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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 2021 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 2021 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 2020 и 

2019 години. 
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І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 
В началото на 2021 година щатната численост на Окръжен съд – Варна 

включва 68 щатни бройки за съдии и 110.5 щатни бройки съдебни служители или 
общо 178.5 щатни бройки. Действително заети са били 173.5 щатни бройки, от 
които 58 съдийски и 115.5 за съдебни служители. 
 
 1. Съдии 

През отчетната 2021 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 по реда на 
чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и 3 щатни бройки освободени от младши съдии/.  

Заетият щат към края на месец декември 2021 г. е 58 щатни бройки, от 
които: 1 административен ръководител – председател, 3-ма заместник-
председатели, 49 съдии и 5 младши съдии. Свободните щатни бройки са за 7 
окръжни съдии и 3-ма младши съдии. Отработените човекомесеци през 2021 г. 
са 647.50 общо, разпределени както следва: за Наказателно отделение – 187.50, 
за Гражданско отделение – 253 и за Търговско отделение – 207. 

 
Командировани съдии в Апелативен съд – Варна: 
- съдия Росица Станчева – ГО – цялата 2021 г.; 
- съдия Мария Христова – ТО – от 01.01.2021 г. до 20.09.2021 г.; 
- съдия Женя Димитрова – ТО – от 20.09.2021 г. до 31.12.2021 г.; 
- съдия Даниела Писарова – ТО – от 08.03.2021 г. до 05.04.2021 г.; 
- съдия Светла Даскалова-Василева – НО – от 01.01.2021 г. до 

15.09.2021 г.; 
 
Командировани съдии в други съдилища: 
- съдия Женя Димитрова – ТО – от 01.01.2021 г. до 15.09.2021 г. в САпС; 
- съдия Мария Христова – ТО – от 21.09.2021 г. до 31.12.2021 г. във ВКС; 
 
Командировани младши съдии в Районен съд – Варна: 
- младши съдия Иван Стойнов – от 01.01.2021 г. до 08.07.2021 г.; 
- младши съдия Насуф Исмал – от 01.01.2021 г. до 27.07.2021 г.; 
- младши съдия Филип Радинов – от 01.01.2021 г. до 27.07.2021 г.; 
- младши съдия Ивелина Чавдарова – от 19.07.2021 г. до 31.12.2021 г.; 
- младши съдия Лазар Василев – от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.; 
 
Командировани съдии от Районен съд – Варна в Окръжен съд – Варна: 
- съдия Десислава Манасиева-Жекова – за цялата 2021 г.; 
- съдия Николай Стоянов – за цялата 2021 г. 
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- съдия Ерна Якова – за цялата 2021 г. 
 
Продължителен отпуск за раждане и отглеждане на малко дете са 

ползвали: съдия Мила Колева – през цялата 2021 г.; съдия Диана Стоянова – до 
13.02.2021 г. 

 
На 30.08.2021 г. като „младши съдии“ в Окръжен съд – Варна са встъпили 

Александър Цветков и Симона Донева. 
През 2021 г. няма встъпили нови окръжни съдии в Окръжен съд – Варна.  
През 2021 г. са освободени от длъжност следните съдии: 
- съдия Красимир Гайдаров – НО – считано от 04.05.2021 г., на осн. 

чл.165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ; 
- младши съдия Стойнов – считано от 27.07.2021 г., поради назначване 

като „районен съдия“ в Районен съд – Варна; 
- младши съдия Исмал – считано от 27.07.2021 г., поради назначаване 

като „районен съдия“ в Районен съд – Варна; 
- младши съдия  Радинов – считано от 27.07.2021 г., поради назначаване 

като „районен съдия“ в Районен съд – Варна. 
 

В рамките на отчетната година, щатът на съдиите в Окръжен съд – Варна 
се е запазил спрямо предходната година. Бройката на действително заетите 
щатове към 31.12.2021 г. е намалял спрямо 31.12.2020 г. с един съдия и един 
младши съдия. Броят на командированите от Окръжен съд – Варна съдии е 
величина със стабилитет. През годината са командировани 3-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 неравномерно натоварване 
между съдиите от различните отделения, на база различните критерии за 
измерване на натовареност. Предвид особеностите на пандемичната обстановка 
и с оглед въвеждането на критерии за измерване на натовареността в ЕИСС 
едва от 2022г. не следва да се правят генерални изводи относно баланса в 
натовареността между отделенията в съда за изминалата година, като общият 
извод е за относително равномерна натовареност на магистратите в съда. 

 
2. Служители 

Утвърдената щатната численост на съдебните служители в Окръжен съд – 
Варна в началото на 2021 г. е бил 110.5. Заетите щатни бройки са били 106.5. В 
началото на отчетния период има следните свободни бройки: 2 бр. за длъжност 
„съдебен помощник“ и 2 бр. за длъжност „системен администратор“. Към 
31.12.2021 г. щатът на съдебните служители е 119.5. През годината са настъпили 
следните промени:  

- увеличен с шест щатни бройки, за длъжността „съдебен помощник“ 
по решение на Съдийската колегия на ВСС с Протокол № 12/13.04.2021 г.; 

- намален с една щатна бройка, за длъжността „системен 
администратор“ по решение на Съдебната колегия на ВСС с Протокол № 
40/16.11.2021 г.; 
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- увеличен с три щатни бройки – за длъжността „съдебен секретар“ и 
една щатна бройка – за длъжността „съдебен деловодител“ по решение на 
Съдийската колегия на ВСС с Протокол № 42/23.11.2021 г. 

В края на отчетния период заетата щатна численост е 115.5 бр., като има 
следните свободни бройки: 3 бр. за длъжността „съдебен секретар“ и 1 бр. за 
длъжността „съдебен деловодител“.  

 
Съотношението на съдебни служители спрямо магистрати за отчетния 

период е 1:1.76, което е по-голямо спрямо последните две години, но по-малко по 
отношение средното за страната на окръжно ниво. 

Съотношението съдебни служители от специализираната 
администрация спрямо магистрати през 2021 г. е 1:1.40, което е леко завишено 
спрямо предходните две години. Съотношението е много под средното за 
окръжните съдилища в страната. 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. 

 
Годината беше поредната белязана от усложнена епидемична обстановка 

на територията на цялата страна, която не подмина и Окръжен съд – Варна. 
Заболяването от COVID-19 на магистрати и съдебни служители, респективно 
поставянето им под задължителна карантина, не доведе до кризисни ситуации. 
Добрата сработеност между екипите и ефективната комуникация между тях 
допринесе за удовлетворяващо изпълнение на служебните задължения.  

 
 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 
Мирослава Славчева, главен счетоводител Дарина Иванова, административен 
секретар Красимир Чернев и началник отдел „Технически дейност“ Радостина 
Костова. Съставът на ръководния екип се запази през изминалата година, което 
доведе до запазване на баланса в институцията, въпреки трудностите, 
предизвикани от пандемичната обстановка. 
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I. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА  

1. Постъпили, разгледани и свършени дела за периода 2019 г. – 2021 г. 
 

Година 
Постъпи- 

ли 

Дела за 
разглежда- 

не 

Свършени 

Всичко 

Със 
съдебен акт 

по 
същество 

Прекратени 
В 3 -

месечен 
срок  

% 

2019 6131 7277 6010 5014 996 4957 82% 

2020 6699 7966 6419 5537 882 4810 75% 

2021 5450 6997 5694 4800 894 4200 74% 

 
Анализът на данните сочи намаляване на постъпилите, разгледаните и 

свършени дела през 2021 г. спрямо 2020 г. и 2019 г. Постъпилите дела са с 1 249 
бр., разгледаните с 969 и свършените с 725 бр. по-малко спрямо 2021 г., а спрямо 
2019 г. по-малко съответно с 684 за постъпилите, с 280 за разглеждане и с 316 
при свършените дела. Прави впечатление намалението на постъпленията, 
спрямо предходната година, но на тригодишна база не може да се правят някакви 
категорични изводи за тенденции в постъпленията. 

 
2. Срочност на правораздавателната дейност – приключили в 3-месечен 

срок дела за периода 2019 г. – 2021 г. 
 

Година 

Свършени 

Всичко 

Със 
съдебен акт 

по 
същество 

Прекратени 
В 3 -месечен 

срок  
% 

2019 6010 5014 996 4957 82% 

2020 6419 5537 882 4810 75% 

2021 5694 4800 894 4200 74% 

 
Процентното съотношение на приключилите в тримесечен срок дела е 

устойчиво на база от предходната година, като се запазва високият дял на 
свършените дела със съдебен акт по същество. 

 
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 

2019 5014 4909 105 98% 

2020 5537 5405 132 98% 

2021 4800 4678 122 97% 
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Процентът на решените в едномесечен срок дела е стабилен за 
тригодишния период, видно от справката. Високият процент е показател за 
бързината на правораздаване в Окръжен съд – Варна, като положителното е, че 
не се повлиява от кадровата динамика. 

Постановените 105 съдебни актове над 1 месец са разпределени както 
следва: наказателни дела – 9 бр.; търговски дела – 16 бр. и граждански дела – 80 
бр.  

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

върнати (включително и като %), за периода 2019 г. – 2021 г. е следното : 
 

Година 

Върнати 
от 

обжалва-
не 

Потвърде
ни 

Процентно 
съотноше-

ние на 
потвърдени-

те спрямо 
върнатите 

от 
обжалване 

Отмене
ни 

/ГО и ТО 
само 

индекс 
3/ 

Процентно 
съотноше-

ние на 
отменените 

спрямо 
върнатите 

от 
обжалване 

Измене-
ни 

/ГО и ТО 
само 

индекс 
5/ 

Процентно 
съотноше-

ние на 
изменените 

спрямо 
върнатите 

от 
обжалване 

Недо-
пуснати 

до 
касац. 
обжал-

ване 

2019 885 409 46% 153 17% 98 11% 196 

2020 888 381 43% 154 17% 109 12% 197 

2021 840 345 41% 236 28% 124 15% 101 

 
Видно от цифрите в таблицата, за анализирания период, процентното 

съотношение на потвърдените решения спрямо върнатите от обжалване бележи 
лек спад – с 2 пункта спрямо предходната година. Забелязва се повишение на 
процентното съотношение на отменените спрямо върнатите от обжалване 
съдебни актове в сравнение с 2020 г. Увеличено е процентното съотношение на 
изменените спрямо върнатите от обжалване актове спрямо предходните години. 
Изнесените данни сочат за отстъпление от постигнатите нива в качеството на 
работа от предходните години, което е основание за анализ на причините за 
коментираните промени, което следна да се извършат по отделения. 

 
5. Натовареност – по щат и действителна натовареност, спрямо дела за 

разглеждане и спрямо свършени дела, за периода 2019 г. – 2021 г. 
 

Година 
Брой 

съдии 
по щат 

Натовареност по щат 

Отработени 
човекомесе

ци 

Действителна натовареност 

спрямо 
делата за 
разглежда

не 

спрямо 
свършени

те дела 

спрямо 
делата за 

разглеждане 

спрямо 
свършените 

дела 

2019 68 8.92 7.37 662.6 10.98 9.07 

2020 68 9.76 7.87 639 12.47 10.05 

2021 68 8.57 6.98 647.5 10.81 8.79 
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Натовареността на съдиите от Окръжен съд – Варна по щат и 
действителна през 2021 г. е незначително по-ниска спрямо 2020 г. и 2019 г. До 
известна степен това се дължи на динамиката в щата през последните две 
години, а от друга страна – на запазване на тенденцията за стабилност в 
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 

2019 95 57 0 60% 

2020 103 56 0 54.36% 

2021 93 50 0 53.76% 

 

През 2021 г. са постановени 19 броя отказа. 
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 2021 г. 
 
В Центъра за медиация по дела, разглеждани от Окръжен съд – Варна за 

2021 г. са подадени 15 нови заявления и са продължили 4 от постъпилите през 
2020 г. – 8 по граждански и 11 по търговски дела. По 2 от подадените заявления за 
медиация няма проведени срещи, а 11 са приключили, като 3 от тях със 
споразумение. Изчислено в проценти, приключилите със споразумение са 16% /на 
база подадени заявления/ или 27% /на база приключили медиации/.  

 

 

III. ГРАЖДАНСКО  ОТДЕЛЕНИЕ  

 
 
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
През 2021г. в Гражданско отделение реално са работили общо 24 съдии, в 

т.ч. 18 окръжни съдии, 5 младши съдии, и 1 командирован съдия от ВРС. Няма 
промяна в броя на първоинстанционните и въззивните състави в отделението- по 
5. Младшите съдии до края на месец август 2021г. са били двама, от които един 
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редовен постоянен член на въззивен състав и един четвърти член на въззивен 
състав. От месец октомври работещите в отделението младши съдии са трима, от 
които двама постоянни членове на въззивен състав /предвид пенсионирането на 
съдия Светлана Цанкова/ и един младши съдия като четвърти член на въззивен 
състав.  Тенденцията предстои да се запази. 

 
 

2. ПОСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЛА В ОТДЕЛЕНИЕТО  
 
Постъпилите през 2021г. в гражданско отделение дела са общо 2 176 при 

3 288 дела за предходната година. Намалението на постъпленията е около 33%, и 
то касае изключително въззивните дела. Същите от 2 789 броя за предходния пе-
риод са намалели на 1666 броя. Броят на постъпилите и върнати за ново разг-
леждане първоинстанционни дела търпи леко увеличение от 499 бр. за предход-
ния отчетен период на 510 броя за 2021г. Намалението при въззивните дела се 
дължи основно на приключилите кампанийните производства по делата на служи-
тели срещу ОД на МВР, Гранична полиция, Жандармерия и т.н. За сведение, през 
2020г. те са били 684 броя, докато през 2021г. с код 701 са образувани само 51 бр. 
дела. Същото важи и за делата на електроразпределителните дружества- от 1100 
бр. през 2020г. през отчетния период са намалели на 534 броя. Или намалението 
само по изброените две групи дела води до намалението на въззивните дела през 
отчетния период. 

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  

2019 2020 2021 

I 579 499 510 

II 1 928 2 789 1666 

Общо 2507 3 288 2176 

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

искове по облигационни спорове /включая дела по ЗОДОВ и по чл.45 ЗЗД/ и иско-
ве по СК / в това число искове за произход, осиновяване, прекратяване на осино-
вяване и т.н./ На второ място са делата, образувани по вещни искове. По всички 
групи дела се наблюдава леко намаление, като най-голямо е по молбите за обез-
печение на бъдещ иск- намалението при тях е с близо 25%. Изключение от тен-
денцията са намаление правят дела по облигационните искове- където броят е 
непроменен и делата по вещните спорове, където се наблюдава леко увеличение 
на бройката.  

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

риално-правния спор ( без тези по частни жалби) и тук показва, че най-голям дял 
заемат делата по облигационни спорове – 32%. Тенденцията се запазва въпреки 
вече драстично 50%-тно намаление на делата на „Енерго-Про Продажби“ АД и 
„Електроразпределение Север“ АД. За разлика от предходните години на второ 
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място се нареждат делата, образувани по жалби срещу действия на съдебен из-
пълнител, които представляват 18% от постъпилите дела. Следва увеличение на 
делата по СК, които представляват 11% от постъпилите дела.  Повече от два пъти 
са се увеличили делата, образувани по вещни спорове, изключая делбените таки-
ва. От 59 бр. през 2020г. през настоящия отчетен период са постъпили 123 броя 
вещни дела. Увеличение има и на делата за делба- при 45 бр. за предходния от-
четен период, през 2021г.- 59 бр. дела.  

Най-голямо намаление се наблюдава при делата с код 701- дела за запла-
щане на трудово възнаграждение- намалението е 12 пъти в сравнение с предход-
ния период, поради което и общата цифра на образуваните трудови дела е нама-
ляла от 708 дела на 133 броя. Големият брой такива делата през 2020г. се дъл-
жеше на множеството подадени искови молби кампанийно от служители на ОД на 
МВР, Гранична полиция, Жандармерия и т.н. Делата от този вид бяха разгледани 
и приключени в ОС-Варна /за разлика от спирането на производствата в други 
съдилища/. Важно е да се отбележи, че намалението на трудовите дела обаче 
касае само делата за трудови възнаграждения. Фактически и правно по-сложните 
дела за отмяна на незаконно уволнение и за заплащане на обезщетения от тру-
дови злополуки търпят увеличение.  

Освен увеличението на делата по СК, което се дължи основно на увеличава-
не на разгледаните искове за предоставяне упражняване на родителски права, 
режим на лични отношения, развод. Непроменена е почти бройката на исковете 
за издръжка и лишаване от родителски права. Същото може да се каже и по мол-
бите за защита от домашно насилие. Наблюдава се обаче рязко увеличаване на 
броя на делата, свързани с участието на деца- от 92 бр. същите са станали 137 
броя. Горното касае и увеличаването на частните жалби, които са свързани с про-
изводства, защитаващи интересите на деца- прекратени производства по искове 
за родителски права, режим на лични отношения, частни жалби срещу определе-
ния за подсъдност. Следва да се отбележи, че освен увеличението в процентно 
отношение на делата по СК, голяма част от тези производства все повече започ-
ват да се характеризират с правна и фактическа сложност, тъй като често има 
участие на страни, които не са български граждани, следва да се определя под-
съдност по силата на регламенти, двустранни договори, споразумения и т.н. Всич-
ки дела, по които страна е дете, се разглеждат само от шестима въззивни съдии 
или средно на съдия се падат по 28-30 дела за отчетния период. 

 
3. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  ДЕЛАТА  
 
Разпределението на делата се извършва чрез ЕИСС. 
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, кои-

то са изчерпателно посочени в Заповед № РД-1222/29.09.2015г., допълнена със 
заповед № РД-1282/20.10.2015г. и Заповед № РД-1110/26.09.2016г. на Админист-
ративния ръководител вр. участие на ВОС в проект „Укрепване на правния и инс-
титуционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието на 
деца“. През 2021г. тази категория дела са се разпределяли на докладчици измеж-
ду съдиите Светла Пенева, Юлия Бажлекова, Ирена Петкова, Ивелина Събева, 
Златина Кавърджикова и Деспина Георгиева.  
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На младшите съдии в отделението се разпределят въззивни и въззивни час-
тни дела, както и дела по жалби срещу действия на съдебните изпълнители.  

 
4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛАТА 
 
Останалите несвършени дела в началото на отчетния период са  840 бр., от 

които 267 бр. са граждански дела – І инстанция, 546 бр. са въззивни дела и 27 бр. 
частни въззивни. Прибавени към новообразуваните дела и върнатите за разглеж-
дане под същия номер общият брой на подлежащите за разглеждане дела е 
3016 бр., разпределени както следва: 682 първоинстанционни дела /искови 
производства/,  95 бр. частни първоинстанционни дела /вкл. молби за опре-
деляне на срок при бавност/ и 396 бр. частни въззивни дела и 1843 бр.  въз-
зивни дела. 

През отчетния период делата са насрочвани за разглеждане в открито засе-
дание средно в срок за след около един месец до месец и половина от образува-
нето им /за първоинстанционните дела – след постъпване на отговора на искова-
та молба/, а когато се иска разпит на свидетели или провеждането на съдебна 
експертиза, делата се насрочват в рамките на до два месеца. По- дълъг период в 
насрочването се наблюдава около съдебната ваканция. Наблюдава се тенденция 
за разглеждането на делата в рамките на повече от едно съдебно заседание, кое-
то се дължи от една страна на групата дела на „Енерго-Про Продажби“ АД, върна-
ти от ВКС за ново разглеждане с указания за назначаване на експертиза, по които 
страните правят множество искания за допълнителни задачи и назначаване на 
допълнителни експертизи. От друга страна, наблюдава се увеличаване на делата, 
при които в резултат на допуснати от първоинстанционния съд процесуални на-
рушения не са събрани искани и относими доказателства, поради което и горните 
процесуални действия се извършват пред въззивната инстанция.  

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, вкл. и по време на съдебната ваканция.  

 
 
5. СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЯВАНЕ 

НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 
През отчетния период в гражданско отделение са свършени общо 2 342 де-

ла, от които 375 първоинстанционни граждански и 95 частни жалби /вкл. молби за 
определяне на срок при бавност/, както и 1 508 2 192 въззивни дела и 364 385 
частни въззивни. Или намалението на свършените дела е 23% в сравнение с 
предходния отчетен период. Горното се дължи на намаляване броя на бързолик-
видните многобройни дела на електроразпределителните дружества, както и по 
делата за заплащане на трудово възнаграждение на МВР и др., които се разглеж-
даха само в едно заседание и приключваха с решение. Причина е и необходи-
мостта от събиране на нови доказателства, недопуснати пред първата инстанция 
или по указания на касационната инстанция. Доказателство за горния извод е 
фактът, че намалението касае броя само на въззивните дела. Частните въззивни 
дела остават почти непроменени. Голямо увеличение се наблюдава при произна-
сянето по молбите за определяне на срок при бавност- 32 бр. при  
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Средно месечно в отделението са свършени по около 195 дела, което 
представлява намаление в сравнение с предходния период 254 дела за 2020 г. 
 

СПРАВКА 
за свършените дела 2019 – 2021 година 

 

Година Инстанция 
Дела за разг-

леждане 
Свършени 

Свършени в 3-
месечен срок 

% на свършени-
те в 3-месечен 

срок 

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% 

 I 777 470 307 64% 

2021 II 2239 1872 1209 65% 

 Общо 3016 2342 1516 65% 

 
Видно от сравнителната таблица е, че е налице намаляване в процентно от-

ношение на свършените в тримесечния срок дела. Горното е обяснимо освен с 
изложените по-горе съображения, налагащи събирането на нови доказателства, 
така и по други обективни причини- отлагане на дела поради карантина на проце-
суални представители или страни, ползване на отпуск по болест от докладчиците 
или поставянето им под карантина. В последния случай делата на отсъстващия 
докладчик се отлагат по възможност за срок от 14 до 30 дни до завръщането му. 
Като се съобрази, че при постъпването на делото до насрочването му изминава 
период от около две седмици, делото се насрочва след около месец-месец и по-
ловина и ако се наложи пренасрочването му по обективни причини, то е ясно за-
що е налице увеличение на делата, които не са приключили в тримесечния пери-
од. 

Несвършените дела в края на 2021г. са общо 674 бр., което е значително по-
малко от предходния период - 840 бр. за 2020г.  

Досежно срочността на изготвяне на съдебните актове:  
95% от свършените дела са постановени в законоустановените срокове. Съ-

диите, разглеждащи първоинстанционни дела, не са допуснали забава при произ-
насянето си по нито едно дело. Въззивните съдии са постановили 94% от актове-
те си в законоустановения срок.  

 
 
6. НЕПРИКЛЮЧИЛИ В РАЗУМЕН СРОК ДЕЛА – БРОЙ И ПРИЧИНИ 
 
Броят на неприключилите към края на 2021г. дела, с продължителност на 

разглеждането им над една година, считано от датата на образуването е 112 бр., 
от които 3 бр. обявени за решаване, 26 бр. са спрени, 14 бр. дела са без движе-
ние, 57 дела са насрочени и 2 са решени. Големият брой на делата, които не са 
разгледани в разумните срокове се дължи на спрените дела- 71 бр. /това са преи-
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муществено делата по ЗОПДНПИ, които бяха спрени и възобновени след поста-
новяване на ТР от ВКС/. 

 
 

7. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО 
 
През 2021г. общият брой на делата, по които е постановено определение за 

отмяна „ход по същество на спора“ е 5 броя, от които 3 бр. въззивни и 2 бр. пър-
воинстанционни дела. Горното е показател, че колегите са успели да извършат 
адекватна преценка по редовността на исковите молби и жалбите. 

 
 

8. НАТОВАРЕНОСТ 
 

В следващите таблици са дадени показателите за средна натовареност на 
съдия в гражданско отделение съобразно съотношението на общия брой постъ-
пили дела, дела за разглеждане и свършени дела към действително отработени-
те човекомесеци от всички съдии в отделението.  

 

Средна месечна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 9.85 12.94 8.40 

Дела за разглеждане 11.75 15.30 11.64 

Свършени дела 9.41 11.99 9.04 
 

 

Средна годишна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 118.21 155.34 100.82 

Дела за разглеждане 141.03 183.54 139.74 

Свършени дела 112.88 143.86 108.51 

 
Отчитайки съществуващата в отделението специализация 

/първоинстанционни и въззивни съдии/ тази статистика е следната: 
 

Натовареност на съдии, разглеждащи първоинстанционни дела  
 

Средна месечна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 9.63 8.32 8.50 

Дела за разглеждане 12.78 12.25 12.95 

Свършени дела 8.85 7.80 7.83 

 

Средна годишна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 115.61 99.80 102.00 

Дела за разглеждане 153.34 147.00 155.40 

Свършени дела 106.22 93.60 94.00 
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Натовареност съдии, разглеждащи въззивни дела 
 

Средна месечна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 9.92 14.38 8.63 

Дела за разглеждане 11.44 16.24 11.60 

Свършени дела 9.58 13.28 9.70 

    

Средна годишна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 119.01 172.52 103.59 

Дела за разглеждане 137.22 194.85 139.21 

Свършени дела 114.94 159.40 116.39 

 
Налице е лек спад в натовареността на съдиите, разглеждащи въззивни де-

ла, в сравнение с предходния отчетен период, в който период обаче е имало зна-
чително пък увеличение в сравнение с 2019г. Забелязва се, че най-голям е спадът 
съобразно броя на постъпилите дела, а най-малък – съобразно свършените. 

 
9. КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 
През 2021 г. са били върнати обжалвани актове по общо 508 дела.  
 
Резултатите от върналите се през отчетната 2021г. обжалвани граждански 

дела, сравнени с предходните две години са дадени в следната таблица: 
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В броя на изцяло отменените/обезсилени, респ. частично отменени-
те/обезсилени са включени само тези, за които основанието за отмяната е поради 
пропуск на съда – неправилно приложение на материалния или процесуалния за-
кон /стари индекси 3 и 5/. Не са включени отменените актове, изцяло или частично 
по обективни причини /индекси 4 и 6/. 

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 2021г. 

Наблюдава се увеличаване на броя на върнатите от обжалване дела. Тре-
вожно е увеличението на отменените изцяло решения- същите са се увеличили с 
30%. Следва да се отбележи обаче, че голям процент от отменените изцяло дела, 
са върнатите от касационната инстанция за ново разглеждане дела със страна 
„Енерго-Про продажби“ АД.   Делата са отменени в резултат на нова съдебна 
практика на ВКС. От 39 броя дела, върнати за ново разглеждане, 32 бр. са дела 
на „Енерго-Про продажби“ АД. Респективно същите представляват 24% от отме-
нените изцяло дела. За сметка на въззивните решения спад се наблюдава при 
изцяло отменените определения – от 45% за 2020г. на 35%за отчетния период. 
Наблюдава се и увеличаване на броя на изцяло потвърдените решения и опреде-
ления- 26% от върнатите дела. 

Делът на 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 ин-
дексите - 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 каса-
ционното производство. И докато касационната инстанция в тези случаи спира 
производството по делото, то за по-долните инстанции такова основание за спи-
ране на делото не е предвидено.  

При действието на новите утвърдени индекси за инстанционна проверка се 
предполага, че ще бъдат отчетени по-ясно и обективно причините за отмяната на 
съдебните актове. 
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IV. ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ  

 
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 

Съдии, работили в Търговско отделение през 2021 г. 
 

№ имена на съдията длъжност Год. 
отработени 

месеци 

1 Марин Георгиев Маринов  председател 2021 12 

2 Мария Кирилова Терзийска зам.-председател 2021 12 

3 Галина Чавдарова Неделчева съдия 2021 12 

4 Даниела Димова Томова съдия 2021 12 

5 Даниела Илиева Писарова* съдия 2021 11 

6 Диана Димитрова Митева съдия 2021 12 

7 Диана Колева Стоянова* съдия 2021 10.5 

8 Елина Пламенова Карагьозова съдия 2021 12 

9 Жана Иванова Маркова-Колева съдия 2021 12 

10 Женя Радкова Димитрова*  съдия 2021 0 

11 Мария Иванова Христова* съдия 2021 0 

12 Мила Йорданова Колева* съдия 2021 0 

13 Пламен Атанасов Атанасов съдия 2021 11 

14 Радостин Георгиев Петров съдия 2021 12 

15 Ралица Цанкова Костадинова съдия 2021 11 

16 Светлана Тодорова Димитрова съдия 2021 12 

17 Тони Кръстев Георгиев съдия 2021 12 

18 Цвета Павлова Желязкова съдия 2021 12 

19 Цветелина Георгиева 

Хекимова 

съдия 2021 12 

20 Десислава Георгиева 

Манасиева – Жекова 

съдия, 

командирован от 

РС - Варна 

2021 12 

21 Ивалена Орлинова Димитрова* мл.съдия 2021 7 

 
Общо човекомесеца за отделението – 207 

* Съдия Женя Димитрова е командирована в Апелативен съд София и 
след това в Апелативен съд Варна. 

* Съдия Мария Христова е командирована в Апелативен съд – Варна и 
след това във Върховен касационен съд. 

* Съдия Даниела Писарова е командирована в Апелативен съд – Варна за 
периода от 08.03.2021 г. до 08.03.2021 г. 

* Съдия Дияна Стоянова е в отпуск за отглеждане на малко дете до 
12.07.2021г. 
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* Съдия Мила Колева е в отпуск за отглеждане на малко дете през цялата 
2021г. 

* Младши съдия Ивалена Димитрова разглежда дела в Търговско 
отделение от 01.01.2021 г. до 31.07.2021г., след което същата е преместена в 
Гражданско отделение. 

 
Общият брой съдии по щат към 31.12.2021 г. е 22, от които заети 19 броя, а 

реално работилите през годината съдии са 16 титулярни съдии през първото по-
лугодие и 17 титулярни съдии през второто. Към края на отчетния период факти-
чески правораздават шестнадесет съдии и един командирован от Районен съд – 
Варна. На младшия съдия са разпределяни въззивни граждански дела, разглеж-
дани в отделението до 31.07.2021 г. 

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, Ел. Карагьозова, Р. Райкова 
Първи А състав - М. Терзийска, Е. Карагьозова, Р. Райкова 
Втори състав – Д. Митева, Цв. Павлова, Пл. Атанасов  
Трети състав – Д.Писарова, Св. Тодорова, Цв. Хекимова 
Трети А състав – Д. Писарова, Св. Тодорова, Д. Стоянова 
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 като по този начин са формирани  
първи А и трети А състави. 

След проведен конкурс за заемане на свободни щатни бройки за съдебни 
помощници, към 31.12.2021 г. съдиите от отделението се подпомагат от петима 
съдебни помощници – Дияна Димитрова, Сара Керян, Марина Семова, Елица Же-
лязкова и Йордан Маринов. 

В отделението през отчетния период са работили ефективно 21 служители, 
от които 14 деловодители, /трима служители на Фронт-офис в ТО/ и 7 съдебни 
секретари. Завеждащ служба „Деловодство” е Жулиета Желева, а в деловодители 
са: Меглена Георгиева, Даринка Дамянова, Петя Петкова, Татяна Петкова, Анна 
Георгиева, Петя Панайотова, Радостина Димитрова, Анета Недева, Мирослава 
Люцканова, Галина Балевска, Румяна Дучева, Ирена Йорданова, Даниела 
Жекoва, Габриела Янчева. 

Завеждащ служба „Секретари” е Христина Атанасова, а останалите рабо-
тещи в службата са Елена Петрова, Мария Манолова, Мая Петрова, Мая Иванова, 
Албена Янакиева, Дарина Баева и Нели Катрикова.  
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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 разделение на първоинстанционни и 

въззивни състави. Съобразно приетите правилата, разпределението на 
въззивните граждански и частни граждански дела между двете отделения 
(гражданско и търговско) са на база предмета на споровете и е възложено на 
заместник-председателите на отделенията.  

Новопостъпилите дела се разпределят чрез въведената от 01.07.2020 г. в ОС 
Варна като пилотен съд, Единна информационна система на съдилищата. 
Образуваните в САС дела продължават да се обработват в същата и след 
официалното й въвеждане за съдебната система през 2021г. 

Разглежданите от съдиите в търговско отделение видове дела: 
първоинстанционни искови и частни търговски, въззивни и въззивни частни 
граждански, дела по несъстоятелност, 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, в това число с 
посочена обезпечителна мярка – задържане на кораб, 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 в модул „Разпределение“ в ЕИСС се извършва от 
ръководителя на отделението, а при отсъствието му от съдия, определен с 
нарочна заповед на председателя на съда. Съдии от отделението, на които са 
възлагани функции по разпределение през отчетния период са Диана Митева, 
Цвета Павлова, Пламен Атанасов и Ралица Райкова. 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. 

Графици за работа и дежурни състави за 2021 г. се утвърждават за периода 
на ползване на годишен отпуск както и по отношение произнасяне по фирмени 
дела.  

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

И за 2021 г., както и за предходните не могат да се изведат обективни данни 
за натовареност на съдиите. От една страна това се дължи на обстоятелството, 
че 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 не функционира съобразно заложеното задание от ВСС и 
изработените от работните групи към КСКНСС на СК на ВСС „мапинги“, които би 
следвало да отчитат натовареността по делата по съответните етапи, както и 
допълнителните дейности. Съгласно последните изменения на ПОНС, приети с 
решения на СК на ВСС данните, извлечени от модул „Натовареност“ в ЕИСС ще 
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са официален критерий при оценка натовареността на съдиите, считано от 
01.01.2022 г. 

И тъй като, с оглед срочността на правораздаването от съдиите в 
отделението, неприключилите дела, образувани в САС, са незначителен брой, то 
и не е коректно да се правят изводи за действителната натовареност само на 
база данни от СИНС. От друга страна дефектите при работата на модула в ЕИСС 
също не дават възможност за обективна оценка.  

 
 
3. ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ДЕЛА ПО ВИДОВЕ: 
 

Таблица 1 
СПРАВКА  

за постъпилите дела 

2019-2021 
 

Инстанция 
Година 

2019 2020 2021 

I 985 957 906 

II 1149 985 957 

Общо 2134 1942 1863 

 
Данните сочат на тенденция за плавно намаляване на постъпленията на 

дела, разглеждани в ТО през последните три години, която важи и за отчетната 
година. 

При първоинстанционните дела продължава трайната тенденция за 
увеличаване на фактическата и правна сложност на делата. 

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

Облигационни искове общо 361 броя /в това число шифър 2100, 602 и 604, 
21120 и 21130/, при 401 броя за 2020 г. и 399 броя за 2019 г.. Тези производства 
се характеризират и с най-много процесуално и материално правни усложнения. 
Намалението до голяма степен се дължи и на икономическата обстановка в 
страната вследствие Ковид - епидемията, която като последица доведе и до спад 
в търговския оборот. 

В резултат на пандемията обаче, значително е увеличен броят на 
първоинстанционни дела с шифър 2800 – искове за прекратяване на юридически 
лица – 193 броя при 102 броя за 2020 г. и 143 броя през 2019 г.  Трябва да се 
отчете, че тази категория дела не се характеризира с фактическа и правна 
сложност. 

Констатира се спад на исковете от група 8 на приложение 3.2., а именно 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 18 броя при 29 от този вид за 2020 г. и общо 26 за предходната 2019 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 в границите спрямо предходните две години – 7 
броя за текущата при 5 броя за предходните две. Производствата са по 
Регламент 1896/2006 г. за издаване на европейска заповед за плащане и по 
Регламент 1206/2011 г. за събиране на доказателства.  

Продължава спада в броя на образуваните дела с шифър 21300 – жалби 
срещу откази на длъжностни лица по ЗТРРЮЛНЦ – новообразувани 91 броя 
спрямо 130 броя за 2020 г. и 181 броя за 2019 г. Тази категория дела не се 
характеризира с еднотипност на мотивите по отказите, поради което и не води до 
облекчаване работата на съдиите в отделението. 

Съществена разлика се наблюдава в броя на образуваните дела по молби 
за откриване производство по несъстоятелност като постъпилите нови са 58 броя 
при 82 броя за предходната година и 44 дела за 2019. Продължава, като причина 
за изпадане на търговците и юридическите лица в неплатежоспособност, да стои 
пандемичната обстановка, довела до затварянето на търговски обекти, 
дружества, осъществяващи дейност в туризма и спад на заетостта в сферата на 
транспорта.  

От частните търговски дела с най-голям брой са тези с шифър 903 – молби 
за допускане на обезпечение – 102 броя. 

При въззивните производства няма съществено намаляване в броя на 
новообразуваните дела, особено по съдии доколкото за разлика от предходната 
2020 г. в отделението и то само за 7 месеца правораздава един младши съдия. 

 
 

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДЕЛА. 
Таблица 2 

СПРАВКА 
за общо дела за разглеждане в отделението 

2019 – 2021 
 

Инстанция 
Година 

2019 2020 2021 

I 1452 1396 1349 

II 1226 1103 1099 

Общо 2678 2499 2448 

 
 

Таблица 3 
СПРАВКА 

за проведени открити съдебни заседания и закрити съдебни заседания 
 

Инстанция 
Година 

2019 2020 2021 

I 13999 12384 14484 

II 2507 2192 2845 

Общо 16506 14576 17329 

 
Таблица 4 
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СПРАВКА 
за проведени открити съдебни заседания 

2019-2021 
 

Инстанция 
Година 

2019 2020 2021 

I 1131 869 1022 

II 510 418 496 

Общо 1641 1287 1518 

 
 
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 през 
2020 г., а от друга страна продължилата през цялата година епидемична 
обстановка. През цялата година колеги от отделението отсъстваха поради 
здравословни причини, най-често свързани със заболяване от Ковид или 
необходимост от самоизолация поради заболявания на техни близки. Въпреки 
това, следва като положителен факт да се отчете, че това не доведе до 
необходимост от преустановяване на работата в отделението, като 
пренасрочване на дела от открити съдебни заседания се случваше по изключение 
и в рамките на разумни срокове, без да се ощетяват страните в производствата. 
Това е видно и от общия брой на проведените ОСЗ и закрити такива – значително 
повече от предходните години, което сочи на стриктно изпълняване работата от 
съдиите. Следва да се имат предвид и продължаващите предизвикателства с 
работата в ЕИСС, внедрена от 01.07.2020 г., която през 2021 г. претърпя стотици 
актуализации, респективно налагаше непрекъснато обучение на колегите и 
служителите.  

 
 

4.3. ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА: 
Таблица 5 

 
СПРАВКА  

за отложени заседания 
2019-2021 

 

инстанция 2019 2020 2021 

I 528 418 486 

II 45 40 46 

Общо 573 458 532 

  
Трите най-често срещани причини за отлагане на делата: 
1. Назначаване на съдебна експертиза 
2. За събиране на други доказателства  
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3. Нередовно призоваване на страна, вещо лице, свидетел, непредставяне 
на заключение в срока по чл. 199 от ГПК. 

И през 2021 г. основната причина за отлагане на делата е поради 
непредставяне на заключение на експерта в срока по ГПК или за изготвяне на 
експертиза. Отлаганията са следствие заболявания на експертите от Ковид 19, 
заболявания на страни и процесуални представители, разбира се и поради това, 
че много често броят на експертизите по някои видове дела е повече от една. 
Сред другите причини, са служебно назначаване на експертизи за 
преизчисляване размера на вземанията, основно по дела на финансови 
институции срещу потребители. От общият брой, посочен по-горе в таблицата по 
отчета, в първо съдебно заседание са отложени 195 първоинстанционни и 46 
въззивни производства. 

 
 
5. СВЪРШЕНИ ДЕЛА, СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА СЪДЕБНИ 

АКТОВЕ. 
Таблица 6 

 
СПРАВКА  

ЗА СВЪРШЕНИ ДЕЛА 
 

Година Инстанция 
Дела за 

разглеждане 
Свършени 

Свършени в 
3-месечен 

срок 

% на 
свършените в 

3-месечен 
срок 

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% 

2021 

I 1362 948 558 59% 

II 1099 1002 843 84% 

Общо 2461 1950 1401 72% 

 
 

5.1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ ДЕЛА: 
 

5.1.1. Приключените първоинстанционни дела са 948 броя, от които в 
тримесечен срок 59% като се отчита лек спад по този показател спрямо 
предходния период. Срочността е последица 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. 
Влошаването на показателите е и функция на продължаващата през 2021 г. 
пандемична обстановка, с пряко отношение към отлагането на производствата. 

Броят на прекратените производства е 198, от които по спогодба 20 броя и 
178 по други причини. 



 
 
 

25 
 

Процентът на приключилите частни търговски дела в тримесечен срок е 
100%. 

 
5.1.2. Свършени дела по видове:: 
–  380  броя по облигационни спорове, при 375 броя за 2020 г. и 401 за 2019 

г. /шифри 2100, 602 и 604/. 
- 22 броя броя по искове с правно основание чл. 694 и чл. 646 и сл. от ТЗ 

при 18 за 2020 г. и 27 за 2019 г.  
- 68 броя дела по молби с правно основание чл. 625 и сл. от ТЗ, близък до 

този от предходната година -  73 броя и значително по-висок от този за 2019 г. - 43 
броя.  

- 6 броя дела по искове по чл. 74 и чл. 71 от ТЗ при 18 за предхоната и 17 за 
2019 г.  

- 195 броя дела за прекратяване дейността на търговци при 98 за 2020 г. и 
173 от тази категория за 2019 г.   

- 91 броя жалби по ЗТРРЮЛНЦ при 128 за 2020 г. и 179 за 2019 г. 
- 102 броя молби за допускане на обезпечение на бъдещи искове /спрямо 

141 за 2020 г. и 129 за 2019 г.  Тук по-този показател трябва да се отчете, че 
намаляването на броя не само свършили, но и постъпили дела е в резултат на 
липса на кампанийни дела от един вид /за предходните години множество 
еднотипни молби за обезпечения чрез арести на кораби/. 

Със съдебен акт по същество са приключени 750 дела. 
Броят на приключените дела е и функция на постъпилите, поради което и 

резонно е наблюдаваното намаление на свършени дела.  
Тук трябва да бъде посочено, че в общата статистика не попада дейността 

на колегите в производствата по несъстоятелност, поради това, че не се отчитат 
отделно всички процесуални действия след откриването им, а делата са 
ежедневно на доклад на колегите. През 2021 г. са разгледани 42 броя възражения 
срещу списъци на приети/неприети и служебно вписани вземания, които 
производства задължително преминават през открито съдебно заседание и фаза 
по събиране на доказателства, т.е. развиват се като типични искови производства. 
Не по-малък е обемът положен труд и при одобряване на сметки във фазата по 
осребряване на активи – 27 броя, които обичайно се предшестват от произнасяне 
по възражения срещу съставените сметки от синдиците. Издадени са и 11 
постановления за възлагане, които изискват време и усилия за проверка права на 
собственост, събиране на доказателства за заплатени данъци по прехвърляне на 
имущество и т.н. 

По отношение 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 

1002, от които в тримесечен срок 843 или 84% като за въззивните частни 
производства процентът е 100.  

За предходната година показателите са съответно приключили 961 броя, от 
които в тримесечен срок   - 777 броя или 81%. 
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За 2019 г. приключени са 1108 броя, от които в тримесечен срок 929 броя, 
равняващи се на 84%. 

Касателно въззивните дела традиционно 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 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 852, а прекратени са 150 броя. 
За 2020 г. от общо приключилите дела със съдебен акт са 798, а 

прекратени 162 броя дела. 
За 2019 г. със съдебен акт по същество са решени 948 броя, а прекратени 

са 160 броя дела. 
5.2.3. През настоящия отчетен период както и през предходните в по-

голямата си част решенията на районните съдии са потвърдени – 58.5%. 
Относителният дял на обезсилените решения през отчетния период е 4.9%, който 
е по-висок от този в предходния период - 2.8% при 2.30% за 2019 година. Делът 
на изцяло отменените решения е13.5% при 12.2% за 2020 г. и 10.7%, за 2019 г., но 
следва да се отчете, че при отменените дела статистиката не позволява да се 
извлече делът на отменените по обективни причини. Това вероятно ще бъде 
възможно в следващия отчетен период, след като от началото на 2022 г. са в сила 
нови индекси от инстанционни проверки и същите се поставят от инстанцията, 
постановила крайният съдебен акт. Като цяло може да се отчете, че 
правораздавателната дейност на съдиите от районните съдилища е на високо 
ниво. 

 
5.3. СРОЧНОСТ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ: 
 

Таблица 7 

 
СПРАВКА 

за срочност на съдебните актове 
 

Инстанция 

Година 

2019 2020 2021 

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 810 797 13 98% 726 700 26 96% 750 740 10 99% 

II 948 945 3 100% 798 774 24 97% 852  851  1 100% 

Общо 1758 1742 16 99% 1524 1474 50 97% 1602 0 0 99% 

 
Съдебните актове по първоинстанционни и въззивни дела са 

постановявани изключително в срока по чл. 235 от ГПК.  
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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. 

 
През годината има подадена една молба по чл. 255 от ГПК, която е оставена 

без уважение от състав на Апелативен съд Варна, 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 55 броя дела, които са образувани през периоди 2019 

година и предходни. Основна причина за неприключване на делата е спиране на 
производството по чл. 229 ал.1 т.4 от ГПК – 48 броя, като по 29 броя 
производствата продължават да са спрени, а други 19 броя са възобновени и 
насрочени за разглеждане. 

 
 
7. ДЕЛА С ОТМЕНЕН ХОД ПО СЪЩЕСТВО  
 
През отчетния период делата с отменен ход по същество са незначителни 

на брой – 5, от които 3 първоинстанционни и 2 броя въззивни. Идентичен е броят 
за 2020 година, спрямо 6 броя за предходния отчетен период. Съотношението 
спрямо общия брой решени дела сочи, че броят на делата от тази категория се 
запазва в минимум и е атестат за прецизна и задълбочена работа на съдиите. 

 
 
8. НАТОВАРЕНОСТ 
 

Таблица 8 

 
СПРАВКА  

средна месечна и средна годишна натовареност на един съдия 
2019-2021 г. 

 

Средна месечна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 11.18 9.98 9.00 

Дела за разглеждане 14.03 12.85 11.89 

Свършени дела 11.11 9.77 9.42 

 
   

Средна годишна натовареност на един съдия 
Година 

2019 2020 2021 

Постъпили дела 134.14 119.81 108.00 

Дела за разглеждане 168.34 154.18 142.67 

Свършени дела 133.33 117.29 113.04 
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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 2021 г. 
човекомесеците са 207 при 194.5 за 2020 г. и 190.9 за предходната.   

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

За 2021 г. показателите на натовареност са почти идентични с тези от 2020 
г. 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. 

Както съдът посочи, вън от горните цифри /касателно натовареност при 
свършените дела/ са и постановените от съдиите актове в закрито и 
разпоредително заседание и най-вече тези в производствата по несъстоятелност. 

 
 
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. 
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През отчетния период броят на общо обжалваните актове е 313, от които 301 
първоинстанционни и 12 въззивни. Върнати от инстанционна проверка са 259 
броя. 

Изцяло потвърдени и недопуснати до касация са 61% от актовете, което е 
малко по-нисък процент от този през предходната година. Изцяло отменени 
решения са 13% /поради процесуални нарушения и неправилно приложен 
материален закон от съда/, броят на частично отменените е 21%.  

И през този отчетен период частичната отмяна на актове в повечето случаи 
е само касателно размера на претенцията, което особено важи за производствата 
по искове на трети лица срещу застрахователи за присъждане на обезщетения за 
претърпени неимуществени вреди. От 2022 г. са в сила нови индекси за отчитане 
резултатите от инстанционната проверка, които в значително по-висока степен 
отчитат специфики по отмяната на съдебни актове и ще прецизират горната 
статистика. 

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 и синдикални организации по КТ, 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 общо 13, 12 броя от 

които за регистрация за адвокатски дружества и един брой за ЖСК. За сравнение 
през 2020 г. общият брой е 5, при 6 броя за 2019 г. Не може да се говори за 
трайна тенденция на повишаване тази категория дела. Броят на постановените 
решения за промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване е 16. 

И през 2021 г. продължава да тече срока за пререгистрация на ЮЛНЦ. 
През периода са издадени 36 броя удостоверения за пререгистрация на 

ЮЛНЦ.Броят на издадените удостоверения за несъстоятелност през годината е 
553. 

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 продължаващата епидемиологичната 

обстановка в страната и от въвеждането на ЕИСС от 01.07.2020 г. в ОС Варна.  
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През второто полугодие на 2021 г. започна образуването на електронни 
дела в ЕИСС, но поради липсата на адекватна техническа обезпеченост, която да 
позволява на страните запознаване с електронните папки по делата в електронна 
среда, се наложи да се поддържат хартиени досиета. Последното е необходимо и 
поради обстоятелството, че все още ВКС не работи с ЕИСС. Отчитат се проблеми 
и при образуване на дела, изпратени по подсъдност на ОС Варна от някои 
съдилища, които не поддържат електронни папки по делата и не изпращат 
същите чрез набора от необходимите функционалности в ЕИСС, което налага 
допълнителен човешки и времеви ресурс за сканирането им при постъпване. 

Горните фактори наред с влошената икономическа обстановка в региона, 
която винаги дава отражение при търговските спорове, обясняват и по-ниското 
постъпление от една страна, а от друга – загубата на време в много производства, 
което е основна характеристика особено на първоинстанционни търговски дела. 
Като добър показател трябва да се отчете, че спада отново броят на 
образуваните производства по несъстоятелност след увеличението през 2020 г. 

Кадровата обезпеченост в отделението по щат през ревизирания период 
отговаря на нуждите за бързина, ефективност и качество на правораздаването. 
Служителите в отделението се справят много добре с обработката на делата в 
ЕИСС, което безспорно допринася за отличните резултати в работата на 
отделението. С увеличаване броя на съдебните помощници в отделението се 
даде възможност съдиите да се ангажират с типичната си правораздавателна 
дейност, за сметка на множество технически операции. Следва да се отбележи 
високата квалификация на съдебните помощници в отделението и бързото им 
навлизане в работата.  

 

V. НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ  

 
1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
1.1. Съдии 
През 2021 г. в Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна имаше кад-

рова стабилност, както по отношение на съдийския състав, а също и в служби 
„Деловодство НО“ и „Секретари НО“. Един съдия от началото на годината до м. 
октомври 2021 г. беше командирован в Апелативен съд – Варна - Св. Даскалова. 
В отделението през 2021 г. не е работил младши съдия. Съдия Красимир Гайда-
ров се пенсионира на 03.05.2021 г., като от началото на периода не му бяха разп-
ределяни дела от ОХ и по глава 21 от НПК, а от края на март бе изцяло освобо-
ден от разпределение. От общо 18 щата за съдии в отделението /една бройка с 
решение от 2020 г. на Общо събрание на съдиите на Окръжен съд – Варна бе 
разпределена в Търговско отделение на съда/, през годината по щат са работили 
съдиите - Асен Попов, Деян Денев, Жулиета Шопова, Иваничка Славкова, Краси-
мир Гайдаров /до 03.05.2021 г./, Марин Атанасов, Мая Нанкинска, Петър Митев, 
Румяна Петрова, Светла Даскалова /командирована в АпС до октомври 2021 г./, 
Светлозар Георгиев, Станчо Савов, Стоян Попов, Трайчо Атанасов, Уляна Сава-
кова, Яна Панева и Ерна Якова /командирована от началото на годината от РС – 
Варна/. Заместник-председател на отделението през годината е съдия Ив. Слав-
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кова. Съдиите са работили първоначално в шест постоянни въззивни състава, 
които заседават по предварително утвърден график, а през втората половина на 
годината – в пет състава . 

Със съдиите е работил съдебния помощник Елена Геренска до м. април 
2021 г., която след това встъпи като районен съдия. След проведен конкурс за 
съдебни помощници през лятото на 2021 г. постъпиха двама – Полина Петрова и 
Веселина Господинова. Те извършваха възложената им работа качествено и в 
поставените срокове, а също и обобщение на съдебна практика.  

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

сислава Вълчева – завеждащ служба, Катя Апостолова, Родина Петкова, Теодора 
Иванова, Галя Иванова, Елка Колева, Нели Йовчева, Дебора Иванова, Николета 
Николова. Даниела Тодорова и Нели Ковачева са били в отпуск за отглеждане на 
дете. Текущите графици се изготвят от завеждащия служба „Секретари”, а задъл-
жение на секретарите е разпределението на случаен принцип на съдебните засе-
датели. Секретарите, в по-голямата част с много голям опит, се справят с ежед-
невните си задължения, както и с непрекъснато променящи се в движение, дори и 
в рамките на един ден графици. 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.  

Деловодната работа се е обезпечавала постоянно от шестима служители – 
Ивелина Симеонова – завеждащ служба, Станислава Стаматова, Надя Иванова, 
Ценка Нейкова, Гинка Иванова, Галина Иванова. Деловодителите са разпределе-
ни равномерно да работят по дела на определени съдии – първа, въззивна инс-
танция, както и архивни дела. На служители в деловодството на НО, със съответ-
ните заповеди на Председателя на съда, е възложено да разпределят някои кате-
гории дела – тези на дежурен съдия и по точно определени предмети, както и за 
определят заместващи съдии в ЕИСС, в определени хипотези на отсъствие на 
съдии и без необходимост от преразпределяне на съдия в състав. 

Работата на фронт-офисът на отделението се осигурява от Дечка Петрова 
и Неделина Банушева. Във фронт-офиса се обработват постъпващите в отделе-
нието дела и книжа, както и се правят всички справки по тях. Служителите извър-
шват и други дейности, свързани с дневен и текущ доклад на заместник-
председател на отделението, като по този начин се спестява много администра-
тивен капацитет и време, за да се обработят книжата. Неделина Банушева изпъл-
нява 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 
ЕИСС. Разпределение на дела по дежурство се извършва от дежурния съдия или 
от определени съдебни служители. Групите за разпределение са съобразени, как-
то с действителната очаквана тежест, предполагаема сложност и продължител-
ност за разглеждане на делата. Обособени са пет групи първоинстанционни и три 
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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 реф-
лектира на общата натовареност на съдиите. 

Всяко новообразувано наказателно дело се разпределя на случаен прин-
цип, изключение от правилото е въведено с Вътрешни правила за случайно разп-
ределение, както и ВП за разпределение на делата в НО. Такива са например де-
ла 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 мяр-
ка за неотклонение, като кръгът от дела е предварително определен със заповеди 
на Председателя на Окръжен съд – Варна, 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 администрира-
не, при връщане от ВКС след определяне на подсъдност. 

На дежурен съдия са възложени делата, свързани с контрол по досъдебна-
та фаза на разследването. Той се определя за една седмица, по предварително 
изготвени графици, утвърдени със заповед на Председателя на съда. При преко-
мерна 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 анга-
жименти/, промяната в графика се извършва със заповед на Председателя на съ-
да.  

На случаен принцип чрез ЕИСС, се определят и член-съдиите в разширени 
първоинстанционни състави, както и членовете на въззивните състави за открити 
съдебни заседания. Детайлни правила са приети и утвърдени с Вътрешни прави-
ла за случайно разпределение и формиране на съдебни състави в НО. Те включ-
ват 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 инс-
танция за разглеждане на дела с участници – деца. В наказателно отделение де-
лата, по които подсъдими са непълнолетни лица или пострадали са деца /лица до 
18 години/ се разпределят на случаен принцип между четирима съдии от отделе-
нието, съгласно заповед № 1222/2015 г. на Председателя на съда, като със Запо-
вед № 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 производ-
ства 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 2019 -2021 г. 
Постъпили, свършени и дела за разглеждане, общо за 2021 г. са следните: 
- постъпили – 1411 дела 
- свършени – 1404 дела 
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Като цяло има известно, но незначително намаление на общия брой 
постъпления /58 дела по-малко/, като разликата в постъплението на дела, според 
инстанцията е видно от долната таблица 

 
 

Постъпили дела 
 

Инстанция 
Година 

2019 2020 2021 

I 1033 1053 1043 

II 451 416 368 

Общо 1484 1469 1411 

 
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 

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 

2021 

Обвинителен акт 116 116 

Споразумение 48 48 

АНД - общо 6 6 

в.т.ч. по чл.78а НК 2 2 

ЧНД - общо 873 866 

в.т.ч. дела по чл.222 и чл.223 НПК  89 89 

Общо 1043 1036 
 

 

Увеличават се леко делата с внесен обвинителен акт, като се затвърждава 
тенденцията от предходни години числото на актовете да е в границите малко над 
100 за една година.  За разлика от предишни години леко се е увеличил броя на 
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дела по чл. 222 и чл. 223 от НПК. По-голям е броят свършени НОХД, като са прик-
лючени дела и от предходни години. Намаляват и другите частни дела, като от тях 
съществено намалява всяка година делът на делата с предмет контрол от досъ-
дебната фаза. През годината намаляват делата с предмет чл. 70 ал.1 от НК и дру-
ги по изпълнение на наказанията, което е отражение на намаляващия от предход-
ни години брой осъдени лица с ефективни присъди лишаване от свобода.   

Запазва се делът постъпления от дела с предмет ЗЕЕЗА и ЗПИИКОРНФС, 
а тенденция към увеличение бележат делата по ЗПИНЛСв. Усложнената епиде-
мична обстановка в рамките на ЕС създаде значителни проблеми при изпълнени-
ето на съдебните решения и предаването /физически/ на лицата на съответните 
власти, както и при разглеждането на делата по ЗПИНЛСв. 

Проведени са и по реда на чл. 149, ал. 8 от НПК, видеоконференции на ве-
щи лица и на свидетели, по искане на български съдилища, най-често на СпНС и 
със СГС, както и такива по искане на ВОС за разпит на вещи лица по този ред. 
Отделно от делата с този предмет, има и видеоконференциите по дела с искания 
за определяне 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, но те бележат значи-
телно намаление, най-вече поради възможността жалбоподателите и заинтересо-
ваните лица да заявят желанието си за присъствено участие в съдебното заседа-
ние, което се и предпочита от тях.   

 
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 

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 

2021 

ВНОХД 106 99 

ВНЧХД 51 50 

ВЧНД 196 199 

ВАНД 15 18 

Общо 368 366 

 
Може да се обобщи, че намалението в постъпленията се дължи на 

намалелия брой разгледани дела от районните съдилища, както и на 
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подлежащите на обжалване съдебни актове, които намаляват, както на дела 
приключили процедура по чл. 371, т. 2 от НПК.  

 
 
4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 
 
4.1. Насрочване на делата  
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 дву-
месечен срок, причините се заключават в ползването на платен годишен отпуск, в 
голям обем на конкретното дело, изискващо призоваването на голям брой участ-
ници по него – подсъдими, защитници, свидетели и вещи лица, както и липсата на 
свободна съдебна зала. Извън двумесечния срок, с изрично разрешение на за-
местник-председателя /съобразно възложени правомощия по заповед № РД № 
0243/2017 г. на Председателя на ВОС/, на основание чл. 247А, ал. 2, т. 1 от НПК, са 
насрочени много малък брой дела. Като цяло насрочването и разглеждането на 
делата в Наказателно отделение, въпреки обстоятелствата, продължи да се дви-
жи 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 коорди-
нация 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 оптимал-
но използване на датите и всички зали за открити съдебни заседания. 

От 12 май 2021 г беше създадена за нуждите на съда и се въведе уеб бази-
рана система "Електронно Разпределение на Откритите Заседания по Зали" 
(eРОЗЗ-а! ). Чрез нея се дава възможност за визуализация на заетостта на всички 
зали в съда, данни за вида на делото, участниците в него /което е важно, за да се 
избегне дублирането на съдебни състави, заседаващи по едно и също време/, 
както и дава полезна статистика за броя на съдебните заседания, тяхната про-
дължителност във времето, по зали, отделения и съдии. Така например, за вре-
мето след въвеждането й чрез тази система се извлича статистика на проведени-
те видеоконференции, като за НО те са 42 броя, а за цялата 2021 г. те са 50 броя.  

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

те в откритите съдебни заседания и като резултат отложените дела в процент 
представляват устойчив показател, макар и да има известно увеличение.  

Година Инстанция Насрочени Отложени 
Процентно 

съотношение 

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% 
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2021 

I 868 255 29% 

II 316 66 21% 

Общо 1184 321 27% 

 
Отлагането на първоинстанционни дела се е дължало най-вече на заболя-

вания на страните, предвид продължаващата пандемична обстановка, непрекъс-
нати затруднения по своевременното събиране и проверка на доказателства при 
условията на непосредственост и устност, необходимост от попълване служебно 
на доказателствената маса и най-вече назначаване на повторни или допълнител-
ни експертизи, поради недостатъчното качество и изчерпателност на назначените 
от досъдебната фаза.  

Статистически отлагането на делата има следното изражение: през 2019 г. 
са отложени общо 23%, при 22 % за 2020 г. и 27% за 2021 г. Увеличението на от-
ложени дела е основно при дела първа инстанция.   

Повтарящи се през годините са причини за отлагане са свързани със 
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.  

 
 
5. СРОЧНОСТ  
 
5.1. При изготвяне на съдебните актове  
Срочността за изготвяне на съдебни актове е със стабилни показатели – 

отново 99 % от актовете са постановени в месечния срок, видно от следната таб-
лица:  

 

Инстан
ция 

Година 

2019 2020 2021 

Общо 
до 1 
месе

ц 

над 1 
месе

ц 

% на 
актовет

е в 1-
мес. 
срок 

Общо 
до 1 

месец 

над 1 
месе

ц 

% на 
актовет

е в 1-
мес. 
срок 

Общо 
до 1 
месе

ц 

над 1 
месе

ц 

% на 
актовете 
в 1-мес. 

срок 

I 895 890 5 99% 913 911 2 100% 897 893 4 100% 

II 417 413 4 99% 382 380 2 99% 337 334 3 99% 

Общо 1312 1303 9 99% 1295 1291 4 100% 1234 1227 7 99% 

 
 

 
5.2. Срочност при приключване на делата 
 



 
 
 

37 
 

Следващата таблица е обобщаваща и показва броя дела – постъпили, за 
разглеждане, от тях – свършени и колко от тях за в тримесечен срок от постъпва-
нето на делото до приключването му със съдебен акт. Затвърдилата се от пред-
ходни години тенденция за запазване на броя делата, приключващи в кратки сро-
кове и до три месеца вече трудно може да се запази, с оглед законодателната 
промяна по въвеждане на разпоредително заседание, което увеличи срока за раз-
глеждане на дела от общ характер, закономерно даващ и отражение в долната 
статистика.  

 
 

Година Инстанция Постъпили 
Дела за 

разглеждане 

Свършени 

Всичко 
В 3 -

месечен 
срок 

Процент на 
свършените в 3 м. 

срок спрямо 
всички свършени 

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% 

2021 

I 1043 1108 1036 987 95% 

II 368 412 366 296 81% 

Общо 1411 1520 1402 1283 92% 

 
 

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. 247А, 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 разу-
мен срок. С оглед именно на посочената по-горе промяна и въвеждане на разпо-
редително заседание, срокът от три месеца за приключване на дела от общ ха-
рактер става непостижим в повечето случаи, като се вземат предвид инструктив-
ните 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 разг-
леждане 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 поста-
новяване 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 92% дела, свър-
шени 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 
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приключените дела, което също сочи на почти 100% резултатност при първоинс-
танционните, 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 производствата по общия ред е по-
дълга и това е свързано отново с продължителността на съдебното следствие за 
повече от едно съдебно заседание. Тя е свързана също и с назначаване на до-
пълнителни и/или повторни експертизи, най-често не поради новооткрити обстоя-
телства, а поради недостатъчното качество на тези от досъдебната фаза, липсата 
на изчерпателност – както на поставените въпроси, така и на отговорите на вещи-
те лица. Не на последно място е и все по-задълбочаващата се криза с избор на 
самите вещи лица, дори и от специалности като съдебна медицина, психиатрия, 
счетоводство, автотранспортни специалисти. За отчетната година изплатените 
суми за експерти по наказателни дела /макар и тук да се включват сумите и за 
явяване на вещи лица/ е 39 930 лева по приключени с краен съдебен акт 116 дела 
от общ характер, където най-често са наложителни експертни знания.   

 
 
 
6. СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО ПРЕДМЕТИ ОТ НАКАЗАТЕЛИЯ КОДЕКС:  
 
6.1. СТРУКТУРА НА ПРЕСТЪПНОСТТА СПОРЕД БРОЯ НА ОСЪДИТЕЛ-

НИТЕ ПРИСЪДИ  
 
Дадените в таблицата цифри нямат нужда  обширен  коментар или анализ, 

доколкото са красноречиви досежно относителния стабилитет в показателите 
през изминалите три години. 

 

Присъди 

Година 

2019 2020 2021 

ОБЩО произнесени 
присъди и одобрени 

споразумения 
148 144 151 

Лица за съдене 193 225 200 

Осъдени 169 156 158 

Оправдани 10 7 13 

 
 
6.2. СТРУКТУРА НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПО ГЛАВИ ОТ НК, ПОДСЪДНИ НА 

ОКРЪЖЕН СЪД 
 
В сравнителен табличен вид данните за делата от общ характер по глави от 

НК, подсъдни на Окръжен съд – Варна 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 на-
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казателна отговорност с налагане на административно наказание, както и или 
делата за налагане на имуществени санкции на ЮЛ, по реда на чл. 83Б от 
ЗАНН./:  

 

Глава от НК 

Година 

2019 2020 2021 

Свършени 
дела 

Брой 
осъдени 

лица 

Свършени 
дела 

Брой 
осъден
и лица 

Свър
шени 
дела 

Брой 
осъдени 

лица 

Глава втора - общо 13 10 16 15 14 13 

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 

12 9 13 13 11 11 

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

0 0 0 0 1 1 

Глава пета 24 25 13 18 16 18 

Глава шеста 14 14 17 31 30 29 

Глава седма - общо 12 10 19 7 15 10 

в т.ч. дела по чл.253 НК 0 0 0 0 4 1 

в т.ч. дела по чл. 255 НК 12 10 9 7 10 8 

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

Глава осма 3 2 5 5 9 9 

в т.ч. дела по чл.301-307а НК 3 2 5 5 8 6 

Глава девета "а" 0 0 0 0 0 0 

Глава десета 0 0 0 0 0 0 

Глава единадесета 94 107 87 80 80 79 

в т.ч. престъпления в 
транспорта 

18 16 22 17 19 17 

наркотици 75 90 59 60 61 62 

Глава дванадесета 0 0 0 0 0 0 

Общо 160 168 157 156 164 158 

 
 

Устойчивост има при броя дела и осъдени лица по гл. ІІ – против лич-
ността, по гл.V от НК – Престъпления против собствеността. Тези по гл. VІ от 
НК – престъпления против стопанството /чл.219 - 252 НК/ са сходни с предход-
ната 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/ - престъпления против финансовата и данъч-
на система се забелязва намаление на броя и осъдените лица, като общата 
тенденция е към намаляване на осъдени лица за престъпления против данъч-
ната система /чл. 255 и сл. от НК/.  Отново остава незначителен броят на дела-
та по гл. VІІІ от НК, раздел ІV – Подкуп – само 8 бр. внесени и свършени дела, 
като това са дела за активен подкуп. За поредна година няма нито едно внесе-
но, разгледано и приключено дело по гл. ІХ А от НК – Компютърни престъпле-
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ния. Броят на осъдените лица обаче се е увеличил значително, като тази тен-
денция 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 2021 г. има четири висящи дела от 2020 г. и още четири от предходни 

години /по едно от 2016 и 2018 г. и две 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 възмож-
ност кратки периоди, по-малки от три месеца при отлагане на делата.  

 
 
8. НАТОВАРЕНОСТ 

 
Реалистичният 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 изрич-
ното уточнение, че в отделението работят 15 съдии /макар посочените по щат да 
са 19, тъй като се включват и част от мл.съдии, които не са работили в отделени-
ето/ и с динамика в кадрово отношение, отразена в т. 1.1.  

 
 

Година 
Брой съдии 

по щат 

Натовареност по щат 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна натовареност 

спрямо 
делата за 

разглеждане 

спрямо 
свършените 

дела 

спрямо делата 
за разглеждане 

спрямо 
свършените 

дела 

2019 20 6.67 6.2 217.2 7.37 6.85 

2020 19 6.94 6.46 190.5 8.3 7.73 

2021 19 6.67 6.15 187.5 8.11 7.48 
 
 

Отчетната година бележи съвсем леко намаление на натовареността, 
предвид намалелия брой на съдиите в отделението, които действително са рабо-
тили през годината и съпоставим с намалелия брой дела. При тази натовареност 
има възможност за спокойно и детайлно проучване, подготовка, организиране и 
разглеждане на делата. Тези данни са статистика, основана на отработените чо-
векомесеци, 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 де-
лата за месец. Софтуерът, чрез който те се разпределят, осигурява случайност, 
но съвсем не и равномерност. Като резултат – в рамките на една година постъп-
ленията за всеки съдия са неравномерни и за известни периоди съдиите са из-
вънредно натоварени с различни по характер и срокове дела, а в други – не. Това 
затруднява  нормалното планиране на работата по делата и води до субективно 
усещане за неравномерна и по-трудно планируема натовареност. При значителна 
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част от делата съдът дължи произнасяне в кратки срокове – от седем дни до не-
забавно, макар и бързината да не е относима към сложността им, понякога това 
са дела с фактическа сложност и немалък обем. Без да е изчерпателна статисти-
ка, над 60% от делата са с такива характеристики. Същевременно, поради значи-
телно промени в процесуалните закони и прилагане на такива, по които са транс-
понирани различни Директиви и Рамкови решения на ЕС, по делата се извършва 
много допълнителна дейност и произнасяне на съдиите в открити и закрити засе-
дания, 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 оп-
ределения, 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 
 

Година 

Върнати от 
обжалване 

Резултат 

Потвърдени Отменени Изменени Индекс 6 

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

2019 г. 67 153 

220 

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

% 
съотношение 

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 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

23% 77% 40% 68% 61% 15% 11% 12% 23% 18% 20% 21% 3% 7% 

2021г. 65 114 

179 

20 76 96 13 17 30 20 21 41 12 0 12 

% 
съотношение 

спрямо 
върнатите от 
обжалване 

36% 64% 31% 67% 54% 20% 15% 17% 31% 18% 23% 18% 0% 7% 
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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 „добра производителност“ 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.   

 
 
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 Продължава за поредна година да намалява броя на постъпилите въззивни 
дела, незначително е увеличен  броят на първоинстанционни дела, остава срав-
нително стабилен броя на разгледани и свършени дела, както и на делата, прик-
лючени в тримесечен срок /от постъпване на делото в съда до крайния съдебен 
акт/. Броят на отложените дела е съответен на съществуващите обективни фак-
тори, 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 ресур-
си, които позволяват своевременна, спокойна и задълбочена подготовка по дела-
та, планирането на разглеждането им, значително съкращаване на сроковете за 
разглеждане, както и изготвяне на съдебните актове, последното значително об-
лекчено чрез предвидения двумесечен срок за изготвянето им по повечето кате-
гории дела.   

При всяка възможност се намалява и се свежда до минимум хартиения об-
мен между Окръжен съд – Варна и други институции, основно прокуратура, както 
и страни по делата, чрез електронен обмен на данни. От 2019 г. започна снабдя-
ване с електронни справки за съдимост, генерирани от информационната систе-
ма, обслужваща бюрата съдимост в цялата страна,  по реда на чл. 36 а от Наред-
ба № 8 /2008 г. за дейността на Бюра Съдимост.  Облекчава се и хартиения обмен 
с ВОП, като голяма част от книжата по обжалвани/протестирани актове се изпра-
щат по електронна поща. Обичайна практика е да се предоставят на електронен 
носител копия на документи, като се избягва необмисленото и често ненужното 
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.   
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За поредна година и по традиция следва да се отбележи като особено по-
ложително и отличаващо работата в наказателно отделение високият професио-
нализъм 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 делово-
дител РКИ. 

Продължаващата вече втора поредна година 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  наруша-
ване на срочността и качеството на работа на всички, отговорни за нея- съдии и 
съдебни служители.    

 
 
 

VI. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС ЗА 2021 г. 
 
 
През 2021 г. Окръжен съд – Варна бе сред съдилищата, на които 

извършена проверка от Инспектората към Висш съдебен съвет за спазване 
правилата по чл. 80 от ПАС за образуване на граждански, търговски и 
наказателни дела за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г. Въз основа на 
констатациите изводът на проверяващите е за стриктно спазване на цитираната 
по-горе разпоредба при образуването на първоинстанционни и въззивни дела, 
като не са отправени препоръки в тази насока. 

 
 
 

VII. ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

През 2021 г. организацията на съдебната администрация се ръководи от 
съдебен администратор Мирослава Славчева, административен секретар 
Красимир Чернев, главен счетоводител Дарина Иванова и началник отдел 
„Технически дейности“ Радостина Костова. 

Утвърдената щатната численост на съдебните служители до м. януари 2021 
г. е 110.5 щатни бройки. С решение на Съдийската колегия на ВСС, Протокол № 
12/13.04.2021 г. в Окръжен съд – Варна са разкрити шест щатни бройки за 
длъжността „съдебен помощник“. С решение на Съдийска колегия на ВСС, 
Протокол № 40/16.11.2021 г. е намалена щатната численост на съдебните 
служители в Окръжен съд – Варна с една щатна бройка за длъжността „системен 
администратор“. С решение на Съдийската колегия на ВСС, Протокол № 
42/23.11.2021 г. в Окръжен съд – Варна са разкрити три щатни бройки за 
длъжността „съдебен секретар“ и една щатна бройка за длъжността „съдебен 
деловодител“. По този начин в края на отчетната година щатната численост на 
администрацията в Окръжен съд – Варна е 119.5 щатни бройки, разпределени 
както следва: 

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

началник отдел „Технически дейности“. 
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 Специализирана администрация – 95.5 щ.бр. 
- съдебни помощници – 11, 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 – 28, съдебен деловодител – 34, 
архивар – 2, призовкар – 13. 

 Обща администрация – 20 щ.бр. 
- Експертни длъжности – 5, както следва: системен администратор – 4, 

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; 

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 2021 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 2021 г. са 8 съдебни служители, както следва:  
 1 съдебен помощник – напуснал, поради спечелен конкурс за длъжност-
та „районен съдия“ в Районен съд – Велики Преслав; 
 1 призовкар – поради преместване в Районен съд – Варна; 
 3 съдебни деловодители – поради придобито право на пенсия за осигу-

рителен стаж и възраст;  
 1 съдебен секретар – поради придобито право на пенсия за осигурите-

лен стаж и възраст;  
 1 съдебен секретар – по реда на чл. 71, ал. 1 от КТ;  
 1 призовкар-чистач – поради придобито право на пенсия за осигурите-

лен стаж и възраст. 
2. Назначените през 2021 г. са 16 съдебни служители, както следва: 
 9 съдебни помощници; 
 1 съдебен секретар – по заместване; 
 3 съдебни деловодители; 
 1 призовкар; 
 1 призовкар-чистач; 
 1 системен администратор. 
 
През цялата година в отпуск по майчинство са били 2-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.  

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.  
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В периода от 01.11.2021 г. до 31.11.2021 г. бе проведено периодичното 
годишното атестиране на съдебните служители, съобразно разпоредбите на ПАС. 
След приключване на процедурите са повишени в ранг 23 съдебни служители. На 
3-ма е повишено основното трудово възнаграждение. 

През 2021 година, поради влошена епидемична обстановка и наличието на 
забрана за събиране на хора, беше силно ограничено провеждането на 
присъствени семинари и обучения, дори някои от планираните такива бяха 
отменени. През целия период съдебните служители да повишаваха своята 
квалификация посредством участието в организирани в Окръжен съд – Варна 
кратки обучения в малки групи за работа с ЕИСС и електронни документи, както и 
участваха в присъствени и дистанционни (онлайн) обучения, организирани от 
Национален институт на правосъдието.  

 
 
 

VIII. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА  
 
 
През 2021 година експертът „Връзки с обществеността“ продължи да 

изпълнява „Комуникационната стратегия на съдебната власт“ на Висшия съдебен 
съвет, но при стриктното спазване на мерките за безопасност, свързани с COVID-
19. В условията на епидемична обстановка, с възможните средства, Окръжен съд 
– Варна осигуряваше публичност на делата с обществен интерес. При дела от 
изключителен медиен интерес, след съблюдаване на ограничения капацитет на 
съдебните зали, е бил осигуряван и физически достъп на журналистите, като са 
били спазвани въведените мерки за ограничаване на заболеваемостта.  

Своевременно бяха изготвяни, изпращани до медиите и публикувани на 
двата сайта на Окръжен съд – Варна прессъобщения по движението на всички 
значими дела, разглеждани от институцията. За периода от януари до края на 
декември 2021 г. са изпратени и публикувани на сайта на съда общо 169 
прессъобщения. Новините публикувани в институционалния сайт за били 
прочетени 104 138 пъти. При запитвания са изготвяни отговори на 
журналистически въпроси и проверки за хода на конкретни дела, от интерес на 
медиите.  

Експертът „Връзки с обществеността“ продължи да администрира и 
фейсбук страницата на съда, като и през изминалата година продължи 
тенденцията за трайно нарастване на броя на последователите и́. През 2021 
година тя е привлякла нови 281 души, като това е и най- високия брой 
последователи от началото на създаването й, като към края на годината общият 
брой на последователите е 972 души. Именно социалната мрежа беше каналът за 
комуникация с медиите и обществеността, за да бъдат незабавно информирани 
за мерките и заповедите, които Председателят на съда издава във връзка с 
пандемията и пропускателния режим в сградата на Съдебната палата. 

За втора поредна година Окръжен съд – Варна беше принуден от 
епидемичната обстановка и предимно дистанционния начин на обучение в 
училищата, да редуцира значително участието си в Образователната програма 
„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури.“. Това беше наложено по естествен начин от неяснотите 
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по отношение на формата на обучение на децата и ограниченията по отношение 
на присъствените занимания и инициативи. 

Сериозно предизвикателство се оказа и намалената продължителност на 
онлайн часовете, особено при по-малките. Заради рестрикциите беше 
невъзможно посрещането на ученици и студенти в Съдебната палата. Водени от 
желанието образователната програма да продължи и да се подкрепят учениците 
и студентите, които изучават дисциплини свързани с правото, бяха проведени 
дистанционни срещи и дискусии само със специалности „Съдебна 
администрация“, „Бизнесадминистрация“ и др.  

Макар и с по-ограничен обем продължи образователната програма на съда 
„Младите и правосъдието“, изпълнявана в партньорство с Икономически 
университет – Варна. Съдии от Наказателно, Гражданско и Търговско отделения 
се срещаха онлайн със студенти икономисти, за да ги запознаят с различни 
юридически казуси и да дискутират с тях актуални въпроси от правото. Онлайн 
срещите преминаха при огромен интерес, като участие взеха над 315 студента. 
Всеки от тях получи и екземпляр на Конституцията на Република България. 

В края на февруари 2021 г., Окръжен съд – Варна в партньорство с 
Университетския център за медиация към Икономически университет – Варна и 
образователен институт „Итера“ обяви конкурс за есе на тема „Медиацията в 
моите представи“. Участие можеха да вземат освен студенти и учениците в града. 
Работите се приемаха до края на месец април. Целта на конкурса беше да 
провокираме интерес от страна на младите хора към темата „медиация“ и да 
насочим вниманието им към широкото приложение на тази практика чрез 
изследователки подход и работа с различни източници на информация. 
Постъпилите работи бяха селектирани и оценени от представители на трите 
институции. Най-добрите есета в категориите бяха наградени на официална 
церемония, ден след Деня на българската писменост и култура. Децата и 
студентите получиха книги от съвременни български автори, придобили световно 
признание. Избраните заглавия бяха на писатели, гостуващи в провеждащия се по 
същото време литературен фестивал „ВарнаЛит“, което позволи на част от 
наградените да имат и лична среща с писателите, чиито книги получиха като 
подарък.  

През 2021 година Окръжен съд – Варна продължи участието си в проекта 
„Студентски практики – фаза 2“ на МОН. Шестима съдии поеха ангажимент като 
ментори за провеждането на стажовете на 65 студента специалност „Право“ от 
различни университети. Практическите стажове в съда проведоха и студенти от 
специалност „Съдебна администрация“ на Икономически университет – Варна.   

Продължи развитието и на социално отговорната политика на 
институцията. Работещите във нея се включиха в още една еко инициатива 
„Зелени петъци“ – за разделно събиране на цветно стъкло от козметика и 
медикаменти, които обикновено завършват житейския си път на сметището. 
Инициативата е на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие 
във Варна – дългогодишен партньор на съда в разделното събиране на хартия.  

Предаденото цветно стъкло се преработва по иновативна технология в 
завода за стъкло „Инхом“ в Белослав и се превръщат в материал за топло- и 
шумоизолация, производство на сувенири и технически стъкла. Около 20% от 
продажбата на тези продукти се използват за обновяването на подводницата 
"Слава" и превръщането й в екоцентър и музей на подводното дело. 



 
 
 

47 
 

Окръжен съд – Варна се включи в „Маратона на четенето 2021“, посветен 
на Международния ден на книгата и авторското право. Магистратите и служители 
от съда използваха обедната си почивка, за да почетат заедно, да обменят 
информация за заглавия и автори, да си разменят книги. Някои от тях споделиха 
във видео любими свои цитати във фейсбук групата “Маратон на четящите хора".  

В края на годината в Окръжен съд – Варна беше открита и отворена 
библиотека на принципа на буккросинг, която да насърчи обмена на книги, 
удължаване на тяхната употреба и споделяне на удоволствието от четенето.  

 
 
 

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 2021 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 2021г. беше извършен цялостен ремонт на коридора на първия етаж, 

водещ към съдебните зали на Наказателно отделение и Апелативен съд – Варна, 
4 помещения на служители и сървърното помещение по всички изисквания за 
противопожарна безопасност. Така същевременно бяха подменени 
амортизираните врати в тази част на сградата и изцяло беше променен 
неестетичният вид на коридора. Бяха извършени ремонти по кабинети и 
помещения в сградата, които подобриха условията за работа на част от 
магистратите и съдебните служители. Продължи поетапната подмяна на 
осветителните тела в сградата със съвременни такива. Част от мебелите и 
столовете бяха подменени с нови. Успешно се поддържаше работата на 
климатиците в сградата, въпреки амортизираността на голяма част от тях. 

1.2. По общите части:  
По отоплителната система беше извършен ремонт на хоризонталната част 

на комина и пълно почистване на резервоара за гориво за отопление. Беше 
подменен автоматичният превключвател на електрозахранването в сградата и 
така се реши проблемът с многобройните краткотрайни прекъсвания на 
подаването на електричество. Осигурена беше текущата поддръжка на 
асансьорната система и беше подменено спирачното ѝ устройство. Чрез монтаж 
на 2 броя нови помпи и светлинна сигнализация сградата беше обезопасена от 
подпочвените води в сутеренната част. Беше осигурена текущата поддръжка и 
експлоатация на противопожарната система и общите части на сградата. 

 
2. Финансова обезпеченост:  
Счетоводната дейност на Окръжен съд Варна през 2021 година се 

осъществяваше от главен счетоводител Дарина Иванова и служителите от отдел 
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"Счетоводство и ЧР" – Надежда Стратиева, Златка Попова и Христина Христова. 
Към 31.12.2021 г. утвърдената бюджетна сметка на Окръжен съд – Варна е в 
размер на 9 423 052 лева, като реално разходваните средства са 9 421 616 лева. 

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

 Заплати и възнаграждения за персонала               70.74 % 
 Др.възнаграждения и плащания за персонала        9.22 % 
 Осигурителни вноски                                                15.93 % 
 Издръжка, платени данъци и такси                           3.87 % 
 Капиталови разходи                                                   0.24 % 

       100,00 % 
Отчетените приходи през 2021 г. възлизат на 1 758 451 лева, което е със 

317 095 лева по-малко спрямо отчетените приходи през предходната година. През 
2021 г. новообразуваните дела са намалели с 18,64 % спрямо предходната 
година, а отчетените приходи са намалели с 15,28 %. 

Приходите от такси са определящи за формирането на общия обем на 
приходите. През 2021 г. отчетените приходи от съдебни такси са в размер на    
1 634 302 лева и те представляват 92,94 % от всички приходи.  

Приходите от лихви по банковите сметки са 221 лева, което е 0,01 % от 
общата величина на приходите и е с 20 лева по-малко от получените лихви през 
2020 г.  

Приходите от конфискувани депозити и гаранции с изтекъл давностен срок 
са в размер на 7 541 лева. Представляват 0,43 % от общите приходи и бележат 
значително намаление от 34 906 лева спрямо предходната година. 

Приходите от събраните глоби са в размер на 80 130 лева – 4,56 % от 
всички приходи и бележат ръст спрямо предходната година с 57,46 %. 

Приходите от възстановените от страните разноски по дела са съответно 
35 971 лева, което прави 2,05 % от всички приходи. И тези приходи бележат ръст 
от 12 475 лева спрямо същия период на предходната година, като ръстът, 
измерен в проценти е 53,09%. 

 
 

 

X. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО  
ОСИГУРЯВАНЕ. УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАНДАРТИ  

ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ 
 
 
През отчетната 2021 година продължи оптимизацията на виртуалната 

комуникационна инфраструктура, както и на информационната среда в Окръжен 
съд – Варна. Осъществяваше се от системните администратори – Радослав 
Петков, Борис Енев и Теодора Козарева. През месец декември 2021 година към 
екипа се присъедини Иван Пеев. 

Локалната мрежа е със 191 работни станции и 6 сървъра. Извършена беше 
оптимизация на мрежовата инфраструктура. Продължаваме да внедряваме и 
използваме добрите практики в областта на мрежовата сигурност. 

През 2021 г. беше закупен и подменен сторидж сървърът. Същият беше 
конфигуриран и въведен в експлоатация. 



 
 
 

49 
 

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. 

През 2021 г. беше създадено уеб базирано приложение за електронно 
разпределение на откритите заседания по зали и Информационни табла /еРОЗЗ-
а/, което замени съществуващото. Системата предоставя информация в табличен 
вид заетостта на всички зали в Съдебната палата. Осигурява възможност за: 

- отразяване на запазване на конкретна зала за събития различни от съдеб-
но заседание; 

- импортиране на списък от насрочени заседания за посочен период от 
ЕИСС; 

- отбелязване по заседание за провеждането му чрез видеоконферентна 
връзка; 

- предоставяне на статистика за използваемостта на залите и заетостта на 
магистратите в открити съдебни заседания; 

- централизирано управление на информационните дисплеи в сградата на 
Съдебната палата. 
Продължава активното използване на ИС „РОСТО“ за генериране на 

удостоверения за актуално състояние на фирмите подлежащи на пререгистрация 
в Агенция по вписванията, на основание § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ. 

През 2021 година бяха осъществени повече от 50 видеоконферентни 
връзки. За осъществяването на болшинството от тях се използваше уеб 
базираната платформа на Окръжен съд – Варна.  

По наказателни дела бяха осъществени видеоконферентни връзки със 
Затвора Варна, Затвора Ловеч, Затвора София, Следствен арест Варна, 
Следствен арест София, Окръжен съд – Бургас, Софийски градски съд, 
Апелативен съд – София, съда в Лариса Гърция, както и болница, 
видеоконферентни връзки точки в други държави като Турция, Холандия, 
Германия, Норвегия и др. По гражданските и търговски дела също се реализираха 
видеоконферентни връзки.  

Във връзка с влошената епидемична обстановка 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 събрания на съдиите и заседания по дела. 

През 2021 година, системните администратори съдействаха за провеждане 
на обучения и срещи на работни групи на магистрати и съдебни служители.  

Системните администратори се включиха като лектори по обучения 
организирани от Националния институт на правосъдието (НИП), свързани с ЕИСС 
и „Системна администрация и виртуализация“. 

Активно се използват служебните имейл адреси на домейна vos.bg, както за 
вътрешна така и за външна комуникация.  

Разшириха се функционалните възможности на програмен продукт „Терез“, 
като същия се параметризира, с цел изпращането на електронни фишове за 
заплати на служебните имейли. 

В края на 2021 година, беше реализирана интеграция между работещата в 
съда Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ и Електронния 
публичен регистър на отводите (ЕПРО). Данните за исканите отводи и мотивите, с 
които са уважени или не за всеки съдия от Окръжен съд – Варна се изпращат 
автоматично от ЕИСС към ЕПРО. Осигурена е възможност за ръчно добавяне на 
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данни за отвод/самоотвод в уеб приложението по дела регистрирани в деловодна 
система САС „Съдебно деловодство“. 

Във връзка с измененията в ГПК (обн. ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 
30.06.2021 г.) и с цел автоматизиране на процеса по връчване на призовки, 
съобщения и книжа по дела (административни, граждански, наказателни и 
търговски), Окръжен съд – Варна беше регистриран в Системата за сигурно 
електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). 
Според заповед на Председателя на Окръжен съд – Варна, на всички 
деловодители и секретари се създадоха профили в ССЕВ, с права за изпращане 
и получаване на съобщения през системата. 

През 2021 година бяха определени лица със заповед на Председателя на 
Окръжен съд – Варна, които се регистрираха в Информационна система за 
извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в 
областта на електронното управление и използването на информационните и 
комуникационните технологии /ИСБК/. Тези лица трябва да вписват данни в трите 
модула на информационната система, в изпълнение на задълженията на 
административните органи по чл. 7г, ал. 4 и чл. 7д, ал. 3 от ЗЕУ, както и чл. 52, ал. 
1, т. 2 от НОИИСРЕАУ. 

Продължава поддържането и актуализиране на съдържанието на двата 
външни сайта на Окръжен съд – Варна, както и на вътрешната страницата на 
съда. 

Използването на ЕИСС е изключително важна част от цялостната 
дигитална трансформация на българското правосъдие. През 2021 година бяха 
публикувани 43 нови версии. С тях бяха оптимизирани част от процесите и 
реализирани много подобрения и предложения от съдилищата. 

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. 

Продължава използването на уеб базираната система за управление на 
документооборота Дневници за кореспонденция, предоставяща възможност за 
рекурсивно проследяване на връзките между входящи и изходящи документи. В 
нея се съхранява и електронно копие на хартиените документи.  

Продължава използването на приложението за избор на членове на 
помощна атестационна комисия (ПАК). 

През изминалата година продължава използването на електронните услуги 
на: 

 Национална агенция за приходите за получаване на информация необхо-
дима във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от Граждан-
ски 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 справ-
ка 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 82 служебно издадени Електронни свидетел-
ства за съдимост на служители и съдебни заседатели.  



 
 
 

51 
 

 Министерство на правосъдието за въвеждане на данни в Информационната 
система за управление на ресурсите (ИСУР) за наличната техника в Окръ-
жен 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“. 

 Прокуратурата на Република България за извършване на справки в Единна-
та информационна системата за противодействие на престъпността 
(ЕИСПП) по наказателните дела. 

 Европейската комисия за машинен превод (eTranslation) на текстове и до-
кументи. 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, ре-
гистър на ЮЛНЦ и Имотен регистър от Единния портал за заявяване на 
електронни административни услуги. 
През 2021 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 ЕИСС. 

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

През 2021 година продължи използването на САС „Съдебно деловодство“ 
за образуваните преди месец юли 2020 година дела. Деловодната система бе 
актуализирана с нови 2 версии.  

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

 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); 

 Единната информационна системата за противодействие на прес-
тъпността (ЕИСПП) по наказателните дела.; 

 Електронния публичен регистър на отводите (ЕПРО). 
През 2021 година продължи практиката за сканиране на всички постъпващи 

документи в съда и попълване на електронната 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 504 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. 
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ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗВОДИ 

Отправяйки своите благодарности към всички, които работиха в съда през 
отчетния период, следва да отбележим, че работният екип запази своята функци-
оналност, въпреки кадровите промени и ежедневните предизвикателства от обек-
тивен характер. Добрата новина е, че Окръжен съд – Варна 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 въведените на нацио-
нално ниво ограничения и липсата на адекватно техническо оборудване, се гаран-
тира провеждането на стотици съдебни производства. Здравословните предизви-
кателства не подминаха и нашия екип, което не се отрази на ритъма в работата, 
основно благодарение на адекватните организационни мерки и всеотдайните (по-
някога денонощни) усилия на съдиите и служителите. Разделихме се с придоби-
лите право на заслужен отдих съдии и служители, на които пожелаваме да се 
радват на здравето и живота си! 

През изминалата година и трите районни съдилища в Област Варна рабо-
теха в изцяло попълнен щат, а тримата младши съдии с изтичащ мандат бяха 
назначени в Районен съд Варна. И трите съдилища работиха професионално, без 
административни и имиджови сътресения, за което благодарим на колегите!  

Съдиите и служителите от Окръжен съд – Варна, положиха безрезервни 
усилия за подобряването на ЕИСС, за което получихме не само признанието на 
професионалната общност в страната, но и реално развитие във фунционалност-
та на системата.  

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 мо-
дерно правораздаване. И за най-големите оптимисти стана ясна невъзможността 
не само за гъвкавост и подобряване на бързината в съдопроизводствените про-
цедури, но и за спазване на нещо повече от елементарни здравословни и хигиен-
ни изисквания на труд. За поредна година следва да се отбележи, че усилията на 
местната професионална общност за решаване на този институционален проблем  
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 : 
 

Продължаване на усилията за изграждане на Съдебна палата Варна. 
Подобряване на правораздаването, при съобразяване с новите 

технически възможности за електронна обработка и разглеждане на дела. 
Развиване на методите за външна и вътрешна комуникация в условия-

та на динамична обстановка. 
Популяризиране на работата на съда сред младите хора. 
Активно участие в обучения, в национални и международни проекти. 
 
 

МАРИН МАРИНОВ 
АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА 


