележат работата на всички съдебни институции в града и областта, 
което очевидно не е достатъчен повод за реални, обединени действия от ВСС. 

 
Приоритети през 2021 година за нас ще бъдат : 
 
Развиване на правораздавателната дейност, при оптимизиране на 

епидемичните мерки с цел запазване здравето на работещите и 
посетителите в институцията.   

Продължаване на усилията за изграждане на Нова съдебна палата. 
Подобряване качеството на правораздаване, при съобразяване с 

новите технически възможности за дистанционно разглеждане на дела. 
Развиване на методите за външна и вътрешна комуникация в 

условията на пандемична обстановка. 
Популяризиране на резултатите от съдебната медиация сред 

професионалната общност и младите хора. 
 
 
 

МАРИН МАРИНОВ 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА 

 
 
 


